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Platné znění zákonů s vyznačeným navrhovaných změn 

 

ČÁST PRVNÍ 

Zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické 

infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací, s vyznačením 

navrhovaných změn 

 

 

ČÁST PRVNÍ  

 

URYCHLENÍ VÝSTAVBY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY A 

INFRASTRUKTURY ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ  

 

§ 1  

 

(1) Tento zákon upravuje postupy při přípravě, umisťování a povolování staveb dopravní, 

vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací, při 

získávání práv k pozemkům a stavbám potřebných pro uskutečnění uvedených staveb a 

uvádění těchto staveb do užívání s cílem urychlit jejich majetkoprávní přípravu, 

umisťování, povolování a povolování jejich užívání, jakož i vydávání podmiňujících 

podkladových správních rozhodnutí, a urychlení následného soudního přezkumu všech 

správních rozhodnutí v souvislosti s těmito stavbami. Tento zákon dále upravuje v 

návaznosti na přímo použitelný předpis Evropské unie10) výkon státní správy a postup při 

povolování projektů společného zájmu.  

(2) Dopravní infrastrukturou se pro účely tohoto zákona rozumí  

a) stavby dálnic nebo silnic I. třídy nebo stavby s nimi související,  

b) stavby dráhy celostátní nebo stavby s nimi související,  

c) další stavby dopravní infrastruktury1) nebo stavby s nimi související umisťované v 

plochách nebo koridorech vymezených v platné politice územního rozvoje nebo  

d) v územně plánovací dokumentaci vymezené veřejně prospěšné stavby dopravní 

infrastruktury1) nebo stavby s nimi související.(3) Vodní infrastrukturou se pro účely 

tohoto zákona rozumí  

a) stavba vodního díla11) umisťovaného v plochách a koridorech vymezených v platné 

politice územního rozvoje a stavby s ní související, nebo  

b) stavba vodního díla11) budovaná ve veřejném zájmu na ochranu před povodněmi, k 

prevenci nebo zmírnění následků sucha, jakož i k jiným účelům podle vodního zákona11) 

a ve veřejném zájmu, a stavby s ní související.  
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(4) Energetickou infrastrukturou se pro účely tohoto zákona rozumějí stavby a zařízení 

elektrizační soustavy, plynárenské soustavy, soustavy zásobování tepelnou energií a 

stavby a zařízení ropovodů a produktovodů podle jiného zákona zřizované a provozované 

ve veřejném zájmu5), pokud nejsou v rozporu s platnou politikou územního rozvoje, 

územním rozvojovým plánem a se zásadami územního rozvoje a stavby s nimi 

související. Vybranými stavbami energetické infrastruktury se rozumí  

a) stavby a zařízení přenosové soustavy,  

b) výrobny elektřiny o celkovém instalovaném elektrickém výkonu 100 MW a více, 

c) stavby a zařízení přepravní soustavy,  

d) zásobníky plynu,  

e) stavby a zařízení ropovodů a produktovodů,  

f) stavby a zařízení distribuční soustavy o napětí 110 kV včetně transformovny 110 kV a  

g) stavby a zařízení vysokotlakých plynovodů distribuční soustavy.  

(5) Infrastrukturou elektronických komunikací se pro účely tohoto zákona rozumí komunikační 

vedení veřejné komunikační sítě a související komunikační zařízení, včetně jejich 

elektrických přípojek.  

(6) Přípoloží se pro účely tohoto zákona rozumí podzemní stavba infrastruktury 

elektronických komunikací, která se přikládá  

a) ke stavbě pozemní komunikace17) nebo dráhy18), nebo 

b) k podzemní stavbě kanalizace, energetického vedení, veřejného osvětlení, 

produktovodu nebo vedení sítě elektronických komunikací19). 

__________ 
17) § 2 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. 

18) § 2 odst. 1 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách.  
19) § 2 písm. h) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících 

zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů. 

  

§ 2  

 

(1)  Vztahuje-li se na řízení tento zákon, příslušný úřad v oznámení o zahájení řízení poučí 

účastníky o této skutečnosti.  

(2)  Lhůty pro podání žalob k soudům k přezkoumání nebo nahrazení správních rozhodnutí 

vydaných v řízeních podle § 1 se zkracují na polovinu. O žalobách rozhodne soud ve lhůtě 

90 dnů. Ustanovení předchozí věty obdobně platí i pro řízení o opravných prostředcích 

proti rozhodnutí soudu o žalobě.  
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(3)  Po dobu vyvlastňovacího řízení se běh lhůty platnosti územního rozhodnutí o povolení 

stavby, stavebního povolení a společného povolení, kterým se stavba umisťuje a 

povoluje (dále jen „společné povolení“)20), staví.  

__________ 
20) Zákon č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

  

(4) Při rozhodování o žalobách proti správním rozhodnutím vydaným v řízeních podle 

odstavce 2 rozhodne soud vždy o všech žalobních bodech1a).  

 (5) V řízení podle stavebního zákona, které je řízením s velkým počtem účastníků, se 

oznámení o zahájení řízení doručuje postupem podle stavebního zákona. Ostatní 

písemnosti se doručují jednotlivě pouze žadateli, obci, na jejímž území má být záměr 

uskutečněn, a dotčeným orgánům; ostatním účastníkům řízení se doručují veřejnou 

vyhláškou, o čemž se tito účastníci poučí v oznámení o zahájení řízení, je-li jim 

doručováno jednotlivě.  

(6) Zemřela-li osoba, která byla nebo by měla být účastníkem řízení podle stavebního zákona, 

jemuž má být doručena písemnost jednotlivě, nebo účastníkem vyvlastňovacího řízení, a 

úřadu příslušnému k vedení tohoto řízení se do 60 dnů ode dne, kdy zjistil, že zemřela, 

nepodaří zjistit osoby, které by se v důsledku její smrti staly účastníky řízení, ustanoví 

jim opatrovníka; to neplatí, má-li být podle správního řádu namísto ustanovení 

opatrovníka písemnost doručena veřejnou vyhláškou.  

(7)  Pokud je správní rozhodnutí v řízení podle § 1 podmíněno závazným stanoviskem a 

dotčený orgán příslušný k vydání závazného stanoviska toto závazné stanovisko nevydá 

ani ve lhůtě 60 dní ode dne, kdy o to byl správním orgánem příslušným k vedení řízení 

podle § 1 vyzván, platí, že rozhodnutí není podmíněno tímto závazným stanoviskem a k 

případnému později vydanému závaznému stanovisku se nepřihlíží. Ustanovení věty 

první se pro vydání závazného stanoviska k posouzení vlivů provedení záměru na životní 

prostředí nebo jednotného závazného stanoviska k zásahu do přírody a krajiny 

nepoužije.  

§ 2a 

(1)  Pokud je mezi žadatelem o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby dopravní 

infrastruktury a účastníkem územního řízení, který v tomto řízení uplatnil požadavek na 

vybudování související stavby nebo na provedení stavební nebo terénní úpravy, jejíž 

umístění nebo provedení překračuje rámec řešení navrženého v dokumentaci záměru 

(dále jen „související stavba“), uzavírána dohoda o finanční spoluúčasti tohoto účastníka 

na nákladech na vybudování související stavby, musí tato dohoda obsahovat alespoň  

a)  vymezení související stavby, na jejímž financování se má tento účastník podílet,  

b)  výši finanční spoluúčasti na nákladech na vybudování související stavby nebo způsob 

stanovení výše finanční spoluúčasti a její horní hranici,  

c)  způsob a termíny plnění.  
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(2)  Pokud je mezi žadatelem o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby dopravní 

infrastruktury a účastníkem územního řízení, který v tomto řízení uplatnil požadavek na 

vybudování související stavby, uzavírána dohoda o zajištění věcného plnění tímto 

účastníkem, musí tato dohoda obsahovat alespoň  

a)  vymezení věcného plnění,  

b)  způsob zajištění věcného plnění,  

c)  dobu nebo termíny zajišťování věcného plnění.  

(3)  Pokud žadatel o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby dopravní infrastruktury 

požádá stavební úřad o přerušení územního řízení za účelem uzavření dohody podle 

odstavce 1 nebo 2, stavební úřad přeruší územní řízení na dobu navrženou žadatelem.  

§ 2b 

(1) Vybrané stavby energetické infrastruktury může stavební úřad umístit a povolit ve 

společném územním a stavebním řízení nebo ve společném územním a stavebním řízení 

s posuzováním vlivů na životní prostředí, ve kterém postupuje podle stavebního zákona, 

pokud tento zákon nestanoví jinak.  

(2) Vybrané stavby energetické infrastruktury uvedené v § 1 odst. 4 písm. f) a g) může 

stavební úřad umístit v územním řízení nebo územním řízení s posuzováním vlivů na 

životní prostředí, ve kterém postupuje podle stavebního zákona, pokud tento zákon 

nestanoví jinak.  

(3)(1) Pro vybrané stavby energetické infrastruktury uvedené v § 1 odst. 4 písm. f) a g) je 

příslušným stavebním úřadem obecní úřad obce s rozšířenou působností.  

(4)(2) Elektroenergetická vedení o napěťové hladině 400 kV a vyšší se v zastavěném území obcí 

umisťují nad zem.  

§ 2c 

Společné povolení, kterým se stavba umisťuje a povoluje u vybraných staveb 

energetické infrastruktury 

Řízení o vydání územního rozhodnutí a společného povolení u vybraných staveb 

energetické infrastruktury a staveb infrastruktury elektronických komunikací 

(1)  Stavební úřad vydává na žádost stavebníka předběžnou informaci o podmínkách pro 

vydání společného povolení, kterým se stavba umisťuje a povoluje, včetně požadavků na 

údaje, podklady a obsah dokumentace, které má stavebník předložit k žádosti o vydání 

společného povolení, kterým se stavba umisťuje a povoluje.  

Stavební úřad vydává na žádost stavebníka předběžnou informaci o podmínkách 

pro vydání rozhodnutí o umístění vybrané stavby energetické infrastruktury nebo 
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stavby infrastruktury elektronických komunikací nebo společného povolení pro 

takovou stavbu, včetně požadavků na údaje, podklady a obsah dokumentace, které 

má stavebník předložit k žádosti o vydání rozhodnutí o umístění takové stavby nebo 

společného povolení pro takovou stavbu. 

(2) Stavebník k žádosti o společné povolení, kterým se stavba umisťuje a povoluje, vydání 

rozhodnutí o umístění stavby podle odstavce 1 nebo společného povolení pro 

takovou stavbu předkládá závazná stanoviska dotčených orgánů podle zvláštních 

právních předpisů jen tehdy, jestliže byla opatřena před podáním žádosti. Stavební úřad 

řízení přeruší, pokud stavebník požádal dotčený orgán o vydání závazného 

stanoviska a toto závazné stanovisko nebylo před podáním žádosti o vydání 

rozhodnutí o umístění stavby nebo společného povolení vydáno a marně neuplynula 

lhůta pro jeho vydání.  

(3) Stavební úřad, je-li žádost o společné povolení, kterým se stavba umisťuje a povoluje, 

úplná, nařídí k zajištění závazných stanovisek dotčených orgánů a k jejich koordinaci 

společné jednání s dotčenými orgány. Stavební úřad, je-li žádost o vydání rozhodnutí 

o umístění stavby podle odstavce 1 nebo společného povolení pro takovou stavbu 

úplná, nařídí společné jednání s dotčenými orgány, je-li nezbytné k zajištění 

chybějících závazných stanovisek dotčených orgánů anebo k jejich koordinaci 

v případě, kdy jsou závazná stanoviska protichůdná. Dotčené orgány při společném 

jednání uplatní chybějící, popřípadě doplní svá závazná stanoviska a stavební úřad zajistí 

řešení případných rozporů tak, aby byla podkladem pro další řízení. Společné jednání je 

neveřejné, stavební úřad oznámí dotčeným orgánům jeho konání nejméně 15 dnů předem.  

(4) Dotčený orgán si může vyhradit uplatnění závazného stanoviska v prodloužené lhůtě 30 

dnů ode dne konání společného jednání. Pokud dotčený orgán závazné stanovisko 

neuplatní ani v dodatečné lhůtě, má se za to, že nemá výhrady a jím hájený veřejný zájem 

není dotčen. Dotčený orgán si může vyhradit vydání závazného stanoviska 

v prodloužené lhůtě 30 dnů ode dne konání společného jednání. Pokud není závazné 

stanovisko vydáno v této lhůtě, považuje se za souhlasné a bez podmínek. K později 

vydanému závaznému stanovisku se nepřihlíží. Ustanovení § 4 odst. 10 stavebního 

zákona se použije obdobně.  

(5) Odstavce 3 a 4 se pro vydání závazného stanoviska k posouzení vlivů provedení záměru 

na životní prostředí nepoužijí. 

(6) Jde-li o stavbu podle odstavce 1, která se má uskutečnit ve správním obvodu dvou 

nebo více stavebních úřadů, provede řízení ten z nich, u kterého jako prvního byla 

podána žádost, a o této skutečnosti bezodkladně informuje stavební úřad, v jehož 

správním obvodu se má stavba též uskutečnit.  

§ 2d 

Územní rozhodnutí u vybraných staveb energetické infrastruktury a staveb 

infrastruktury elektronických komunikací 

(1) U vybraných staveb energetické infrastruktury uvedených v § 1 odst. 4 písm. f) a g) a 

staveb infrastruktury elektronických komunikací předkládá stavebník k žádosti o vydání 
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územního rozhodnutí závazná stanoviska dotčených orgánů podle zvláštních právních 

předpisů jen tehdy, jestliže byla opatřena před podáním žádosti.  

(2) Stavební úřad, je-li žádost o vydání územního rozhodnutí úplná, nařídí k zajištění 

závazných stanovisek dotčených orgánů a k jejich koordinaci společné jednání s 

dotčenými orgány. Dotčené orgány při společném jednání uplatní, popřípadě doplní svá 

závazná stanoviska a stavební úřad zajistí řešení případných rozporů tak, aby byla 

podkladem pro další řízení. Společné jednání je neveřejné, stavební úřad oznámí 

dotčeným orgánům jeho konání nejméně 15 dnů předem.  

(3) Dotčený orgán si může vyhradit uplatnění závazného stanoviska v prodloužené lhůtě 30 

dnů ode dne konání společného jednání. Pokud dotčený orgán závazné stanovisko 

neuplatní ani v dodatečné lhůtě, má se za to, že nemá výhrady a jím hájený veřejný zájem 

není dotčen.  

(4) Odstavce 2 a 3 se pro vydání závazného stanoviska k posouzení vlivů provedení záměru 

na životní prostředí nepoužijí.  

§ 2e 

(1) Příslušný k vedení územního řízení a řízení o vyvlastnění, jehož předmětem je stavba 

dopravní infrastruktury, je krajský úřad kraje, na jehož území se má stavba uskutečnit. 

Má-li se stavba dopravní infrastruktury uskutečnit na území hlavního města Prahy, je 

příslušným k vedení územního řízení a řízení o vyvlastnění, jehož předmětem je stavba 

dopravní infrastruktury, Magistrát hlavního města Prahy.  

(2) Má-li se stavba dopravní infrastruktury uskutečnit na území více krajů, povede řízení ten 

z úřadů podle odstavce 1, u kterého byla podána žádost.  

(3) Odvolacím správním orgánem a orgánem příslušným k vedení přezkumného řízení u 

rozhodnutí vydaných v řízeních podle odstavců 1 a 2 je  

a)  u dopravní infrastruktury podle § 1 odst. 2 písm. a) a b) Ministerstvo dopravy,  

b)  v ostatních případech Ministerstvo pro místní rozvoj.  

§ 2f 

Každý je povinen umožnit provádění měření a průzkumných prací v rámci přípravy 

stavby dopravní, vodní nebo energetické infrastruktury prováděné oprávněným 

investorem vlastníkem, správcem nebo provozovatelem veřejné dopravní nebo 

veřejné technické infrastruktury (dále jen „oprávněný investor“)14), a to i před 

zahájením řízení, kterým se stavba umisťuje nebo povoluje, nebo řízení, kterým se stavba 

umisťuje a povoluje. Za tímto účelem má oprávněný investor a jím zmocněné osoby 

právo vstupovat a vjíždět na cizí nemovité věci. Oprávněný investor nebo jím zmocněné 

osoby jsou povinni co nejvíce šetřit práv vlastníků dotčených nemovitých věcí a nejméně 

14 dní předem jim provádění měření nebo průzkumných prací na jejich nemovité věci 

písemně oznámit na adrese podle § 3 odst. 2. V oznámení podle předchozí věty musí být 

uveden důvod provádění měření nebo průzkumných prací na nemovité věci, popis 
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činností, které mají být provedeny, rozsah, způsob, termín a upřesnění místa jejich 

provedení, označení oprávněného investora, jeho kontaktní údaje, datum vyhotovení 

oznámení a jméno, příjmení, funkce a podpis osoby oprávněné zastupovat oprávněného 

investora. Po skončení prací jsou oprávněný investor nebo jím zmocněné osoby povinni 

uvést nemovité věci do předchozího stavu, a není-li to možné s ohledem na povahu 

provedených prací, do stavu odpovídajícímu předchozímu účelu nebo užívání dotčené 

nemovité věci a bezprostředně písemně oznámit tuto skutečnost vlastníku nemovité věci 

na adrese podle § 3 odst. 2. Pokud byl vlastník nebo uživatel nemovité věci v důsledku 

výkonu práv oprávněného investora nebo jím zmocněné osoby podle tohoto odstavce 

omezen v obvyklém užívání nemovité věci nebo mu vznikla újma na majetku, má právo 

na přiměřenou jednorázovou náhradu ve výši dvojnásobku částky stanovené podle zákona 

o oceňování majetku10).  

§ 2g 

(1)  Pokud mezi stavebníkem stavby dopravní nebo vodní infrastruktury nebo vybrané stavby 

energetické infrastruktury a vlastníkem, provozovatelem nebo správcem dopravní nebo 

technické infrastruktury není dohodnuto jinak, je povinen vlastník, provozovatel nebo 

správce dopravní nebo technické infrastruktury provést její přeložku, překládku nebo 

jinou její změnu (dále jen "přeložka") do 12 měsíců ode dne, kdy jej k tomu vyzve 

stavebník stavby dopravní nebo vodní infrastruktury nebo vybrané stavby energetické 

infrastruktury, pokud jsou v okamžiku provedení výzvy zajištěna věcná práva k pozemku 

nebo stavbě nezbytná k provedení přeložky; pokud v okamžiku provedení výzvy věcná 

práva zajištěna nejsou, prodlužuje se lhůta na 18 měsíců. Do 15 dnů ode dne obdržení 

výzvy je vlastník, provozovatel nebo správce dopravní nebo technické infrastruktury 

oprávněn požadovat, aby věcná práva zajistil jeho jménem stavebník stavby dopravní 

nebo vodní infrastruktury nebo vybrané stavby energetické infrastruktury; v takovém 

případě je vlastník, provozovatel nebo správce dopravní nebo technické infrastruktury 

povinen provést přeložku do 12 měsíců ode dne, kdy stavebník stavby dopravní nebo 

vodní infrastruktury nebo vybrané stavby energetické infrastruktury prokázal, že jsou 

věcná práva zajištěna. Zajišťuje-li věcná práva jménem vlastníka, provozovatele nebo 

správce dopravní nebo technické infrastruktury stavebník stavby dopravní nebo vodní 

infrastruktury nebo vybrané stavby energetické infrastruktury, použije se pro oceňování 

těchto práv ustanovení § 3b obdobně.  

(2)  Výzvu podle odstavce 1 lze učinit po nabytí právní moci rozhodnutí, na základě kterého 

je možné stavbu přeložky dopravní nebo technické infrastruktury zahájit.  

(3)  Lhůty podle odstavce 1 se staví po dobu trvání okolností, které brání provedení přeložky 

dopravní nebo technické infrastruktury, pokud jejich vznik a trvání vlastník, provozovatel 

nebo správce dopravní nebo technické infrastruktury nezavinil.  

(4)  Vlastník, provozovatel nebo správce dopravní nebo technické infrastruktury je povinen 

předem písemně seznámit stavebníka stavby dopravní nebo vodní infrastruktury nebo 

vybrané stavby energetické infrastruktury se způsobem provedení přeložky a se 

způsobem určení nákladů jejího provedení.  

(5)  Stavebník stavby dopravní nebo vodní infrastruktury nebo vybrané stavby energetické 

infrastruktury je povinen nahradit vlastníku, provozovateli nebo správci dopravní nebo 
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technické infrastruktury, který provedl přeložku technické nebo dopravní infrastruktury, 

pouze prokazatelně nezbytně nutně vynaložené náklady na provedení této přeložky.  

§ 2h 

(1)  Žádost o vydání souhlasu s odnětím zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu 

pro účely stavby dopravní nebo energetické infrastruktury se podává u orgánu ochrany 

zemědělského půdního fondu, který je příslušný k jejímu vyřízení.  

(2)  Při převodu majetku v souvislosti s uskutečněním stavby dopravní infrastruktury se 

nevyžaduje udělení souhlasu, výjimky nebo schválení podle zákona o majetku státu.  

(3)  K podání žádosti o odnětí nebo o omezení pozemků určených k plnění funkcí lesa 

podle lesního zákona pro účely stavby dopravní, vodní nebo energetické 

infrastruktury, pro kterou je stanoven účel vyvlastnění zákonem, se vyjádření 

vlastníka a nájemce nebo pachtýře dotčených pozemků určených k plnění funkcí 

lesa nevyžaduje. 

§ 2i 

Budování infrastruktury elektronických komunikací 

(1)  Rozhodnutí o umístění stavby ani územní souhlas podle stavebního zákona nevyžadují 

přípojky elektronických komunikací do délky 100 metrů; to neplatí v případech, kdy je 

vyžadováno závazné stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí 

podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí16).  

(2)  K užívání stavby infrastruktury elektronických komunikací se nevyžaduje kolaudační 

souhlas ani kolaudační rozhodnutí podle stavebního zákona. Stavebník předloží do 60 

dnů ode dne zahájení užívání stavby příslušnému stavebnímu úřadu údaje určující polohu 

definičního bodu stavby, dokumentaci skutečného provedení stavby, pokud při jejím 

provádění došlo k nepodstatným odchylkám oproti ověřené dokumentaci nebo ověřené 

projektové dokumentaci, a geometrický plán umístění stavby.  

(3)  Stavba přípolože nevyžaduje územní rozhodnutí nebo územní souhlas stavebního 

úřadu21) a také závazné stanovisko orgánu státní památkové péče22, pokud 

a) ochranné pásmo přípolože nepřekročí hranici ochranného pásma stavby, v jehož 

prostoru se přípolož přikládá, a 

b) stavebník přípolože a stavebník stavby, ke které se přípolož přikládá, uzavřeli 

dohodu o přípoloži, v níž sjednali svá práva a povinnosti při provádění stavby a 

následném provozování obou staveb a určili jejich vzájemnou polohu. 

(4)  Přípolož je samostatnou stavbou, která je technicky oddělena od stavby, ke které se 

přípolož přikládá. V řízeních a postupech podle stavebního zákona týkajících se 

stavby, ke které se přikládá přípolož, se k přípoloži nepřihlíží. 

_______ 
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21) § 76 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

22) § 14 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů. 

§ 2j 

(1) Dokumentaci pro vydání společného povolení přikládanou k žádosti o vydání 

společného povolení, kterým se umísťuje a povoluje stavba dopravní infrastruktury, 

lze zpracovat v omezeném rozsahu. Dokumentace obsahuje průvodní zprávu, 

souhrnnou technickou zprávu, situační výkresy, dokumentaci objektů, dokladovou 

část a, jde-li o vydání společného povolení s posouzením vlivů na životní prostředí, 

rovněž dokumentaci vlivů záměru na životní prostředí podle § 10 odst. 3 zákona o 

posuzování vlivu na životní prostředí a přílohy č. 4 k zákonu o posuzování vlivů na 

životní prostředí, včetně posouzení vlivů na předmět ochrany a celistvost evropsky 

významné lokality nebo ptačí oblasti, bylo-li tak stanoveno v závěru zjišťovacího 

řízení. 

(2)  V případě postupu podle odstavce 1 je stavebník povinen zpracovat dokumentaci 

pro provádění stavby a předat ji nejpozději 5 dnů před zahájením stavby 

stavebnímu úřadu. 

(3)  Podrobnosti obsahu dokumentace podle odstavce 1 věty druhé stanoví Ministerstvo 

dopravy vyhláškou. 

 

§ 3 

(1)  Pro odejmutí nebo omezení práv k pozemkům nebo stavbám potřebným pro uskutečnění 

dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací 

platí zákon o vyvlastnění, pokud tento zákon nestanoví jinak.  

(2)  Pro splnění podmínky přípustnosti vyvlastnění podle zákona o vyvlastnění, spočívající v 

povinnosti nejprve učinit návrh na získání potřebných práv k pozemku nebo stavbě 

dohodou, postačí doručení návrhu smlouvy na získání potřebných práv  

a) na adresu, kterou vlastník nemovitosti předem písemně sdělil, nebo  

b) na adresu místa trvalého pobytu vlastníka nemovitosti nebo jeho adresu bydliště v cizině 

nebo na adresu evidovanou v katastru nemovitostí, jde-li o fyzickou osobu, nebo  

c) na adresu sídla evidovanou v katastru nemovitostí, jde-li o právnickou osobu.  

Lhůta podle § 5 odst. 1 zákona o vyvlastnění počíná plynout ode dne doručení na adresy 

uvedené v písmenech a) až c). Doručení návrhu smlouvy na získání potřebných práv má 

účinky i vůči všem právním nástupcům vyvlastňovaného.  

(3) Nedojde-li k dohodě na získání potřebných práv k pozemku nebo stavbě, platí pro 

doručování oznámení účelu vyvlastnění odstavec 2.  
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(4) Splnění podmínek přípustnosti vyvlastnění uvedených v odstavci 2 nebo 3 se nevyžaduje, 

pokud doručení na adresy podle odstavce 2 není možné, neboť vlastník nemovitosti se na 

nich nezdržuje, odstěhoval se nebo v místě adresy není znám.  

(5)  Návrh smlouvy o získání práv k pozemku nebo stavbě potřebných pro uskutečnění účelu 

vyvlastnění může obsahovat požadavek, aby tento pozemek nebo stavba nebyl zatížen 

právy, která zanikají vyvlastněním.  

(6)  Jde-li o práva potřebná pro uskutečnění stavby dopravní, vodní nebo energetické 

infrastruktury, je podmínka přípustnosti vyvlastnění spočívající v nemožnosti získat tato 

práva dohodou nebo jiným způsobem splněna, pokud byl vyvlastňovanému doručen 

návrh na uzavření smlouvy o získání práv k pozemku nebo ke stavbě, která jsou 

předmětem vyvlastnění, a smlouva nebyla ve lhůtě 90 60 dnů ode dne doručení návrhu 

uzavřena, přestože se vyvlastnitel nejméně 30 dnů před podáním žádosti o vyvlastnění 

pokusil s vyvlastňovaným o návrhu smlouvy jednat.  

§ 3a  

 

Smlouva o získání potřebných práv k pozemku nebo ke stavbě podle zákona upravujícího 

vyvlastnění6) musí v případě, že se jí získávají práva k pozemku nebo stavbě potřebná pro 

uskutečnění stavby dopravní infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací 

nebo energetické infrastruktury, založit též právo osoby, která touto smlouvou převádí 

potřebná práva k pozemku nebo stavbě, na vrácení převedených práv, pokud nebude 

zahájeno uskutečňování účelu převodu do 5 let od uzavření smlouvy. U infrastruktury 

elektronických komunikací se ustanovení § 3b nepoužije. Získávají-li se práva podle věty 

první převodem spoluvlastnického podílu, předkupní právo spoluvlastníka k tomuto 

podílu vzniklé ze zákona nebo zřízené smlouvou se neuplatní.  

§ 3b 

(1)  Získávají-li se potřebná práva podle § 3a koupí, sjednává se v kupní smlouvě kupní cena 

ve výši  

a)  ceny stanovené znaleckým posudkem vynásobené koeficientem 8 v případě pozemku s 

výjimkou stavebního pozemku7), nebo  

b) ceny stanovené znaleckým posudkem vynásobené koeficientem 1,15 v případě 

stavebního pozemku7) nebo stavby.  

(2)  Znalecký posudek, který je podkladem pro navržení výše kupní ceny v návrhu kupní 

smlouvy, stanoví cenu ve výši obvyklé ceny pozemku nebo stavby8), včetně všech jejich 

součástí a příslušenství. Ocenění se provede podle oceňovacího předpisu10) účinného ke 

dni odeslání návrhu kupní smlouvy a cena pozemku nebo stavby se ve znaleckém 

posudku určí vždy podle jejich skutečného stavu k tomuto dni ke dni určení ceny ve 

znaleckém posudku; přitom se nepřihlédne k jejich zhodnocení nebo znehodnocení v 

souvislosti s tím, že jsou určeny k uskutečnění stavby dopravní infrastruktury. Při ocenění 

se rovněž nepřihlédne k navýšení obvyklé ceny jiného pozemku nebo stavby koeficienty 

podle odstavce 1. Oprávněný investor je oprávněn nechat vyhotovit jediný znalecký 

posudek pro více pozemků či staveb určených pro stavbu dopravní infrastruktury, 
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tak aby znalecký posudek pokryl celé území dotčené stavbou nebo některou jeho 

část. 

(3)  Cena pozemku nebo stavby se ve znaleckém posudku určí vždy nejdříve ke dni  

a)  odeslání návrhu kupní smlouvy, nebo  

b) nabytí právní moci rozhodnutí, kterým se záměr povoluje v územním řízení, v 

územním řízení s posouzením vlivů na životní prostředí, ve společném územním a 

stavebním řízení nebo společném územním a stavebním řízení s posouzením vlivů 

na životní prostředí 

podle toho, který z výše uvedených dní nastane dříve. 

(4)  Cena pozemku, s výjimkou stavebních pozemků, určená ve znaleckém posudku 

vyhotoveném podle odstavců 2 a 3 se pro splnění podmínky přípustnosti vyvlastnění 

podle zákona o vyvlastnění, spočívající v povinnosti nejprve učinit návrh na získání 

potřebných práv k pozemku dohodou, považuje za cenu ve výši obvyklé ceny 

pozemku 8), a to po dobu 3 let ode dne, ke kterému byla ve znaleckém posudku 

určena. 

(3)(5) Získávají-li se potřebná práva podle § 3a smlouvou o zřízení, změně nebo zrušení práva 

odpovídajícího věcnému břemenu nebo práva stavby, sjednává se výše úplaty ve výši 10 

000 Kč. Nesouhlasí-li vyvlastňovaný s částkou podle předchozí věty, použijí se odstavce 

1 a 2 přiměřeně.  

(4)(6) Získávají-li se potřebná práva podle § 3a za úplatu od právnické osoby zřízené zákonem 

nebo zřízené nebo založené státem, vůči níž je stát ovládající osobou, použije se pro 

ocenění odstavec 2 obdobně a odstavec 1 se nepoužije. Pokud právnická osoba  podle 

věty první hospodaří s majetkem státu, je vyloučena možnost poskytnout za práva 

získaná podle § 3a peněžité nebo jiné plnění. 

(5)(7) Odstavce 1 až 4  6 se použijí na získávání potřebných práv podle § 3a,  

a) je-li jejich nabyvatelem Česká republika nebo právnická osoba zřízená zákonem nebo 

zřízená nebo založená státem, vůči níž je stát ovládající osobou, nebo  

b) jde-li o zřízení, změnu nebo zrušení práva odpovídajícího věcnému břemenu nebo práva 

stavby za účelem provedení přeložky inženýrské sítě v souvislosti se stavbou dálnice nebo 

silnice I. třídy.  

(6)(8) Postup podle odstavců 1 až 5 7 lze rozšířit i na právo k pozemku nebo stavbě, které není 

nezbytné pro uskutečnění stavby dopravní infrastruktury, pokud by v důsledku převodu 

práv podle § 3a tento pozemek nebo stavbu nebylo možné užívat vůbec nebo jen s 

nepřiměřenými obtížemi.  

(7)(9) U energetické infrastruktury se odstavce 1 až 6  8 nepoužijí.  
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§ 3c 

Dojde-li u pozemku nebo stavby potřebných k uskutečnění stavby dopravní infrastruktury 

a infrastruktury elektronických komunikací nebo energetické infrastruktury k 

vyvlastnění, nesmí být lhůta, v níž je vyvlastnitel povinen zahájit uskutečňování účelu 

vyvlastnění, uvedená v rozhodnutí o vyvlastnění, delší než 4 roky od právní moci 

rozhodnutí. Možnost prodloužení této lhůty podle zákona upravujícího vyvlastnění9) tím 

není dotčena.  

§ 3d 

Směnnou smlouvou lze práva potřebná pro uskutečnění stavby dopravní infrastruktury 

získat pouze výměnou za práva k pozemku ve vlastnictví České republiky nebo právnické 

osoby zřízené zákonem nebo zřízené nebo založené státem, vůči níž je stát ovládající 

osobou. Pro ocenění se použije § 3b odst. 2.  

§ 4 

(1) Je-li podáno proti rozhodnutí o vyvlastnění odvolání, které nesměřuje proti výrokům 

rozhodnutí uvedeným v § 24 odst. 3 písm. a) a b) zákona o vyvlastnění, nabývají tyto 

výroky právní moci.  

(2) Je-li podána žaloba proti rozhodnutí podle zákona o vyvlastnění, přizná soud na návrh 

žalobce po vyjádření žalovaného usnesením žalobě odkladný účinek, jestliže je žalobce 

závažně ohrožen ve svých právech a přiznání odkladného účinku se nedotkne 

nepřiměřeným způsobem nabytých práv třetích osob a není v rozporu s veřejným zájmem.  

§ 4a 

(1) Dospěje-li vyvlastňovací úřad ve vyvlastňovacím řízení, které se týká práva k pozemku 

nebo ke stavbě potřebného k uskutečnění stavby dopravní, vodní nebo energetické 

infrastruktury vymezené v územním rozvojovém plánu nebo v zásadách územního 

rozvoje a uvedené v příloze k tomuto zákonu, k závěru, že podmínky pro vyvlastnění jsou 

s výjimkou určení výše náhrady za vyvlastnění splněny, vydá na žádost vyvlastnitele 

mezitímní rozhodnutí15) obsahující výroky podle § 24 odst. 3 zákona o vyvlastnění (dále 

jen "mezitímní rozhodnutí").  

(2) Odvolání proti mezitímnímu rozhodnutí není přípustné.  

(3) O žalobě proti mezitímnímu rozhodnutí rozhodne soud ve lhůtě 60 dnů; to platí obdobně 

i pro řízení o opravných prostředcích proti rozhodnutí soudu o žalobě.  

(4) Návrh na přiznání odkladného účinku žaloby proti mezitímnímu rozhodnutí lze podat 

pouze společně se žalobou. Návrh na přiznání odkladného účinku opravného prostředku 

proti rozhodnutí soudu o žalobě podle předchozí věty lze podat pouze společně s 

opravným prostředkem. K později podanému návrhu na přiznání odkladného účinku soud 

nepřihlíží.  
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(5) Nebylo-li mezitímní rozhodnutí soudem zrušeno, vyvlastnitel zaplatí vyvlastňovanému 

zálohu na náhradu za vyvlastnění ve výši stanovené znaleckým posudkem, který připojil 

k návrhu smlouvy o získání práv k pozemku nebo ke stavbě, do 60 dnů od právní moci  

a) mezitímního rozhodnutí,  

b) rozhodnutí soudu o žalobě proti mezitímnímu rozhodnutí, byla-li podána, nebo  

c) rozhodnutí soudu o opravném prostředku proti rozhodnutí soudu o žalobě, byl-li podán.  

(6) Byla-li podána žaloba proti mezitímnímu rozhodnutí nebo byl-li podán opravný 

prostředek proti rozhodnutí soudu o této žalobě, vyvlastňovací úřad nevydá rozhodnutí o 

zbytku věci dříve, než nabude právní moci rozhodnutí soudu o žalobě nebo opravném 

prostředku.  

(7) Je-li náhrada za vyvlastnění stanovená v rozhodnutí o zbytku věci vyšší než zaplacená 

záloha na náhradu za vyvlastnění, vyvlastnitel vyrovná rozdíl nejpozději do 60 dnů od 

právní moci rozhodnutí o zbytku věci. Je-li náhrada za vyvlastnění stanovená v 

rozhodnutí o zbytku věci nižší než zaplacená záloha na náhradu za vyvlastnění, 

vyvlastňovaný vrátí rozdíl nejpozději do 60 dnů od právní moci rozhodnutí o zbytku věci.  

(8) Zanikají-li vyvlastněním současně i věcná břemena váznoucí na pozemku nebo stavbě, 

odstavce 5 a 7 se uplatní obdobně i vůči oprávněnému z věcného břemene, jehož práva 

vyvlastněním zanikají.  

§ 4b 

Pro stavby energetické infrastruktury neuvedené v příloze k tomuto zákonu se 

použije § 4a odst. 1 a 3 až 8 obdobně. 

§ 5 

Pokud uskutečnění stavby dopravní, vodní nebo energetické infrastruktury brání nájem 

nebo pacht vztahující se k pozemku nebo stavbě ve vlastnictví stavebníka, je stavebník 

oprávněn nájem nebo pacht vypovědět bez ohledu na sjednanou dobu trvání nájmu nebo 

pachtu. Nájem nebo pacht skončí uplynutím výpovědní doby, která je 3 měsíce, bez 

ohledu na konec pachtovního roku. Nájemce nebo pachtýř má nárok na náhradu škody 

způsobené ukončením nájmu nebo pachtu.  

ČÁST DRUHÁ 

PROJEKTY SPOLEČNÉHO ZÁJMU ENERGETICKÉ INFRASTRUKTURY 

§ 5a 

(1) Předkladatel projektu společného zájmu11) energetické infrastruktury (dále jen "projekt") 

předloží Ministerstvu průmyslu a obchodu (dále jen "ministerstvo") písemné oznámení o 
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projektu k posouzení zralosti projektu pro další projednávání a povolování. Oznámení 

kromě obecných náležitostí obsahuje zejména  

a) identifikaci stavebního záměru jako projektu společného zájmu zařazeného do unijního 

seznamu podle prováděcího nařízení Evropské komise12),  

b) údaje o podmínkách stanovených pro stavební záměr politikou územního rozvoje a 

územně plánovací dokumentací, nebo vyjádření příslušného orgánu územního plánování, 

není-li stavební záměr těmito dokumentacemi řešen,  

c) údaje o požadovaných změnách oproti řešení přijatému v územně plánovací dokumentaci 

včetně podrobného odůvodnění nezbytnosti takovéto změny,  

d) vymezení jednotlivých staveb souboru staveb, které tvoří projekt společného zájmu, které 

budou předmětem jednoho komplexního rozhodnutí13),  

e) grafické podklady,  

f) situace, zakreslení staveb do mapových podkladů v měřítku 1: 5 000 nebo 1: 10 000,  

g) návrh harmonogramu dalšího projednávání a povolování projektu společného zájmu,  

h) návrh rozsahu materiálů a informací, které mají být obsahem dokumentace žádosti o 

komplexní rozhodnutí.  

(2) Podléhá-li projekt společného zájmu jako záměr posuzování vlivů na životní prostředí, 

předkladatel k oznámení připojí závěr zjišťovacího řízení podle zákona o posuzování 

vlivů na životní prostředí, pokud byl vydán, nebo doklad o tom, že bylo podáno oznámení 

záměru příslušnému orgánu podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.  

§ 5b 

(1) K projednání oznámení nařídí ministerstvo do 30 dnů ode dne jeho podání společné 

jednání s dotčenými orgány k posouzení zralosti projektu a ke stanovení rozsahu 

materiálu a informací, které mají být obsahem dokumentace žádosti o komplexní 

rozhodnutí.  

(2) Dotčené orgány sdělí svá stanoviska k oznámení projektu a požadavky na rozsah 

materiálů a úroveň podrobností informací v dokumentaci žádosti o komplexní rozhodnutí 

nejpozději do 15 dnů ode dne konání společného jednání. V případě, že jejich stanovisko 

nebo požadavky nebudou uplatněny ani v prodloužené lhůtě 15 dnů, má se za to, že s 

oznámením projektu souhlasí a ministerstvo si učiní úsudek o ochraně dotčeného 

veřejného zájmu podle zvláštního právního předpisu samo, přičemž přihlédne k 

požadavkům uvedeným v příslušných zvláštních právních předpisech.  

(3) Uzná-li ministerstvo na základě posouzení oznámení projektu a výsledků jeho projednání 

s dotčenými orgány, že projekt je zralý pro další projednávání a povolování, sdělí to 

nejpozději do 3 měsíců ode dne podání oznámení předkladateli společně s určením 
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rozsahu materiálů a úrovně podrobností informací, které má předložit v rámci 

dokumentace žádosti o komplexní rozhodnutí a se stanovením podrobného 

harmonogramu udělování povolení. V opačném případě sdělí předkladateli projektu, že 

oznámený projekt nelze přijmout a povolovací postup nelze zahájit. O sdělení k oznámení 

projektu vyrozumí ministerstvo dotčené orgány jednotlivě.  

(4) Rozsah požadavků na dokumentaci podle odstavce 3 ministerstvo stanoví v součinnosti s 

příslušným úřadem podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, podléhá-li 

záměr posuzování vlivů na životní prostředí, a na základě dalších požadavků dotčených 

orgánů podle odstavce 2.  

(5) Ministerstvo postupuje při projednání oznámení projektu, který přesahuje hranice státu, 

a při kontrole návrhu dokumentace žádosti a při jejím případném doplňování podle 

příslušných ustanovení přímo použitelného předpisu Evropské unie11).  

§ 5c 

Předkladatel projektu společného zájmu energetické infrastruktury může v případech, 

vyžaduje-li projekt společného zájmu vymezení nové plochy nebo koridoru v zásadách 

územního rozvoje nebo v územním plánu nebo úpravu existujících ploch a koridorů, 

včetně změny jejich vymezení z územních rezerv do návrhových ploch nebo koridorů, 

připojit k návrhu na pořízení aktualizace zásad územního rozvoje nebo k návrhu na 

pořízení změny územního plánu přímo příslušný návrh dokumentace aktualizace zásad 

územního rozvoje nebo návrh dokumentace změny územního plánu a posouzení vlivů na 

udržitelný rozvoj území, pokud je vyžadováno.  

§ 5d 

Stavby projektů společného zájmu energetické infrastruktury se umisťují a povolují vždy 

ve společném územním a stavebním řízení nebo ve společném územním a stavebním 

řízení s posouzením vlivů na životní prostředí podle stavebního zákona; to neplatí, 

jestliže stavba projektu společného zájmu energetické infrastruktury nevyžaduje 

stavební povolení ani ohlášení podle stavebního zákona.  

ČÁST TŘETÍ 

PŘECHODNÉ USTANOVENÍ 

§ 6 

Správní řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí podle 

dosavadní právní úpravy.  

ČÁST ČTVRTÁ  

ÚČINNOST 

§ 7 
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 Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.  

Příloha 

1. Dálnice a silnice  

1.1 Dálnice  

D0 (Pražský okruh), D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, D10, D11, D35, D43, D48, D49, 

D52, D55,  

1.2 Silnice I. třídy  

I/12 I/9, I/12, I/13, I/33, I/35, I/42, I/49, I/50, I/57,  

2. Dráhy  

železniční trať Praha - Plzeň - Domažlice - státní hranice,  

železniční trať Ústí nad Labem - Cheb,  

železniční trať Plzeň - České Budějovice,  

železniční trať Praha - České Budějovice - Horní Dvořiště - státní hranice,  

železniční spojení Praha - Kladno vč. napojení letiště Václava Havla Praha,  

železniční trať Praha Vysočany - Lysá nad Labem,  

železniční trať Hradec Králové - Pardubice - Chrudim,  

železniční trať Praha - Česká Třebová - Brno,  

železniční trať Velký Osek - Hradec Králové - Choceň,  

železniční trať Týniště nad Orlicí - Častolovice - Solnice,  

železniční trať Prostřední Žleb - Děčín - Mělník - Kolín - Havlíčkův Brod - Brno,  

železniční trať Brno - Zastávka u Brna - Okříšky,  

RS 1 Praha - Brno - Přerov - Ostrava - hranice PL,  

RS 2 Brno - Břeclav - st. hr. SK/AT,  

RS 4 Drážďany - Ústí n. Labem - Praha vč. odbočky Kralupy (Nová Ves) - Louny - Most,  
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železniční trať Otrokovice - Vizovice,  

železniční trať Hranice na Moravě - Horní Lideč,  

stavby v rámci železničního uzlu Praha (ohraničeného železničními stanicemi Praha-

Ruzyně, Praha-Zličín, Praha-Řeporyje, Praha-Radotín, Praha-Zbraslav, Praha-Uhříněves, 

Praha-Běchovice, Praha-Horní Počernice, Praha-Čakovice, Roztoky u Prahy),  

stavby v rámci železničního uzlu Brno (ohraničeného železničními stanicemi Brno-

Maloměřice, Starý Lískovec, Modřice, Chrlice, Ponětovice),  

stavby v rámci železničního uzlu Ostrava (ohraničeného železničními stanicemi Polanka 

nad Odrou, Frýdek-Místek, Český Těšín, Petrovice u Karviné, hraniční přechod 

Bohumín/Chalupki, Ostrava-Třebovice),  

železniční trať Olomouc - Šumperk,  

dráhy speciální,  

3. Infrastruktura pro vodní dopravu  

plavební stupeň Děčín,  

plavební stupeň Přelouč,  

4. Infrastruktura pro leteckou dopravu  

paralelní dráha ke vzletům a přistávání letadel na letišti Václava Havla Praha,  

nové oplocení letiště Václava Havla Praha.  

5. Elektroenergetická vedení  

vedení 400 kV Vernéřov – Vítkov  

vedení 400 kV Vítkov – Přeštice 

vedení 400 kV Přeštice – Kočín 

vedení 400 kV Kočín – Mírovka 

vedení 400 kV připojující vedení 400 kV Řeporyje – Prosenice do elektrické stanice 

Mírovka 

vedení 400 kV Výškov – Čechy Střed - Praha Sever 

vedení 400 kV Hradec - Výškov – Babylon – Bezděčín 
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vedení 400 kV Hradec – Chrást – Přeštice 

vedení 400 kV Čechy Střed – Chodov 

vedení 400 kV Nošovice - Prosenice – Otrokovice – Sokolnice – Slavětice – Dasný a 

Slavětice – Čebín 

vedení 400 kV Otrokovice – státní hranice se Slovenskou republikou 

vedení 110 kV Česká Lípa – Varnsdorf 

6. Plynárenská vedení 

VTL Plynovod DN1400, RU Kateřinský potok – RU Přimda  

7. Výrobny elektřiny o celkovém instalovaném elektrickém výkonu 100 MW a více  

nový jaderný zdroj v lokalitě Temelín 

nový jaderný zdroj v lokalitě Dukovany 

8. Vodní infrastruktura 

vodní dílo Nové Heřminovy 

vodní dílo Skalička 

vodní dílo Vlachovice 

Přechodná ustanovení 

1. Řízení pravomocně neskončená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se 

dokončí a práva a povinnosti s nimi související se posoudí podle zákona č. 416/2009 

Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.  

2. V případě, že stavba dopravní infrastruktury byla umístěna územním rozhodnutím, 

které nabylo právní moci přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, lze vést 

společné řízení a vydat společné povolení, jímž se mění územní rozhodnutí a 

povoluje stavba, za předpokladu, že k žádosti o vydání společného povolení bude 

přiložena dokumentace podle § 2j zákona č. 416/2009 Sb., ve znění účinném ode dne 

nabytí účinnosti tohoto zákona. Ustanovení § 2j zákona č. 416/2009 Sb., ve znění 

účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, a ustanovení stavebního zákona o 

společném územním a stavebním řízení se použijí obdobně. Bylo-li společné povolení 

podle věty první zrušeno v přezkumném řízení nebo rozhodnutím soudu, dnem 

nabytí právní moci tohoto rozhodnutí správního orgánu nebo soudu se platnost 

územního rozhodnutí prodlužuje tak, že uplyne za 2 roky ode dne nabytí právní 

moci tohoto rozhodnutí správního orgánu nebo soudu. 
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ČÁST DRUHÁ 

Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, 

s vyznačením navrhovaných změn 

§ 26 

Ministerstvo kultury 

(1) Ministerstvo kultury je ústředním orgánem státní správy pro kulturní památky v České 

republice. 

(2) Ministerstvo kultury 

a) zpracovává prognózy, koncepce a návrhy dlouhodobých výhledů rozvoje státní 

památkové péče, 

b) sestavuje, vyhlašuje a provádí programy komplexní péče o kulturní památky a vytváří pro 

ni všestranné podmínky, posuzuje návrhy dlouhodobých, střednědobých a prováděcích 

plánů obnovy kulturních památek, 

c) uplatňuje stanovisko k politice územního rozvoje, územnímu rozvojovému plánu a k 

zásadám územního rozvoje, a dále stanovisko k územně plánovací dokumentaci pro 

území, ve kterém je památková rezervace, nebo nemovitá věc nebo soubor nemovitých 

věcí zapsané na Seznamu světového dědictví18b), a ve vztahu k tomuto území uplatňuje 

stanovisko k vymezení zastavěného území, 

d) je dotčeným orgánem k projednání návrhu opatření obecné povahy podle § 6a, 

e) usměrňuje kulturně výchovné využívání národních kulturních památek a kulturně 

výchovné využívání ostatních kulturních památek v souladu se zájmy státní kulturní 

politiky, 

f) koordinuje vědeckovýzkumnou činnost v oboru státní památkové péče, 

g) zřizuje jako svůj odborný poradní orgán vědeckou radu pro státní památkovou péči, 

h) spolupracuje s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a vysokými školami při 

výchově pracovníků v oboru státní památkové péče, podílí se na jejich dalším vzdělávání, 

i) zabezpečuje mezinárodní spolupráci v oboru státní památkové péče, 

j) vydává statut odborné organizace státní památkové péče, která je státní příspěvkovou 

organizací s celostátní působností, 

k) plní další úkoly stanovené mu tímto zákonem. 
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(3) Ministerstvo kultury je dotčeným orgánem při posuzování zralosti projektů společného 

zájmu energetické infrastruktury31) a uplatňuje závazné stanovisko ve společném 

územním a stavebním řízení pro stavby projektů společného zájmu z hlediska působnosti 

ministerstva, krajských úřadů a obecních úřadů v oblasti státní památkové péče. 

 

ČÁST TŘETÍ 

Zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění 

pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných změn 

§ 15 

Zabezpečení ochrany nerostného bohatství při územně plánovací činnosti 

(1) K včasnému zabezpečení ochrany nerostného bohatství jsou orgány územního 

plánování6) a zpracovatelé územně plánovací dokumentace povinni při územně plánovací 

činnosti vycházet z podkladů o zjištěných a předpokládaných výhradních ložiskách 

poskytovaných jim ministerstvem životního prostředí České republiky; při tom postupují 

podle zvláštních předpisů5) a jsou povinni navrhovat řešení, které je z hlediska ochrany a 

využití nerostného bohatství a dalších zákonem chráněných obecných zájmů 

nejvýhodnější. 

(2) Ministerstvo životního prostředí, Ministerstvo průmyslu a obchodu a Český báňský úřad 

uplatňují stanoviska k politice územního rozvoje, územnímu rozvojovému plánu a k 

zásadám územního rozvoje z hlediska ochrany a využití nerostného bohatství. 

Ministerstvo životního prostředí, Ministerstvo průmyslu a obchodu a obvodní báňské 

úřady uplatňují stanoviska k územním plánům a k regulačním plánům z hlediska ochrany 

a využití nerostného bohatství. 

 

ČÁST ČTVRTÁ 

Zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve 

znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných změn 

§ 40 

Český báňský úřad 

(1) Český báňský úřad plní úkoly vrchního dozoru orgánů státní báňské správy. 

(2) Český báňský úřad řídí výkon státní báňské správy a činnost obvodních báňských úřadů 

a rozhoduje o odvoláních proti jejich rozhodnutím a povoluje nabývání, předávání, vývoz, 

dovoz a tranzit výbušnin. 

(3) Při výkonu vrchního dozoru Český báňský úřad 
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a) ukládá opatření k zajištění hospodárného využívání ložisek nerostů, bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu a za tím účelem organizuje, řídí a provádí 

zvláštní prověrky, 

b) provádí prověrky pracovišť, činností a technických zařízení a při tom zjišťuje, jak 

obvodní báňské úřady plní povinnosti vyplývající pro ně z horního zákona, tohoto zákona 

a předpisů vydaných na jejich základě, 

c) dává souhlas ke zřízení, popřípadě nařizuje zřízení hlavních báňských záchranných 

stanic, stanoví jejich sídla a vymezuje jejich působnost, schvaluje jejich služební řády, 

určuje podmínky pro ustanovení do funkcí a prověřuje odbornou způsobilost jejich 

vedoucích pracovníků a dohlíží na stav, organizaci a vybavení hlavních a obvodních 

báňských záchranných stanic; může též s ohledem na povahu prací, jejich rizikovost a s 

přihlédnutím k místním podmínkám nařídit, aby organizace při činnosti prováděné 

hornickým způsobem zajistila báňskou záchrannou službu, 

d) ukládá opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu 

při nakládání s výbušninami a za tím účelem organizuje, řídí a provádí zvláštní prověrky. 

(4) Při plnění úkolů podle odstavce 3 má Český báňský úřad práva a povinnosti uvedené v § 

41 odst. 1 písm. a) a c). 

(5) Český báňský úřad 

a) vede souhrnnou evidenci dobývacích prostorů a jejich změn, provozovaných hlavních 

důlních děl a souhrnnou evidenci oprávnění pro hornickou činnost nebo činnost 

prováděnou hornickým způsobem (§ 5 odst. 2); pouze pro účely vrchního dozoru vede 

souhrnnou evidenci podzemních objektů a jejich změn. Údaje v evidencích se uchovávají 

trvale, 

b) řídí a koordinuje vývoj a výzkum v oblasti působnosti státní báňské správy, který je 

financován ze státních prostředků, 

c) plní vůči Komisi povinnosti České republiky, které vyplývají z tohoto zákona, 

d) povoluje jednotlivé druhy výbušnin k prvnímu použití v rizikových podmínkách a v 

rizikovém prostředí (§ 28a), 

e) je orgánem dozoru podle právních předpisů upravujících posuzování shody stanovených 

výrobků a technické požadavky na výrobky30), případně podle přímo použitelného 

předpisu Evropské unie upravujícího dozor nad trhem27), jedná-li se o výbušniny a 

pomůcky, 

f) stanoví zvláštní podmínky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti 

provozu včetně bezpečnosti používaných vyhrazených i ostatních technických zařízení 

při nakládání s výbušninami, 
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g) řídí a koordinuje výzkum a vývoj a povoluje zkušební provoz zařízení a systémů v rámci 

výzkumu a vývoje a k tomu stanovuje podmínky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci a bezpečnosti provozu, 

h) plní úkoly nadřízeného správce daně podle daňového řádu a vydává tiskopisy pro přiznání 

k úhradám placeným podle horního zákona. 

(6) Český báňský úřad dále 

a) zpracovává v součinnosti s hlavním hygienikem18g) koncepci bezpečnosti a ochrany 

zdraví při hornické činnosti v dolech, a to po projednání s organizacemi reprezentujícími 

dotčené zaměstnavatele a zaměstnance, kteří se podílejí na jejím uskutečňování, a tuto 

koncepci podle potřeby aktualizuje, 

b) zabezpečuje a koordinuje v součinnosti s příslušnými ústředními orgány úkoly 

mezinárodní spolupráce v oblasti své působnosti, 

c) eviduje údaje o pracovních úrazech, provozních nehodách a nebezpečných událostech, ke 

kterým došlo při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem a při 

nakládání s výbušninami; z těchto údajů sestavuje roční statistiky, které zveřejňuje, 

d) vede evidenci o vydaných osvědčeních nebo průkazech odborné způsobilosti, 

e) vede evidenci o udělených sankcích, jejich výběru a předává je Ministerstvu financí 

České republiky, 

f) poskytuje příslušným orgánům Evropských společenství informace o dobývání ložisek 

ropy a hořlavého zemního plynu požadované právním předpisem Evropských 

společenství,18h) 

g) spolupracuje s Komisí a členskými státy Evropské unie na úseku výbušnin, zejména při 

výměně informací týkajících se organizací, které mají oprávnění nakládat s výbušninami 

a kterým bylo vydáno povolení k nabývání, předávání, tranzitu, vývozu a dovozu 

výbušnin, 

h) vykonává činnosti stanovené zvláštním právním předpisem23), 

i) vydává stanoviska k politice územního rozvoje, územnímu rozvojovému plánu a k 

zásadám územního rozvoje. 

ČÁST PÁTÁ 

Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, 

s vyznačením navrhovaných změn 

§ 79 

Působnost Ministerstva životního prostředí 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/4LBSBJLG3QLB)

Footer Page 22 of 182.



23 

 

(1) Ministerstvo životního prostředí je ústředním orgánem státní správy ochrany přírody v 

České republice. 

(2) Ministerstvo životního prostředí 

a) zpracovává ve spolupráci s kraji prognózy a koncepce strategie ochrany přírody v České 

republice, 

b) koordinuje státní vědeckovýzkumnou činnost v oboru ochrany přírody a krajiny, 

c) spolupracuje s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky v 

zajišťování ekologické výchovy a vzdělávání, 

d) zabezpečuje mezinárodní spolupráci České republiky v oboru ochrany přírody a krajiny, 

e) podává Komisi zprávy a informace požadované právními předpisy Evropských 

společenství v oblasti ochrany volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin a jejich 

stanovišť, 

f) vykonává vrchní státní dozor v ochraně přírody a krajiny, 

g) řídí činnost České inspekce životního prostředí, Agentury a správ národních parků a plní 

jiné úkoly stanovené tímto zákonem. 

(3) Ministerstvo životního prostředí dále 

a) provádí vymezení a hodnocení nadregionálního systému ekologické stability podle § 4 

odst. 1, 

b) vydává povolení k vývozu a dovozu ohrožených rostlin a živočichů chráněných 

mezinárodními úmluvami podle § 5 odst. 7, 

c) rozhoduje o povolení k provozování záchranné stanice a jeho změně nebo zrušení, vede 

přehled záchranných stanic a zveřejňuje jej způsobem umožňujícím dálkový přístup podle 

§ 5 odst. 8 až 11, 

d) vydává souhlasy s použitím ustanovení o zásazích proti škůdcům a o případech 

mimořádných okolností a nepředvídaných škod a stanoví přitom rozsah jejich použití v 

národních přírodních rezervacích, 

e) zajišťuje zpracování a oznamuje a projednává záměry na vyhlášení a návrhy právních 

předpisů, kterými se vyhlašují národní parky, chráněné krajinné oblasti, národní přírodní 

rezervace, národní přírodní památky nebo ochranná pásma těchto zvláště chráněných 

území a kterými se vyhlašují přírodní památky a přírodní rezervace nebo jejich ochranná 

pásma na území národních parků a jejich ochranných pásem a na území Chráněné 

krajinné oblasti Šumava a Chráněné krajinné oblasti Labské pískovce, 
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f) vydává souhlasy k vývozu paleontologických nálezů podle § 11 odst. 3 a vydává povolení 

k vývozu zvláště chráněných nerostů podle § 53, 

g) vydává vyhlášky, kterými se stanoví klidová území národních parků podle § 17 odst. 3, 

vymezují nebo mění zóny ochrany přírody národního parku podle § 18 odst. 5 nebo zóny 

ochrany přírody chráněné krajinné oblasti podle § 27 odst. 2, 

h) vydává souhlasy ke zcizení nezastavěných pozemků ve vlastnictví státu na území 

přírodních rezervací a přírodních památek, 

i) zajišťuje zpracování a schvaluje plány péče o národní přírodní rezervace, národní přírodní 

památky, chráněné krajinné oblasti a o ochranná pásma těchto zvláště chráněných území 

a zajišťuje jejich realizaci ve spolupráci s Agenturou a se správami národních parků podle 

§ 38, 

j) schvaluje zásady péče o národní parky a jejich ochranná pásma podle § 38a odst. 6, 

k) předává dokumentaci vyhlášených národních parků, chráněných krajinných oblastí, 

národních přírodních rezervací, národních přírodních památek a ochranných pásem těchto 

zvláště chráněných území, dále přírodních památek a přírodních rezervací nebo jejich 

ochranných pásem na území národních parků a jejich ochranných pásem a dále ptačích 

oblastí a evropsky významných lokalit do ústředního seznamu; po vyhlášení národních 

parků, chráněných krajinných oblastí, národních přírodních rezervací, národních 

přírodních památek a ochranných pásem těchto zvláště chráněných území a dále 

přírodních památek a přírodních rezervací nebo jejich ochranných pásem na území 

národních parků a jejich ochranných pásem ohlašuje příslušnému katastrálnímu úřadu 

údaje, popřípadě změny těchto údajů, týkající se ochrany nemovitých věcí podle tohoto 

zákona k zápisu do katastru nemovitostí, 

l) oznamuje lokality, které nebyly zařazeny do evropského seznamu podle § 45a odst. 4 a 

vyhlašuje sporné lokality podle § 45b odst. 2, 

m) zajišťuje zpracování souhrnů doporučených opatření pro evropsky významné lokality a 

ptačí oblasti podle § 45c odst. 3, § 45e odst. 6, předává je do ústředního seznamu a 

zveřejňuje je prostřednictvím internetu, 

n) podává žádosti o stanovisko Komisi podle § 45i odst. 10, 

o) ve spolupráci s ostatními orgány ochrany přírody, vlastníky a nájemci pozemků, 

občanskými sdruženími a dalšími odbornými subjekty zajišťuje a schvaluje záchranné 

programy podle § 52, 

p) uplatňuje předkupní právo státu k pozemkům podle § 61 odst. 1, 

q) vydává osvědčení o zvláštní odborné způsobilosti podle § 79a odst. 2 písm. b), 

r) je odvolacím orgánem proti rozhodnutím vydaným orgány krajů v přenesené působnosti, 

Agenturou, správami národních parků a Českou inspekcí životního prostředí, 
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s) uplatňuje stanoviska k politice územního rozvoje, územnímu rozvojovému plánu a k 

zásadám územního rozvoje z hlediska zájmů chráněných tímto zákonem, 

t) zřizuje správy národních parků jako státní příspěvkové organizace40b), pokud nebyly 

zřízeny jiným zákonem41), 

u) je oprávněno zřídit státní příspěvkovou organizaci za účelem zajištění ochrany, péče a 

provozu veřejnosti zpřístupněných jeskyní, 

v) vykonává působnost orgánů ochrany přírody na pozemcích a stavbách, které tvoří součást 

objektů důležitých pro obranu státu mimo vojenské újezdy41aa); jsou-li tyto pozemky a 

stavby na území správních obvodů správ, národních parků nebo Agentury, vykonávají 

působnost orgánů ochrany přírody správy národních parků nebo Agentura. 

(4) Ministerstvo životního prostředí je dotčeným orgánem při posuzování zralosti projektů 

společného zájmu energetické infrastruktury49) a ve společném územním a stavebním 

řízení pro stavby projektů společného zájmu energetické infrastruktury vykonává státní 

správu v ochraně přírody a krajiny v rozsahu působnosti pověřených obecních úřadů, 

obecných úřadů obcí s rozšířenou působností, krajských úřadů a Agentury. 

(5) Ministerstvo životního prostředí dále vydává vyhlášky, kterými se 

a) stanoví seznam typů evropských stanovišť, prioritních typů evropských stanovišť, 

evropsky významných druhů a prioritních evropsky významných druhů, vyskytujících se 

na území České republiky, 

b) stanoví podrobnosti vymezení a hodnocení systému ekologické stability a podrobnosti 

plánů, projektů a opatření v procesu jeho vytváření podle § 4 odst. 1, 

c) stanoví podrobnosti ochrany významných krajinných prvků podle § 4 odst. 2, 

d) stanoví velikost, popřípadě jiné charakteristiky dřevin, k jejichž kácení není třeba 

povolení podle § 8 odst. 3, jestliže rostou na pozemcích ve vlastnictví fyzických osob, 

které tyto pozemky užívají, a podrobnosti ochrany dřevin a podmínek povolování jejich 

kácení podle § 8 odst. 5, 

e) stanoví podrobnosti o obsahu a rozsahu dokumentace jeskyně při jejím zjištění 

provozovatelem při dobývání nerostných surovin nebo při provádění geologických prací 

podle § 10 odst. 5, 

f) vymezují zóny ochrany přírody národních parků a chráněných krajinných oblastí podle § 

17 odst. 2 a § 27 odst. 2, 

g) vyhlašují národní přírodní rezervace, národní přírodní památky nebo ochranná pásma 

těchto zvláště chráněných území a stanoví bližší podmínky jejich ochrany a dále vyhlašují 

nebo zrušují přírodní památky a přírodní rezervace nebo jejich ochranná pásma na území 

národních parků a jejich ochranných pásem a na území Chráněné krajinné oblasti Šumava 

a Chráněné krajinné oblasti Labské pískovce a stanoví bližší podmínky jejich ochrany, 
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h) stanoví obsah plánů péče a postup jejich zpracování podle § 38 odst. 7, stanoví obsah 

zásad péče o národní parky a jejich ochranná pásma a postup jejich zpracování a 

projednání podle § 38a odst. 8, náležitosti a obsah záměru podle § 40 odst. 7, stanoví 

členění ústředního seznamu, obsah a náležitosti, výčet, způsob a podmínky předávání 

dokumentů do ústředního seznamu, způsob a podmínky nakládání s dokumenty a daty v 

ústředním seznamu včetně způsobu a podmínek jejich zveřejňování podle § 42 odst. 2, 

podrobnosti o způsobu označení a vymezení zvláště chráněných území v terénu i 

mapových podkladech podle § 42 odst. 5 a bližší podmínky o způsobu označení 

památných stromů v terénu i mapových podkladech podle § 47 odst. 3, 

i) stanoví náležitosti obsahu smlouvy podle § 39 odst. 1, způsob označení smluvně 

chráněného území a smluvně chráněného území památného stromu v terénu i mapových 

podkladech podle § 39 odst. 2, 

j) stanoví způsob označení vyhlášených evropsky významných lokalit v terénu i mapových 

podkladech podle § 45c odst. 1 a způsob označení ptačích oblastí v terénu i mapových 

podkladech podle § 45e odst. 7, 

k) stanoví náležitosti posouzení podle § 45i odst. 13, 

l) stanoví rozsah požadovaného vzdělání, obsah zkoušky, podmínky prodloužení autorizace 

a důvody pro odnětí autorizace podle § 45i odst. 3, 

m) stanoví seznam a stupeň ohrožení zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů podle § 

48, seznam zvláště chráněných nerostů podle § 51 a míst jejich přirozeného výskytu a 

dále bližší podmínky jejich ochrany, 

n) stanoví způsoby ověřování původu, náležitosti žádosti o osvědčení a vzor osvědčení podle 

§ 54 odst. 11, 

o) stanoví podmínky poskytování finanční náhrady podle § 58 odst. 4, vzor uplatnění 

nároku, jeho náležitosti a způsob určení výše náhrady v případech, kdy není stanoven 

jiným předpisem, 

p) stanoví podrobnosti postupu při převodech práva hospodaření podle § 60 odst. 3 zákona, 

q) stanoví podrobnosti o přírodovědném průzkumu dotčených pozemků a biologickém 

hodnocení a jejich ukládání podle § 67 odst. 1, 

r) stanoví bližší podrobnosti o podmínkách poskytování příspěvku podle § 69 odst. 3 a 

náležitosti dohody o jeho poskytování, 

s) zajišťují podle § 74 odst. 1 úkoly vyplývající z mezinárodních závazků, 

t) stanoví podle § 81 odst. 9 podrobnosti o organizaci, úkolech a předpokladech pro výkon 

stráže přírody, vzor služebního odznaku se státním znakem a průkazu stráže přírody, 
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u) stanoví podrobnosti o způsobu zavedení a užívání stejnokroje a označení pracovníků 

ochrany přírody podle § 82 odst. 2, 

v) stanoví převod zvláště chráněných území zřízených podle zákona č. 40/1956 Sb. do 

kategorií podle § 90 odst. 5 až 7, 

w) zrušuje podle § 90 odst. 11 dosavadní ochrana zvláště chráněných území vyhlášených 

podle tohoto zákona do dne 1. března 2009 ústředními orgány státní správy. 

(6) Ministerstvo životního prostředí zveřejní ve Věstníku Ministerstva životního prostředí 

nařízení Agentury do 60 dnů od jeho obdržení. 

… 

HLAVA DRUHÁ 

§ 82a 

Jednotné závazné stanovisko k zásahu do přírody a krajiny podle liniového zákona  

(1) Je-li k umístění nebo provedení záměru stavby dopravní, vodní nebo 

energetické infrastruktury podle liniového zákona, pro který je vyžadováno závazné 

stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí podle zákona o 

posuzování vlivů na životní prostředí, třeba více závazných stanovisek nebo vyjádření 

vydávaných podle tohoto zákona, vydá orgán ochrany přírody na základě žádosti 

investora namísto jednotlivých závazných stanovisek nebo vyjádření jednotné závazné 

stanovisko k zásahu do přírody a krajiny (dále jen „jednotné závazné stanovisko“); to 

neplatí v případě stanoviska podle § 45i odst. 1.   

(2)  V případě, že umístění nebo provedení záměru podle odstavce 1, k němuž má 

být vydáno jednotné závazné stanovisko, vyžaduje povolení výjimky ze zákazu 

stanoveného tímto zákonem nebo stanovení odchylného postupu při ochraně ptáků, lze 

povolit takovou výjimku nebo stanovit takový odchylný postup jen na základě souhlasu 

orgánu ochrany přírody. Orgán ochrany přírody se k možnosti povolení výjimky nebo 

stanovení odchylného postupu vyjádří v jednotném závazném stanovisku a lze-li povolit 

výjimku nebo stanovit odchylný postup, může současně stanovit další podmínky pro 

povolení výjimky nebo stanovení odchylného postupu; v případě, že na základě 

jednotného závazného stanoviska má být povolena výjimka ze zákazů u zvláště 

chráněných druhů rostlin a živočichů nebo stanoven odchylný postup, uvede v jednotném 

závazném stanovisku údaje podle § 5b odst. 3 písm. a) až d). Povolení výjimky ze zákazů 

stanovených tímto zákonem nebo stanovení odchylného postupu, včetně stanovení 

případných dalších podmínek, je součástí výrokové části rozhodnutí vydávaného v 

územním řízení, v územním řízení s posouzením vlivů na životní prostředí, ve společném 

územním a stavebním řízení, ve společném územním a stavebním řízení s posouzením 

vlivů na životní prostředí nebo ve stavebním řízení vedeném podle liniového zákona.  

(3) V případě povolení výjimky ze zákazů u zvláště chráněných druhů rostlin a 

živočichů a pro stanovení odchylného postupu platí pro obsah rozhodnutí podle odstavce 
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2 obdobně § 5b odst. 3; povinnosti uvedené v § 5b odst. 5 platí obdobně pro orgán ochrany 

přírody a pro osobu, které byla tato výjimka povolena. V případě výjimky ze zákazů u 

zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů povolené podle odstavce 2 informuje orgán 

ochrany přírody Ministerstvo životního prostředí o povolení podle § 5b odst. 5 poté, co od 

stavebního úřadu obdrží stejnopis písemného vyhotovení rozhodnutí, jehož je povolení 

výjimky součástí, s vyznačením právní moci.  

(4) Jednotné závazné stanovisko vydává v případě, že má být zamýšlená stavba 

nebo její část umístěna na území národního parku nebo jeho ochranného pásma, správa 

národního parku. Jednotné závazné stanovisko vydává v případě, že má být zamýšlená 

stavba nebo její část umístěna na území Chráněné krajinné oblasti Šumava, Správa 

národního parku Šumava a v případě, že má být  zamýšlená stavba nebo její část umístěna 

na území Chráněné krajinné oblasti Labské Pískovce, Správa národního parku České 

Švýcarsko. Jednotné závazné stanovisko vydává v případě, že má být  zamýšlená stavba 

nebo její část umístěna na území chráněné krajinné oblasti, na území národní přírodní 

rezervace nebo jejího ochranného pásma mimo území národního parku, nebo na území 

národní přírodní památky nebo jejího ochranného pásma mimo území národní parku, 

Agentura.    

(5) Jednotné závazné stanovisko vydává v případě, že má být zamýšlená stavba 

nebo její část umístěna na území vojenského újezdu, újezdní úřad.  

(6) V ostatních případech vydává jednotné závazné stanovisko krajský úřad. Jsou-

li zamýšlenou stavbou dotčeny zájmy chráněné tímto zákonem na území více krajů, 

Ministerstvo životního prostředí určí, který krajský úřad bude příslušný k vydání 

jednotného závazného stanoviska.   

 

HLAVA DRUHÁ 

HLAVA TŘETÍ 

… 

Přechodná ustanovení 

 

1. Pokud je jednotné závazné stanovisko podle § 82a zákona č. 114/1992 Sb., ve znění 

účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, vydáváno pro záměry staveb dopravní, 

vodní nebo energetické infrastruktury podle liniového zákona, pro které byla přede dnem 

nabytí účinnosti tohoto zákona podána žádost o vydání závazného stanoviska nebo 

vyjádření podle zákona č. 114/1992 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti 

tohoto zákona, nahrazuje jednotné závazné stanovisko pouze ta závazná stanoviska nebo 

vyjádření, která nejsou vydávána na základě žádostí podaných přede dnem nabytí 

účinnosti tohoto zákona.  

2. Pokud je jednotné závazné stanovisko podle § 82a zákona č. 114/1992 Sb., ve znění 

účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, vydáváno pro záměry staveb dopravní, 
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vodní nebo energetické infrastruktury podle liniového zákona, pro které bylo přede dnem 

nabytí účinnosti tohoto zákona zahájeno řízení podle zákona č. 114/1992 Sb., ve znění 

účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, uplatní se postup podle § 82a odst. 

2 zákona č. 114/1992 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, pouze 

na ta rozhodnutí, která nejsou vydávána v řízeních zahájených přede dnem nabytí 

účinnosti tohoto zákona. 

 

ČÁST ŠESTÁ 

Zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších 

předpisů, s vyznačením navrhovaných změn 

§ 4 

(1)  Pro nezemědělské účely je nutno použít především nezemědělskou půdu, nezastavěné a 

nedostatečně využité pozemky v zastavěném území nebo na nezastavěných plochách 

stavebních pozemků staveb mimo tato území, stavební proluky a plochy získané 

zbořením přežilých budov a zařízení. Musí-li v nezbytném případě dojít k odnětí 

zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu, je nutno především 

a) odnímat zemědělskou půdu přednostně na zastavitelných plochách, 

b) odnímat přednostně zemědělskou půdu méně kvalitní; kritériem kvality půdy jsou třídy 

ochrany, 

c) co nejméně narušovat organizaci zemědělského půdního fondu, hydrologické a odtokové 

poměry v území a síť zemědělských účelových komunikací, 

d) odnímat jen nejnutnější plochu zemědělského půdního fondu a po ukončení nezemědělské 

činnosti upřednostňovat zemědělské využití pozemků, 

e) při umísťování směrových a liniových staveb co nejméně zatěžovat obhospodařování 

zemědělského půdního fondu a 

f) po ukončení povolení nezemědělské činnosti neprodleně provést takovou terénní úpravu, 

aby dotčená půda mohla být rekultivována a byla způsobilá k plnění dalších funkcí v 

krajině podle plánu rekultivace. 

(2)  Za nezbytný případ se považuje zejména neexistence ploch uvedených v odstavci 1 na 

území obce, na kterém má být záměr, který se dotýká zemědělského půdního fondu (dále 

jen „záměr“), realizován, popřípadě na území dvou nebo více obcí, jedná-li se o záměr, 

který přesahuje území obce, nebo veřejně prospěšnou stavbu anebo veřejně prospěšné 

opatření. 

(3)  Zemědělskou půdu I. a II. třídy ochrany lze odejmout pouze v případech, kdy jiný veřejný 

zájem výrazně převažuje nad veřejným zájmem ochrany zemědělského půdního fondu. 
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(4)  Odstavec 3 se nepoužije při posuzování těch ploch a koridorů, které jsou obsaženy v 

platné územně plánovací dokumentaci, pokud při nové územně plánovací činnosti nemá 

dojít ke změně jejich využití. 

§ 7 

Při zpracování dokumentace pro umístění záměru 

(1) Dokumentace pro vydání povolení záměru podle stavebního zákona, který vyžaduje 

souhlas podle § 9, musí být zpracována se zohledněním zásad plošné ochrany 

zemědělského půdního fondu (§ 4), umístění stavby musí být navrženo tak, aby z hlediska 

ochrany zemědělského půdního fondu a ostatních zákonem chráněných veřejných zájmů 

došlo k co nejmenším ztrátám zemědělského půdního fondu, a zároveň musí být 

vyhodnoceny důsledky navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond. 

(2) Alternativy umístění se vypracují vždy, jde-li o umístění stavby mimo zastavěné území, 

s výjimkou případů umístění stavby v souladu s platnými zásadami územního rozvoje 

nebo platným územním plánem. 

(3) Stavebník tras nadzemních a podzemních vedení, pozemních komunikací10), celostátních 

drah11) a vodních cest a jejich součástí12) je povinen navrhnout umístění stavby tak, aby z 

hlediska ochrany zemědělského půdního fondu a ostatních zákonem chráněných 

veřejných zájmů došlo k co nejmenším ztrátám zemědělského půdního fondu, a zároveň 

vyhodnotit důsledky navrhovaného řešení na tento fond. Vyhodnocení se přikládá k 

žádosti o vyjádření podle odstavce 4. 

(4) K návrhu tras nadzemních a podzemních vedení, pozemních komunikací, celostátních 

drah a vodních cest a jejich součástí se vždy vyjádří orgán ochrany zemědělského půdního 

fondu, přičemž ve svém vyjádření navrhne opatření k zajištění ochrany zemědělského 

půdního fondu. 

(5) Vyjádření orgánu ochrany zemědělského půdního fondu podle odstavce 4 není třeba, 

a) má-li se stavba trasy nadzemních a podzemních vedení, pozemních komunikací, 

celostátních drah a vodních cest a jejich součástí uskutečnit na plochách vymezených pro 

tento účel platným územním rozvojovým plánem, platnými zásadami územního 

rozvoje nebo platným územním plánem nebo jsou-li podmínky pro umístění tras 

nadzemních a podzemních vedení, pozemních komunikací, celostátních drah a vodních 

cest a jejich součástí stanoveny regulačním plánem, 

b) jedná-li se o návrh úpravy tras nadzemních a podzemních vedení, pozemních komunikací, 

celostátních drah a vodních cest a jejich součástí, nebo 

c) jedná-li se o úpravy nivelety, šířky a parametrů oblouků stávajících nadzemních a 

podzemních vedení, pozemních komunikací, celostátních drah a vodních cest. 

(6) Žádost o vyjádření podle odstavce 4 musí kromě náležitostí podle správního řádu 

obsahovat 
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a) zákres navrhované trasy nadzemních a podzemních vedení, pozemních komunikací, 

celostátních drah a vodních cest a jejich součástí do snímku katastrální mapy se 

zobrazením jednotlivých dotčených parcel půdy patřící do zemědělského půdního fondu 

podle katastrálních území, 

b) údaje o hydrologických a odtokových poměrech, 

c) údaje o sítích zemědělských účelových komunikací a polních cest, 

d) údaje o bonitovaných půdně ekologických jednotkách dotčených pozemků a jejich 

zatřídění do tříd ochrany v případě, kde je možné alternativní umístění tras nadzemních a 

podzemních vedení, pozemních komunikací, celostátních drah a vodních cest a jejich 

součástí, a 

e) stručné údaje o technickém řešení stavby. 

§ 9 

(1) K odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu pro nezemědělské účely je 

třeba souhlasu orgánu ochrany zemědělského půdního fondu. Záměr, který vyžaduje 

odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu, nelze povolit podle zvláštních 

právních předpisů32) bez tohoto souhlasu, s výjimkou případů uvedených v odstavci 2. Při 

posouzení odnětí orgán ochrany zemědělského půdního fondu vychází z celkové plochy 

zemědělské půdy požadované pro cílový záměr. 

(2) Souhlasu podle odstavce 1 není třeba, má-li být ze zemědělského půdního fondu odňata 

zemědělská půda 

a) v zastavěném území pro 

1. stavbu včetně souvisejících zastavěných ploch o výměře do 25 m2, nebo 

2. veřejně prospěšnou stavbu umísťovanou v proluce o velikosti do 0,5 ha, 

b) pro umístění 

1. signálů, stabilizačních kamenů a jiných značek pro geodetické účely, 

vstupních šachet podzemního vedení a stožárů nadzemních vedení, mobilních 

sítí, pokud v jednotlivých případech nejde o plochu větší než 30 m2, 

2. přečerpávacích stanic, vrtů, studní a stanic nadzemního nebo podzemního 

vedení a větrných jam, pokud v jednotlivých případech nejde o plochu větší 

než 55 m2, nebo 

3. záměrů na nezastavěné části zastavěného stavebního pozemku, 

c) pro obnovu přirozených a přírodě blízkých koryt vodních toků, nebo 
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d) k nezemědělským účelům po dobu kratší než jeden rok včetně doby potřebné k uvedení 

zemědělské půdy do původního stavu, je-li termín zahájení nezemědělského využívání 

zemědělské půdy nejméně 15 dní předem písemně oznámen orgánu ochrany 

zemědělského půdního fondu uvedenému v § 15, 

e) uložení tuhých statkových hnojiv na zemědělské půdě před jejich použitím38). 

(3) Půdu lze odejmout ze zemědělského půdního fondu trvale nebo dočasně. Dočasně lze 

půdu odejmout jen v případě, že po ukončení účelu jejího odnětí bude dotčená plocha 

rekultivována podle schváleného plánu rekultivace tak, aby mohla být vrácena do 

zemědělského půdního fondu. 

(4) Předmětem odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu u stavby rodinného 

domu a stavby pro rodinnou rekreaci, kde pozemek přilehlý ke stavbě má napříště sloužit 

jako zahrada18), je plocha potřebná pro stavbu a související zpevněné plochy, přičemž 

podmínky nezbytné k zajištění ochrany zemědělského půdního fondu se stanovují na 

veškerou plochu zemědělské půdy dotčené výstavbou. 

(5) Při rozhodování o záměru se nepoužije § 4 odst. 3, jedná-li se o záměr 

a) veřejné dopravní nebo veřejné technické infrastruktury33) umísťovaný v koridoru 

vymezeném v platném územním rozvojovém plánu na základě vyhodnocení 

umístění záměru, odborně stanoveného odhadu výměry zabírané zemědělské půdy 

a jejího zařazení do tříd ochrany, 

b) umísťovaný na zastavitelné ploše vymezené v platném územním rozvojovém plánu 

na základě vyhodnocení umístění záměru, odborně stanoveného odhadu výměry 

zabírané zemědělské půdy a jejího zařazení do tříd ochrany, 

ac) veřejné dopravní nebo veřejné technické infrastruktury33) umísťovaný v koridoru 

vymezeném v platných zásadách územního rozvoje na základě vyhodnocení umístění 

záměru, odborně stanoveného odhadu výměry zabírané zemědělské půdy a jejího 

zařazení do tříd ochrany, 

bd) umísťovaný na zastavitelné ploše vymezené v platných zásadách územního rozvoje na 

základě vyhodnocení umístění záměru, odborně stanoveného odhadu výměry zabírané 

zemědělské půdy a jejího zařazení do tříd ochrany, 

ce) na zastavitelné ploše vymezené v platném územním plánu, 

df) těžby ve stanovených dobývacích prostorech, nebo 

eg) vyhledávání a průzkumu nerostů ve stanovených průzkumných územích. 

(6) Žádost o souhlas s odnětím zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu musí 

kromě náležitostí podle správního řádu obsahovat účel zamýšleného odnětí, vyhodnocení 

předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond a zdůvodnění, 

proč je navrhované řešení z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu, životního 
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prostředí a ostatních zákonem chráněných veřejných zájmů nejvýhodnější. Pokud je 

předmětem odnětí pouze etapa celkového záměru, žadatel uvede jeho konečný 

předpokládaný rozsah, zejména celkové požadavky na zemědělskou půdu. K žádosti 

připojí 

a) údaje katastru nemovitostí o pozemcích, jichž se navrhované odnětí zemědělské půdy ze 

zemědělského půdního fondu týká, s vyznačením vlastnických, popřípadě uživatelských 

vztahů k dotčeným pozemkům, a dále výměry parcel nebo jejich částí a zákres 

navrhovaného odnětí v kopii katastrální mapy, popřípadě doplněné orientačním zákresem 

parcel z dřívější pozemkové evidence, 

b) vyjádření vlastníka zemědělské půdy, jejíž odnětí ze zemědělského půdního fondu se 

navrhuje, nebo jiné osoby, která je oprávněna tuto zemědělskou půdu užívat, nejedná-li 

se o žadatele, k navrhovanému odnětí nebo nejde-li o záměr, pro který je stanoven účel 

vyvlastnění zákonem, nebo nejde-li o záměr, pro který lze tuto zemědělskou půdu 

vyvlastnit, 

c) výpočet odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu včetně postupu výpočtu 

podle přílohy k tomuto zákonu a včetně vstupních údajů použitých pro výpočet, nejde-li 

o odnětí, při kterém se odvody nestanoví, 

d) plán rekultivace, má-li být půda po ukončení účelu odnětí vrácena do zemědělského 

půdního fondu nebo rekultivována zalesněním či zřízením vodní plochy, 

e) předběžnou bilanci skrývky kulturních vrstev půdy a návrh způsobu jejich hospodárného 

využití, 

f) vyhodnocení a návrh alternativ podle § 7 odst. 1 a 2, 

g) výsledky pedologického průzkumu, 

h) údaje o odvodnění a závlahách, 

i) údaje o protierozních opatřeních, 

j) zákres hranic bonitovaných půdně ekologických jednotek s vyznačením tříd ochrany a 

k) informaci, v jakém následném řízení podle zvláštního právního předpisu má být souhlas 

s odnětím zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu podkladem, 

l) vyjádření podle § 7 odst. 4, jedná-li se o záměr tras nadzemních a podzemních vedení, 

pozemních komunikací, celostátních drah a vodních cest a jejich součástí. 

(7) Jedná-li se o těžbu nerostných surovin, žádost o souhlas s odnětím zemědělské půdy ze 

zemědělského půdního fondu, musí kromě náležitostí podle odstavce 6 obsahovat 

výsledky geologického průzkumu a údaje o výši hladiny podzemní vody. 
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(8) Orgán ochrany zemědělského půdního fondu posoudí žádost a její přílohy a shledá-li, že 

půda může být odňata ze zemědělského půdního fondu, vydá k tomuto odnětí souhlas, ve 

kterém zejména 

a) vymezí, kterých pozemků nebo jejich částí se tento souhlas týká, 

b) stanoví podmínky nezbytné k zajištění ochrany zemědělského půdního fondu, 

c) schválí plán rekultivace podle odstavce 6 písm. d), popřípadě stanoví zvláštní režim jeho 

provádění z hlediska časového plnění a ukončení prací, jsou-li pro to zvláštní důvody při 

lomové (povrchové) těžbě uhlí a kaolinu nebo při geologicko-průzkumných pracích, 

zejména u velmi hlubokých vrtů, 

d) vymezí, zda a v jaké výši budou předepsány odvody za odnětí půdy ze zemědělského 

půdního fondu a 

e) vymezí etapy u záměrů prováděných po etapách. 

(9) Výši odvodů vymezí orgán ochrany zemědělského půdního fondu pouze orientačně. 

Konečná výše odvodů se stanoví podle § 11. 

§ 17 

Ministerstvo životního prostředí 

a) uplatňuje podle § 5 odst. 2 stanovisko k územnímu rozvojovému plánu, zásadám 

územního rozvoje, územním plánům obcí, ve kterých je sídlo kraje, a k územnímu plánu, 

který řeší celé území hlavního města Prahy, a k návrhům na samostatné vymezení 

zastavěného území hlavního města Prahy a obcí, ve kterých je sídlo kraje, 

b) uděluje podle § 6 odst. 2 souhlas k návrhům na stanovení dobývacích prostorů, je-li 

navrhovaným řešením dotčen zemědělský půdní fond o výměře nad 20 ha, 

c) uděluje podle § 7 vyjádření k návrhům tras nadzemních a podzemních vedení, pozemních 

komunikací, celostátních drah a vodních cest a jejich součástí, které se nacházejí na území 

dvou a více krajů, 

d) uděluje podle § 9 odst. 8 souhlas s odnětím zemědělské půdy ze zemědělského půdního 

fondu, má-li být dotčena zemědělská půda o výměře nad 10 ha, a u dočasného odnětí nebo 

trvalého odnětí s dočasným odvodem vydává u souhlasů jím vydaných potvrzení o 

ukončení rekultivace podle § 11b odst. 2, 

e) řídí výkon státní správy na úseku ochrany zemědělského půdního fondu a dozírá, jak 

orgány ochrany zemědělského půdního fondu nižšího stupně na tomto úseku plní své 

úkoly, 

f) vypracovává koncepci ochrany zemědělského půdního fondu jako složky životního 

prostředí a zajišťuje přípravu obecně závazných právních předpisů, 
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g) vypracovává výklady k ustanovením obecně závazných právních předpisů o ochraně 

zemědělského půdního fondu, 

h) provádí kontrolní činnost a dává orgánům ochrany zemědělského půdního fondu podněty 

k tomu, aby uplatnily ve své působnosti opatření k odstranění zjištěných závad, 

i) zasílá podle § 3b odst. 4 údaje související s odnětím zemědělské půdy ze zemědělského 

půdního fondu do evidence odnětí zemědělské půdy, 

j) kontroluje plnění podmínek jím vydaných souhlasů, včetně provádění rekultivací, a jím 

uložených opatření k nápravě, 

k) ukládá opatření k nápravě závadného stavu vzniklého neplněním podmínek jím vydaných 

souhlasů, 

l) je odvolacím správním orgánem ve věcech rozhodnutých inspekcí nebo správou 

národního parku, 

m) je dotčeným správním úřadem podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, 

mají-li být dotčeny pozemky náležející do zemědělského půdního fondu o výměře nad 10 

ha, 

n) dává vyjádření k návrhům tras nadzemních a podzemních vedení veřejné technické 

infrastruktury, jde-li o záměr, který je projektem společného zájmu energetické 

infrastruktury38); je dotčeným orgánem při posuzování zralosti projektů společného zájmu 

energetické infrastruktury a 

o) uděluje podle § 9 odst. 8 souhlas s odnětím zemědělské půdy ze zemědělského půdního 

fondu, má-li být zemědělská půda dotčena stavbou projektu společného zájmu 

energetické infrastruktury38); u dočasného odnětí nebo trvalého odnětí s dočasným 

odvodem vydává potvrzení o ukončení rekultivace podle § 11b odst. 2. 

 

ČÁST SEDMÁ 

Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve 

znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných změn 

§ 49 

Ministerstvo 

 (1) Ministerstvo je ústředním orgánem státní správy lesů. 

 (2) Ministerstvo rozhoduje 

a) o uložení opatření v případě mimořádných okolností, pokud přesahují obvod územní 

působnosti kraje (§ 32 odst. 2), 
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b) o ukládání pokut tomu, kdo nesplní povinnosti uložené rozhodnutím ústředního orgánu 

státní správy lesů, 

c) o zařazení lesů do kategorie lesů ochranných nebo lesů zvláštního určení a o vyřazení 

lesů z těchto kategorií (§ 7 odst. 2, § 8 odst. 3) ve vojenských lesích, 

d) o námitkách proti oznámení o neschválení plánu (§ 27 odst. 3). 

(3) Ministerstvo 

a) řídí výkon státní správy lesů, včetně vojenských lesů, 

b) vydává souhlas k nakládání se státními lesy (§ 4 odst. 2), 

c) uplatňuje stanovisko k politice územního rozvoje, územnímu rozvojovému plánu a k 

zásadám územního rozvoje, 

d) vydává souhlas k návrhům na stanovení dobývacích prostorů, jimiž mají být dotčeny 

pozemky určené k plnění funkcí lesa, a určuje způsob jejich rekultivace (§ 14 odst. 2), 

e) vyjadřuje se k návrhům tras celostátních a tranzitních liniových staveb a jejich součástí, 

f) vyhlašuje každoročně průměrné ceny dřeva na odvozním místě pro určení výše poplatku 

podle přílohy k tomuto zákonu, 

g) zadává a schvaluje oblastní plány rozvoje lesů (§ 23 odst. 1), 

h) povoluje výjimku z požadavků na použití reprodukčního materiálu k umělé obnově lesa 

a zalesňování (§ 29 odst. 3), 

i) ustanovuje lesní stráž a zrušuje ustanovení lesní stráže (§ 38), 

j) rozhoduje ve sporech o místní příslušnost krajských úřadů, 

k) vykonává dozor, jak orgány státní správy, fyzické a právnické osoby dodržují ustanovení 

tohoto zákona, předpisů vydaných k jeho provedení a rozhodnutí vydaných na jejich 

základě (§ 51 odst. 1). 

l) rozhoduje o poskytnutí služeb, pokud přesahují obvod územní působnosti kraje (§ 46 

odst. 4), 

m) vykonává dozor, jak orgány státní správy, fyzické a právnické osoby ve vojenských lesích 

v působnosti Ministerstva obrany dodržují ustanovení tohoto zákona, předpisů vydaných 

k jeho provedení a rozhodnutí vydaných na jejich základě (§ 51 odst. 1), 

n) rozhoduje ve sporech o místní příslušnost orgánů státní správy lesů, pokud je jedním z 

účastníků Vojenský lesní úřad, 
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o) vykonává funkci odvolacího orgánu proti rozhodnutím vydaným Vojenským lesním 

úřadem. 

(4) V lesích národních parků a jejich ochranných pásmech vykonává působnost krajského 

úřadu a ministerstva Ministerstvo životního prostředí. 

(5) Ministerstvo je dotčeným orgánem při posuzování zralosti projektů společného zájmu 

energetické infrastruktury34) a uplatňuje závazné stanovisko ve společném územním a 

stavebním řízení pro stavby projektů společného zájmu energetické infrastruktury z 

hlediska působnosti všech orgánů státní správy lesů s výjimkou působnosti podle 

odstavce 4 a § 47 odst. 2. 

 

ČÁST OSMÁ 

Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, 

s vyznačením navrhovaných změn 

 

§ 37 

Styk s dráhami 

(1) Křížení pozemní komunikace s dráhou se zřizuje mimo úroveň kolejí nebo v úrovni 

kolejí. Úrovňové křížení (dále jen „přejezd“) je možné zřídit na 

a) tramvajové a trolejbusové dráze a vlečce, nebo 

b) jiné dráze na základě povolení příslušného silničního správního úřadu. 

(2) Povolení podle odstavce 1 písm. b) lze vydat pouze, 

a) pokud je zajištěna bezpečnost provozu na dráze a bezpečnost a plynulost provozu na 

pozemní komunikaci, a 

b) jde-li o dráhu, která umožňuje provozování drážních vozidel rychlostí nejvýše 160 km.h-

1. 

(3) O vydání povolení rozhoduje na žádost vlastníka dráhy nebo pozemní komunikace 

příslušný silniční správní úřad, který si pro vydání povolení podle odstavce 1 písm. b) 

opatří závazné stanovisko drážního správního úřadu k zajištění bezpečnosti provozu na 

dráze v případě zřízení přejezdu a závazné stanovisko Policie České republiky k zajištění 

bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemní komunikaci. 

(4) Na žádost vlastníka dráhy nebo pozemní komunikace může příslušný silniční správní 

úřad se souhlasem drážního správního úřadu rozhodnout o zrušení přejezdu. 

(5)(4) Zabezpečovací zařízení na přejezdu s dráhou umísťuje a udržuje vlastník dráhy. Vlastník 

dráhy je povinen udržovat v řádném stavu pozemní komunikaci na přejezdu bez závor do 

vzdálenosti 2,5 m od osy krajní koleje, na přejezdu se závorami v úseku mezi závorami, 
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a to v celé šíři tělesa pozemní komunikace. Pokud šířka pozemní komunikace na přejezdu 

neodpovídá šířce jejích přilehlých úseků, je vlastník dráhy povinen přejezd při jeho 

rekonstrukci přiměřeně rozšířit; u silnice a místní komunikace užší než 5 m musí být na 

přejezdu zachována volná šířka alespoň 5 m. 

(6)(5) U silnice a místní komunikace I. a II. třídy je vlastník dráhy povinen zajistit 

a) úpravu přejezdu umožňující plynulé najíždění silničních vozidel, 

b) opatření na přejezdu v souvisle zastavěném území obcí, aby chodci při přechodu dráhy 

nebyli nuceni používat vozovky silnice nebo místní komunikace, 

c) aby umístěná drážní zařízení nebránila nutnému rozhledu uživatelů silnice nebo místní 

komunikace a s výjimkou trolejových vedení nezasahovala do prostoru nad jejich 

vozovku do výše 5 m; zařízení, která tomu neodpovídají, musí být při rekonstrukci dráhy 

přemístěna nebo odstraněna. 

(7)(6) Je-li to z technických důvodů nutné nebo žádá-li to veřejný zájem, může být kromě 

tramvajové a trolejbusové dráhy vedena po pozemní komunikaci i jiná dráha, a to 

způsobem přiměřeným místním poměrům tak, aby byly co nejméně dotčeny zájmy 

zúčastněných vlastníků i provozovatelů a aby nebyl vzájemně ohrožován jejich provoz. 

Případné střety zájmů rozhoduje příslušný silniční správní úřad se souhlasem drážního 

správního úřadu. 

(8)(7) Pokud tento zákon nestanoví jinak, platí zvláštní předpisy13) pro styk pozemní 

komunikace s dráhou, pro jejich křížení, zabezpečení těchto křížení a pro používání 

pozemní komunikace k vedení dráhy. 

§ 37a 

Rušení přejezdů 

(1) Na žádost vlastníka dráhy nebo pozemní komunikace povolí příslušný silniční 

správní úřad zrušení přejezdu, pokud k přístupu k nemovitostem, k němuž je 

využívána pozemní komunikace, je možné využít jinou vhodnou trasu, která 

a) není delší o více než 5 km a   

b) nevede přes přejezd s nižším stupněm zabezpečení. 

(2) Účastníkem řízení o povolení zrušení přejezdu je vlastník pozemní komunikace, 

vlastník dráhy a obec, na jejímž území se rušený přejezd nachází. 

(3) Silniční správní úřad si před vydáním rozhodnutí vyžádá závazné stanovisko 

a) Policie České republiky k posouzení vhodnosti trasy podle odstavce 1, jde-li o 

zrušení přejezdu na silnici, místní komunikaci nebo veřejně přístupné účelové 

komunikaci, a 
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b) drážního správního úřadu k posouzení stupně zabezpečení přejezdu, má-li trasa 

podle odstavce 1 vést přes přejezd. 

§ 40  

Výkon státní správy  

(1) Státní správu ve věcech dálnice, silnice, místní komunikace a veřejné účelové 

komunikace vykonávají silniční správní úřady, kterými jsou Ministerstvo dopravy, 

krajský úřad, obecní úřad obce s rozšířenou působností a obecní úřad, celní úřad a újezdní 

úřad.  

(2) Ministerstvo dopravy  

a) rozhoduje o zařazení pozemní komunikace do kategorie dálnice nebo silnice I. třídy a o 

změnách těchto kategorií,  

b) rozhoduje o zrušení dálnice nebo silnice I. třídy po dohodě s Ministerstvem obrany,  

c) vykonává působnost silničního správního úřadu a speciálního stavebního úřadu4) podle 

tohoto zákona ve věcech dálnic,  

d) povoluje zvláštní užívání silnic formou přepravy zvlášť těžkých nebo rozměrných 

předmětů a užívání vozidel, jejichž rozměry nebo hmotnost přesahují míru stanovenou 

zvláštními předpisy,10) pokud trasa přepravy přesahuje územní obvod jednoho kraje,  

e) rozhoduje o opravných prostředcích proti rozhodnutím orgánu kraje v přenesené 

působnosti,  

f) uplatňuje stanovisko k politice územního rozvoje,  

g) uplatňuje stanovisko k územně plánovací dokumentaci a závazné stanovisko v územním 

a společném územním a stavebním řízení z hlediska řešení dálnic a silnic I. třídy a 

závazné stanovisko ve společném územním a stavebním řízení pro stavby projektů 

společného zájmu energetické infrastruktury38) z hlediska působnosti všech silničních 

správních úřadů s výjimkou působnosti celních úřadů a újezdních úřadů,  

h) ukládá ochranná opatření u prvků systému elektronického mýtného a u součástí 

inteligentního dopravního systému,  

i) projednává přestupky podle § 42b odst. 5,  

k) je dotčeným orgánem při posuzování zralosti projektů společného zájmu energetické 

infrastruktury38).  

(3) Krajský úřad  
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a) povoluje zvláštní užívání silnic II. a III. třídy formou přepravy zvlášť těžkých nebo 

rozměrných předmětů a užívání vozidel, jejichž rozměry nebo hmotnost přesahují míru 

stanovenou zvláštními předpisy,10) pokud trasa přepravy nepřesahuje územní obvod 

kraje, 

b) rozhoduje o zařazení pozemní komunikace do kategorie silnice II. nebo III. třídy a o 

změně kategorie nebo třídy,  

c) rozhoduje o zrušení silnic II. a III. třídy po udělení souhlasu Ministerstvem obrany a 

Ministerstvem dopravy,  

d) vykonává působnost silničního správního úřadu a speciálního stavebního úřadu ve věcech 

silnic I. třídy s výjimkou věcí, ve kterých rozhoduje Ministerstvo dopravy,  

e) rozhoduje o opravných prostředcích proti rozhodnutím obecního úřadu obce s rozšířenou 

působností,  

f) uplatňuje stanovisko k územně plánovací dokumentaci a závazné stanovisko v územním 

řízení z hlediska řešení silnic II. a III. třídy.  

(4) Obecní úřad obce s rozšířenou působností  

a) vykonává působnost silničního správního úřadu a speciálního stavebního úřadu ve věcech 

silnic II. a III. třídy a veřejně přístupných účelových komunikací s výjimkou věcí, o 

kterých rozhoduje Ministerstvo dopravy nebo krajský úřad, a působnost speciálního 

stavebního úřadu ve věcech místních komunikací,  

b) vykonává působnost silničního správního úřadu ve věci povolování zřízení nebo zrušení 

přejezdu na neveřejné účelové komunikaci,  

c) projednává přestupky podle § 42a a 42b ve věcech dálnic, silnic, místních komunikací a 

veřejně přístupných účelových komunikacích, s výjimkou správních deliktů, k jejichž 

projednání je příslušný celní úřad nebo Ministerstvo dopravy; k projednání přestupků 

podle § 42a odst. 4 písm. c) a § 42b odst. 1 písm. s), t), u) a v) je místně příslušný obecní 

úřad obce s rozšířenou působností, v jehož správním obvodu bylo provedeno kontrolní 

vážení,  

d) uplatňuje stanovisko k územním plánům a regulačním plánům a závazné stanovisko v 

územním řízení z hlediska řešení místních a účelových komunikací.  

(5) Obecní úřad  

a) rozhoduje o zařazení pozemní komunikace do kategorie místních komunikací a o 

vyřazení místní komunikace z této kategorie,  

b) vykonává působnost silničního správního úřadu ve věcech místních komunikací s 

výjimkou věcí, o kterých rozhoduje obecní úřad obce s rozšířenou působností.  
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(6) Újezdní úřad vykonává působnost silničního správního úřadu ve věcech veřejně 

přístupných účelových komunikací na území vojenského újezdu.  

(7) Jde-li o věc, jež se má uskutečnit v územním obvodu dvou nebo více silničních správních 

úřadů, provede řízení a vydá rozhodnutí nejbližší společně nadřízený správní orgán. 

Tento orgán může stanovit, že řízení provede a rozhodnutí vydá některý ze silničních 

správních úřadů, v jehož územním obvodu se má věc uskutečnit.  

(8) Celník ve stejnokroji je oprávněn  

a) zastavit vozidlo a podrobit vozidlo nízkorychlostnímu kontrolnímu vážení,  

b) zastavit vozidlo v systému elektronického mýtného, zjistit totožnost řidiče a 

provozovatele vozidla, není-li řidič současně jeho provozovatelem, podrobit vozidlo v 

systému elektronického mýtného kontrole, zda je vybaveno funkčním elektronickým 

zařízením, zda je evidováno v systému elektronického mýtného a zda jsou do 

elektronického zařízení zadány údaje umožňující správné stanovení mýtného, a kontrole 

úhrady mýtného, včetně kontroly dokladů prokazujících úhradu mýtného,  

c) zastavit vozidlo v systému časového zpoplatnění, zjistit totožnost řidiče a provozovatele 

vozidla, není-li řidič současně jeho provozovatelem, a podrobit vozidlo kontrole úhrady 

časového zpoplatnění.  

(9) Celní úřad projednává přestupky podle § 42a odst. 2 a 3 a odst. 4 písm. a), b) a d) a § 

42b odst. 2 a přestupky podle § 42a odst. 4 písm. c) zjištěné nízkorychlostním kontrolním 

vážením. K projednání přestupků uvedených v § 42a odst. 3 je místně příslušný celní úřad, 

který přestupek zjistil jako první.  

______________ 

Přechodné ustanovení 

Řízení pravomocně neskončená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí a 

práva a povinnosti s nimi související se posoudí podle zákona č. 13/1997 Sb., ve znění 

účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona. 

 

ČÁST DEVÁTÁ 

Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o 

vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných změn 

ČÁST TŘETÍ 

SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA 

Státní souhlas 
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§ 39 

nadpis vypuštěn 

(1) Právnická osoba, která má sídlo, svou ústřední správu nebo hlavní místo své 

podnikatelské činnosti na území některého členského státu Evropské unie, nebo která byla 

zřízena nebo založena podle práva některého členského státu Evropské unie, je oprávněna 

působit jako soukromá vysoká škola, pokud jí ministerstvo udělilo státní souhlas.  

(2) Oprávnění působit jako soukromá vysoká škola je nepřevoditelné a nepřechází na právní 

nástupce, s výjimkou případů uvedených v § 39a odst. 5 a 6.  

(3) Na žádost zřizovatelů nebo zakladatelů může ministerstvo vydat státní souhlas i před 

zápisem právnické osoby, která má působit jako soukromá vysoká škola, do obchodního 

nebo jiného rejstříku, jde-li o právnickou osobu zapisovanou do rejstříku, jestliže je 

prokázáno, že tato právnická osoba byla zřízena nebo založena. Tato právnická osoba je 

povinna předložit ministerstvu výpis z rejstříku ve lhůtě do 15 dnů od doručení 

příslušného dokladu o zápisu do rejstříku. Účinnost udělení státního souhlasu nastává 

nejdříve vznikem právnické osoby, které se státní souhlas uděluje.  

(4) Žádost o udělení státního souhlasu obsahuje  

a) název, sídlo a typ vysoké školy,  

b) právní formu právnické osoby a statutární orgán,  

c) strategický záměr vzdělávací a tvůrčí činnosti soukromé vysoké školy (dále jen 

"strategický záměr soukromé vysoké školy"),  

d) údaje o personálním, finančním, materiálním a dalším zabezpečení činnosti soukromé 

vysoké školy,  

e) návrhy studijních programů,  

f) návrh vnitřních předpisů upravujících organizaci a činnost soukromé vysoké školy a 

postavení členů akademické obce.  

(5) Žadatel je povinen údaje uvedené v žádosti doložit.  

(6) Ministerstvo rozhodne o žádosti do 150 dnů ode dne jejího doručení. Před rozhodnutím 

si ministerstvo vyžádá stanovisko Akreditačního úřadu k udělení státního souhlasu; 

Akreditační úřad vydá stanovisko do 90 dnů ode dne, kdy mu byla žádost 

ministerstva doručena. Udělení státního souhlasu nezakládá nárok na udělení 

institucionální akreditace, akreditace studijního programu a akreditace habilitačního 

řízení nebo řízení ke jmenování profesorem.  

§ 39a 
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(1) Ministerstvo státní souhlas neudělí, jestliže  

a) Akreditační úřad nevydal souhlasné stanovisko k udělení státního souhlasu,  

b) zjistí, že údaje o personálním, finančním, materiálním a dalším zabezpečení činnosti 

vysoké školy, posuzované i s přihlédnutím k návrhům studijních programů, nesvědčí o 

dostatečném splnění podmínek pro řádné uskutečňování vzdělávací a tvůrčí činnosti a 

dalších úkolů vysoké školy,  

c) návrh vnitřních předpisů je v rozporu s tímto zákonem nebo s jinými právními předpisy, 

nebo  

d) právnická osoba žádající o udělení státního souhlasu byla pravomocně odsouzena za 

trestný čin, pro který neskýtá záruku řádného působení jako vysoká škola, pokud se na ni 

podle zákona nehledí, jako by za takový trestný čin odsouzena nebyla; pro účely 

posouzení, zda je dán tento důvod neudělení státního souhlasu, si ministerstvo vyžádá 

výpis z evidence Rejstříku trestů podle zvláštního právního předpisu27); žádost o vydání 

výpisu z evidence Rejstříku trestů a výpis z evidence Rejstříku trestů se předávají v 

elektronické podobě, a to způsobem umožňujícím dálkový přístup.  

(2) Akreditační úřad nevydá k žádosti o udělení státního souhlasu souhlasné stanovisko 

z důvodů uvedených v odstavci 1 písm. b) nebo z důvodu, že žadatel nepředložil návrh 

ani jednoho studijního programu odpovídajícího požadavkům uvedeným v části čtvrté 

tohoto zákona a splňujícího požadavky standardů uvedené v § 78a odst. 2 písm. b) bodě 

1; nesouhlasné stanovisko Akreditačního úřadu musí obsahovat odůvodnění. Zjistí-li 

ministerstvo v řízení o žádosti, že skutečnosti uvedené v odůvodnění nevydání 

souhlasného stanoviska Akreditačního úřadu neodpovídají skutečnosti nebo zákonu, 

může vyzvat Akreditační úřad k novému jednání k vydání stanoviska a odstranění 

nedostatků v odůvodnění; Akreditační úřad vydá stanovisko do 30 dnů ode dne, kdy 

mu byla výzva ministerstva doručena. Jestliže rozklad proti rozhodnutí ministerstva o 

zamítnutí žádosti o udělení státního souhlasu směřuje proti obsahu nesouhlasného 

stanoviska Akreditačního úřadu, vyžádá si ministr od Akreditačního úřadu potvrzení nebo 

změnu stanoviska k udělení státního souhlasu a Akreditační úřad toto potvrzení nebo 

změnu stanoviska vydá do 60 dnů ode dne, kdy mu byla žádost ministerstva 

doručena; po dobu vyřizování věci Akreditačním úřadem, k němuž je příslušný orgán 

Akreditačního úřadu, který nesouhlasné stanovisko vydal, lhůta pro vydání rozhodnutí 

o rozkladu neběží.  

(3) Pokud ministerstvo udělí státní souhlas, rozhodne také o registraci vnitřních předpisů; 

pravomocné rozhodnutí o udělení státního souhlasu a registraci vnitřních předpisů nabývá 

účinnosti dnem nabytí právní moci rozhodnutí, jímž byla žadateli poprvé udělena 

akreditace studijního programu. V případě, že ministerstvo státní souhlas neudělí, může 

žadatel podat novou žádost o udělení státního souhlasu nejdříve po uplynutí 1 roku ode 

dne nabytí právní moci rozhodnutí o neudělení státního souhlasu.  

(4) Státní souhlas pozbude platnosti, jestliže žadatel, jemuž byl státní souhlas pravomocně 

udělen, do 3 měsíců ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o udělení státního souhlasu 

nepodá žádost o akreditaci studijního programu, do 1 roku od uvedeného dne nezíská 
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akreditaci nebo do 2 let od uvedeného dne nezahájí uskutečňování alespoň jednoho 

studijního programu.  

(5) Zaniká-li právnická osoba mající státní souhlas působit jako soukromá vysoká škola fúzí 

podle zvláštního právního předpisu s jinou nebo jinými právnickými osobami majícími 

státní souhlas působit jako soukromá vysoká škola (dále jen "přeměna"), přechází 

účinností přeměny oprávnění zanikající právnické osoby působit jako soukromá vysoká 

škola, její platné akreditace studijních programů nebo případného omezení akreditace i 

její studenti akreditovaných studijních programů na nástupnickou právnickou osobu, má-

li tato sídlo, ústřední správu nebo hlavní místo podnikatelské činnosti na území některého 

členského státu Evropské unie nebo byla-li zřízena nebo založena podle práva některého 

členského státu Evropské unie.  

(6) Mají-li akreditace totožných studijních programů, které přecházejí na nástupnickou 

právnickou osobu podle odstavce 5, různou dobu platnosti, platí ode dne nabytí účinnosti 

přeměny delší z nich; před uplynutím této platnosti akreditace studijního programu může 

nástupnická právnická osoba požádat o její prodloužení podle § 80 odst. 3. Vznikla-li 

nástupnická soukromá vysoká škola splynutím podle odstavce 5, je povinna do 30 dnů po 

svém vzniku požádat ministerstvo o registraci vnitřních předpisů.  

(7) Ustanovení odstavce 5 o přechodu akreditace studijních programů zanikající právnické 

osoby na nástupnickou právnickou osobu se nevztahuje na přechod institucionální 

akreditace a akreditací habilitačních řízení a řízení ke jmenování profesorem. Pokud jde 

však o studijní programy uskutečňované soukromou vysokou školou na základě 

institucionální akreditace v den předcházející dni přeměny, tyto se dnem přeměny stávají 

studijními programy uskutečňovanými nástupnickou soukromou vysokou školou, 

akreditovanými na dobu 3 let; na nástupnickou soukromou vysokou školu přecházejí i 

studenti uvedených studijních programů.  

§ 78 

Akreditace 

(1) Oprávnění vysoké školy uskutečňovat za podmínek stanovených tímto zákonem studijní 

programy vyplývá z institucionální akreditace nebo z akreditace studijního programu.  

(2) Institucionální akreditací se uděluje vysoké škole oprávnění samostatně vytvářet 

a uskutečňovat určený typ nebo určené typy studijních programů v určené oblasti nebo v 

určených oblastech vzdělávání. Vysoká škola je oprávněna na základě institucionální 

akreditace uskutečňovat kombinovaný studijní program, pokud má institucionální 

akreditaci pro všechny oblasti vzdělávání, do nichž studijní program náleží.  

(3) Institucionální akreditace se uděluje vysoké škole, která splňuje standardy podle § 78a 

odst. 2 písm. a) pro danou oblast vzdělávání v daném typu studijního programu a má 

funkční systém zajišťování kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností a 

vnitřního hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností vysoké 

školy.  
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(4) Pokud oprávnění uskutečňovat určitý studijní program daného typu a případného profilu 

nevyplývá z institucionální akreditace vysoké školy, může vysoká škola toto oprávnění 

získat udělením akreditace daného studijního programu.  

(5) Akreditace studijního programu se uděluje vysoké škole, která splňuje standardy pro 

akreditaci podle § 78a odst. 2 písm. b) daného typu a profilu studijního programu.  

(6) V případě studijního programu, jehož absolvováním se bezprostředně naplňují odborné 

předpoklady pro výkon regulovaného povolání, je podmínkou pro udělení akreditace 

studijního programu stanovisko příslušného uznávacího orgánu19a), že absolventi daného 

studijního programu budou připraveni odpovídajícím způsobem k výkonu tohoto 

povolání. V případě akreditace studijních programů zaměřených na přípravu odborníků v 

oblasti bezpečnosti České republiky je podmínkou pro udělení akreditace studijního 

programu kladné stanovisko Ministerstva obrany i  nebo Ministerstva vnitra. Orgány 

uvedené ve větě první a druhé vydávají stanovisko do 90 dnů ode dne, kdy jim byla 

žádost o stanovisko doručena. 

(7) V případě studijního programu, jehož absolvováním se bezprostředně naplňují odborné 

předpoklady pro výkon regulovaného povolání, je podmínkou pro jeho uskutečňování na 

základě oprávnění vyplývajícího z institucionální akreditace pro příslušnou oblast 

vzdělávání povolení příslušného uznávacího orgánu19a). Povolení se nevydá, zjistí-li 

uznávací orgán, že by absolventi daného studijního programu nebyli připraveni 

odpovídajícím způsobem k výkonu daného povolání. V případě studijních programů 

zaměřených na přípravu odborníků v oblasti bezpečnosti České republiky je podmínkou 

povolení Ministerstva obrany i  nebo Ministerstva vnitra. Orgány uvedené ve větě první 

a třetí vydávají povolení do 90 dnů ode dne, kdy jim byla žádost o povolení doručena.  

 (8) Je-li praktickou výuku ve studijním programu možno provádět pouze na pracovišti 

akreditovaném podle zvláštního právního předpisu19b), je podmínkou pro udělení 

akreditace tohoto studijního programu nebo pro jeho uskutečňování na základě oprávnění 

vyplývajícího z institucionální akreditace pro příslušnou oblast vzdělávání vedle 

souhlasného stanoviska podle odstavce 6 nebo povolení podle odstavce 7 také akreditace 

pro praktickou výuku tohoto programu udělená podle zvláštního právního předpisu.  

(9) Není-li studijní program akreditován nebo uskutečňován v rámci oblasti vzdělávání, pro 

kterou má vysoká škola institucionální akreditaci, nelze k jeho studiu přijímat uchazeče, 

konat výuku, zkoušky ani udělovat akademické tituly.  

(10) V rámci akreditace magisterského studijního programu se rozhoduje i o oprávnění 

přiznávat akademické tituly podle § 46 odst. 5; v případě institucionální akreditace toto 

oprávnění vyplývá z institucionální akreditace pro danou oblast vzdělávání. Oprávnění 

přiznávat akademické tituly podle § 46 odst. 5 lze vykonávat, pouze pokud je vysoká 

škola oprávněna uskutečňovat v dané oblasti vzdělávání alespoň jeden doktorský studijní 

program.  

Akreditační úřad a jeho postavení, působnost a organizace 

§ 83 
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(1) Zřizuje se Akreditační úřad. Členové orgánů Akreditačního úřadu jsou ve svém 

rozhodování podle odstavce 2 nezávislí. Materiálně, administrativně a finančně činnost 

Akreditačního úřadu zajišťuje ministerstvo.  

(2) Akreditační úřad  

a) rozhoduje o institucionálních akreditacích,  

b) rozhoduje o akreditacích studijních programů,  

c) rozhoduje o akreditacích habilitačního řízení a akreditacích řízení ke jmenování 

profesorem,  

d) provádí vnější hodnocení vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností vysokých škol,  

e) přijímá opatření podle § 81b odst. 3 a § 86,  

f) vydává stanoviska k udělení státního souhlasu a k typu vysoké školy podle § 2 odst. 3 a 

6, poskytuje ministerstvu na vyžádání součinnost při posuzování splnění podmínek 

uvedených v § 93f odst. 5 písm. a) a v § 93h odst. 5 písm. a) a v rámci této součinnosti 

vydává stanoviska podle § 83c odst. 2 písm. h),  

g) posuzuje záležitosti týkající se vysokého školství, které mu předloží ministr, a vydává k 

nim stanovisko,  

h) zpracovává roční zprávy o své činnosti,  

i) vykonává další činnosti stanovené tímto zákonem. 

(3) Akreditační úřad a ministerstvo si vzájemně na žádost poskytují informace potřebné pro 

svoji činnost podle tohoto zákona.  

(4) Stanoviska k typu vysoké školy a stanoviska vyžádaná v rámci součinnosti při 

posuzování splnění podmínek uvedených v § 93f odst. 5 písm. a) a v § 93h odst. 5 

písm. a) Akreditační úřad vydává do 90 dnů ode dne, kdy mu byla žádost o 

stanovisko doručena.  

§ 83c 

Působnost Rady Akreditačního úřadu 

(1) Rada Akreditačního úřadu rozhoduje ve všech věcech náležejících do působnosti 

Akreditačního úřadu, nestanoví-li zákon jinak.  

(2) Radě Akreditačního úřadu je vyhrazeno  

a) usnášet se o návrhu statutu Akreditačního úřadu a předkládat jej vládě prostřednictvím 

ministra,  
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b) rozhodovat ve správních řízeních vedených Akreditačním úřadem v prvním stupni  

1. o žádostech o institucionální akreditaci a o její rozšíření, o akreditaci 

studijního programu a o její prodloužení a rozšíření, o akreditaci habilitačního 

řízení nebo o akreditaci řízení ke jmenování profesorem,  

2. o omezení nebo odnětí akreditace studijního programu, o omezení nebo odnětí 

institucionální akreditace pro oblast vzdělávání, o pozastavení nebo odnětí 

akreditace habilitačního řízení nebo řízení ke jmenování profesorem a o 

omezení a zániku oprávnění uskutečňovat studijní program na základě 

institucionální akreditace podle § 86 odst. 3 a 4,  

3. ve věcech rušení opatření podle § 86 odst. 9,  

c) předkládat ministerstvu podněty pro úpravu standardů pro akreditace stanovených 

nařízením vlády podle § 82a,  

d) stanovit na základě návrhů připravených předsedou Akreditačního úřadu doporučené 

postupy a metody hodnotící činnosti Akreditačního úřadu v souladu se standardy pro 

akreditace podle § 78a,  

e) vydávat stanovisko k typu vysoké školy a  

f) vydávat zprávu o vnějším hodnocení vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností 

vysoké školy podle § 84 a posuzovat námitky podané proti zprávě,  

g) vydávat stanovisko k udělení státního souhlasu,  

h) vydávat stanovisko k personálnímu, finančnímu a materiálnímu zabezpečení 

zahraničního vysokoškolského studijního programu a ke splnění podmínek pro řádné 

zajištění výuky a související tvůrčí činnosti žadatelem o udělení povolení nebo oprávnění 

k poskytování zahraničního vysokoškolského vzdělávání na území České republiky, 

vyžádá-li si ministerstvo součinnost Akreditačního úřadu při posuzování splnění 

podmínek uvedených v § 93f odst. 5 písm. a) nebo § 93h odst. 5 písm. a),  

i) zařazovat zájemce o funkci hodnotitele do Seznamu hodnotitelů,  

j) usnášet se na základě podnětu nejméně třetiny svých členů, orgánu reprezentace 

vysokých škol nebo ministra o podání návrhu na odvolání člena Rady Akreditačního 

úřadu.  

(3) K přijetí usnesení ve věcech podle odstavce 2 písm. a) je zapotřebí souhlasu dvou třetin 

všech členů Rady Akreditačního úřadu.  

(4) Proti rozhodnutí vydanému ve věci uvedené v odstavci 2 písm. b) lze podat odvolání 

k Přezkumné komisi Akreditačního úřadu, která přezkoumává pouze soulad napadeného 

rozhodnutí a řízení, jež mu předcházelo, s právními předpisy a statutem Akreditačního 

úřadu. Přezkumná komise Akreditačního úřadu může v řízení o odvolání napadené 
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rozhodnutí pouze potvrdit a odvolání zamítnout anebo napadené rozhodnutí nebo jeho 

část zrušit a věc vrátit k novému projednání nebo rozhodnutí nebo jeho část zrušit a řízení 

zastavit.  

(5) Akreditační úřad zveřejňuje na internetových stránkách ministerstva výrokovou část 

pravomocných rozhodnutí vydaných podle odstavce 2 písm. b) a výrokovou část 

pravomocných rozhodnutí o odvolání vydaných podle odstavce 4.  

§ 93f 

Udělování tuzemského povolení mimoevropským zahraničním vysokým školám 

(1) Tuzemské povolení uděluje mimoevropské zahraniční vysoké škole ministerstvo na 

základě její písemné žádosti.  

(2) Žadatel o udělení tuzemského povolení spolu se žádostí předloží ministerstvu  

a) doklady prokazující jeho ustavení a působení v domovském státě jako státem uznané 

vysoké školy,  

b) údaje o jeho statutárních orgánech,  

c) místo uskutečňování zahraniční vzdělávací činnosti v zahraničním vysokoškolském 

studijním programu a podle typu studijních programů i uskutečňování tvůrčí činnosti na 

území České republiky,  

d) informace o studiu v zahraničním vysokoškolském studijním programu, který hodlá 

uskutečňovat na území České republiky, zejména o jeho obsahu, uplatnitelnosti 

absolventů, organizaci studia, udělovaném zahraničním akademickém nebo jiném titulu, 

rozsahu studia a právech a povinnostech studentů,  

e) doklady o akreditaci nebo jiné formě uznání zahraničního vysokoškolského studijního 

programu, který bude uskutečňovat na území České republiky, podle právních předpisů 

jeho domovského státu,  

f) doklad o oprávnění žadatele podle právních předpisů jeho domovského státu poskytovat 

zahraniční vysokoškolské vzdělávání na území České republiky, pokud právní předpisy 

domovského státu toto oprávnění upravují nebo omezují; není-li toto oprávnění právními 

předpisy domovského státu upravováno nebo omezováno, doloží žadatel tuto skutečnost 

svým prohlášením.  

(3) Ministerstvo rozhodne o žádosti do 150 dnů.  

(4) V případě, že zahraniční vysokoškolský studijní program, který hodlá žadatel 

uskutečňovat na území České republiky, má být zaměřen na přípravu k výkonu 

regulovaného povolání, ministerstvo požádá příslušný uznávací orgán19a) o stanovisko, 

zda absolvent studia v tomto studijním programu bude připraven odpovídajícím 

způsobem k výkonu tohoto regulovaného povolání podle zvláštního právního předpisu35); 
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uznávací orgán vydá stanovisko do 90 dnů ode dne, kdy mu byla žádost ministerstva 

doručena. Jde-li o studijní program zaměřený na přípravu odborníků z oblasti 

bezpečnosti, vyžádá si ministerstvo stanovisko Ministerstva vnitra a  nebo Ministerstva 

obrany, zda absolventi budou připraveni odpovídajícím způsobem k výkonu povolání v 

této oblasti; Ministerstvo vnitra nebo Ministerstvo obrany vydá stanovisko do 90 dnů 

ode dne, kdy mu byla žádost ministerstva doručena. 

(5) Ministerstvo tuzemské povolení neudělí, jestliže  

a) zahraniční vysokoškolský studijní program, který hodlá žadatel uskutečňovat na území 

České republiky, není dostatečně zabezpečen po stránce personální, finanční a materiální, 

nebo žadatel nemá vytvořeny podmínky pro řádné zajištění výuky a související tvůrčí 

činnosti,  

b) v žádosti byly uvedeny nesprávné údaje rozhodné pro udělení tuzemského povolení a ke 

dni vydání rozhodnutí nebyly tyto vady odstraněny,  

c) doklady o vzdělání získané absolvováním studia v České republice by nebyly rovnocenné 

s doklady o vzdělání získanými absolvováním příslušného studia v domovském státě 

žadatele o udělení tuzemského povolení,  

d) absolventi studia v České republice by neměli nárok na vydání dokladů o vzdělání, 

jestliže ho nevydává mimoevropská zahraniční vysoká škola, ale jiný k tomu oprávněný 

orgán podle právních předpisů jejího domovského státu,  

e) působení mimoevropské zahraniční vysoké školy na území České republiky by bylo 

podle informací příslušného orgánu jejího domovského státu v rozporu s právními 

předpisy jejího domovského státu,  

f) působení mimoevropské zahraniční vysoké školy na území České republiky by bylo v 

rozporu s právními předpisy České republiky,  

g) má studium připravovat na výkon regulovaného povolání a podle stanoviska příslušného 

uznávacího orgánu19a) by jeho absolventi nebyli odpovídajícím způsobem připraveni k 

výkonu tohoto regulovaného povolání podle zvláštního právního předpisu35), nebo  

h) má studium připravovat odborníky z oblasti bezpečnosti a podle stanoviska Ministerstva 

vnitra nebo Ministerstva obrany by jeho absolventi nebyli odpovídajícím způsobem 

připraveni k výkonu povolání v této oblasti.  

(6) Rozhodnutí o udělení tuzemského povolení obsahuje názvy zahraničních 

vysokoškolských studijních programů, které je mimoevropská zahraniční vysoká škola 

oprávněna na území České republiky uskutečňovat, název státu, jehož právními předpisy 

se poskytované zahraniční vysokoškolské vzdělávání řídí, a zahraniční akademický nebo 

jiný titul udělovaný absolventům.  

(7) Tuzemské povolení se uděluje na dobu 6 let.  
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(8) Pokud ministerstvo zjistí, že mimoevropská zahraniční vysoká škola nepůsobí v souladu 

s tuzemským povolením, vyzve ji, aby nedostatky odstranila ve lhůtě 90 dní. Pokud 

mimoevropská zahraniční vysoká škola nedostatky neodstraní, ministerstvo vydá 

rozhodnutí o odnětí tuzemského povolení.  

(9) Ministerstvo může na základě žádosti mimoevropské zahraniční vysoké školy rozhodnout 

o rozšíření tuzemského povolení na uskutečňování dalších zahraničních vysokoškolských 

studijních programů; odstavce 1 až 6 se použijí obdobně. Rozhodnutím o rozšíření 

tuzemského povolení se neprodlužuje doba jeho platnosti.  

(10) Tuzemské povolení udělené ministerstvem nelze převést na jinou právnickou osobu 

a nepřechází na právního nástupce mimoevropské zahraniční vysoké školy.  

(11) Ministerstvo do 30 dnů od doručení oznámení mimoevropské zahraniční vysoké školy 

o skončení uskutečňování zahraničních vysokoškolských studijních programů v České 

republice rozhodne o odnětí tuzemského povolení.  

§ 93h 

Udělování tuzemského oprávnění pobočce mimoevropské zahraniční vysoké školy 

(1) Tuzemské oprávnění uděluje pobočce mimoevropské zahraniční vysoké školy 

ministerstvo na základě písemné žádosti dané pobočky.  

(2) Žadatel o udělení tuzemského oprávnění spolu se žádostí o udělení tuzemského oprávnění 

předloží ministerstvu  

a) doklady prokazující ustavení a působení příslušné mimoevropské zahraniční vysoké 

školy v domovském státě jako státem uznané vysoké školy,  

b) údaje o statutárních orgánech mimoevropské zahraniční vysoké školy,  

c) údaje o místu uskutečňování vzdělávací činnosti v zahraničním vysokoškolském 

studijním programu a podle typu studijního programu i uskutečňování tvůrčí činnosti na 

území České republiky,  

d) informace o studiu v zahraničním vysokoškolském studijním programu, který hodlá 

uskutečňovat na území České republiky, zejména o jeho obsahu, uplatnitelnosti 

absolventů, organizaci studia, udělovaném zahraničním akademickém nebo jiném titulu, 

rozsahu studia a právech a povinnostech studentů,  

e) doklady o akreditaci nebo jiné formě uznání zahraničního vysokoškolského studijního 

programu, který hodlá uskutečňovat na území České republiky, podle právních předpisů 

domovského státu příslušné mimoevropské zahraniční vysoké školy,  

f) dohodu nebo dohody nebo jiné doklady prokazující a upravující spolupráci dané 

tuzemské právnické osoby s příslušnou mimoevropskou zahraniční vysokou školou.  
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(3) Ministerstvo rozhodne o žádosti do 150 dnů.  

(4) V případě, že zahraniční vysokoškolský studijní program, který hodlá žadatel 

uskutečňovat na území České republiky, má být zaměřen na přípravu k výkonu 

regulovaného povolání, ministerstvo požádá příslušný uznávací orgán19a) o stanovisko, 

zda absolvent studia v tomto studijním programu bude připraven odpovídajícím 

způsobem k výkonu tohoto regulovaného povolání podle zvláštního právního předpisu35); 

uznávací orgán vydá stanovisko do 90 dnů ode dne, kdy mu byla žádost ministerstva 

doručena. Jde-li o studijní program zaměřený na přípravu odborníků z oblasti 

bezpečnosti, vyžádá si ministerstvo stanovisko Ministerstva vnitra a  nebo Ministerstva 

obrany, zda absolventi budou připraveni odpovídajícím způsobem k výkonu povolání v 

této oblasti; Ministerstvo vnitra nebo Ministerstvo obrany vydá stanovisko do 90 dnů 

ode dne, kdy mu byla žádost ministerstva doručena.  

(5) Ministerstvo tuzemské oprávnění neudělí, jestliže  

a) zahraniční vysokoškolský studijní program, který hodlá žadatel uskutečňovat na území 

České republiky, není dostatečně zabezpečen po stránce personální, finanční a materiální, 

nebo žadatel nemá vytvořeny podmínky pro řádné zajištění výuky a související tvůrčí 

činnosti,  

b) v žádosti byly uvedeny nesprávné údaje rozhodné pro udělení tuzemského oprávnění a 

ke dni vydání rozhodnutí nebyly tyto vady odstraněny,  

c) doklady o vzdělání získané absolvováním studia v České republice by nebyly rovnocenné 

s doklady o vzdělání získanými absolvováním příslušného studia v domovském státě 

příslušné mimoevropské zahraniční vysoké školy,  

d) absolventi studia v České republice by neměli nárok na vydání dokladů o vzdělání, 

jestliže ho nevydává příslušná mimoevropská zahraniční vysoká škola, ale jiný k tomu 

oprávněný orgán podle právních předpisů jejího domovského státu,  

e) působení příslušné mimoevropské zahraniční vysoké školy na území České republiky 

prostřednictvím žadatele by bylo podle informací příslušného orgánu domovského státu 

příslušné mimoevropské zahraniční vysoké školy v rozporu s právními předpisy jejího 

domovského státu,  

f) působení příslušné mimoevropské zahraniční vysoké školy na území České republiky 

prostřednictvím žadatele by bylo v rozporu s právními předpisy České republiky,  

g) má studium připravovat na výkon regulovaného povolání a podle stanoviska příslušného 

uznávacího orgánu19a) by jeho absolventi nebyli odpovídajícím způsobem připraveni k 

výkonu tohoto regulovaného povolání podle zvláštního právního předpisu35), nebo  

h) má studium připravovat odborníky z oblasti bezpečnosti a podle stanoviska Ministerstva 

vnitra nebo Ministerstva obrany by jeho absolventi nebyli odpovídajícím způsobem 

připraveni k výkonu povolání v této oblasti.  
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(6)  Rozhodnutí o udělení tuzemského oprávnění obsahuje názvy zahraničních 

vysokoškolských studijních programů mimoevropské zahraniční vysoké školy, které je 

pobočka mimoevropské zahraniční vysoké školy oprávněna na území České republiky 

uskutečňovat, název státu, jehož právními předpisy se poskytované zahraniční 

vysokoškolské vzdělávání řídí, a zahraniční akademický nebo jiný titul mimoevropské 

zahraniční vysoké školy udělovaný absolventům.  

(7) Tuzemské oprávnění se uděluje na dobu 6 let.  

(8) Pokud ministerstvo zjistí, že pobočka mimoevropské zahraniční vysoké školy nepůsobí 

v souladu s tuzemským oprávněním, vyzve ji, aby nedostatky odstranila ve lhůtě 90 dní. 

Pokud pobočka mimoevropské zahraniční vysoké školy nedostatky neodstraní, 

ministerstvo vydá rozhodnutí o odnětí tuzemského oprávnění. Odvolání proti rozhodnutí 

o odnětí tuzemského oprávnění má odkladný účinek.  

(9) Ministerstvo může na základě žádosti pobočky mimoevropské zahraniční vysoké školy 

rozhodnout o rozšíření tuzemského oprávnění na uskutečňování dalších zahraničních 

vysokoškolských studijních programů; odstavce 1 až 6 se použijí obdobně. Rozhodnutím 

o rozšíření tuzemského oprávnění se neprodlužuje doba jeho platnosti.  

(10) Tuzemské oprávnění udělené ministerstvem nelze převést na jinou právnickou osobu 

a nepřechází na právního nástupce pobočky mimoevropské zahraniční vysoké školy.  

(11) Ministerstvo do 30 dnů od doručení oznámení pobočky mimoevropské zahraniční vysoké 

školy o skončení uskutečňování zahraničních vysokoškolských studijních programů v 

České republice rozhodne o odnětí tuzemského oprávnění. 

ČÁST DESÁTÁ 

Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných změn 

§ 7 

Ministerstvo vnitra 

 (1) Ministerstvo vnitra plní úkoly v oblasti11) 

a) přípravy na mimořádné události, integrovaného záchranného systému a ochrany 

obyvatelstva, 

b) zapojení České republiky do mezinárodních záchranných operací při mimořádných 

událostech v zahraničí a poskytování humanitární pomoci do zahraničí v součinnosti s 

Ministerstvem zahraničních věcí; humanitární pomocí se pro účely tohoto zákona rozumí 

opatření prováděná za účelem pomoci obyvatelstvu postiženému mimořádnou událostí, v 

jejichž rámci se využívají lidské a materiální zdroje. 

(2) Ministerstvo vnitra při plnění úkolů uvedených v odstavci 1 
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a) sjednocuje postupy ministerstev, krajských úřadů, obecních úřadů, právnických osob a 

fyzických osob vykonávajících podnikatelskou činnost podle zvláštních právních 

předpisů12) (dále jen "podnikající fyzické osoby"), 

b) usměrňuje integrovaný záchranný systém, 

c) provádí kontrolu a koordinaci poplachových plánů integrovaného záchranného systému 

krajů a zpracovává ústřední poplachový plán integrovaného záchranného systému, který 

schvaluje ministr vnitra, 

d) řídí výstavbu a provoz informačních a komunikačních sítí a služeb integrovaného 

záchranného systému, 

e) zpracovává koncepci ochrany obyvatelstva, 

f) zajišťuje a provozuje jednotný systém varování a vyrozumění, stanoví způsob informování 

právnických a fyzických osob o charakteru možného ohrožení, připravovaných 

opatřeních, způsobu a době jejich provedení, 

g) organizuje instruktáže a školení v oblasti ochrany obyvatelstva a pro přípravu složek 

integrovaného záchranného systému zaměřené na jejich vzájemnou součinnost; k tomuto 

účelu zřizuje vzdělávací zařízení, 

h) uplatňuje stanovisko k politice územního rozvoje a územnímu rozvojovému plánu z 

hlediska ochrany obyvatelstva a civilního nouzového plánování při přípravě na 

mimořádné události, je dotčeným orgánem při posuzování zralosti projektů společného 

zájmu energetické infrastruktury28) a uplatňuje závazná stanoviska ve společném 

územním a stavebním řízení pro stavby projektů společného zájmu energetické 

infrastruktury z hlediska ochrany obyvatelstva, 

i) stanoví, po projednání s Ministerstvem pro místní rozvoj, stavebně technické požadavky 

na stavby určené k ochraně obyvatelstva při mimořádných událostech, k zabezpečení 

záchranných prací, ke skladování materiálu civilní ochrany a k ochraně a ukrytí obsluh 

důležitých provozů (dále jen "stavby civilní ochrany nebo stavby dotčené požadavky 

civilní ochrany"), 

j) usměrňuje postup při zřizování zařízení civilní ochrany. 

(3) Ministerstvo vnitra zabezpečuje ústřední koordinaci záchranných a likvidačních prací, 

jestliže 

a) mimořádná událost přesahuje státní hranice České republiky a je nutná koordinace 

záchranných a likvidačních prací nad rámec příhraničních styků, nebo 

b) mimořádná událost přesahuje území kraje a velitel zásahu (§ 19) vyhlásil nejvyšší stupeň 

poplachu, anebo 
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c) o tuto koordinaci požádá velitel zásahu (§ 19), starosta obce s rozšířenou působností nebo 

hejtman. 

(4) Ministerstvo vnitra dále 

a) organizuje záchranářskou a materiální pomoc do zahraničí ve spolupráci s Ministerstvem 

zahraničních věcí, složkami integrovaného záchranného systému nebo ústředními 

správními úřady, 

b) průběžně zajišťuje v souladu s mezinárodními smlouvami, kterými je Česká republika 

vázána, funkci kontaktního místa pro vyžádání humanitární pomoci do zahraničí 

postiženým státem nebo mezinárodní organizací; tím není dotčena možnost vyžádání 

humanitární pomoci do zahraničí diplomatickou cestou, nebo oznámení vzniku závažné 

mimořádné události v zahraničí, která může ohrozit i území České republiky, 

c) informuje příslušné mezinárodní organizace o silách a prostředcích České republiky 

předurčených pro poskytování humanitární pomoci do zahraničí. 

(5) Úkoly Ministerstva vnitra uvedené v odstavcích 2 až 4 plní generální ředitelství 

hasičského záchranného sboru zřízené podle zvláštního zákona.2) 

(6) Ministerstvo vnitra je oprávněno vyžádat si účast zástupců ostatních ministerstev a 

zástupců složek uvedených v § 4 odst. 2 a popřípadě jiných odborníků při přípravě na 

mimořádné události a při provádění záchranných a likvidačních prací. 

(7) Ministerstvo vnitra určí způsob zajištění nepřetržité obsluhy telefonní linky jednotného 

evropského čísla tísňového volání. 

(8) Prováděcí právní předpis stanoví 

a) pravidla pro zapojování do mezinárodních záchranných operací, 

b) pravidla poskytování a přijímání humanitární pomoci, 

c) postup při zřizování zařízení civilní ochrany a při odborné přípravě jejich personálu, 

d) způsob informování právnických a fyzických osob o charakteru možného ohrožení, 

připravovaných opatřeních a způsobu jejich provedení, 

e) technické, provozní a organizační zabezpečení jednotného systému varování a 

vyrozumění a způsob poskytování tísňových informací, 

f) způsob provádění evakuace a jejího všestranného zabezpečení, 

g) zásady postupu při poskytování úkrytů a způsob a rozsah kolektivní a individuální 

ochrany obyvatel, 
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h) požadavky ochrany obyvatelstva v územním plánování a stavebně technické požadavky 

na stavby civilní ochrany nebo stavby dotčené požadavky civilní ochrany. 

ČÁST JEDENÁCTÁ 

Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných změn 

§ 80 

Ministerstvo zdravotnictví 

(1) Ministerstvo zdravotnictví k ochraně a podpoře veřejného zdraví 

a) řídí a kontroluje výkon státní správy v ochraně a podpoře veřejného zdraví, odpovídá za 

tvorbu a uskutečňování národní politiky ochrany a podpory veřejného zdraví včetně 

prevence nemocí a řídí a kontroluje její plnění; jednou za 5 let hodnotí zdravotní stav 

obyvatelstva a jeho vývoj z hlediska všech aspektů ovlivňujících zdravotní stav 

obyvatelstva a na základě provedeného hodnocení stanoví priority k řešení problémů a 

zlepšení zdravotního stavu obyvatelstva, 

b) řídí a kontroluje krajské hygienické stanice, 

c) rozhoduje o opravných prostředcích proti rozhodnutím krajských hygienických stanic, 

d) zajišťuje mezinárodní spolupráci v oboru své působnosti a plní úkoly vyplývající z 

mezinárodních smluv v ochraně a podpoře veřejného zdraví, 

e) stanoví na základě doporučení Národní imunizační komise, zřízené jako poradní orgán 

Ministerstva zdravotnictví, antigenní složení očkovacích látek pro pravidelná, zvláštní a 

mimořádná očkování a zveřejní je ve formě sdělení ve Sbírce zákonů, a to vždy do 28. 

února kalendářního roku; stejným postupem Ministerstvo zdravotnictví stanoví a zveřejní 

i změny antigenního složení očkovacích látek pro pravidelná, zvláštní a mimořádná 

očkování, 

f) rozhoduje ve věcech podle § 4 odst. 8, § 5 odst. 5, § 6e, § 72 odst. 1 a 2, § 73, § 83e odst. 

5 a dále o námitkách, rozhoduje-li o nich podle tohoto zákona nadřízený orgán ochrany 

veřejného zdraví; je oprávněno povolit prodloužení mírnějšího hygienického limitu podle 

§ 3a odst. 3; plní úkoly podle § 3a odst. 4, § 3b, § 6g, § 72 odst. 3, § 75a, § 79 odst. 5, § 

83a odst. 2, § 83c odst. 3 a § 83e odst. 6; na návrh krajských hygienických stanic 

rozhoduje za podmínek § 37 o kategorizaci prací vykonávaných na jejich pracovištích, 

g) nařizuje mimořádná opatření při epidemii a nebezpečí jejího vzniku a mimořádná opatření 

k ochraně zdraví fyzických osob při výskytu nebezpečných26a) a z nebezpečnosti 

podezřelých výrobků a nejakostních či z porušení jakosti podezřelých vod, při živelních 

pohromách a jiných mimořádných událostech, pokud mají být provedena celostátně nebo 

na území několika krajů, a rozhoduje o jejich ukončení včetně uvolnění výrobků na trh 

nebo do oběhu, 
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h) stanoví ochranná opatření před zavlečením vysoce nakažlivých infekčních onemocnění, 

a rozhoduje o jejich ukončení, 

i) na žádost krajské hygienické stanice dává povolení k mimořádnému očkování podle § 69 

odst. 1 písm. g), 

j) stanoví další infekční onemocnění vyvolaná vysoce rizikovými biologickými agens a 

toxiny, které se považují za nebezpečnou nemoc podle zákona o pohřebnictví;43c) 

současně vyhlásí tato další infekční onemocnění v celoplošném televizním a rozhlasovém 

vysílání43b), 

k) usměrňuje výkon státní správy v ochraně a podpoře veřejného zdraví prováděný 

Ministerstvem obrany a Ministerstvem vnitra, 

l) sestavuje celorepublikové programy ochrany a podpory veřejného zdraví včetně prevence 

nemocí a zdravotních rizik; sestavuje očkovací programy a programy prevence infekce 

vyvolané virem lidského imunodeficitu a řídí jejich realizaci; stanoví zásady a postupy 

hodnocení a řízení zdravotních rizik a zásady monitorování vztahů zdravotního stavu 

obyvatelstva a faktorů životního prostředí a životních a pracovních podmínek a řídí jejich 

realizaci; řídí výchovu k podpoře a ochraně veřejného zdraví včetně prevence nemocí a 

zdravotních rizik, 

m) uděluje a zrušuje pověření k provádění autorizace, organizování a provádění kursů v 

hodnocení zdravotních rizik, 

n) přezkoumává kontrolní plány sestavené krajskými hygienickými stanicemi, které určují 

priority činnosti na úseku státního zdravotního dozoru, 

o) koordinuje činnost a spolupráci s jinými státními a nestátními orgány a organizacemi, 

včetně registrovaných občanských sdružení, jakož i se sociálními partnery v oblastech 

souvisejících s výkonem státní správy na úseku ochrany a podpory veřejného zdraví, 

p) přijímá opatření na základě a v mezích přímo použitelných předpisů Evropské unie a plní 

další úkoly vyplývající pro členský stát z přímo použitelných předpisů Evropské unie na 

úseku potravinového práva, předmětů běžného užívání uvedených v § 25 písm. a) a b) a 

výrobků přicházejících do přímého styku s vodou, pokud tento zákon nebo zvláštní právní 

předpis nestanoví, že je plní krajské hygienické stanice, 

q) pořizuje, a dojde-li k podstatnému vývoji, který významně ovlivňuje stávající hlukovou 

situaci, aktualizuje, nejdéle však jednou za 5 let, strategické hlukové mapy, jejichž 

součástí jsou mezní hodnoty hlukových ukazatelů; mezní hodnotou hlukových ukazatelů 

se rozumí hodnota hlukových ukazatelů, při jejímž překročení dochází ke škodlivému 

zatížení životního prostředí, k jehož odstranění nebo snížení jsou vypracovávány akční 

plány, 

r) zpřístupňuje veřejnosti strategické hlukové mapy, vypracované podle písmene q), 

r) uplatňuje stanovisko k politice územního rozvoje z hlediska ochrany veřejného zdraví 

včetně hodnocení a řízení zdravotních rizik, 
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s) prováděcím právním předpisem upraví stanovení hlukových ukazatelů, jejich mezní 

hodnoty, základní požadavky na obsah strategických hlukových map a akčních plánů, 

jejichž součástí jsou návrhy tichých oblastí, podrobnosti týkající se způsobu a rozsahu 

informování veřejnosti o strategických hlukových mapách, o přípravě návrhů akčních 

plánů a účasti veřejnosti na této přípravě a o vypracovaných akčních plánech. Akčním 

plánem se rozumí plán obsahující opatření, jejichž účelem je ochrana před škodlivými a 

obtěžujícími účinky hluku, včetně snížení hluku, stanovenými podle § 34, 

t) koordinuje zpracování akčních plánů, dále pořizuje souhrn akčního plánu na základě 

akčních plánů předložených krajskými úřady a Ministerstvem dopravy, jejichž součástí 

jsou tiché oblasti v aglomeraci vymezené krajskými úřady a tiché oblasti ve volné krajině 

stanovené Ministerstvem životního prostředí. Tichou oblastí v aglomeraci se rozumí 

oblast, která není vystavena hluku většímu, než je mezní hodnota hlukového ukazatele 

nebo než je nejvyšší přípustná hodnota hygienického limitu hluku stanoveného podle § 

34. Tichou oblastí ve volné krajině se rozumí oblast, která není rušena hlukem z dopravy, 

průmyslu nebo rekreačních aktivit, 

u) spolupracuje s příslušnými orgány sousedních členských států Evropské unie na 

strategickém hlukovém mapování v blízkosti hranic, 

v) usměrňuje řízení jakosti vod v povrchových vodách uvedených v seznamu podle § 6g 

krajskými hygienickými stanicemi, zejména určuje v souladu s podmínkami upravenými 

právem Evropské unie1) počet koupacích sezón, na jejichž základě sestaví krajské 

hygienické stanice soubory údajů pro posuzování jakosti vod, a to po předchozím 

informování Evropské komise v rozsahu upraveném právem Evropské unie1), 

x) přijímá žádosti podle přímo použitelného předpisu Evropské unie na úseku materiálů a 

předmětů pro styk s potravinami o povolení nové látky dosud neuvedené na seznamu 

látek, jejichž užití při výrobě materiálů a předmětů určených pro styk s potravinami je 

povoleno, jakož i žádosti o změnu povolení vydaných podle tohoto přímo použitelného 

předpisu Evropské unie, 

y) přijímá opatření na základě a v mezích přímo použitelných předpisů Evropské unie na 

úseku prevence infekčních nemocí a plní další úkoly na tomto úseku vyplývající pro 

členský stát z přímo použitelných předpisů Evropské unie sdělováním zpráv zasílaných 

do Sítě společenství prostřednictvím systému včasného varování a reakce a dále 

poskytuje vědecká a technická data, která se poslání Evropského střediska pro prevenci a 

kontrolu nemocí týkají83); sdělováním zpráv a poskytováním vědeckých a technických 

dat může pověřit právnickou osobu nebo organizační složku státu zřízenou k plnění úkolů 

v oboru své působnosti, 

z) je dotčeným orgánem při posuzování zralosti projektů společného zájmu energetické 

infrastruktury91) a vykonává působnost dotčeného orgánu ve společném územním a 

stavebním řízení pro stavby společného zájmu energetické infrastruktury podle § 77, s 

výjimkou § 83., 

za)  uplatňuje stanovisko k politice územního rozvoje a územnímu rozvojovému plánu 

z hlediska ochrany veřejného zdraví včetně hodnocení a řízení zdravotních rizik. 
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 (2) Za hluk se pro účely postupu podle odstavce 1 písm. q) až u) a podle § 81, 81a, 81b a 81c 

považuje hluk, kterému jsou lidé vystaveni v zastavěných územích, ve veřejných parcích 

a tichých oblastech v aglomeracích, v tichých oblastech ve volné krajině, v blízkosti škol, 

nemocnic a ostatních oblastech a územích citlivých na hluk. Nepovažuje se za něj hluk 

způsobený osobou, která je mu vystavena, hluk v domácnostech, sousedský hluk, hluk z 

rekreačních aktivit, hluk na pracovištích, hluk uvnitř dopravních prostředků a hluk 

způsobený vojenskou činností v objektech důležitých pro obranu státu. 

(3) Pro výkon státního zdravotního dozoru je Ministerstvo zdravotnictví oprávněno stanovit 

orgánům ochrany veřejného zdraví uvedeným v § 78 odst. 1 písm. b) a c) rozsah a četnost 

kontrol a konkretizaci kontrolních postupů. 

(4) Pro řešení sporů o použití metody vyšetřování faktorů pracovních podmínek a hodnocení 

zátěže organismu neupravené právními předpisy je Ministerstvo zdravotnictví oprávněno 

stanovit rozhodčí metodu zahrnující strategii odběru, transportu, uchovávání a zpracování 

vzorků, jejich analýzy, hodnocení a kontroly kvality měření. 

(5) Zjistí-li Ministerstvo zdravotnictví na základě významných důkazů, že výrobek, nad nímž 

vykonává státní zdravotní dozor orgán ochrany veřejného zdraví, přestože splňuje 

požadavky práva Evropské unie, představuje nebezpečí pro zdraví43d), může dočasně 

zakázat používání takového výrobku, jeho uvádění na trh nebo podrobit tento výrobek 

zvláštním podmínkám a rozhodnout o ukončení platnosti takového zákazu. 

 (6) O postupu podle odstavce 5 a jeho důvodech uvědomí Ministerstvo zdravotnictví 

neprodleně ostatní členské státy Evropské unie a Komisi Evropské unie. Má-li Komise 

Evropské unie za to, že postup podle odstavce 5 je neodůvodněný, Ministerstvo 

zdravotnictví platnost zákazu za podmínek stanovených přímo použitelným předpisem 

Evropské unie ukončí. 

(7) Ministerstvo zdravotnictví je dále oprávněno stanovit, že výrobky upravené přímo 

použitelnými předpisy Evropské unie, tímto zákonem nebo zvláštními právními předpisy, 

podle nichž orgány ochrany veřejného zdraví vykonávají nad jejich uvedením na trh, 

distribucí nebo uvedením do oběhu státní správu, jsou nebezpečné, jestliže byly jako 

takové označeny orgány Evropské unie, Světovou zdravotnickou organizací nebo v 

systémech pro rychlou výměnu informací Evropské unie. Povinnosti osob při výskytu 

nebezpečných výrobků stanoví zvláštní právní předpis26a) nebo přímo použitelné předpisy 

Evropské unie. Dočasné pozastavení nebo omezení uplatňování zvláštních opatření nebo 

jiných přímo použitelných předpisů Evropské unie, stanovené Ministerstvem 

zdravotnictví na základě přímo použitelných předpisů Evropské unie, vyhlásí 

Ministerstvo zdravotnictví zveřejněním na své úřední desce a úředních deskách krajských 

hygienických stanic (Hygienické stanice hlavního města Prahy) umístěných v sídlech 

těchto správních úřadů a na jejich územních pracovištích. Stanovení a opatření podle 

tohoto odstavce zpřístupní Ministerstvo zdravotnictví i způsobem umožňujícím dálkový 

přístup. Toto stanovení a opatření není rozhodnutím vydaným ve správním řízení. 

(8) V Ministerstvu zdravotnictví se zřizuje služební místo hlavního hygienika České 

republiky, který má postavení náměstka pro řízení sekce podle zákona o státní službě; ve 

věcech ochrany a podpory veřejného zdraví vystupuje hlavní hygienik České republiky 

jako orgán Ministerstva zdravotnictví. Hlavního hygienika České republiky jmenuje 
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vláda; na jeho výběr, jmenování a odvolání se přiměřeně použijí ustanovení zákona o 

státní službě o výběru, jmenování a odvolání vedoucího služebního úřadu v ústředním 

správním úřadu. 

ČÁST DVANÁCTÁ 

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

s vyznačením navrhovaných změn 

§ 11 

Působnost ministerstva 

 (1) Ministerstvo 

a) zpracovává návrhy Státní energetické koncepce, provádí její aktualizaci a 

vyhodnocování, 

b) zpracovává Národní akční plán energetické účinnosti, jehož součástí jsou Národní akční 

plán na zvýšení počtu budov s téměř nulovou spotřebou energie a Strategie renovace 

fondu obytných a komerčních budov v České republice, provádí jeho aktualizaci a 

vyhodnocení, 

c) vydává stanovisko k návrhu územní energetické koncepce, 

d) rozhoduje o přidělování dotací z Programu, 

e) sleduje vývoj účinnosti užití energie a energetické náročnosti budov a působí na snižování 

její spotřeby a snížení negativních dopadů na životní prostředí při nakládání s energií a 

využívání energie z obnovitelných a druhotných zdrojů, 

f) vyhodnocuje a propaguje výsledky Programu, 

g) zabezpečuje činnosti spojené s poradenstvím, vzděláváním a propagací efektivního 

využívání energie, propagací využívání obnovitelných a druhotných zdrojů energie, 

propagací zvyšování účinnosti užití energie a energetických služeb, včetně 

informovanosti spotřebitelů o dostupnosti kvalifikačních či certifikačních systémů 

poskytovatelů energetických služeb, 

h) zajišťuje mezinárodní spolupráci v oblasti nakládání s energií za účelem zahraniční 

pomoci, účasti České republiky v mezinárodních organizacích a prezentace dosažených 

výsledků, 

i) vydává a zrušuje oprávnění energetického specialisty a vede seznam energetických 

specialistů, 

j) pověřuje organizaci, která provádí průběžné vzdělávání energetických specialistů, a 

stanovuje pravidla jednání této organizace, 
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k) uplatňuje stanovisko k politice územního rozvoje, územnímu rozvojovému plánu a 

zásadám územního rozvoje, 

l) informuje Evropskou komisi o plnění závazků vyplývajících ze směrnic a rozhodnutí 

Evropského parlamentu a Rady, 

m) zveřejňuje a aktualizuje informace ohledně jednotlivých forem podpory pro úspory 

energie a pro zařízení využívající energii z obnovitelných a druhotných zdrojů energie, 

n) vede Systém monitoringu spotřeby energie, 

o) vede evidenci ministerstva o provedených činnostech energetických specialistů, 

p) vede seznam poskytovatelů energetických služeb, 

q) zpracovává a předává Evropské komisi zprávu o pokroku dosaženém při plnění 

vnitrostátních cílů energetické účinnosti, 

r) zpracovává a předává Evropské komisi statistické údaje týkající se kombinované výroby 

elektřiny a tepla, 

s) připravuje metodiku vyhodnocování statistických údajů týkajících se energetické 

účinnosti v rámci programů financovaných z veřejných prostředků, provádí jejich sběr a 

zpracování a předává je Evropské komisi. 

(2) Činnostmi podle odstavce 1 může ministerstvo pověřit organizační složku státu. 

ČÁST TŘINÁCTÁ 

Zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v 

energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění 

pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných změn 

§ 2 

Vymezení pojmů 

(2) Dále se pro účely tohoto zákona rozumí 

a) v elektroenergetice 

1. distribuční soustavou vzájemně propojený soubor vedení a zařízení o napětí 

110 kV, s výjimkou vybraných vedení a zařízení o napětí 110 kV, která jsou 

součástí přenosové soustavy, a vedení a zařízení o napětí 0,4/0,23 kV, 1,5 kV, 

3 kV, 6 kV, 10 kV, 22 kV, 25 kV nebo 35 kV sloužící k zajištění distribuce 

elektřiny na vymezeném území České republiky, včetně systémů měřicí, 

ochranné, řídicí, zabezpečovací, informační a telekomunikační techniky 

včetně elektrických přípojek ve vlastnictví provozovatele distribuční 

soustavy; distribuční soustava je zřizována a provozována ve veřejném zájmu, 
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2. elektrickou přípojkou zařízení, které začíná odbočením od spínacích prvků 

nebo přípojnic v elektrické stanici a mimo ní odbočením od vedení přenosové 

nebo distribuční soustavy, a je určeno k připojení odběrného elektrického 

zařízení, 

3. elektrickou stanicí soubor staveb a zařízení elektrizační soustavy, který 

umožňuje transformaci, kompenzaci, přeměnu nebo přenos a distribuci 

elektřiny, včetně prostředků nezbytných pro zajištění jejich provozu, 

4. elektrizační soustavou vzájemně propojený soubor zařízení pro výrobu, 

přenos, transformaci a distribuci elektřiny, včetně elektrických přípojek, 

přímých vedení, a systémy měřicí, ochranné, řídicí, zabezpečovací, 

informační a telekomunikační techniky, a to na území České republiky, 

5. měřicím zařízením veškerá zařízení pro měření, přenos a zpracování 

naměřených hodnot, 

6. odběrným místem místo, které je připojeno k přenosové nebo k distribuční 

soustavě a kde je instalováno odběrné elektrické zařízení jednoho zákazníka, 

včetně měřicích transformátorů, do něhož se uskutečňuje dodávka elektřiny, 

7. odchylkou součet rozdílů skutečných a sjednaných dodávek nebo odběrů 

elektřiny v daném časovém úseku, 

8. podpůrnými službami činnosti fyzických či právnických osob, jejichž zařízení 

jsou připojena k elektrizační soustavě, které jsou určeny k zajištění 

systémových služeb, a po jejichž aktivaci zpravidla dochází k dodávce 

regulační energie, 

9. přímým vedením vedení elektřiny spojující výrobnu elektřiny, která není 

připojena k přenosové soustavě nebo k distribuční soustavě, a místo odběru 

elektřiny, které není elektricky propojeno s přenosovou soustavou nebo s 

distribuční soustavou, nebo elektrické vedení zabezpečující přímé zásobování 

vlastních provozoven výrobce elektřiny, jeho ovládaných společností nebo 

zákazníků, a není vlastněno provozovatelem přenosové soustavy ani 

provozovatelem distribuční soustavy, 

10. přenosovou soustavou vzájemně propojený soubor vedení a zařízení 400 kV, 

220 kV a vybraných vedení a zařízení 110 kV, uvedených v příloze Pravidel 

provozování přenosové soustavy, sloužící pro zajištění přenosu elektřiny pro 

celé území České republiky a propojení s elektrizačními soustavami 

sousedních států, včetně systémů měřicí, ochranné, řídicí, zabezpečovací, 

informační a telekomunikační techniky; přenosová soustava je zřizována a 

provozována ve veřejném zájmu, 

11. regulační energií elektřina zajišťovaná aktivací podpůrných služeb nebo na 

vyrovnávacím trhu s regulační energií nebo elektřina obstaraná 

provozovatelem přenosové soustavy v zahraničí, 
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12. subjektem zúčtování fyzická nebo právnická osoba, pro kterou operátor trhu 

na základě smlouvy o zúčtování odchylek provádí vyhodnocení, zúčtování a 

vypořádání odchylek, 

13. systémovými službami činnosti provozovatele přenosové soustavy pro 

zajištění spolehlivého provozu elektrizační soustavy s ohledem na provoz v 

rámci propojených elektrizačních soustav, 

14. typovým diagramem diagram charakterizující roční průběh spotřeby elektřiny 

u zákazníka, který se používá pro vyhodnocování odchylek, 

15. vertikálně integrovaným podnikatelem držitel licencí nebo skupina držitelů 

licencí na přenos elektřiny, distribuci elektřiny, obchod s elektřinou nebo 

výrobu elektřiny, nad kterými je tatáž osoba oprávněna nebo jsou tytéž osoby 

oprávněny, a to přímo nebo nepřímo, vykonávat kontrolu, a z nichž alespoň 1 

držitel licence vykonává činnost přenosu elektřiny nebo distribuce elektřiny a 

alespoň 1 držitel licence vykonává činnost výroby elektřiny nebo obchodu s 

elektřinou, 

16. vyrovnávacím trhem s regulační energií trh s regulační energií vypořádaný a 

organizovaný operátorem trhu v součinnosti s provozovatelem přenosové 

soustavy, 

17.zákazníkem osoba, která nakupuje elektřinu pro své vlastní konečné užití v 

odběrném místě, 

18. výrobnou elektřiny energetické zařízení pro přeměnu různých forem energie 

na elektřinu, zahrnující všechna nezbytná zařízení; výrobna elektřiny o 

celkovém instalovaném elektrickém výkonu 100 MW a více, s možností 

poskytovat podpůrné služby k zajištění provozu elektrizační soustavy, je 

zřizována a provozována ve veřejném zájmu, 

19. související službou v elektroenergetice služba přenosové soustavy nebo služba 

distribuční soustavy, 

20. službou přenosové soustavy zajišťování přenosu elektřiny, systémových 

služeb a služeb souvisejících se zabezpečením spolehlivého a bezpečného 

provozu přenosové soustavy, 

21. službou distribuční soustavy zajišťování distribuce elektřiny a služeb 

souvisejících se zabezpečením spolehlivého a bezpečného provozu distribuční 

soustavy, 

b) v plynárenství 

1. distribuční soustavou vzájemně propojený soubor vysokotlakých, 

středotlakých a nízkotlakých plynovodů, plynovodních přípojek ve vlastnictví 

provozovatele distribuční soustavy a souvisejících technologických objektů, 

včetně systému řídicí a zabezpečovací techniky a zařízení k převodu informací 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/4LBSBJLG3QLB)

Footer Page 62 of 182.



63 

 

pro činnosti výpočetní techniky a informačních systémů, který není přímo 

propojen s kompresními stanicemi a na kterém zajišťuje distribuci plynu 

držitel licence na distribuci plynu; distribuční soustava je zřizována a 

provozována ve veřejném zájmu, 

2. hlavním uzávěrem plynu uzavírací armatura odběrného plynového zařízení, 

která odděluje odběrné plynové zařízení od plynovodní přípojky, 

3. měřicím zařízením veškerá zařízení pro měření, přenos a zpracování 

naměřených hodnot, 

4. odběrným místem místo, kde je instalováno odběrné plynové zařízení jednoho 

zákazníka, do něhož se uskutečňuje dodávka plynu měřená měřicím 

zařízením, 

5. odběrným plynovým zařízením veškerá zařízení počínaje hlavním uzávěrem 

plynu včetně zařízení pro konečné využití plynu; není jím měřicí zařízení, 

6. odchylkou rozdíl skutečných a sjednaných dodávek nebo odběrů plynu za 

daný celý obchodní den, 

7. plynárenskou soustavou vzájemně propojený soubor zařízení pro výrobu, 

přepravu, distribuci a uskladnění plynu, včetně systému řídicí a zabezpečovací 

techniky a zařízení k převodu informací pro činnosti výpočetní techniky a 

informačních systémů, které slouží k provozování těchto zařízení, 

8. plynárenským zařízením zařízení výrobny plynu, přepravní soustavy, 

distribuční soustavy, zásobníku plynu, těžebního plynovodu a přímého 

plynovodu, 

9. plynem zemní plyn, koksárenský plyn čistý, degazační a generátorový plyn, 

biometan, propan, butan a jejich směsi, pokud nejsou používány pro pohon 

motorových vozidel, 

10. plynovodem zařízení k potrubní dopravě plynu přepravní nebo distribuční 

soustavou a přímé a těžební plynovody, 

11. plynovodní přípojkou zařízení začínající odbočením z plynovodu distribuční 

soustavy a ukončené před hlavním uzávěrem plynu; toto zařízení slouží k 

připojení odběrného plynového zařízení, 

12. plynovým zařízením plynárenská zařízení, plynovodní přípojky, které nejsou 

ve vlastnictví provozovatele distribuční soustavy, odběrná plynová zařízení, 

zásobníky zkapalněných plynů, plynojemy, plnírny, zkapalňovací a 

odpařovací stanice, 

13. zásobníkem plynu podzemní nebo nadzemní plynové zařízení, včetně 

souvisejících technologických objektů a systému řídicí a zabezpečovací 
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techniky a zařízení k převodu informací pro činnosti výpočetní techniky a 

informačních systémů, sloužící k uskladňování zemního plynu v plynné nebo 

kapalné formě přímo propojené s plynárenskou soustavou České republiky 

nebo se zahraniční plynárenskou soustavou; zásobník plynu je zřizován a 

provozován ve veřejném zájmu, 

14. přepravní soustavou vzájemně propojený soubor vysokotlakých plynovodů a 

kompresních stanic a souvisejících technologických objektů, včetně systému 

řídicí a zabezpečovací techniky a zařízení k přenosu informací pro činnosti 

výpočetní techniky a informačních systémů, propojený s plynárenskými 

soustavami v zahraničí, na kterém zajišťuje přepravu plynu držitel licence na 

přepravu plynu; přepravní soustava je zřizována a provozována ve veřejném 

zájmu, 

15. přímým plynovodem plynovod, který není součástí přepravní soustavy nebo 

distribuční soustavy a který je dodatečně zřízený pro dodávku plynu 

zákazníkovi, a slouží pouze pro vlastní potřebu zákazníka, 

16. rozhodujícím zdrojem plynu stát, na jehož území se vytěžilo více jak 50 % 

celkové roční spotřeby plynu v České republice, 

17. společným odběrným plynovým zařízením odběrné plynové zařízení v 

nemovitosti vlastníka, jehož prostřednictvím je plyn dodáván zákazníkům v 

této nemovitosti, 

18. subjektem zúčtování fyzická nebo právnická osoba, pro kterou operátor trhu 

na základě smlouvy o zúčtování odchylek provádí vyhodnocení, zúčtování a 

vypořádání odchylek, 

19. technickým pravidlem pravidlo vyjadřující stav technického poznání a 

techniky v odvětví plynárenství, 

20. těžebním plynovodem plynovod připojující výrobnu plynu k přepravní 

soustavě nebo distribuční soustavě nebo jinému těžebnímu plynovodu,; 

těžební plynovod je zřizován a provozován ve veřejném zájmu, 

21. tlakovou úrovní maximální provozní tlak pro plynová zařízení uvedený v 

technických normách nebo technických pravidlech, 

22. typovým diagramem dodávek diagram charakterizující roční průběh spotřeby 

plynu u zákazníků, jejichž odběrná místa nejsou vybavena průběhovým 

měřením, používaný pro vyhodnocování spotřeby, 

23. vertikálně integrovaným plynárenským podnikatelem držitel licencí nebo 

skupina držitelů licencí na přepravu plynu, distribuci plynu, uskladňování 

plynu, obchod s plynem nebo výrobu plynu, nad kterými je tatáž osoba 

oprávněna nebo jsou tytéž osoby oprávněny, a to přímo nebo nepřímo, 

vykonávat kontrolu, a z nichž alespoň 1 držitel licence vykonává činnost 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/4LBSBJLG3QLB)

Footer Page 64 of 182.



65 

 

přepravy plynu, distribuce plynu nebo uskladnění plynu a alespoň 1 držitel 

licence vykonává činnost výroby plynu nebo obchodu s plynem, 

24. volnou kapacitou rozdíl mezi technickou kapacitou přepravní soustavy nebo 

distribuční soustavy nebo zásobníku plynu nebo těžebního plynovodu a 

souhrnem všech smluvně zajišťovaných kapacit v daném časovém období při 

dodržení smluvních tlaků a kapacit nezbytných pro příslušného držitele 

licence k zajištění bezpečnosti a spolehlivosti provozu příslušného 

plynárenského zařízení, 

25. zákazníkem osoba, která nakupuje plyn pro své vlastní konečné užití v 

odběrném místě, 

26. výrobnou plynu zařízení na výrobu nebo těžbu plynu nebo terminál 

zkapalněného zemního plynu včetně stavební části a nezbytných pomocných 

zařízení, kde uskutečňuje svoji činnost držitel licence na výrobu plynu,; 

výrobna zemního plynu je zřizována a provozována ve veřejném zájmu, 

27. související službou v plynárenství služba přepravy plynu nebo služba 

distribuční soustavy, 

28. službou přepravy plynu zajišťování přepravy plynu přepravní soustavou, 

včetně činností souvisejících se zabezpečením spolehlivého a bezpečného 

provozu přepravní soustavy, 

29. službou distribuční soustavy zajišťování distribuce plynu distribuční 

soustavou, včetně činností souvisejících se zabezpečením spolehlivého a 

bezpečného provozu distribuční soustavy, 

30. službou uskladňování zajišťování uskladňování plynu, včetně činností 

souvisejících se zabezpečením spolehlivého a bezpečného provozu 

plynárenské soustavy provozovatelem zásobníku plynu v jím provozovaném 

zásobníku plynu, 

c) v teplárenství 

1. distributorem tepelné energie osoba, která má vlastnické nebo užívací právo k 

rozvodnému tepelnému zařízení, kterým se tepelná energie dopravuje nebo 

transformuje a dodává k dalšímu využití jiné fyzické nebo právnické osobě, 

2. dodavatelem tepelné energie výrobce nebo distributor tepelné energie, který 

dodává tepelnou energii jiné osobě, 

3. dodávkou tepelné energie dodávka energie tepla nebo chladu k dalšímu 

využití jinou fyzickou či právnickou osobou; dodávka energie tepla k dalšímu 

využití se uskutečňuje ve veřejném zájmu, 
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4. zákazníkem osoba, která nakupuje tepelnou energii pro její konečné využití a 

odebírá nakoupenou tepelnou energii odběrným tepelným zařízením, které je 

přímo připojeno k rozvodnému tepelnému zařízení nebo zdroji tepelné 

energie, 

5. odběratelem tepelné energie distributor tepelné energie nebo zákazník, 

6. odběrem tepelné energie převzetí tepelné energie od výrobce nebo distributora 

tepelné energie ke konečné spotřebě nebo dalšímu využití, 

7. odběrným místem místo plnění stanovené ve smlouvě o dodávce tepelné 

energie, v němž přechází tepelná energie z vlastnictví dodavatele tepelné 

energie do vlastnictví odběratele tepelné energie, 

8. odběrným tepelným zařízením zařízení připojené ke zdroji tepelné energie 

nebo k rozvodnému tepelnému zařízení a určené pro odběr tepelné energie a 

spotřebu tepelné energie v objektu nebo jeho části, 

9. rozvodem tepelné energie doprava, akumulace, přeměna teplonosné látky 

nebo jejích parametrů a dodávka tepelné energie rozvodným tepelným 

zařízením, 

10. předávací stanicí zařízení pro přeměnu parametrů tepelné energie pro potřeby 

jednoho nebo více objektů; předávací stanice je samostatnou věcí a není 

součástí budovy, ve které je umístěna, 

11. rozvodným tepelným zařízením zařízení pro dopravu tepelné energie tvořené 

tepelnými sítěmi, předávacími stanicemi a tepelnými přípojkami; předávací 

stanice nebo tepelná přípojka jsou částí rozvodného tepelného zařízení v 

případě, že k nim má distributor tepelné energie vlastnické nebo užívací právo; 

částí rozvodného tepelného zařízení jsou s ním související řídicí a 

zabezpečovací systémy a systémy přenosu dat, 

12. objektem stavba nebo stavby propojené společným odběrným tepelným 

zařízením, 

13. zdrojem tepelné energie zařízení včetně nezbytných pomocných zařízení a 

stavebních částí, v němž se využíváním paliv nebo jiné formy energie získává 

tepelná energie, která se předává teplonosné látce, 

14. soustavou zásobování tepelnou energií soustava tvořená vzájemně 

propojeným zdrojem nebo zdroji tepelné energie a rozvodným tepelným 

zařízením sloužící pro dodávky tepelné energie pro vytápění, chlazení, ohřev 

teplé vody a technologické procesy, je-li provozována na základě licence na 

výrobu tepelné energie a licence na rozvod tepelné energie; soustava 

zásobování tepelnou energií je zřizována a provozována ve veřejném zájmu, 

15. tepelnou přípojkou část tepelné sítě, která umožňuje dodávku tepelné energie 

pouze pro jeden objekt.  
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§ 3 

Podnikání v energetických odvětvích 

(1) Předmětem podnikání v energetických odvětvích je výroba elektřiny, přenos elektřiny, 

distribuce elektřiny a obchod s elektřinou, činnosti operátora trhu, výroba plynu, přeprava 

plynu, distribuce plynu, uskladňování plynu a obchod s plynem a výroba tepelné energie 

a rozvod tepelné energie. 

(2) Přenos elektřiny, přeprava plynu, distribuce elektřiny a distribuce plynu, uskladňování 

plynu, výroba a rozvod tepelné energie se uskutečňují ve veřejném zájmu. Pro provádění 

stavby sloužící k vyvedení výkonu z výrobny elektřiny zřizované a provozované ve 

veřejném zájmu a liniové stavby nezbytné k jejímu řádnému provozu nebo stavby, která 

je součástí přenosové soustavy, přepravní soustavy, distribuční soustavy, zásobníku 

plynu, rozvodného tepelného zařízení nebo zdroje tepelné energie připojeného k 

rozvodnému tepelnému zařízení, lze vlastnické právo ke stavbě, pozemku a zařízení 

vyvlastnit podle zákona o vyvlastnění. 

(2) Přenos elektřiny, přeprava plynu, distribuce elektřiny, výroba elektřiny ve výrobně 

elektřiny o celkovém instalovaném elektrickém výkonu 100 MW a více s možností 

poskytovat podpůrné služby k zajištění provozu elektrizační soustavy, distribuce 

plynu, uskladňování plynu, výroba zemního plynu, provozování těžebního 

plynovodu, výroba tepelné energie a rozvod tepelné energie se uskutečňují ve 

veřejném zájmu. Stavby sloužící pro činnosti podle věty první a stavby s nimi 

související jsou zřizovány a provozovány ve veřejném zájmu. Pro zřízení a 

provozování stavby přenosové soustavy, přepravní soustavy, distribuční soustavy, 

výrobny elektřiny o celkové instalovaném elektrickém výkonu 100 MW a více s 

možností poskytovat podpůrné služby k zajištění provozu elektrizační soustavy, 

zásobníku plynu, těžebního plynovodu, rozvodného tepelného zařízení nebo zdroje 

tepelné energie připojeného k rozvodnému tepelnému zařízení anebo pro zřízení a 

provozování stavby související, lze odejmout nebo omezit vlastnické právo 

k pozemku nebo ke stavbě podle jiného právního předpisu4e).  

(3) Podnikat v energetických odvětvích na území České republiky mohou za podmínek 

stanovených tímto zákonem osoby pouze na základě licence udělené Energetickým 

regulačním úřadem. Licence se dále vyžaduje na výrobu elektřiny ve výrobnách elektřiny 

s instalovaným výkonem nad 10 kW určené pro vlastní spotřebu zákazníka, pokud je 

výrobna elektřiny propojena s přenosovou soustavou nebo s distribuční soustavou, nebo 

na výrobu elektřiny vyrobenou ve výrobnách elektřiny s instalovaným výkonem do 10 

kW včetně, určené pro vlastní spotřebu zákazníka, pokud je ve stejném odběrném místě 

připojena jiná výrobna elektřiny držitele licence. 

(4) Licence se nevyžaduje 

a) na obchod, výrobu, distribuci a uskladňování koksárenského plynu čistého, degazačního 

a generátorového plynu, biometanu, propanu, butanu a jejich směsí, pokud se nejedná o 

distribuci potrubními systémy, k nimž je připojeno více než 50 odběrných míst, 

b) na výrobu tepelné energie určené pro jeden objekt jednoho zákazníka, 
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c) na využití elektřiny při provozování dobíjecí stanice podle zákona o pohonných hmotách. 

(5) Fyzické a právnické osoby, jejichž předmětem podnikání je plnění propanu, butanu a 

jejich směsí do propan-butanových lahví, jsou povinny zajistit pravidelné provádění 

tlakových zkoušek, kontrolu a opravy jimi vlastněných lahví. Plnit propan, butan a jejich 

směsi do lahví s nevyhovující periodickou zkouškou, nebo do lahví neodpovídajících 

technickým požadavkům na lahve určené pro plnění propanu, butanu a jejich směsí podle 

zvláštních předpisů25) je zakázáno. Plnění propan-butanových lahví bez souhlasu jejich 

vlastníka se zakazuje. 

(6) Fyzické a právnické osoby, jejichž předmětem podnikání je plnění propanu, butanu a 

jejich směsí do propan-butanových lahví, jsou povinny zajistit pravidelné provádění 

tlakových zkoušek, kontrolu a opravy jimi vlastněných lahví. Plnění propan-butanových 

lahví bez souhlasu jejich vlastníka se zakazuje. 

§ 16 

Působnost ministerstva 

Ministerstvo jako ústřední orgán státní správy pro energetiku2) 

a) vydává státní autorizace na výstavbu výroben elektřiny a na výstavbu vybraných 

plynových zařízení podle podmínek uvedených ve zvláštní části tohoto zákona, 

b) zpracovává státní energetickou koncepci a Národní akční plán pro energii z 

obnovitelných zdrojů, 

c) zabezpečuje plnění závazků vyplývajících z mezinárodních smluv, kterými je Česká 

republika vázána, nebo závazků vyplývajících z členství v mezinárodních organizacích, 

d) informuje Komisi o 

1. opatřeních přijatých ke splnění dodávky poslední instance, ochrany zákazníků 

a ochrany životního prostředí a o jejich vlivu na hospodářskou soutěž, 

2. přijatých ochranných opatřeních v případě náhlé krize na trhu s energií, v 

případě ohrožení bezpečnosti osob a zařízení a ohrožení celistvosti 

energetických soustav; informuje rovněž všechny členské státy Evropské 

unie, 

3. dovozech elektrické energie z hlediska fyzikálních toků, ke kterým došlo 

během předchozích 3 měsíců ze třetích zemí, a to jednou za 3 měsíce, 

4.důvodech zamítnutí žádostí o udělení státní autorizace, 

5. skutečnostech, týkajících se kombinované výroby elektřiny a tepla, 
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6. roční statistice výkonu v kombinované výrobě a k tomu užitých palivech a o 

primárních energetických úsporách dosažených uplatněním kombinované 

výroby elektřiny a tepla z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla 

a z kombinované výroby elektřiny a tepla s nízkou účinností ve vztahu k 

celkovým kapacitám pro výrobu tepla a elektřiny, kapacit kombinované 

výroby elektřiny a tepla, paliva pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla a 

výroby tepla a kapacit soustav zásobování tepelnou energií a chlazení ve 

vztahu k celkové výrobě a kapacitám pro teplo a elektřinu a úspor primární 

energie dosažených uplatňováním kombinované výroby elektřiny a tepla, 

7. schopnosti elektrizační soustavy zajišťovat dodávky pokrývající současnou a 

předpokládanou poptávku po elektřině, 

8. provozním zabezpečení přenosové soustavy a distribučních soustav, 

9. předpokládané rovnováze nabídky a poptávky během období příštích 5 let, 

10. vyhlídkách na zabezpečení dodávek elektřiny v období 5 až 15 let ode dne 

informování Komise, 

11. investičních záměrech provozovatele přenosové soustavy a záměrech jiných 

osob, které jsou mu známy a které se týkají poskytování přeshraniční 

propojovací kapacity během následujících 5 nebo více kalendářních let, 

12. investičních projektech do energetické infrastruktury, 

e) zajišťuje v případě potřeby nabídkové řízení na nové výrobní kapacity a nové skladovací 

kapacity zásobníku plynu, 

f) má právo z důvodů zabezpečení dodávky rozhodnout, aby byla dána přednost připojení 

výroben elektřiny a plynu, které využívají domácí primární energetické palivové zdroje, 

do míry nepřesahující v kalendářním roce 15 % celkové primární energie nezbytné na 

výrobu elektřiny a výrobu plynu, 

g) uplatňuje stanovisko k politice územního rozvoje, územnímu rozvojovému plánu, 

zásadám územního rozvoje a územnímu plánu, 

h) předává zprávu o bezpečnosti dodávek plynu Komisi, 

i) zajišťuje mimosoudní urovnávání sporů v energetických odvětvích, 

j) zpracovává analýzy zavedení inteligentních měřicích systémů v oblasti elektroenergetiky 

a plynárenství, 

k) spolupracuje s příslušnými orgány ostatních členských států za účelem zajištění podpory 

regionální a dvoustranné solidarity pro zajištění bezpečných a spolehlivých dodávek 

elektřiny a plynu, a to zejména v době stavu nouze nebo jeho předcházení, 
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l) sleduje 

1.  dodržování požadavků na bezpečnost a spolehlivost elektrizační a plynárenské 

soustavy a přezkoumává dosažené výsledky, 

2.  investice do nových kapacit ve vztahu k bezpečnosti dodávek elektřiny a 

plynu, 

3.  provádění přijatých ochranných opatření v elektroenergetice, plynárenství a 

teplárenství v případě předcházení stavu nouze, stavu nouze a odstraňování 

jeho následků, náhlé krize na trhu s energií, v případě ohrožení bezpečnosti 

osob a zařízení a ohrožení celistvosti energetických soustav, 

m) vydává závazné stanovisko k desetiletému plánu rozvoje přenosové soustavy a k 

desetiletému plánu rozvoje přepravní soustavy, 

n) předává Energetickému regulačnímu úřadu a Státní energetické inspekci informace a 

údaje nezbytné pro výkon jejich působnosti, 

o) je příslušným orgánem k provádění opatření stanovených Nařízením o opatřeních na 

zajištění bezpečnosti dodávek zemního plynu21) a Nařízením, kterým se stanoví hlavní 

směry pro transevropské energetické sítě30), 

p) vypracovává a aktualizuje podle rozhodnutí Komise Národní akční plán České republiky 

pro energii z obnovitelných zdrojů včetně všech souvisejících informací a ve stanoveném 

termínu předkládá Komisi, 

q) provádí výpočet podílu energie z obnovitelných zdrojů na hrubé konečné spotřebě energie 

včetně vypracování všech souvisejících informací a předkládá je Komisi, 

r) zabezpečuje sjednávání dvoustranných a mnohostranných mezinárodních dohod o 

statistickém převodu energie z obnovitelných zdrojů nebo o vytvoření společného 

projektu zabývajícího se využitím energie z obnovitelných zdrojů k dosažení závazného 

cíle a stanovených cílů včetně vypracování souvisejících informací a jejich předkládání 

Komisi a spolupracujícímu státu, 

s) zveřejňuje informace týkající se jednotlivých forem podpory elektřiny z podporovaných 

zdrojů a podpory tepla z obnovitelných zdrojů, 

t) vypracovává zprávy o pokroku při podporování a využívání energie z obnovitelných 

zdrojů a z kombinované výroby elektřiny a tepla a ve stanovených termínech je předkládá 

Komisi, 

u) eviduje množství elektřiny z podporovaných zdrojů, biometanu a decentrální výroby 

elektřiny a množství tepla z obnovitelných zdrojů, 

v) zveřejňuje informace o dostupnosti všech obnovitelných zdrojů pro dopravu a jejich 

výhodách z hlediska ochrany životního prostředí, 
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w) vydává osvědčení o původu elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a 

tepla a elektřiny z druhotných zdrojů, 

x) je v územním řízení dotčeným orgánem příslušným k vydání závazného stanoviska u 

staveb zařízení přenosové soustavy elektřiny, staveb zařízení přepravní soustavy plynu, 

staveb zařízení pro uskladňování plynu a u staveb výroben elektřiny o celkovém 

instalovaném elektrickém výkonu 100 MW a více, 

y) vypracovává a do 30. dubna každého roku předává Komisi zprávu o pokroku při plnění 

vnitrostátních cílů energetické účinnosti, 

z) vypracovává a každé 3 roky do 30. dubna daného roku předává Komisi vnitrostátní akční 

plány energetické účinnosti. 

§ 23 

Výrobce elektřiny 

(1) Výrobce elektřiny má právo 

a) připojit své zařízení k elektrizační soustavě, pokud splňuje podmínky připojení k 

přenosové soustavě nebo k distribučním soustavám a obchodní podmínky stanovené 

Pravidly provozování přenosové soustavy nebo Pravidly provozování distribuční 

soustavy, 

b) dodávat elektřinu vyrobenou v jím provozované výrobně elektřiny ostatním účastníkům 

trhu s elektřinou nebo do jiných států prostřednictvím přenosové soustavy nebo 

distribuční soustavy, nebo přímým vedením, 

c) dodávat elektřinu vyrobenou ve vlastní výrobně elektřiny pro vlastní potřebu a pro 

potřebu ovládaných společností, pokud mu to podmínky provozování přenosové soustavy 

a distribučních soustav umožňují, 

d) nabízet a poskytovat podpůrné služby k zajištění provozu elektrizační soustavy za 

podmínek stanovených Pravidly provozování přenosové soustavy nebo Pravidly 

provozování distribuční soustavy, 

e) omezit, přerušit nebo ukončit dodávku elektřiny svým zákazníkům při neoprávněném 

odběru elektřiny, 

f) nakupovat elektřinu pro technologickou vlastní spotřebu své výrobny elektřiny. 

(2) Výrobce elektřiny je povinen si zajistit vlastnické právo nebo zřídit věcné břemeno 

k cizí nemovitosti nebo její části umožňující zřízení nebo provozování výrobny 

elektřiny o celkovém instalovaném elektrickém výkonu 100 MW a více s možností 

poskytovat podpůrné služby k zajištění provozu elektrizační soustavy, a stavby 

související, a to smluvně s vlastníkem nemovitosti za jednorázovou náhradu; v 

případě, že vlastník nemovitosti není znám nebo určen nebo je prokazatelně 
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nedosažitelný nebo nečinný nebo nedošlo k dohodě s ním a jsou-li dány podmínky 

pro odejmutí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě podle 

zvláštního právního předpisu4e), rozhodne příslušný vyvlastňovací úřad na návrh 

příslušného výrobce elektřiny o odejmutí nebo omezení vlastnického práva k 

pozemku nebo ke stavbě podle jiného právního předpisu4e). 

 (2)(3) Výrobce elektřiny je povinen 

a) na své náklady zajistit připojení svého zařízení k přenosové soustavě nebo k distribuční 

soustavě, 

b) umožnit a uhradit instalaci měřicího zařízení provozovateli přenosové soustavy nebo 

provozovateli distribuční soustavy, ke které je výrobna elektřiny připojena, 

c) zpřístupnit měřicí zařízení provozovateli přenosové soustavy nebo provozovateli 

distribuční soustavy, ke které je výrobna elektřiny připojena, 

d)instalovat u nově budovaných výroben o celkovém instalovaném elektrickém výkonu 30 

MW a více a provozovat zařízení pro poskytování podpůrných služeb, 

e) řídit se pokyny technického dispečinku provozovatele přenosové soustavy nebo 

provozovatele distribuční soustavy, ke které je výrobna elektřiny připojena, 

f) předávat operátorovi trhu technické údaje vyplývající ze smluv o dodávce elektřiny 

prostřednictvím subjektu zúčtování, který převzal odpovědnost za jeho odchylku, nebo 

přímo, pokud je subjektem zúčtování, údaje k uplatnění ceny za činnosti operátora trhu 

podle Pravidel trhu s elektřinou a další nezbytné informace pro plnění povinností 

operátora trhu, 

g) poskytovat provozovateli přenosové soustavy nebo provozovateli distribuční soustavy, 

ke které je výrobna elektřiny připojena, potřebné údaje pro provoz a rozvoj přenosové 

soustavy nebo distribuční soustavy, a operátorovi trhu údaje potřebné pro plnění jejich 

povinností, 

h) předávat provozovateli soustavy, ke které je výrobna elektřiny připojena, informace 

nezbytné pro dispečerské řízení, 

i) dodržovat parametry kvality dodávané elektřiny stanovené Pravidly provozování 

přenosové soustavy nebo Pravidly provozování distribuční soustavy, 

j) podílet se na úhradě oprávněných nákladů provozovatele přenosové soustavy nebo 

provozovatele distribuční soustavy spojených s připojením výrobny elektřiny, 

k) informovat účastníky trhu s elektřinou způsobem umožňujícím dálkový přístup 

1. o podílu zdrojů elektřiny použitých pro výrobu elektřiny v uplynulém roce, 
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2. o množství emisí CO2 a o množství radioaktivního odpadu vyprodukovaného 

při výrobě elektřiny v uplynulém roce, 

l) za účelem zajištění bezpečnosti a spolehlivosti provozu elektrizační soustavy, při 

předcházení stavu nouze a při stavech nouze a za podmínek stanovených Pravidly 

provozování přenosové soustavy nebo Pravidly provozování distribuční soustavy, na 

pokyn provozovatele přenosové soustavy nebo provozovatele distribuční soustavy, 

nabízet provozně a obchodně nevyužité výrobní kapacity, 

m) zaregistrovat se do 30 dnů od udělení licence na výrobu elektřiny u operátora trhu; 

zaregistrováním se výrobce elektřiny stává registrovaným účastníkem trhu, 

n) dodržovat ustanovení § 30 odst. 2 v případech, kdy dodává elektřinu zákazníkům, 

o) poskytovat provozovateli přenosové soustavy nebo provozovateli distribuční soustavy 

informace nezbytné pro zajištění bezpečného a spolehlivého provozu a rozvoje 

elektrizační soustavy, 

p) vybavit výrobnu elektřiny s instalovaným výkonem 100 kW a více zařízením 

umožňujícím dispečerské řízení výrobny elektřiny a udržovat toto zařízení v 

provozuschopném stavu; tato povinnost se nevztahuje na výrobny elektřiny využívající 

obnovitelné zdroje elektřiny poprvé uvedené do provozu do roku 2000 o instalovaném 

výkonu do 10 MW včetně a na průtočné malé vodní elektrárny s instalovaným výkonem 

do 10 MW včetně, 

q) vypracovat havarijní plán do 6 měsíců od udělení licence a dále jej každoročně 

upřesňovat; při jeho tvorbě a upřesňování spolupracovat s provozovatelem přenosové 

soustavy nebo s provozovatelem distribuční soustavy, k níž je výrobna elektřiny 

připojena; tato povinnost se nevztahuje na výrobce elektřiny, jehož výrobna elektřiny má 

instalovaný výkon nižší než 10 MW, 

r) při změně parametrů elektřiny upravit na svůj náklad svá zařízení tak, aby vyhovovala 

těmto změnám. 

(3)(4) Výrobce neodpovídá za odchylku vzniklou v souvislosti s dispečerským řízením výrobny 

elektřiny podle § 26 odst. 5. 

§ 24 

Provozovatel přenosové soustavy 

(1) Provozovatel přenosové soustavy 

a) zajišťuje bezpečný, spolehlivý a efektivní provoz, obnovu a rozvoj přenosové soustavy a 

zajišťuje propojení přenosové soustavy s jinými soustavami, a za tím účelem zabezpečuje 

podpůrné služby a dlouhodobou schopnost přenosové soustavy uspokojovat přiměřenou 

poptávku po přenosu elektřiny, spolupracuje s provozovateli propojených přenosových 

soustav a spolupracuje na integraci vnitřního evropského trhu s elektřinou, 
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b) poskytuje službu přenosové soustavy, 

c) řídí toky elektřiny v přenosové soustavě při respektování přenosů elektřiny mezi 

propojenými soustavami ostatních států a ve spolupráci s provozovateli distribučních 

soustav v elektrizační soustavě, 

d) odpovídá za zajištění systémových služeb pro elektrizační soustavu na úrovni přenosové 

soustavy,  

e) účastní se vyrovnávacího mechanismu a uskutečňuje platby podle vyrovnávacího 

mechanismu mezi provozovateli přenosových soustav v souladu s Nařízením o 

podmínkách přístupu do sítě pro přeshraniční obchod s elektřinou a při zachování 

bezpečnosti a spolehlivosti přenosové soustavy poskytuje přeshraniční přenos elektřiny 

účastníkům trhu s elektřinou, 

f) v případě existujícího či hrozícího nedostatku kapacity přenosové soustavy informuje 

dotčené účastníky trhu s elektřinou na základě jejich žádosti o důvodech, pro které 

neuskutečnil přenos elektřiny. 

(2) Provozovatel přenosové soustavy nesmí být držitelem jiné licence udělované podle tohoto 

zákona než licence na přenos elektřiny. 

(3) Provozovatel přenosové soustavy má právo 

a) zřizovat a provozovat vlastní telekomunikační síť k řízení, měření, zabezpečování a 

automatizaci provozu přenosové soustavy a k přenosu informací pro činnost výpočetní 

techniky a informačních systémů, 

b) obstarávat za nejnižší náklady podpůrné služby a elektřinu pro krytí ztrát elektřiny v 

přenosové soustavě a pro vlastní potřebu; pro řízení rovnováhy mezi výrobou a spotřebou 

a pro řízení toků elektřiny podle odstavce 1 písm. c) obstarávat regulační energii, 

c) omezit nebo přerušit v nezbytném rozsahu dodávku elektřiny účastníkům trhu s 

elektřinou 

1. při bezprostředním ohrožení života, zdraví nebo majetku osob a při likvidaci 

těchto stavů, 

2. při předcházení stavu nouze nebo při stavech nouze, 

3. při neoprávněném přenosu elektřiny podle § 53, 

4. jestliže mu zákazník neumožní přístup k měřicímu zařízení, 

5. jestliže se jedná o neoprávněný odběr podle § 51, 

6. při provádění plánovaných prací na zařízení přenosové soustavy nebo v jeho 

ochranném pásmu, zejména oprav, rekonstrukcí, údržby a revizí, 
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7. při vzniku a odstraňování poruch na zařízeních přenosové soustavy nebo 

distribuční soustavy, 

8. při odběru elektřiny zařízeními, která ohrožují život, zdraví nebo majetek 

osob, 

9. při odběru elektřiny zařízeními, která ovlivňují kvalitu elektřiny v neprospěch 

ostatních účastníků trhu s elektřinou a zákazník nevybavil tato odběrná 

zařízení dostupnými technickými prostředky k omezení těchto vlivů, nebo 

10. v důsledku omezení nebo přerušení přenosu elektřiny provozovateli 

propojených přenosových soustav, 

d) změnit nebo přerušit v nezbytném rozsahu dodávku elektřiny z výroben, přeshraniční 

výměnu elektřiny a dovoz elektřiny ze zahraničí nebo vývoz elektřiny do zahraničí k 

zajištění spolehlivého provozu přenosové soustavy 

1. při bezprostředním ohrožení života, zdraví nebo majetku osob a při likvidaci 

těchto stavů, 

2. při předcházení stavu nouze nebo při stavech nouze, 

3. při neoprávněném přenosu elektřiny podle § 53, 

4. při neoprávněné dodávce elektřiny do přenosové soustavy podle § 52, 

5. jestliže mu výrobce neumožní přístup k měřicímu zařízení, 

6. při provádění plánovaných prací na zařízení přenosové soustavy nebo v jeho 

ochranném pásmu, zejména oprav, rekonstrukcí, údržby a revizí, 

7. při vzniku a odstraňování poruch na zařízeních přenosové soustavy nebo 

distribuční soustavy, 

8. při dodávce elektřiny zařízeními, která ohrožují život, zdraví nebo majetek 

osob, 

9. při dodávce elektřiny zařízeními, která ovlivňují kvalitu elektřiny v 

neprospěch ostatních účastníků trhu s elektřinou a výrobce nevybavil tato 

zařízení dostupnými technickými prostředky k omezení těchto vlivů, 

10. v důsledku omezení nebo přerušení přenosu elektřiny nebo v důsledku jiných 

provozních stavů způsobených provozovateli propojených přenosových 

soustav, nebo 

11. při provádění dispečerského řízení podle § 26 odst. 5, 
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e) v souladu se zvláštním právním předpisem4d) zřizovat a provozovat na cizích 

nemovitostech zařízení přenosové soustavy, přetínat tyto nemovitosti vodiči a umísťovat 

v nich vedení, 

f) vstupovat a vjíždět na cizí nemovitosti v souvislosti se zřizováním, obnovou a 

provozováním přenosové soustavy, 

g) odstraňovat a oklešťovat stromoví a jiné porosty, provádět likvidaci odstraněného a 

okleštěného stromoví a jiných porostů ohrožujících bezpečné a spolehlivé provozování 

zařízení přenosové soustavy v případech, kdy tak po předchozím upozornění a stanovení 

rozsahu neučinil sám vlastník či uživatel, 

h) vstupovat a vjíždět v souladu se zvláštními právními předpisy do uzavřených prostor a 

zařízení sloužících k výkonu činností a služeb orgánů Ministerstva obrany, Ministerstva 

vnitra, Ministerstva spravedlnosti, Bezpečnostní informační služby a do obvodu dráhy, 

jakož i vstupovat a vjíždět na nemovitosti, kde jsou umístěna zvláštní zařízení 

telekomunikací, v rozsahu a způsobem nezbytným pro výkon licencované činnosti, 

i) pro zajištění integrace vnitřního evropského trhu s elektřinou nabývat vlastnické právo k 

elektřině, 

(4) Provozovatel přenosové soustavy je povinen zřídit věcné břemeno umožňující využití cizí 

nemovitosti nebo její části pro účely uvedené v odstavci 3 písm. e), a to smluvně s 

vlastníkem nemovitosti za jednorázovou náhradu; v případě, že vlastník není znám 

nebo určen nebo proto, že je prokazatelně nedosažitelný nebo nečinný nebo nedošlo k 

dohodě s ním a jsou-li dány podmínky pro omezení vlastnického práva k pozemku nebo 

ke stavbě podle zvláštního právního předpisu4e), vydá příslušný vyvlastňovací úřad na 

návrh provozovatele přenosové soustavy rozhodnutí o zřízení věcného břemene 

umožňujícího využití této nemovitosti nebo její části. To platí i v případě, kdy je stavba, 

pro kterou se právo vyvlastňuje, zřizována nebo již byla zřízena a zřízení věcného 

břemene nezmařil provozovatel přenosové soustavy. 

(5) V případech uvedených v odstavci 3 písm. c) bodu 6 a písmenu d) bodu 6 je provozovatel 

přenosové soustavy povinen oznámit započetí a skončení omezení nebo přerušení 

dodávek elektřiny způsobem v místě obvyklým, nejméně však 50 dnů předem. 

(6) V případech uvedených v odstavci 3 písm. c) a d) je provozovatel přenosové soustavy 

povinen obnovit dodávku elektřiny bezprostředně po odstranění příčin, které vedly k 

jejímu omezení nebo přerušení. 

(7) V případech uvedených v odstavci 3 písm. c) a d) je právo na náhradu škody vyloučeno. 

Toto neplatí, nesplní-li provozovatel přenosové soustavy oznamovací povinnost uloženou 

podle odstavce 5 nebo v případech, kdy poruchu prokazatelně zavinil provozovatel 

přenosové soustavy. 

(8) Provozovatel přenosové soustavy je povinen při výkonu oprávnění podle odstavce 3 písm. 

e) až g) co nejvíce šetřit práv vlastníků dotčených nemovitostí a vstup na jejich 

nemovitosti jim oznámit. Po skončení prací je povinen uvést nemovitosti do předchozího 

stavu, a není-li to možné s ohledem na povahu provedených prací, do stavu 
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odpovídajícímu předchozímu účelu nebo užívání dotčené nemovitosti a bezprostředně 

oznámit tuto skutečnost vlastníku nemovitosti. Po provedení odstranění nebo okleštění 

stromoví je povinen na svůj náklad provést likvidaci vzniklého klestu a zbytků po těžbě. 

(9) Pokud byl vlastník nebo uživatel nemovitosti v důsledku výkonu práv provozovatele 

přenosové soustavy podle odstavce 3 písm. e) a f) omezen v obvyklém užívání 

nemovitosti nebo mu vznikla újma na majetku, má právo na přiměřenou jednorázovou 

náhradu5). Právo na náhradu podle věty první lze uplatnit u provozovatele přenosové 

soustavy do 2 let ode dne, kdy k omezení nebo újmě došlo, jinak právo zaniká. 

(10) Provozovatel přenosové soustavy je dále povinen 

a) každému, kdo požádá o připojení k přenosové soustavě, stanovit podmínky a termín 

připojení a poskytnout přenos každému, kdo o to požádá, je připojen a splňuje podmínky 

připojení a obchodní podmínky stanovené Pravidly provozování přenosové soustavy, s 

výjimkou případu prokazatelného nedostatku kapacity zařízení pro přenos nebo při 

ohrožení bezpečného a spolehlivého provozu přenosové soustavy, 

b) zajišťovat všem účastníkům trhu s elektřinou neznevýhodňující podmínky pro připojení 

jejich zařízení k přenosové soustavě, 

c) zajišťovat všem účastníkům trhu s elektřinou neznevýhodňující podmínky pro přenos 

elektřiny přenosovou soustavou, 

d) zajistit zřízení technického dispečinku pro výkon činností podle odstavce 1 písm. c) a d) 

a zajistit jeho řádnou činnost, 

e) zajišťovat měření v přenosové soustavě včetně jejich vyhodnocování a předávat 

operátorovi trhu naměřené a vyhodnocené údaje a další nezbytné informace pro plnění 

jeho povinností, 

f) zpracovávat a po schválení Energetickým regulačním úřadem zveřejňovat Pravidla 

provozování přenosové soustavy a vykonávat licencovanou činnost v souladu s těmito 

pravidly, 

g) poskytovat provozovatelům jiných přenosových soustav a provozovatelům distribučních 

soustav, se kterými je jeho soustava propojena, informace nezbytné k zajištění vzájemné 

spolupráce při provozu a rozvoji sítí, 

h) informovat ministerstvo a Energetický regulační úřad o omezení dovozu nebo vývozu 

elektřiny, 

i) zpracovávat ve spolupráci s provozovateli distribučních soustav roční přípravu provozu 

přenosové soustavy, a to zejména rozsah a termíny odstávek zařízení pro přenos a 

předpokládané omezení přenosu, a zveřejňovat ji, 
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j) každý druhý rok zpracovávat desetiletý plán rozvoje přenosové soustavy v rozsahu podle 

§ 58k odst. 3 a po jeho schválení jej zveřejňovat; ustanovení § 58k odst. 10 první věty a 

§ 58l odst. 5 se použije obdobně, 

k) průběžně zveřejňovat informace o možnostech přenosu elektřiny přenosovou soustavou 

způsobem stanoveným v Pravidlech provozování přenosové soustavy, 

l) provádět ve spolupráci s provozovateli distribučních soustav hodnocení provozu 

přenosové soustavy z technického hlediska, 

m) účtovat odděleně za přenos a za systémové služby, 

n) zpracovávat údaje potřebné pro rozhodnutí Energetického regulačního úřadu o cenách za 

přenos a o cenách za systémové služby, 

o) zajišťovat ochranu chráněných informací, včetně zajištění ochrany údajů předávaných 

operátorovi trhu, 

p) vypracovat havarijní plány do 6 měsíců od udělení licence a dále je každoročně 

upřesňovat; při jejich tvorbě a upřesňování spolupracovat s provozovateli distribučních 

soustav, jejichž zařízení je připojeno k přenosové soustavě, 

r) dodržovat stanovenou kvalitu dodávek a služeb, vykazovat Energetickému regulačnímu 

úřadu úroveň kvality dodávek a služeb a zveřejňovat ji způsobem umožňujícím dálkový 

přístup, 

s) informovat ministerstvo nejpozději do konce druhého týdne měsíce následujícího po 

uplynutí čtvrtletí o fyzikálních tocích dovozu elektřiny ze států, které nejsou členy 

Evropské unie, 

t) zpracovávat a předávat ministerstvu a Energetickému regulačnímu úřadu jednou ročně 

nejpozději do 1. března zprávu o kvalitě a úrovni údržby zařízení přenosové soustavy a o 

opatřeních na pokrytí špičkové spotřeby elektřiny a řešení výpadku výroben elektřiny, 

u) poskytovat součinnost operátorovi trhu při organizování vnitrodenního trhu s elektřinou 

a vyrovnávacího trhu s regulační energií, 

v) zaregistrovat se do 30 dnů od udělení licence na přenos elektřiny u operátora trhu; 

zaregistrováním se provozovatel přenosové soustavy stává registrovaným účastníkem 

trhu, 

w) poskytovat všem účastníkům trhu s elektřinou informace týkající se provozování 

přenosové soustavy nezbytné pro řádné fungování trhu s elektřinou; touto povinností není 

dotčena povinnost provozovatele přenosové soustavy dodržovat mlčenlivost podle 

písmene o), 

x) hradit operátorovi trhu ceny za činnosti operátora trhu podle Pravidel trhu s elektřinou, 
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y) registrovat odběrná místa a předávací místa u operátora trhu, 

z) zajistit neznevýhodňující podmínky pro poskytovatele podpůrných služeb. 

§ 25 

Provozovatel distribuční soustavy 

(1) Provozovatel distribuční soustavy 

a) zajišťuje spolehlivé provozování, obnovu a rozvoj distribuční soustavy na území 

vymezeném licencí, 

b) poskytuje služby distribuční soustavy, 

c) řídí toky elektřiny v distribuční soustavě při respektování přenosů elektřiny mezi 

ostatními distribučními soustavami a přenosovou soustavou ve spolupráci s provozovateli 

ostatních distribučních soustav a provozovatelem přenosové soustavy. 

(2) Provozovatel distribuční soustavy, k jehož soustavě je připojeno více než 90 000 

odběrných míst zákazníků, nesmí být souběžným držitelem licence na výrobu elektřiny, 

přenos elektřiny, obchod s elektřinou nebo obchod s plynem. 

(3) Provozovatel distribuční soustavy má právo 

a) zřizovat a provozovat vlastní telekomunikační síť k řízení, měření, zabezpečování a 

automatizaci provozu distribuční soustavy a k přenosu informací pro činnost výpočetní 

techniky a informačních systémů, 

b) nakupovat s nejnižšími náklady podpůrné služby a elektřinu pro krytí ztrát elektřiny v 

distribuční soustavě, 

c) omezit nebo přerušit v nezbytném rozsahu dodávku elektřiny účastníkům trhu s 

elektřinou 

1. při bezprostředním ohrožení života, zdraví nebo majetku osob a při likvidaci 

těchto stavů, 

2. při stavech nouze nebo při předcházení stavu nouze, 

3. při neoprávněné distribuci elektřiny podle § 53, 

4. při neoprávněném odběru elektřiny podle § 51, 

5. při provádění plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy nebo v jeho 

ochranném pásmu, zejména oprav, rekonstrukcí, údržby a revizí, 
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6. při vzniku a odstraňování poruch na zařízeních distribuční soustavy nebo 

přenosové soustavy, 

7. při odběru elektřiny zařízeními, která ohrožují život, zdraví nebo majetek 

osob, 

8. při odběru elektřiny zařízeními, která ovlivňují kvalitu elektřiny v neprospěch 

ostatních účastníků trhu s elektřinou a zákazník nevybavil tato odběrná 

zařízení dostupnými technickými prostředky k omezení těchto vlivů, nebo 

9. při odběru elektřiny, kdy zákazník opakovaně bez vážného důvodu neumožnil 

přístup k měřicímu zařízení nebo neměřeným částem odběrného elektrického 

zařízení, přestože byl k umožnění přístupu za účelem provedení kontroly, 

odečtu, údržby, výměny či odebrání měřicího zařízení alespoň 15 dnů předem 

písemně nebo jiným prokazatelným způsobem vyzván. 

d) změnit nebo přerušit v nezbytném rozsahu dodávku elektřiny z výroben a dovoz elektřiny 

ze zahraničí nebo vývoz elektřiny do zahraničí s ohledem na spolehlivý provoz distribuční 

soustavy 

1. při bezprostředním ohrožení života, zdraví nebo majetku osob a při likvidaci 

těchto stavů, 

2. při stavech nouze nebo při předcházení stavu nouze, 

3. při neoprávněné distribuci elektřiny podle § 53, 

4. jestliže mu výrobce neumožní přístup k měřicímu zařízení, 

5. při neoprávněné dodávce do distribuční soustavy podle § 52, 

6. při provádění plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy nebo v jeho 

ochranném pásmu, zejména oprav, rekonstrukcí, údržby a revizí, 

7. při vzniku a odstraňování poruch na zařízeních distribuční soustavy nebo 

přenosové soustavy, 

8. při dodávce elektřiny zařízeními, která ohrožují život, zdraví nebo majetek 

osob, 

9. při dodávce elektřiny zařízeními, která ovlivňují kvalitu elektřiny v 

neprospěch ostatních účastníků trhu s elektřinou a výrobce nevybavil tato 

zařízení dostupnými technickými prostředky k omezení těchto vlivů, 

10. při provádění dispečerského řízení podle § 26 odst. 5, nebo 

11. neumožnil-li výrobce elektřiny opakovaně bez vážného důvodu přístup k 

měřicímu zařízení, přestože byl k umožnění přístupu za účelem provedení 
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kontroly, odečtu, údržby, výměny či odebrání měřicího zařízení alespoň 15 

dnů předem písemně nebo jiným prokazatelným způsobem vyzván, 

e) v souladu se zvláštním právním předpisem4d) zřizovat a provozovat na cizích 

nemovitostech zařízení distribuční soustavy, přetínat tyto nemovitosti vodiči a umísťovat 

v nich vedení, 

f) vstupovat a vjíždět na cizí nemovitosti v souvislosti se zřizováním, obnovou a 

provozováním distribuční soustavy, 

g) odstraňovat a oklešťovat stromoví a jiné porosty, provádět likvidaci odstraněného a 

okleštěného stromoví a jiných porostů ohrožujících bezpečné a spolehlivé provozování 

zařízení distribuční soustavy v případech, kdy tak po předchozím upozornění a stanovení 

rozsahu neučinil sám vlastník či uživatel, 

(4) Provozovatel distribuční soustavy je povinen zřídit věcné břemeno umožňující využití 

cizí nemovitosti nebo její části pro účely uvedené v odstavci 3 písm. e), a to smluvně s 

vlastníkem nemovitosti za jednorázovou náhradu; v případě, že vlastník není znám 

nebo určen nebo proto, že je prokazatelně nedosažitelný nebo nečinný nebo nedošlo k 

dohodě s ním a jsou-li dány podmínky pro omezení vlastnického práva k pozemku nebo 

ke stavbě podle zvláštního právního předpisu4e), vydá příslušný vyvlastňovací úřad na 

návrh příslušného provozovatele distribuční soustavy rozhodnutí o zřízení věcného 

břemene umožňujícího využití této nemovitosti nebo její části. To platí i v případě, kdy 

je stavba, pro kterou se právo vyvlastňuje, zřizována nebo již byla zřízena a zřízení 

věcného břemene nezmařil provozovatel distribuční soustavy. 

(5) V případech uvedených v odstavci 3 písm. c) bodu 5 a písm. d) bodu 6 je provozovatel 

distribuční soustavy povinen oznámit započetí a skončení omezení nebo přerušení 

dodávek elektřiny způsobem v místě obvyklým nebo s využitím elektronických 

komunikací a uveřejňovat způsobem umožňujícím dálkový přístup, nejméně však 15 dnů 

předem. Ohlašovací povinnost nevzniká při provádění nutných provozních manipulací, 

při nichž omezení nebo přerušení dodávky elektřiny nepřekročí 20 minut. 

(6) V případech uvedených v odstavci 3 písm. c) a d) je provozovatel distribuční soustavy 

povinen obnovit dodávku elektřiny bezprostředně po odstranění příčin, které vedly k 

jejímu omezení nebo přerušení; v případech uvedených v odstavci 3 písm. c) bodu 4 a 

písm. d) bodu 5 je povinen obnovit dodávku po úhradě náhrady škody. 

(7) V případech uvedených v odstavci 3 písm. c) a d) je právo na náhradu škody vyloučeno. 

To neplatí, nesplní-li provozovatel distribuční soustavy oznamovací povinnost uloženou 

podle odstavce 5 nebo v případech, kdy poruchu prokazatelně zavinil provozovatel 

distribuční soustavy. 

(8) Provozovatel distribuční soustavy je povinen při výkonu oprávnění podle odstavce 3 

písm. e) až g) co nejvíce šetřit práv vlastníků dotčených nemovitostí a vstup na jejich 

nemovitosti jim bezprostředně oznámit. Po skončení prací je povinen uvést nemovitosti 

do předchozího stavu, a není-li to možné s ohledem na povahu provedených prací, do 

stavu odpovídajícího předchozímu účelu nebo užívání dotčené nemovitosti a 

bezprostředně oznámit tuto skutečnost vlastníku nemovitosti. Po provedení odstranění 
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nebo okleštění stromoví je povinen na svůj náklad provést likvidaci vzniklého klestu a 

zbytků po těžbě. 

(9) Pokud byl vlastník nebo uživatel nemovitosti v důsledku výkonu práv provozovatele 

distribuční soustavy podle odstavce 3 písm. e) a f) omezen v obvyklém užívání 

nemovitosti nebo mu vznikla újma na majetku, má právo na přiměřenou jednorázovou 

náhradu5). Právo na náhradu podle věty první lze uplatnit u provozovatele distribuční 

soustavy do 2 let ode dne, kdy k omezení nebo újmě došlo, jinak právo zaniká. 

(10) Provozovatel distribuční soustavy je dále povinen 

a) každému, kdo požádá o připojení k distribuční soustavě, stanovit podmínky a termín 

připojení a umožnit distribuci elektřiny každému, kdo o to požádá, je připojen a splňuje 

podmínky připojení a obchodní podmínky stanovené Pravidly provozování distribuční 

soustavy, s výjimkou případu prokazatelného nedostatku kapacity zařízení pro distribuci 

nebo při ohrožení spolehlivého a bezpečného provozu distribuční soustavy nebo 

přenosové soustavy, 

b) na základě žádosti obchodníka s elektřinou nebo výrobce elektřiny přerušit distribuci 

elektřiny v případě neoprávněného odběru elektřiny, 

c) zajišťovat neznevýhodňující podmínky pro připojení zařízení k distribuční soustavě, u 

zákazníků odebírajících elektřinu ze sítí nízkého napětí, kteří nejsou vybaveni 

průběhovým měřením, přiřadit odpovídající typový diagram dodávek, 

d) zajišťovat všem účastníkům trhu s elektřinou neznevýhodňující podmínky pro distribuci 

elektřiny distribuční soustavou, 

e) zajistit zřízení technického dispečinku pro výkon činností podle odstavce 1 písm. c) v 

případě, že provozuje zařízení s napětím 110 kV a odpovídat za jeho činnost, 

f) zajišťovat měření v distribuční soustavě včetně jejich vyhodnocování a předávat 

operátorovi trhu naměřené a vyhodnocené údaje a další nezbytné informace pro plnění 

jeho povinností, 

g) zpracovávat a po schválení Energetickým regulačním úřadem zveřejňovat způsobem 

umožňujícím dálkový přístup Pravidla provozování distribuční soustavy a vykonávat 

licencovanou činnost v souladu s těmito pravidly, 

h) poskytovat provozovateli přenosové soustavy a provozovatelům jiných distribučních 

soustav, se kterými je jeho soustava propojena, informace nezbytné k zajištění 

bezpečného a spolehlivého provozu a vzájemné spolupráce, 

i) zpracovávat v souladu s dispečerským řádem ve spolupráci s provozovateli ostatních 

distribučních soustav a provozovatelem přenosové soustavy roční přípravu provozu 

distribuční soustavy, a to zejména rozsah a termíny odstávek zařízení pro distribuci a 

předpokládané omezení distribuce, a zveřejňovat ji, 
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j) každoročně zpracovávat a zveřejňovat předpokládaný rozvoj distribuční soustavy, a to 

nejméně na 5 let, 

k) průběžně zveřejňovat informace o možnostech distribuce elektřiny v distribuční soustavě 

způsobem stanoveným v Pravidlech provozování distribuční soustavy, 

l) provádět hodnocení provozu distribuční soustavy z technického hlediska, 

m)  zpracovávat údaje nezbytné pro rozhodnutí Energetického regulačního úřadu o cenách 

za distribuci elektřiny, 

n) zajišťovat ochranu chráněných informací, včetně zajištění ochrany údajů předávaných 

operátorovi trhu, 

o) vypracovat havarijní plány do 6 měsíců od udělení licence a dále je každoročně 

upřesňovat; při jejich tvorbě a upřesňování spolupracovat s provozovateli soustav, s 

jejichž zařízením je jeho zařízení propojeno, 

p) dodržovat stanovenou kvalitu dodávek a služeb, vykazovat Energetickému regulačnímu 

úřadu úroveň kvality dodávek a služeb a zveřejňovat ji způsobem umožňujícím dálkový 

přístup, 

r) na své náklady zajistit připojení svého zařízení k jiné distribuční soustavě, umožnit 

instalaci měřicího zařízení k měření elektřiny mezi distribučními soustavami, zajistit 

přístup k tomuto zařízení a podílet se na úhradě oprávněných nákladů provozovatele 

distribuční soustavy spojených s připojením svého zařízení k této distribuční soustavě, 

s) poskytnout na vyžádání dodavateli poslední instance údaje o zákazníkovi a jeho 

odběrném místě v rozsahu nezbytném pro zajištění dodávky poslední instance, 

t) na své náklady zajistit připojení svého zařízení k přenosové soustavě, umožnit instalaci 

měřicího zařízení k měření elektřiny mezi přenosovou a distribuční soustavou, zajistit 

přístup k tomuto zařízení a podílet se na úhradě oprávněných nákladů provozovatele 

přenosové soustavy spojených s připojením svého zařízení k přenosové soustavě. 

(11) Provozovatel distribuční soustavy je rovněž povinen 

a) informovat ministerstvo nejpozději do konce druhého týdne měsíce následujícího po 

uplynutí kalendářního čtvrtletí o fyzikálních tocích dovozu elektřiny ze států, které nejsou 

členy Evropské unie, 

b) zpracovávat a předávat operátorovi trhu údaje z měření pro potřeby tvorby typových 

diagramů dodávek a potřebné údaje k uplatnění ceny za systémové služby a ceny za 

činnosti operátora trhu podle Pravidel trhu s elektřinou, 

c) zpracovávat a předávat ministerstvu a Energetickému regulačnímu úřadu jednou ročně 

nejpozději do 1. března následujícího kalendářního roku zprávu o kvalitě a úrovni údržby 

zařízení distribuční soustavy, 
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d) zaregistrovat se do 30 dnů od udělení licence na distribuci elektřiny u operátora trhu; 

zaregistrováním se provozovatel distribuční soustavy stává registrovaným účastníkem 

trhu, 

e) řídit se pokyny technického dispečinku provozovatele přenosové soustavy nebo pokyny 

technického dispečinku provozovatele distribuční soustavy, ke které je jeho soustava 

připojena, při stavech nouze vyhlášeném tímto provozovatelem nebo při předcházení 

stavům nouze oznámeném tímto provozovatelem, 

f) zajistit přenos elektřiny a v případě provozovatele distribuční soustavy nepřipojené přímo 

k přenosové soustavě distribuci elektřiny, 

g) provést technická opatření k ochraně ptactva na nově instalovaných stožárech venkovního 

vedení vysokého napětí a při výměně stávajících stožárů, 

h) zajišťovat propagaci energetických služeb a jejich nabídky zákazníkům za 

konkurenceschopné ceny energetických služeb, 

i) při změně parametrů elektřiny upravit na svůj náklad svá zařízení tak, aby vyhovovala 

těmto změnám, 

j) zajistit si dodávku elektřiny na krytí ztrát v distribuční soustavě a pro vlastní potřebu, 

k) hradit operátorovi trhu ceny za činnosti operátora trhu podle Pravidel trhu s elektřinou, 

l) registrovat odběrná místa a předávací místa u operátora trhu. 

(12) Pokud provozovatel distribuční soustavy, která není přímo připojena k přenosové 

soustavě, nemá schválena vlastní Pravidla provozování distribuční soustavy, použijí se 

Pravidla provozování distribuční soustavy provozovatele distribuční soustavy přímo 

připojené k přenosové soustavě, na jehož vymezeném území se nachází. 

§ 28  

Zákazník  

(1) Zákazník má právo 

a) na uzavření smlouvy o připojení a na připojení svého odběrného elektrického zařízení k 

přenosové soustavě nebo k distribuční soustavě, pokud splňuje podmínky připojení a 

obchodní podmínky stanovené Pravidly provozování přenosové soustavy nebo Pravidly 

provozování distribuční soustavy a má k připojení souhlas vlastníka dotčené nemovitosti, 

b) nakupovat elektřinu od držitelů licence na výrobu elektřiny a od držitelů licence na 

obchod s elektřinou, nakupovat elektřinu z jiných států nebo na krátkodobém trhu s 

elektřinou organizovaném operátorem trhu, 
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c) na dopravu dohodnutého množství elektřiny do odběrného místa za cenu uplatněnou v 

souladu s cenovou regulací, 

d) na informace o celkové směsi paliv dodavatele a informace o dopadu na životní prostředí, 

e) na bezplatnou volbu a změnu dodavatele elektřiny, 

f) nabízet a poskytovat podpůrné služby k zajištění provozu elektrizační soustavy za 

podmínek stanovených Pravidly provozování přenosové soustavy nebo Pravidly 

provozování distribuční soustavy, 

g) poskytovat a rozúčtovat jiné osobě elektřinu odebranou zákazníkem prostřednictvím 

vlastního nebo jím provozovaného odběrného elektrického zařízení o napětí do 52 kV 

včetně. 

(2) Zákazník je povinen 

a) řídit se pokyny technického dispečinku provozovatele přenosové soustavy nebo 

technického dispečinku provozovatele distribuční soustavy, ke které je jeho zařízení 

připojeno, a Pravidly provozování přenosové soustavy nebo Pravidly provozování 

distribuční soustavy, 

b) umožnit instalaci měřicího zařízení provozovateli přenosové soustavy nebo provozovateli 

distribuční soustavy, 

c) umožnit přístup k měřicím zařízením provozovateli přenosové soustavy nebo 

provozovateli distribuční soustavy, 

d) udržovat svá odběrná elektrická zařízení ve stavu, který odpovídá právním předpisům a 

technickým normám, 

e) předávat operátorovi trhu technické údaje ze smluv o dodávce elektřiny, pokud je 

subjektem zúčtování, 

f) provádět dostupná technická opatření zamezující ovlivňování kvality elektřiny v 

neprospěch ostatních účastníků trhu s elektřinou, 

g) podílet se podle výše odebíraného příkonu na úhradě oprávněných nákladů provozovatele 

přenosové soustavy nebo provozovatele distribuční soustavy spojených s připojením 

svého zařízení a se zajištěním požadovaného příkonu, 

h) při změně parametrů elektřiny upravit na svůj náklad svá odběrná elektrická zařízení tak, 

aby vyhovovala těmto změnám, 

i) zaregistrovat se u operátora trhu před uskutečněním dodávky elektřiny od jiného výrobce 

elektřiny nebo obchodníka s elektřinou, 
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j) uhradit dodavateli poslední instance dodávku elektřiny podle § 12a, a to od okamžiku 

zahájení této dodávky, 

k) při stavebních úpravách distribuční soustavy anebo její části, včetně přípojek, umožnit 

změnu místa připojení, včetně změny umístění měřicího zařízení na veřejně přístupná 

místa; dojde-li v důsledku stavebních úprav ke změně umístění měřicího zařízení, 

považuje se elektrické zařízení za ním za odběrné elektrické zařízení v majetku vlastníka 

nemovitosti; veškeré náklady na provedené změny hradí provozovatel distribuční 

soustavy, 

l) při uplatnění práva na volbu dodavatele podle odstavce 1 písm. e) dodržovat sjednanou 

délku výpovědní doby, jedná-li se o smlouvu na dobu neurčitou. 

(3) Na odběrných elektrických zařízeních, kterými prochází neměřená elektřina, nesmí být 

prováděny žádné zásahy bez předchozího souhlasu provozovatele přenosové soustavy 

nebo provozovatele distribuční soustavy. 

(4) Zákazník může provozovat vlastní náhradní zdroj, pokud je propojen s přenosovou 

soustavou nebo s distribuční soustavou, pouze po dohodě s provozovatelem přenosové 

soustavy nebo provozovatelem distribuční soustavy. 

(5) Zákazník může provozovat výrobnu elektřiny s instalovaným výkonem do 10 kW, pokud 

je propojena s přenosovou soustavou nebo s distribuční soustavou a pokud není ve 

stejném odběrném místě připojena jiná výrobna elektřiny, pouze na základě uzavřené 

smlouvy o připojení, která zahrnuje i připojení výrobny elektřiny. V tomto případě se na 

zákazníka dále vztahují práva podle § 23 odst. 1 písm. a) a povinnosti podle § 23 odst. 2 

§ 23 odst. 3 písm. a), c), e), i) a j). 

(6) V případě provozování výrobny elektřiny podle odstavce 5 je zákazník dále povinen 

a) zajistit, aby k výrobě elektřiny byla používána technická zařízení, která splňují požadavky 

bezpečnosti a spolehlivosti stanovené právními předpisy a technickými normami, 

b) zajistit, aby práce spojené s instalací a provozem výrobny elektřiny byly prováděny 

osobami s odbornou způsobilostí, 

c) vyrábět elektřinu tak, aby nedošlo k ohrožení života a zdraví osob, majetku nebo zájmu 

na ochranu životního prostředí. 

(7) Vlastník nemovitosti, do které je zákazníkům dodávána elektřina na základě smlouvy, je 

povinen 

a) tuto dodávku zákazníkům umožnit, 

b) udržovat společnou domovní elektrickou instalaci sloužící pro tuto dodávku ve stavu, 

který odpovídá právním předpisům a technickým normám, 
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c) poskytovat technické údaje o společné domovní elektrické instalaci držiteli licence na 

distribuci elektřiny, 

d) umožnit držiteli licence na distribuci elektřiny přístup k této společné domovní instalaci. 

§ 57 

Výrobce plynu 

(1) Výrobce plynu má právo 

a) na zřízení a provozování těžebních plynovodů, na připojení a přístup výrobny plynu nebo 

těžebního plynovodu k přepravní nebo distribuční soustavě nebo těžebnímu plynovodu 

jiného výrobce plynu nebo k zásobníku plynu, 

b) prodávat plyn vyrobený v jím provozované výrobně plynu ostatním účastníkům trhu s 

plynem a do jiných států, 

c) omezit nebo přerušit provoz výrobny plynu a těžebních plynovodů v nezbytném rozsahu 

v těchto případech: 

1.  při bezprostředním ohrožení života, zdraví nebo majetku osob a při likvidaci 

těchto stavů, 

2.  při stavech nouze nebo při činnostech bezprostředně zamezujících jejich 

vzniku, 

3.  při vzniku a odstraňování poruch na těžebních plynovodech nebo na 

zařízeních sloužících pro výrobu nebo těžbu plynu, 

4.  při provádění plánovaných stavebních úprav a oprav těžebních plynovodů 

nebo zařízení, sloužících pro výrobu nebo těžbu plynu, 

d) na informace od ostatních účastníků trhu s plynem, nezbytné pro plnění svých povinností, 

e) omezit, přerušit nebo ukončit dodávku plynu svým zákazníkům při neoprávněném odběru 

plynu, 

f) vstupovat a vjíždět na cizí nemovitosti v souvislosti se zřizováním a provozováním 

těžebních plynovodů nebo výrobny plynu a to i v případě stavebních úprav a oprav, 

g) odstraňovat a oklešťovat stromoví a jiné porosty, provádět likvidaci odstraněného a 

okleštěného stromoví a jiných porostů ohrožujících bezpečný a spolehlivý provoz 

těžebních plynovodů nebo výrobny plynu v případech, kdy tak po předchozím upozornění 

a stanovení rozsahu neučinil sám vlastník či uživatel, 

h) v souladu se zvláštním právním předpisem4d) zřizovat a provozovat na cizích 

nemovitostech těžební plynovody nebo výrobny plynu. 
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(2) Výrobce plynu je povinen zřídit věcné břemeno umožňující využití cizí nemovitosti nebo 

její části pro účely uvedené v odstavci 1 písm. h), a to smluvně s vlastníkem nemovitosti 

za jednorázovou náhradu; v případě, že vlastník není znám nebo není určen nebo proto, 

že je prokazatelně nedosažitelný nebo nečinný nebo nedošlo k dohodě s ním, příslušný 

vyvlastňovací úřad rozhodne na návrh výrobce plynu o zřízení věcného břemene 

umožňujícího využití této nemovitosti nebo její části. To platí i v případě, kdy je stavba, 

pro kterou se právo vyvlastňuje, zřizována nebo již byla zřízena a zřízení věcného 

břemene nezmařil výrobce plynu. 

(3)  Pokud byl vlastník nebo uživatel nemovitosti v důsledku výkonu práv výrobce plynu 

podle odstavce 1 písm. f) a g) omezen v obvyklém užívání nemovitosti nebo mu vznikla 

újma na majetku, má právo na přiměřenou jednorázovou náhradu5). Právo na náhradu 

podle věty první lze uplatnit u výrobce plynu do 2 let ode dne, kdy k omezení nebo újmě 

došlo, jinak právo zaniká. 

(4)  V případech uvedených v odstavci 1 písm. f) a g) je výrobce plynu povinen co nejvíce 

šetřit práv vlastníků dotčených nemovitostí a vstup na jejich nemovitost jim oznámit. Po 

skončení prací je povinen uvést nemovitost do předchozího stavu, nebo není-li to možné 

s ohledem na povahu provedených prací, do stavu odpovídajícímu předchozímu účelu či 

užívání dotčené nemovitosti a oznámit tuto skutečnost vlastníku nemovitosti. Po 

provedení odstranění nebo okleštění stromoví je povinen na svůj náklad provést likvidaci 

vzniklého klestu a zbytků po těžbě. 

(5)  V případech uvedených v odstavci 1 písm. c) bodu 4 je výrobce plynu povinen písemně 

oznámit svým zákazníkům započetí a skončení omezení nebo přerušení dodávky plynu, 

nejméně však 30 dnů předem. 

(6)  V případech uvedených v odstavci 1 písm. c) je výrobce plynu povinen obnovit dodávku 

plynu bezprostředně po odstranění příčin, které vedly k jejímu omezení nebo přerušení. 

(7)  V případech uvedených v odstavci 1 písm. c) je právo na náhradu škody vyloučeno. To 

neplatí, nesplní-li výrobce plynu oznamovací povinnost podle odstavce 5 nebo poruchu 

prokazatelně zavinil výrobce plynu. 

(8) Výrobce plynu je dále povinen 

a)  uhradit provozovateli přepravní soustavy nebo provozovateli distribuční soustavy nebo 

provozovateli zásobníku plynu nebo jinému výrobci plynu stanovený podíl na 

oprávněných nákladech na připojení k přepravní soustavě nebo distribuční soustavě nebo 

těžebnímu plynovodu jiného výrobce plynu nebo k zásobníku plynu, 

b) zajistit bezpečný a spolehlivý provoz výrobny plynu a těžebního plynovodu a 

neznevýhodňující podmínky pro přístup do těžebního plynovodu, 

c) poskytovat jinému výrobci plynu nebo provozovateli zásobníku plynu, provozovateli 

přepravní nebo distribuční soustavy, na kterou jsou jeho těžební plynovody napojeny, 

informace nutné k zajištění vzájemné provozuschopnosti, 
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d) zajistit měření plynu dopravovaného jím provozovaným těžebním plynovodem, včetně 

jeho vyhodnocování a takto vyhodnocené údaje předávat operátorovi trhu a účastníkům 

trhu s plynem, pro které zajišťuje dopravu plynu těžebním plynovodem, 

e) vypracovávat denní, měsíční, roční a desetiletou bilanci výroby plynu, vyhodnocovat ji a 

předávat operátorovi trhu a provozovateli přepravní soustavy, 

f) vypracovat do 6 měsíců po udělení licence na výrobu plynu havarijní plány výroben 

plynu, zaslat je ministerstvu a každoročně je upřesňovat, 

g) zřídit a provozovat technický dispečink, který odpovídá za dispečerské řízení výroby 

plynu, 

h) vyhlašovat stav nouze v rámci výrobny plynu a těžebních plynovodů, 

i) vést samostatné účty za výrobu plynu, 

j) připojit k těžebnímu plynovodu každého, kdo o to požádá a splňuje podmínky připojení 

s výjimkou prokazatelného nedostatku volné kapacity; odmítnutí připojení k těžebnímu 

plynovodu musí mít písemnou formu a musí být odůvodněno, 

k) předávat operátorovi trhu údaje o výši a průběhu dodávky plynu vyplývající ze smluv o 

dodávce plynu a další nezbytné informace pro plnění povinnosti operátora trhu, 

l) dodržovat ustanovení § 61 odst. 2 v případech, kdy dodává plyn zákazníkům, 

m) zaregistrovat se do 30 dnů od udělení licence na výrobu plynu u operátora trhu, 

zaregistrováním se výrobce plynu stává registrovaným účastníkem trhu, 

n) poskytovat provozovateli přepravní soustavy nebo provozovateli distribuční soustavy 

nebo provozovateli zásobníku plynu, ke které je výrobna plynu připojena, potřebné údaje 

pro provoz a rozvoj přepravní soustavy, distribuční soustavy nebo zásobníku plynu a 

operátorovi trhu údaje potřebné pro plnění jejich povinností, zejména hodnoty nezbytné 

pro vyúčtování plateb za služby operátora trhu, 

o) vypracovat do 6 měsíců po udělení licence na výrobu plynu a každý druhý rok do 31. 

března upřesňovat podklady pro zpracování plánu preventivních opatření a plánu pro stav 

nouze a zasílat je ministerstvu, 

p) každoročně zpracovávat a do 31. března předávat provozovateli přepravní soustavy za 

účelem zpracování desetiletého plánu rozvoje přepravní soustavy a provozovateli 

distribuční soustavy údaje o plánovaném rozvoji kapacity výroby plynu, a to na období 

nejméně 10 let. 

§ 58 

Provozovatel přepravní soustavy 
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(1)  Provozovatel přepravní soustavy má právo 

a) na přístup do zásobníků plynu za podmínek stanovených tímto zákonem pro zajištění 

rovnováhy mezi množstvím plynu vstupujícím do plynárenské soustavy a množstvím 

plynu vystupujícím z plynárenské soustavy, 

b) na informace od ostatních účastníků trhu s plynem, nezbytné pro plnění svých povinností, 

c) zřizovat a provozovat vlastní telekomunikační síť k řízení, měření, zabezpečování a 

automatizaci provozu plynárenské soustavy a k přenosu informací pro činnost výpočetní 

techniky a informačních systémů, 

d) v souladu se zvláštním právním předpisem4d) zřizovat a provozovat na cizích 

nemovitostech plynárenská zařízení, 

e) vstupovat a vjíždět na cizí nemovitosti v souvislosti se zřizováním, stavebními úpravami, 

opravami a provozováním přepravní soustavy, 

f) odstraňovat a oklešťovat stromoví a jiné porosty, provádět likvidaci odstraněného a 

okleštěného stromoví a jiných porostů ohrožujících bezpečný a spolehlivý provoz 

přepravní soustavy v případech, kdy tak po předchozím upozornění a stanovení rozsahu 

neučinil sám vlastník či uživatel, 

g) vstupovat a vjíždět v souladu se zvláštními předpisy do uzavřených prostor a zařízení 

sloužících k výkonu činnosti a služeb orgánů Ministerstva obrany, Ministerstva vnitra, 

Ministerstva spravedlnosti, Bezpečnostní informační služby a do obvodu dráhy, jakož i 

vstupovat a vjíždět do nemovitostí, kde jsou umístěna zvláštní zařízení telekomunikací, v 

rozsahu i způsobem nezbytným pro výkon licencované činnosti, 

h) při stavech nouze využívat v nezbytném rozsahu plynárenská zařízení zákazníků, pro něž 

přepravuje plyn, 

i) omezit nebo přerušit přepravu plynu v těchto případech: 

1.  při bezprostředním ohrožení života, zdraví nebo majetku osob a při likvidaci 

těchto stavů, 

2.  při stavech nouze nebo při činnostech bezprostředně zamezujících jejich 

vzniku, 

3.  při provádění plánovaných stavebních úprav a plánovaných oprav na zařízení 

přepravní soustavy, 

4.  při vzniku a odstraňování poruch na zařízeních přepravní soustavy, 

5.  při odběru plynu zařízeními, která ohrožují životy, zdraví nebo majetek osob, 

6.  při neoprávněném odběru plynu nebo neoprávněné přepravě plynu, 
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7.  při odběru plynu, kdy zákazník opakovaně bez vážného důvodu neumožnil 

přístup k měřicímu zařízení nebo neměřeným částem odběrného plynového 

zařízení, přestože byl k umožnění přístupu za účelem provedení kontroly, 

odečtu, údržby, výměny či odebrání měřicího zařízení alespoň 15 dnů předem 

písemně nebo jiným prokazatelným způsobem vyzván, nebo 

8.  v důsledku omezení nebo přerušení přepravy plynu provozovateli 

propojených přepravních soustav, 

j) nakupovat a prodávat plyn pro krytí ztrát v přepravní soustavě nebo pro vlastní spotřebu 

nebo pro účely zajištění rovnováhy mezi množstvím plynu vstupujícím a vystupujícím z 

plynárenské soustavy; toto není považováno za obchod s plynem. 

(2)  Provozovatel přepravní soustavy je povinen zřídit věcné břemeno umožňující využití cizí 

nemovitosti nebo její části pro účely uvedené v odstavci 1 písm. d), a to smluvně s 

vlastníkem nemovitosti za jednorázovou náhradu; v případě, že vlastník není znám 

nebo není určen nebo proto, že je prokazatelně nedosažitelný nebo nečinný nebo nedošlo 

k dohodě s ním a jsou-li dány podmínky pro omezení vlastnického práva k pozemku nebo 

ke stavbě podle zvláštního právního předpisu4e), příslušný vyvlastňovací úřad rozhodne 

na návrh provozovatele přepravní soustavy o zřízení věcného břemene umožňujícího 

využití této nemovitosti nebo její části. To platí i v případě, kdy je stavba, pro kterou se 

právo vyvlastňuje, zřizována nebo již byla zřízena a zřízení věcného břemene nezmařil 

provozovatel přepravní soustavy. 

(3)  Pokud byl vlastník nebo uživatel nemovitosti v důsledku výkonu práv provozovatele 

přepravní soustavy podle odstavce 1 písm. d) až i) omezen v obvyklém užívání 

nemovitosti nebo mu vznikla újma na majetku, má právo na jednorázovou náhradu5). 

Právo na náhradu podle věty první lze uplatnit u provozovatele přepravní soustavy do 2 

let ode dne, kdy k omezení nebo újmě došlo, jinak právo zaniká. 

(4)  V případech uvedených v odstavci 1 písm. d) až i) je provozovatel přepravní soustavy 

povinen co nejvíce šetřit práv vlastníků dotčených nemovitostí a vstup na jejich 

nemovitost jim oznámit. Po skončení prací je povinen uvést nemovitost do předchozího 

stavu nebo, není-li to možné s ohledem na povahu provedených prací, do stavu 

odpovídajícího předchozímu účelu či užívání dotčené nemovitosti a oznámit tuto 

skutečnost vlastníku nemovitosti. Po provedení odstranění nebo okleštění stromoví je 

povinen na svůj náklad provést likvidaci vzniklého klestu a zbytků po těžbě. 

(5)  V případech uvedených v odstavci 1 písm. i) bodu 3 je provozovatel přepravní soustavy 

povinen oznámit zákazníkům, pro něž přepravuje plyn, započetí a skončení omezení nebo 

přerušení přepravy plynu, nejméně však 30 dnů předem. 

(6)  V případech uvedených v odstavci 1 písm. i) je provozovatel přepravní soustavy povinen 

obnovit přepravu plynu bezprostředně po odstranění příčin, které vedly k jejímu omezení 

nebo přerušení. 

(7)  V případech uvedených v odstavci 1 písm. i) je právo na náhradu škody vyloučeno. To 

neplatí, nesplní-li provozovatel přepravní soustavy oznamovací povinnost uloženou 

podle odstavce 5 nebo poruchu prokazatelně zavinil provozovatel přepravní soustavy. 
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(8)  Provozovatel přepravní soustavy je dále povinen 

a) zajistit bezpečný, spolehlivý a hospodárný provoz, údržbu, obnovu a rozvoj přepravní 

soustavy, 

b) poskytovat službu přepravy plynu na základě uzavřených smluv, 

c) připojit k přepravní soustavě každého, kdo o to požádá a splňuje podmínky připojení 

stanovené provozovatelem přepravní soustavy a stanovit mu termín připojení, 

d) poskytnout službu přepravy plynu každému, kdo o to požádá a splňuje podmínky přístupu 

třetích stran k přepravní soustavě s výjimkou prokazatelného nedostatku volné kapacity 

pro službu přepravy plynu nebo při ohrožení bezpečného a spolehlivého provozu 

přepravní soustavy; odmítnutí přístupu třetích stran k přepravní soustavě musí mít 

písemnou formu a musí být odůvodněno, 

e) zajišťovat neznevýhodňující podmínky pro připojení a přístup třetích stran k přepravní 

soustavě za podmínek stanovených tímto zákonem, 

f) zajišťovat měření plynu v přepravní soustavě včetně vyhodnocování a předávat 

operátorovi trhu a účastníkům trhu s plynem, kterým poskytuje službu přepravy plynu, 

naměřené a vyhodnocené údaje, 

g) poskytovat provozovatelům distribučních soustav, se kterými je jeho soustava propojena, 

informace nezbytné k zajištění vzájemné provozuschopnosti soustav, 

h) dodržovat stanovenou kvalitu dodávek a služeb, vykazovat Energetickému regulačnímu 

úřadu úroveň kvality dodávek a služeb a zveřejňovat ji způsobem umožňujícím dálkový 

přístup, 

i) zpracovávat a předávat Energetickému regulačnímu úřadu údaje potřebné pro rozhodnutí 

o cenách za přepravu plynu, 

j) vést samostatné účty za službu přepravy plynu, a to pro účely regulace, 

k) vypracovávat denní, měsíční, roční a desetiletou bilanci přepravní soustavy, 

vyhodnocovat ji a předávat operátorovi trhu, 

l) vypracovat do 6 měsíců po udělení licence na přepravu plynu havarijní plán přepravní 

soustavy, zaslat jej ministerstvu a každoročně jej upřesňovat, 

m) oznamovat v dostatečném předstihu účastníkům trhu, jejichž plynárenská zařízení jsou 

přímo připojena k přepravní soustavě, rozsah a termíny odstávek zařízení pro přepravu 

plynu a upozorňovat na předpokládané snížení přepravní kapacity, 

n) zřídit a provozovat technický dispečink, který zajišťuje dispečerské řízení přepravní 

soustavy, 
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o) zřídit a provozovat místa pro sledování kvality plynu, 

p) vytvořit technické podmínky pro zajištění dovozu plynu z různých zdrojů, 

q) řídit plynárenskou soustavu České republiky za stavu nouze, 

r) zajišťovat ochranu chráněných informací, 

s) každoročně zpracovávat desetiletý plán rozvoje přepravní soustavy v rozsahu podle § 58k 

odst. 3 a po jeho schválení jej zveřejňovat; ustanovení § 58k odst. 10 první věty a § 58l 

odst. 5 se použije obdobně, 

t) zpracovávat a předkládat Energetickému regulačnímu úřadu ke schválení Řád 

provozovatele přepravní soustavy, zajistit jeho zveřejnění a vykonávat licencovanou 

činnost v souladu s Řádem provozovatele přepravní soustavy, 

u) vypracovat v součinnosti s provozovateli distribučních soustav a zásobníků plynu 

havarijní plán plynárenské soustavy, každoročně jej aktualizovat a předkládat 

ministerstvu, 

v) zpracovávat a předávat ministerstvu a Energetickému regulačnímu úřadu jednou ročně, 

nejpozději do 1. března následujícího kalendářního roku, zprávu o kvalitě a úrovni údržby 

zařízení přepravní soustavy, 

w) budovat dostatečnou přeshraniční kapacitu v souladu s plánem rozvoje přepravní 

soustavy a zajišťovat standard infrastruktury podle přímo použitelného předpisu 

Evropské unie21), 

x) spolupracovat s jinými provozovateli přepravních soustav na regionální úrovni zahrnující 

dva nebo více členských států za účelem přidělování přepravních kapacit a výměny 

informací týkajících se bezpečnosti provozování přepravní soustavy, 

y) nabízet odděleně vstupní a výstupní kapacitu na jednotlivých vstupních bodech do 

přepravní soustavy a výstupních bodech z přepravní soustavy, 

z) účtovat odděleně platby za vstupní a výstupní kapacitu na jednotlivých vstupních bodech 

do přepravní soustavy a výstupních bodech z přepravní soustavy, 

aa) zaregistrovat se do 30 dnů od udělení licence na přepravu plynu u operátora trhu, 

zaregistrováním se provozovatel přepravní soustavy stává registrovaným účastníkem 

trhu, 

bb) vypracovat do 6 měsíců po udělení licence na přepravu plynu a každý druhý rok do 31. 

března upřesňovat podklady pro zpracování plánu preventivních opatření a plánu pro stav 

nouze a zasílat je ministerstvu, 

cc) hradit operátorovi trhu ceny za činnosti operátora trhu podle Pravidel trhu s plynem, 
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dd) registrovat odběrná místa a předávací místa u operátora trhu. 

(9)  Právnická osoba založená za účelem spolupráce podle odstavce 8 písm. x) je povinna 

přijmout a provádět vnitřním předpisem program rovného zacházení, pokud se na 

založení nebo činnosti této právnické osoby účastní provozovatel přepravní soustavy, 

který je součástí vertikálně integrovaného plynárenského podnikatele. Ustanovení § 58i 

a 58j se použijí obdobně. 

§ 59 

Provozovatel distribuční soustavy 

(1)  Provozovatel distribuční soustavy má právo 

a)  na připojení k přepravní soustavě nebo k jiné distribuční soustavě, pokud jsou splněny 

podmínky připojení, 

b)  na informace od ostatních účastníků trhu s plynem nezbytné pro plnění svých povinností, 

c)  na přístup do přepravní soustavy, jiné distribuční soustavy a zásobníků plynu za 

podmínek stanovených tímto zákonem a pro zajištění rovnováhy mezi množstvím plynu 

vstupujícího do distribuční soustavy a množstvím plynu vystupujícího z distribuční 

soustavy, 

d)  zřizovat a provozovat vlastní telekomunikační síť k řízení, měření, zabezpečování a 

automatizaci provozu distribuční soustavy a k přenosu informací pro činnosti výpočetní 

techniky a informačních systémů, 

e)  v souladu se zvláštním právním předpisem4d) zřizovat a provozovat na cizích 

nemovitostech plynárenská zařízení, 

f)  vstupovat a vjíždět na cizí nemovitosti v souvislosti se zřizováním, stavebními úpravami, 

opravami a provozováním distribuční soustavy a plynovodních přípojek, 

g)  odstraňovat a oklešťovat stromoví a jiné porosty, provádět likvidaci odstraněného a 

okleštěného stromoví a jiných porostů, ohrožujících bezpečný a spolehlivý provoz 

distribuční soustavy v případech, kdy tak po předchozím upozornění a stanovení rozsahu 

neučinil sám vlastník či uživatel, 

h)  vstupovat a vjíždět v souladu se zvláštními předpisy do uzavřených prostor a zařízení 

sloužících k výkonu činnosti a služeb orgánů Ministerstva obrany, Ministerstva vnitra, 

Ministerstva spravedlnosti, Bezpečnostní informační služby a do obvodu dráhy, jakož i 

vstupovat a vjíždět do nemovitostí, kde jsou umístěna zvláštní zařízení telekomunikací, v 

rozsahu i způsobem nezbytným pro výkon licencované činnosti, 

i)  při stavech nouze využívat v nezbytném rozsahu plynová zařízení zákazníků, pro něž 

provádí distribuci plynu, 
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j)  omezit nebo přerušit v nezbytném rozsahu distribuci plynu v těchto případech: 

1.  při bezprostředním ohrožení života, zdraví nebo majetku osob a při likvidaci 

těchto stavů, 

2.  při stavech nouze nebo při činnostech bezprostředně zamezujících jejich 

vzniku, 

3.  při provádění plánovaných stavebních úprav, přeložek a plánovaných oprav 

na zařízení distribuční soustavy, 

4.  při vzniku a odstraňování poruch na zařízeních distribuční soustavy, 

5.  při odběru plynu zařízeními, která ohrožují životy, zdraví nebo majetek osob, 

6.  při neoprávněném odběru nebo neoprávněné distribuci plynu nebo při 

neoprávněné přepravě plynu, 

7.  při odběru plynu, kdy zákazník opakovaně bez vážného důvodu neumožnil 

přístup k měřicímu zařízení nebo neměřeným částem odběrného plynového 

zařízení, přestože byl k umožnění přístupu za účelem provedení kontroly, 

odečtu, údržby, výměny či odebrání měřicího zařízení alespoň 15 dnů předem 

písemně nebo jiným prokazatelným způsobem vyzván, 

8.  v důsledku omezení nebo přerušení přepravy plynu provozovatelem přepravní 

soustavy, 

9.  v případě dodávky plynu z výroben plynu, která by ohrožovala bezpečný a 

spolehlivý provoz plynových zařízení, 

k)  nakupovat plyn pro krytí ztrát v distribuční soustavě nebo pro vlastní spotřebu; toto není 

považováno za obchod s plynem, 

l)  uzavřít hlavní uzávěr plynu při odvracení nebezpečí bezprostředního ohrožení života. 

(2)  Provozovatel distribuční soustavy je povinen zřídit věcné břemeno umožňující využití 

cizí nemovitosti nebo její části pro účely uvedené v odstavci 1 písm. e), a to smluvně s 

vlastníkem nemovitosti za jednorázovou náhradu; toto neplatí, pokud vlastníkem 

dotčeného plynárenského zařízení není provozovatel distribuční soustavy; v takovém 

případě plní tuto povinnost vlastník plynárenského zařízení. V případě, že vlastník není 

znám nebo není určen nebo proto, že je prokazatelně nedosažitelný nebo nečinný nebo 

nedošlo k dohodě s ním a jsou-li dány podmínky pro omezení vlastnického práva k 

pozemku nebo ke stavbě podle zvláštního právního předpisu4e), příslušný vyvlastňovací 

úřad rozhodne na návrh provozovatele distribuční soustavy o zřízení věcného břemene 

umožňujícího využití této nemovitosti nebo její části. To platí i v případě, kdy je stavba, 

pro kterou se právo vyvlastňuje, zřizována nebo již byla zřízena a zřízení věcného 

břemene nezmařil provozovatel distribuční soustavy nebo vlastník plynárenského 

zařízení. 
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(3)  Pokud byl vlastník nebo uživatel nemovitosti v důsledku výkonu práv provozovatele 

distribuční soustavy podle odstavce 1 písm. e) až i) omezen v obvyklém užívání 

nemovitosti nebo mu vznikla újma na majetku, má právo na přiměřenou jednorázovou 

náhradu5). Právo na náhradu podle věty první lze uplatnit u provozovatele distribuční 

soustavy do 2 let ode dne, kdy k omezení nebo újmě došlo, jinak právo zaniká. 

(4)  V případech uvedených v odstavci 1 písm. d) až i) je provozovatel distribuční soustavy 

povinen co nejvíce šetřit práv vlastníků dotčených nemovitostí a vstup na jejich 

nemovitost jim oznámit. Po skončení prací je povinen uvést nemovitost do předchozího 

stavu, nebo není-li to možné s ohledem na povahu provedených prací, do stavu 

odpovídajícímu předchozímu účelu či užívání dotčené nemovitosti a oznámit tuto 

skutečnost vlastníku nemovitosti. Po provedení odstranění nebo okleštění stromoví je 

povinen na svůj náklad provést likvidaci vzniklého klestu a zbytků po těžbě. 

(5)  V případech uvedených v odstavci 1 písm. j) bod 3 je provozovatel distribuční soustavy 

povinen oznámit účastníkům trhu, pro něž provádí distribuci plynu, započetí a skončení 

omezení nebo přerušení distribuce plynu, nejméně však 15 dnů předem, pokud se s 

dotčenými účastníky trhu nedohodne na lhůtě kratší. Plánované stavební úpravy, přeložky 

a opravy v období od 1. září do 31. května následujícího kalendářního roku lze provádět 

výhradně po písemném oznámení dotčeným zákazníkům. 

(6)  V případech uvedených v odstavci 1 písm. j) bodě 6 je provozovatel distribuční soustavy 

povinen obnovit distribuci plynu nejpozději po úhradě náhrady škody způsobené 

neoprávněným odběrem nebo neoprávněnou distribucí bezprostředně po odstranění 

příčin, které vedly k jejímu omezení nebo přerušení. 

(7)  V případech uvedených v odstavci 1 písm. j) je právo na náhradu škody vyloučeno. To 

neplatí, nesplní-li provozovatel distribuční soustavy oznamovací povinnost podle 

odstavce 5 nebo v případech, kdy poruchu prokazatelně zavinil provozovatel distribuční 

soustavy. 

(8)  Provozovatel distribuční soustavy je dále povinen 

a)  zajistit bezpečný, spolehlivý a hospodárný provoz, údržbu, obnovu a rozvoj distribuční 

soustavy na území vymezeném licencí, 

b)  poskytnout službu distribuční soustavy, 

c)  uhradit provozovateli přepravní soustavy nebo provozovateli jiné distribuční soustavy 

stanovený podíl na oprávněných nákladech na připojení k přepravní nebo distribuční 

soustavě, 

d)  připojit k distribuční soustavě každého, kdo o to požádá a splňuje stanovené podmínky, 

a oznámit termín, kdy bude možné žádosti o připojení k distribuční soustavě vyhovět; 

pokud není připojení možné z důvodů na straně provozovatele distribuční soustavy, 

oznámit žadateli důvody nemožnosti připojení, 

e)  poskytnout službu distribuční soustavy každému, kdo o to požádá, je připojen a splňuje 

podmínky připojení a podmínky stanovené Řádem provozovatele distribuční soustavy, s 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/4LBSBJLG3QLB)

Footer Page 96 of 182.



97 

 

výjimkou prokazatelného nedostatku volné kapacity zařízení pro distribuci plynu nebo 

při ohrožení spolehlivého a bezpečného provozu distribuční soustavy nebo přepravní 

soustavy; odmítnutí služby distribuční soustavy musí mít písemnou formu a musí být 

odůvodněno, 

f)  zajistit neznevýhodňující podmínky pro připojení a přístup třetích stran k distribuční 

soustavě za podmínek stanovených tímto zákonem, 

g)  dodržovat stanovenou kvalitu dodávek a služeb, vykazovat Energetickému regulačnímu 

úřadu dodržování úrovně kvality dodávek a služeb a zveřejňovat ji způsobem 

umožňujícím dálkový přístup, 

h)  poskytovat provozovateli přepravní soustavy a provozovatelům distribučních soustav, 

provozovatelům zásobníků plynu a výrobcům plynu informace nezbytné k zajištění 

vzájemné provozuschopnosti, 

i)  zajišťovat měření plynu v distribuční soustavě, včetně vyhodnocování a předávat 

operátorovi trhu a účastníkům trhu s plynem, který poskytuje službu distribuční soustavy, 

naměřené a vyhodnocené údaje, 

j)  zpracovávat a předávat Energetickému regulačnímu úřadu údaje potřebné pro rozhodnutí 

o cenách za distribuci plynu, 

k)  vést samostatné účty za službu distribuční soustavy pro účely regulace, 

l)  poskytnout službu distribuční soustavy pro provozovatele distribuční soustavy 

nepřipojené přímo k přepravní soustavě, 

m) vypracovávat denní, měsíční, roční a desetiletou bilanci distribuční soustavy, 

vyhodnocovat ji a předávat operátorovi trhu a provozovateli přepravní soustavy, 

n) vypracovat do 6 měsíců po udělení licence na distribuci plynu havarijní plány distribuční 

soustavy, zaslat ministerstvu a každoročně je upřesňovat, 

o)  oznamovat rozsah a termíny odstávek zařízení distribuční soustavy a upozorňovat na 

snížení distribuční kapacity, 

p)  zřídit a provozovat technický dispečink, který zajišťuje dispečerské řízení distribuční 

soustavy, 

q)  zřídit a provozovat místa pro sledování kvality plynu, pokud nebudou pro sledování 

kvality plynu dostačovat místa zřízená a provozovaná provozovatelem přepravní 

soustavy, 

r)  poskytnout na vyžádání dodavateli poslední instance údaje o zákazníkovi a jeho 

odběrném místě v rozsahu nezbytném pro zajištění dodávky poslední instance, 

s)  vyhlašovat stav nouze v rámci své distribuční soustavy, 
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t)  každoročně zpracovávat a zveřejňovat předpokládaný rozvoj distribuční soustavy, a to na 

období nejméně 5 let, 

u)  na své náklady zajistit připojení svého zařízení k jiné distribuční soustavě, 

v)  zajišťovat ochranu chráněných informací včetně zajištění ochrany údajů předávaných 

operátorovi trhu, 

w)  zpracovávat a předkládat Energetickému regulačnímu úřadu ke schválení Řád 

provozovatele distribuční soustavy, zajistit jeho zveřejnění a vykonávat licencovanou 

činnost v souladu s Řádem provozovatele distribuční soustavy, 

x)  zpracovávat a předávat ministerstvu a Energetickému regulačnímu úřadu jednou ročně, 

nejpozději do 1. března následujícího kalendářního roku, zprávu o kvalitě a úrovni údržby 

zařízení distribuční soustavy, 

y)  zajišťovat propagaci energetických služeb a jejich nabídky zákazníkům za 

konkurenceschopné ceny energetických služeb, 

z)  na základě žádosti obchodníka s plynem nebo výrobce plynu přerušit v případě 

neoprávněného odběru dodávku plynu, 

aa)  zaregistrovat se do 30 dnů od udělení licence na distribuci plynu u operátora trhu; 

zaregistrováním se provozovatel distribuční soustavy stává registrovaným účastníkem 

trhu, 

bb)  vypracovat do 6 měsíců po udělení licence na distribuci plynu a každý druhý rok do 31. 

března upřesňovat podklady pro zpracování plánu preventivních opatření a plánu pro stav 

nouze, zasílat je ministerstvu, 

cc)  každoročně zpracovávat a do 31. března předávat provozovateli přepravní soustavy 

údaje o plánovaném rozvoji kapacity souborů předávacích míst mezi distribuční a 

přepravní soustavou v členění potřebném pro zpracování desetiletého plánu rozvoje 

přepravní soustavy, 

dd)  hradit cenu za činnosti operátora trhu podle Pravidel trhu s plynem, 

ee)  zpracovávat a předávat operátorovi trhu údaje z měření pro potřeby tvorby typových 

diagramů dodávek. 

(9)  V případě, že provozovatel distribuční soustavy, která není přímo připojena k přepravní 

soustavě, nemá schválený vlastní Řád provozovatele distribuční soustavy podle odstavce 

8 písm. w), použije se Řád provozovatele distribuční soustavy přímo připojené k 

přepravní soustavě, na jehož vymezeném území se nachází. 

§ 60 

Provozovatel zásobníku plynu 
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(1) Provozovatel zásobníku plynu má právo 

a)  zřizovat a provozovat vlastní telekomunikační síť k řízení, měření, zabezpečování a 

automatizaci provozu zásobníku plynu a k přenosu informací pro činnost výpočetní 

techniky a informačních systémů, 

b)  v souladu se zvláštním právním předpisem4d) zřizovat a provozovat na cizích 

nemovitostech plynárenská zařízení, 

c)  vstupovat a vjíždět na cizí nemovitosti v souvislosti se zřizováním a provozováním 

zásobníku plynu, 

d)  odstraňovat a oklešťovat stromoví a jiné porosty, provádět likvidaci odstraněného a 

okleštěného stromoví a jiných porostů ohrožujících bezpečný a spolehlivý provoz 

zásobníku plynu v případech, kdy tak po předchozím upozornění a stanovení rozsahu 

neučinil sám vlastník či uživatel, 

e)  vstupovat v souladu se zvláštními právními předpisy do uzavřených prostor a zařízení 

sloužících k výkonu činností a služeb orgánů Ministerstva obrany, Ministerstva 

spravedlnosti a do obvodu dráhy, jakož i vstupovat do nemovitostí, kde jsou umístěna 

zvláštní zařízení telekomunikací, v rozsahu a způsobem nezbytným pro výkon 

licencované činnosti, 

f)  omezit nebo přerušit v nezbytném rozsahu činnosti spojené s uskladňováním plynu v 

těchto případech: 

1.  při bezprostředním ohrožení života, zdraví nebo majetku osob a při likvidaci 

těchto stavů, 

2.  při stavech nouze nebo při činnostech bezprostředně zamezujících jejich 

vzniku, 

3.  při provádění plánovaných rekonstrukcí a plánovaných oprav na zařízení pro 

uskladňování plynu, 

4.  při vzniku a odstraňování poruch na zařízeních pro uskladňování plynu, 

5.  při neoprávněném odběru nebo neoprávněném uskladnění plynu, 

g)  připojit své zařízení k přepravní soustavě nebo k distribuční soustavě za stanovených 

podmínek připojení, 

h)  nakupovat plyn pro krytí vlastních ztrát v zásobníku plynu nebo pro vlastní spotřebu nebo 

za účelem vytváření a udržování základní náplně zásobníku plynu a prodávat plyn v 

rozsahu povinností uložených tímto zákonem; toto není považováno za obchod s plynem, 

i)  na informace nezbytné pro plnění svých povinností od ostatních účastníků trhu s plynem. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/4LBSBJLG3QLB)

Footer Page 99 of 182.



100 

 

(2)  Provozovatel zásobníku plynu je povinen zřídit věcné břemeno umožňující využití cizí 

nemovitosti nebo její části pro účely uvedené v odstavci 1 písm. b), a to smluvně s 

vlastníkem nemovitosti za jednorázovou náhradu; v případě, že vlastník není znám 

nebo není určen nebo proto, že je prokazatelně nedosažitelný nebo nečinný nebo nedošlo 

k dohodě s ním a jsou-li dány podmínky pro omezení vlastnického práva k pozemku nebo 

ke stavbě podle zvláštního právního předpisu4e), příslušný vyvlastňovací úřad rozhodne 

na návrh provozovatele zásobníku plynu o zřízení věcného břemene umožňujícího využití 

této nemovitosti nebo její části. To platí i v případě, kdy je stavba, pro kterou se právo 

vyvlastňuje, zřizována nebo již byla zřízena a zřízení věcného břemene nezmařil 

provozovatel zásobníku plynu. 

(3)  Pokud byl vlastník nebo uživatel nemovitosti v důsledku výkonu práv provozovatele 

zásobníku plynu podle odstavce 1 písm. a) až e) omezen v obvyklém užívání nemovitosti 

nebo mu vznikla újma na majetku, má právo na přiměřenou jednorázovou náhradu5). 

Právo na náhradu podle věty první lze uplatnit u provozovatele zásobníku plynu do 2 let 

ode dne, kdy k omezení nebo újmě došlo, jinak právo zaniká. 

(4)  V případech uvedených v odstavci 1 písm. a) až e) je provozovatel zásobníku plynu 

povinen co nejvíce šetřit práv vlastníků dotčených nemovitostí a vstup na jejich 

nemovitosti jim oznámit. Po skončení prací je povinen uvést nemovitosti do předchozího 

stavu, nebo není-li to možné s ohledem na povahu provedených prací, do stavu 

odpovídajícímu předchozímu účelu či užívání dotčené nemovitosti a oznámit tuto 

skutečnost bezprostředně vlastníku nemovitosti. Po provedení odstranění nebo okleštění 

stromoví je povinen na svůj náklad provést likvidaci vzniklého klestu a zbytků po těžbě. 

(5)  V případech uvedených v odstavci 1 písm. f) bodu 3 je provozovatel zásobníku plynu 

povinen písemně oznámit zákazníkům, pro něž uskladňuje plyn, započetí a skončení 

omezení nebo přerušení činností spojených s uskladňováním plynu, nejméně však 30 dnů 

předem. 

(6)  V případech uvedených v odstavci 1 písm. f) je provozovatel zásobníku plynu povinen 

obnovit činnosti spojené s uskladňováním plynu bezprostředně po odstranění příčin, které 

vedly k jejímu omezení nebo přerušení. 

(7)  V případech uvedených v odstavci 1 písm. f) je právo na náhradu škody vyloučeno. To 

neplatí, nesplní-li provozovatel zásobníku plynu oznamovací povinnost podle odstavce 5 

nebo poruchu prokazatelně zavinil provozovatel zásobníku plynu. 

(8)  Provozovatel zásobníku plynu je dále povinen 

a)  zajistit bezpečný, spolehlivý a hospodárný provoz, údržbu, obnovu a rozvoj zásobníku 

plynu, 

b)  zajistit uskladňování plynu na základě uzavřených smluv, 

c)  uhradit provozovateli přepravní soustavy nebo provozovateli distribuční soustavy 

stanovený podíl na oprávněných nákladech na připojení svého zařízení k této soustavě, 
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d)  poskytovat provozovateli přepravní nebo provozovateli distribuční soustavy, na kterou 

jsou jeho zařízení pro uskladňování plynu napojena, informace nutné k zajištění vzájemné 

provozuschopnosti, 

e)  vést samostatné účty za uskladňování plynu, 

f)  vypracovávat denní, měsíční, roční a desetiletou bilanci kapacit a výkonů zásobníku 

plynu, vyhodnocovat ji a předávat operátorovi trhu a provozovateli přepravní soustavy, 

g)  vypracovat do 6 měsíců po udělení licence na uskladňování plynu havarijní plán 

zásobníku plynu podle tohoto zákona, zaslat jej ministerstvu a každoročně upřesňovat, 

h)  zveřejňovat rozsah a termíny odstávek zařízení pro uskladňování plynu a upozorňovat na 

předpokládané snížení uskladňovací kapacity, 

i)  zřídit a provozovat technický dispečink, který odpovídá za dispečerské řízení zásobníku 

plynu, 

j)  zajistit neznevýhodňující podmínky pro přístup do zásobníku plynu za podmínek 

stanovených tímto zákonem a umožnit přístup k zásobníku plynu každému, kdo o to 

požádá a splňuje podmínky připojení a podmínky stanovené Řádem provozovatele 

zásobníku plynu, s výjimkou případu prokazatelného nedostatku volné kapacity zařízení 

pro uskladňování plynu nebo při ohrožení spolehlivého a bezpečného provozu zásobníků 

plynu; případné odmítnutí připojení a podmínky stanovené Řádem provozovatele 

zásobníku plynu k zásobníku plynu musí mít písemnou formu a musí být odůvodněno, 

k)  prodat plyn účastníka trhu s plynem, nebyl-li takto uskladněný plyn z důvodů na straně 

tohoto účastníka trhu s plynem vytěžen ze zásobníku plynu do zániku závazku podle 

smlouvy o uskladnění plynu; toto není považováno za obchod s plynem, 

l)  vyhlašovat stav nouze v rámci zásobníku plynu, 

m) každoročně zpracovávat a zveřejňovat předpokládaný rozvoj zásobníku plynu, a to na 

období nejméně 5 let, 

n)  zajišťovat ochranu chráněných informací, 

o) zpracovávat a předkládat Energetickému regulačnímu úřadu ke schválení Řád 

provozovatele zásobníku plynu, po schválení zajistit jeho zveřejnění a vykonávat 

licencovanou činnost v souladu s Řádem provozovatele zásobníku plynu, 

p)  zpracovávat a předávat ministerstvu a Energetickému regulačnímu úřadu jednou ročně, 

nejpozději do 1. března následujícího kalendářního roku, zprávu o kvalitě a úrovni údržby 

zařízení zásobníku plynu, 

q)  dodržovat stanovenou kvalitu dodávek a služeb, vykazovat Energetickému regulačnímu 

úřadu úroveň kvality dodávek a služeb a zveřejňovat způsobem umožňujícím dálkový 

přístup, 
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r)  zveřejňovat informace týkající se provozování zásobníku plynu, jež jsou nezbytné pro 

účinnou hospodářskou soutěž a účinné fungování trhu s plynem a které nejsou předmětem 

obchodního tajemství; tím není dotčena povinnost podle písmene n), 

s)  zaregistrovat se do 30 dnů od udělení licence na provozování zásobníku plynu u operátora 

trhu; zaregistrováním se provozovatel zásobníku plynu stává registrovaným účastníkem 

trhu, 

t)  vypracovat do 6 měsíců po udělení licence na uskladňování plynu podklady pro 

zpracování plánu preventivních opatření a plánu pro stav nouze, zaslat je ministerstvu a 

každý druhý rok je upřesňovat, 

u)  každoročně zpracovávat a do 31. března předávat provozovateli přepravní soustavy za 

účelem zpracování desetiletého plánu rozvoje přepravní soustavy údaje o plánovaném 

rozvoji provozního objemu a maximálního vtláčecího a těžebního výkonu zásobníku 

plynu, a to na období nejméně 10 let. 

§ 76 

Výroba tepelné energie a rozvod tepelné energie 

 (1)  Držitel licence na výrobu nebo rozvod tepelné energie je povinen, pokud mu odběratel 

tepelné energie poskytne nezbytné technické údaje, uzavřít smlouvu o dodávce tepelné 

energie, na základě které zajistí dodávku tepelné energie, každému, kdo 

a)  o to požádá a dodávka tepelné energie je v souladu s územní energetickou koncepcí11), 

b)  má rozvodné tepelné zařízení nebo tepelnou přípojku a odběrné tepelné zařízení, které 

zajišťují hospodárnost, bezpečnost a spolehlivou dodávku nebo spotřebu v souladu s 

technickými a bezpečnostními předpisy, 

c)  splňuje podmínky týkající se místa, způsobu a termínu připojení stanovené držitelem 

licence. 

(2)  Dodávat tepelnou energii jiné fyzické nebo právnické osobě lze pouze na základě 

smlouvy o dodávce tepelné energie nebo jako plnění poskytované v rámci smlouvy jiné. 

Dodavatel tepelné energie je povinen vyúčtovat dodávku tepelné energie v souladu s 

prováděcím právním předpisem. 

(3)  Smlouva o dodávce tepelné energie musí obsahovat pro každé odběrné místo 

a)  výkon, množství, časový průběh odběru tepelné energie a místo předání, 

b) základní parametry dodávané a vracené teplonosné látky, kterými jsou teplota a tlak, 

c)  místo a způsob měření a náhradní způsob vyhodnocení dodávky tepelné energie, dojde-li 

k poruše měřicího zařízení nebo při jeho pravidelném ověřování, a dohodu o přístupu k 

měřicím a ovládacím zařízením, 
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d)  cenu tepelné energie stanovenou v místě měření, termíny a způsob platby za odebranou 

tepelnou energii včetně záloh, 

e)  při společném měření množství odebrané tepelné energie na přípravu teplé vody pro více 

odběrných míst způsob rozdělení nákladů za dodávku tepelné energie na jednotlivá 

odběrná místa včetně získávání a ověřování vstupních údajů pro toto rozdělování, 

f)  v případě, že z odběrného místa jsou zásobovány tepelnou energií nebo teplou vodou 

objekty nebo části objektů různých vlastníků, kteří uzavírají smlouvu o dodávce tepelné 

energie, způsob rozdělení nákladů mezi ně. 

(4)  Dodavatel tepelné energie má právo přerušit nebo omezit dodávku tepelné energie v 

nezbytném rozsahu a na nezbytně nutnou dobu v těchto případech: 

 a) při bezprostředním ohrožení zdraví nebo majetku osob a při likvidaci těchto stavů, 

 b) při stavech nouze nebo činnostech bezprostředně zamezujících jejich vzniku, 

c)  při provádění plánovaných stavebních úprav, oprav, údržbových a revizních prací a při 

připojování nového odběrného místa, pokud jsou oznámeny nejméně 15 dní předem, 

d)  při provádění nezbytných provozních manipulací na dobu 4 hodin, 

e) při havarijním přerušení či omezení nezbytných provozních dodávek teplonosné látky 

nebo paliv a energií poskytovaných jinými dodavateli tepelné energie, 

f) při nedodržení povinností odběratele podle § 77 odst. 4, 

g) při vzniku a odstraňování havárií a poruch na zařízeních pro rozvod a výrobu tepelné 

energie na dobu nezbytně nutnou, 

h)  jestliže odběratel tepelné energie používá zařízení, která ohrožují život, zdraví nebo 

majetek osob nebo ovlivňují kvalitu dodávek v neprospěch dalších odběratelů tepelné 

energie, 

i)  při neoprávněném odběru. 

(5)  Držitel licence na rozvod tepelné energie má právo 

a)  v souladu se zvláštním právním předpisem4d) zřizovat a provozovat na cizích 

nemovitostech rozvodná tepelná zařízení, stavět podpěrné body a přetínat tyto 

nemovitosti potrubními trasami, 

b)  vstupovat a vjíždět na cizí nemovitosti v souvislosti se zřizováním a provozem 

rozvodných tepelných zařízení, 

c)  odstraňovat porosty ohrožující provoz rozvodných tepelných zařízení, pokud tak neučinil 

po předchozím upozornění a stanovení rozsahu vlastník dotčené nemovitosti, 
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d)  vstupovat a vjíždět v souladu se zvláštními právními předpisy do uzavřených prostor a 

zařízení sloužících k výkonu činností a služeb orgánů Ministerstva obrany, Ministerstva 

vnitra, Ministerstva spravedlnosti, Bezpečnostní informační služby a do obvodu dráhy, 

jakož i vstupovat na nemovitosti, kde jsou umístěna zařízení telekomunikací, v rozsahu a 

způsobem nezbytným pro výkon licencované činnosti, 

e)  vyžadovat zabezpečení ochrany rozvodných tepelných zařízení při provádění prací 

ohrožujících jejich bezpečný provoz; v případě poškození žádat náhradu veškerých 

nákladů spojených s neprodleným provedením oprav a uvedení do provozu, 

f)  na náhradu škody při nedodržení základních parametrů dodávky tepelné energie podle 

odstavce 3 písm. b), 

g)  zřizovat a provozovat vlastní telekomunikační síť k řízení, měření, zabezpečování a 

automatizaci provozu tepelných sítí a k přenosu informací pro činnost výpočetní techniky 

a informačních systémů. 

(6) V případech uvedených v odstavci 4 je právo na náhradu škody vyloučeno. Toto neplatí, 

nesplní-li dodavatel tepelné energie oznamovací povinnost uloženou podle odstavce 4 

písm. c) nebo v případech, kdy poruchu prokazatelně zavinil dodavatel tepelné energie. 

(7)  Držitel licence na rozvod tepelné energie je povinen zřídit věcné břemeno umožňující 

využití cizí nemovitosti nebo její části pro účely uvedené v odstavci 5 písm. a), a to 

smluvně s vlastníkem nemovitosti za jednorázovou náhradu; to neplatí, pokud držitel 

licence na rozvod tepelné energie není vlastníkem dotčeného rozvodného tepelného 

zařízení; v takovém případě plní tuto povinnost vlastník rozvodného tepelného zařízení. 

V případě, že vlastník není znám nebo není určen nebo proto, že je prokazatelně 

nedosažitelný nebo nečinný nebo nedošlo k dohodě s ním a jsou-li dány podmínky pro 

omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě podle zvláštního právního 

předpisu4e), příslušný vyvlastňovací úřad rozhodne na návrh provozovatele rozvodného 

tepelného zařízení o zřízení věcného břemene umožňujícího využití této nemovitosti nebo 

její části. To platí i v případě, kdy je stavba, pro kterou se právo vyvlastňuje, zřizována 

nebo již byla zřízena a zřízení věcného břemene nezmařil držitel licence na rozvod tepelné 

energie nebo vlastník rozvodného tepelného zařízení. 

(8)  Držitel licence na rozvod tepelné energie je povinen při výkonu oprávnění podle odstavce 

5 písm. a) až d) co nejvíce šetřit práv vlastníků dotčených nemovitostí a vstup nebo vjezd 

na jejich nemovitosti jim oznámit. Po skončení prací je povinen uvést nemovitosti do 

původního stavu, nebo není-li to možné s ohledem na povahu provedených prací, do stavu 

odpovídajícího předchozímu účelu nebo užívání dotčené nemovitosti a oznámit tuto 

skutečnost vlastníku nemovitosti. Po provedení odstranění nebo okleštění stromoví je 

povinen na svůj náklad provést likvidaci vzniklého klestu a zbytků po těžbě. 

(9)  Držitel licence na výrobu tepelné energie a držitel licence na rozvod tepelné energie je 

povinen 

a)  provádět činnosti spojené s udělenou licencí a vyžadující odbornou způsobilost podle 

zvláštních právních předpisů pouze kvalifikovanými pracovníky, 
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b)  zřizovat, provozovat a udržovat zařízení pro dodávky tepelné energie tak, aby splňovala 

požadavky stanovené pro zajištění bezpečného, hospodárného a spolehlivého provozu, 

c) poskytovat na vyžádání pověřeným pracovníkům ministerstva, Energetického 

regulačního úřadu pravdivé informace nezbytné pro výkon jejich práv a povinností a 

umožnit jim přístup k zařízením, která k výkonu licencované činnosti slouží, 

d) bilancovat pro každou teplonosnou látku výrobu, náklady, ztráty, vlastní spotřebu a 

dodávky odděleně pro výrobu tepelné energie a rozvod tepelné energie a poskytovat údaje 

pro účely regulace podle tohoto zákona a statistiky, 

e) stanovit podmínky připojení k rozvodnému tepelnému zařízení nebo zdroji tepelné 

energie, 

f) v případech podle odstavce 4 obnovit dodávku tepelné energie bezprostředně po 

odstranění příčin, které vedly k jejímu přerušení či omezení, 

g) vypracovat havarijní plán pro předcházení a řešení stavů nouze s výjimkou soustav 

zásobování tepelnou energií do výkonu 10 MW do 6 měsíců po obdržení licence. 

(10)  Pokud byl vlastník nebo uživatel nemovitosti v důsledku výkonu práv držitele licence na 

rozvod tepelné energie podle odstavce 5 písm. a) nebo b) omezen v obvyklém užívání 

nemovitosti nebo mu vznikla újma na majetku, má právo na přiměřenou jednorázovou 

náhradu5). Právo na náhradu podle věty první lze uplatnit u držitele licence na rozvod 

tepelné energie do 2 let ode dne, kdy k omezení nebo újmě došlo, jinak právo zaniká. 

(11)  Rozvodné tepelné zařízení nebo jeho část může za předpokladu, že neohrozí jejich 

spolehlivost nebo bezpečnost provozu nebo že neohrozí život, zdraví či majetek osob, 

křížit pozemní komunikace, dráhy, vodní toky, telekomunikační vedení, veškeré potrubní 

systémy a ostatní zařízení nebo s nimi být v souběhu, a to způsobem přiměřeným ochraně 

životního prostředí tak, aby byly co nejméně dotčeny zájmy zúčastněných vlastníků. 

Souběhem je, když jedno zařízení zasahuje svým ochranným pásmem do ochranného, 

případně bezpečnostního pásma druhého zařízení. Při opravách poruch a při stavebních 

úpravách zařízení je provozovatel rozvodného tepelného zařízení povinen respektovat 

vyjádření ostatních uživatelů trasy, zejména předepsaný technologický postup při 

zemních pracích tak, aby byly co nejméně dotčeny zájmy zúčastněných vlastníků. 

§ 91 

Přestupky držitele licence 

(1) Držitel licence se dopustí přestupku tím, že 

a) nenavrhne nového odpovědného zástupce ve stanovené lhůtě podle § 6 odst. 6, 

b) neoznámí neprodleně změny podmínek pro udělení licence nebo změny týkající se údajů 

a dokladů, které jsou stanoveny jako náležitosti žádosti o udělení licence, nepředloží o 

nich doklady nebo neoznámí nejpozději do 30. dubna Energetickému regulačnímu úřadu 
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souhrnné změny svých energetických zařízení za uplynulý kalendářní rok u nově 

vybudovaných nebo získaných energetických zařízení na svých vymezených územích 

nebo nepožádá o změnu rozhodnutí o udělení licence podle § 9 odst. 1, 

c) nesplní některou z povinností podle § 11 odst. 1 až 4, 

d) neuveřejní stanoveným způsobem a ve stanovené lhůtě uplatňované podmínky dodávek 

plynu nebo elektřiny nebo ceny za dodávku plynu nebo elektřiny podle § 11a odst. 1 nebo 

neumožní neznevýhodňující výběr způsobu platby za dodanou elektřinu nebo plyn podle 

§ 11a odst. 6, 

e) neposkytne ministerstvu nebo Energetickému regulačnímu úřadu ve stanovené lhůtě 

požadované podklady nebo informace podle § 15a odst. 1 nebo neposkytne Komisi ve 

stanovené lhůtě požadované podklady nebo informace podle § 15a odst. 3, 

f) poruší některou z povinností podle § 20 odst. 1 až 3 nebo podle § 20 odst. 6 nebo 7, 

g) poruší některý ze zákazů uvedených v § 53 odst. 3 nebo v § 74 odst. 6, nebo 

h) zahájí výkon licencované činnosti v rozporu s § 9 odst. 5, 

i) nevede samostatné účty vztahující se k povinnosti nad rámec licence podle § 12 odst. 6, 

j) nepředloží regulační výkazy podle § 20 odst. 6 ve struktuře, obsahu a termínech 

stanovených prováděcím právním předpisem, 

k) nesplní povinnost podle § 22 odst. 3, 

l) při uplatňování záloh za dodávky elektřiny, plynu nebo tepelné energie nestanovil jejich 

výši nejvýše v rozsahu důvodně předpokládané spotřeby elektřiny, plynu nebo tepelné 

energie v následujícím zúčtovacím období podle § 11a odst. 7. 

(2) Držitel licence na výrobu elektřiny se dopustí přestupku tím, že 

a) poruší opatření stanovené formou opatření obecné povahy podle § 18a odst. 3, 

b) omezí, přeruší nebo ukončí dodávku elektřiny v rozporu s § 23 odst. 1 písm. e), 

c) poruší některou z povinností uvedených v § 23 odst. 2 § 23 odst. 3 písm. a) až i) nebo 

písm. k) až r), 

d) poruší některý ze zákazů uvedených v § 24a odst. 5 nebo v § 58n odst. 5, 

e) nepředá nezbytné údaje potřebné k dispečerskému řízení podle § 26 odst. 6, 

f) neoznámí ministerstvu změny údajů uvedených v rozhodnutí o udělení autorizace podle 

§ 30c odst. 2, 
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g) neupraví na svůj náklad předávací místo pro instalaci měřicího zařízení podle § 49 odst. 

2, 

h) neoznámí provozovateli přenosové nebo distribuční soustavy zjištěné závady na měřicím 

zařízení nebo zajištění proti neoprávněné manipulaci neprodleně po jejich zjištění podle 

§ 49 odst. 4 nebo zasáhne do měřicího zařízení bez souhlasu provozovatele přenosové 

nebo distribuční soustavy v rozporu s § 49 odst. 4, 

i) neumožní provozovateli přenosové nebo distribuční soustavy přístup k měřicímu zařízení 

podle § 49 odst. 6, nebo 

j) nepodřídí se omezení spotřeby elektřiny nebo změně dodávky elektřiny podle § 54 odst. 

5. 

(3)  Držitel licence na přenos elektřiny se dopustí přestupku tím, že 

a) poruší opatření stanovené formou opatření obecné povahy podle § 18a odst. 3, 

b) provozuje přenosovou soustavu, aniž by byl držitelem certifikátu nezávislosti, podle § 

10a nebo nesplní oznamovací povinnost podle § 10a odst. 2 nebo 3, 

c) neoznámí započetí nebo skončení omezení nebo přerušení dodávek elektřiny podle § 24 

odst. 5 nebo neobnoví dodávku elektřiny bezprostředně po odstranění příčin, které vedly 

k jejímu omezení nebo přerušení, podle § 24 odst. 6, 

d) poruší některou z povinností uvedených v § 24 odst. 1 písm. a), c), d), e) nebo f) nebo 

odst. 10 písm. a) až d), f) až l), o), s), t) nebo w) až z), 

e) poruší některou z povinností uvedených v § 24 odst. 10 písm. e), m), n), p), r), u) nebo 

v), 

f) poruší některou z podmínek nezávislosti podle § 24a odst. 2, 

g) při výkonu činností technického dispečinku provozovatele přenosové soustavy poruší 

některou z povinností technického dispečinku provozovatele přenosové soustavy 

uvedených v § 26 odst. 1, 3 nebo 5, 

h) neseznámí toho, kdo potřebu přeložky vyvolal, se způsobem jejího provedení nebo 

předpokládanými náklady na její provedení podle § 47 odst. 2, 

i) nezajistí na svůj náklad instalaci vlastního měřicího zařízení, jeho udržování nebo 

pravidelné ověřování správnosti měření podle § 49 odst. 7, 

j) nevymění měřicí zařízení nebo nezajistí ověření správnosti měření podle § 49 odst. 8, 

k) poruší některou z povinností při stavu nouze uvedených v § 54 odst. 3, 

l) překročí některé z oprávnění uvedených v § 24 odst. 3 písm. c) nebo d), nebo 
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m) nesplní některou z povinností provozovatele přenosové soustavy podle Nařízení o 

podmínkách pro přístup k sítím pro přeshraniční obchod s elektřinou nebo podle přímo 

použitelného předpisu vydaného na jeho základě nebo k jeho provedení. 

(4) Držitel licence na distribuci elektřiny se dopustí přestupku tím, že 

a) poruší opatření stanovené formou opatření obecné povahy podle § 18a odst. 3, 

b) nepředá dodavateli poslední instance identifikační údaje podle § 12a odst. 5, 

c) neoznámí započetí nebo skončení omezení nebo přerušení dodávek elektřiny podle § 25 

odst. 5 nebo neobnoví dodávku elektřiny bezprostředně po odstranění příčin, které vedly 

k jejímu omezení nebo přerušení, podle § 25 odst. 6, 

d) poruší některou z povinností uvedených v § 25 odst. 1 písm. a) nebo c), 10 nebo 11, 

e) poruší některé z kritérií nebo poruší některou z povinností uvedených v § 25a odst. 2, 

f) poruší některou z povinností uvedených v § 25a odst. 3 nebo 4, nebo neposkytne 

auditorovi programu informace nebo podklady nebo jinou nezbytnou součinnost nebo 

neseznámí s programem rovného zacházení členy statutárního orgánu, členy dozorčí rady 

nebo správní rady nebo zaměstnance podle § 25a odst. 5, 

g) jako nájemce nepřevezme propachtovaný obchodní závod nebo jeho část do svého 

účetnictví nebo nesdělí pachtýři informace o hodnotě propachtovaného majetku v rozporu 

s § 25a odst. 8, 

h) jedná v rozporu s § 25a odst. 10, 

i) při výkonu činností technického dispečinku provozovatele distribuční soustavy poruší 

některou z povinností technického dispečinku provozovatele distribuční soustavy 

uvedených v § 26 odst. 2 až 5, 

j) poruší povinnost vůči vlastníku elektrické přípojky uvedenou v § 45 odst. 6, 

k) neseznámí toho, kdo potřebu přeložky vyvolal, se způsobem jejího provedení nebo 

předpokládanými náklady na její provedení podle § 47 odst. 2, 

l) neupraví na svůj náklad předávací místo pro instalaci měřicího zařízení podle § 49 odst. 

2, 

m) neoznámí provozovateli přenosové soustavy nebo jinému provozovateli distribuční 

soustavy zjištěné závady na měřicím zařízení nebo zajištění proti neoprávněné manipulaci 

neprodleně po jejich zjištění podle § 49 odst. 4 nebo zasáhne do měřicího zařízení bez 

souhlasu provozovatele přenosové soustavy nebo jiného provozovatele distribuční 

soustavy v rozporu s § 49 odst. 4, 
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n) neumožní provozovateli přenosové nebo distribuční soustavy přístup k měřicímu zařízení 

podle § 49 odst. 6, 

o) nezajistí na svůj náklad instalaci vlastního měřicího zařízení, jeho udržování a pravidelné 

ověřování správnosti měření podle § 49 odst. 7, 

p) nevymění měřicí zařízení nebo nezajistí ověření správnosti měření podle § 49 odst. 8, 

q) poruší některou z povinností při stavu nouze uvedených v § 54 odst. 4, nebo 

r) překročí některé z oprávnění uvedených v § 25 odst. 3 písm. b) až d). 

(5) Držitel licence na obchod s elektřinou se dopustí přestupku tím, že 

a) poruší opatření stanovené formou opatření obecné povahy podle § 18a odst. 3, 

b) jako dodavatel poslední instance nedodá elektřinu podle § 12a odst. 2 nebo 7 nebo 

neoznámí dotčenému zákazníkovi nebo provozovateli distribuční soustavy zahájení 

dodávky, výši ceny nebo jiné podmínky dodávky podle § 12a odst. 4, 

c) poruší některý ze zákazů uvedených v § 24a odst. 5 nebo v § 58n odst. 5, 

d) poruší některou z povinností uvedených v § 30 odst. 2, nebo 

e) přeruší nebo ukončí dodávku elektřiny zákazníkovi v rozporu s § 30 odst. 1 písm. d). 

(6) Držitel licence na výrobu plynu se dopustí přestupku tím, že 

a) poruší opatření stanovené formou opatření obecné povahy podle § 18a odst. 3, 

b) omezí, přeruší nebo ukončí dodávku plynu v rozporu s § 57 odst. 1 písm. e), 

c) omezí nebo přeruší provoz výrobny plynu nebo těžebních plynovodů v rozporu s § 57 

odst. 1 písm. c), 

d) neoznámí započetí nebo skončení omezení nebo přerušení dodávky plynu podle § 57 odst. 

5 nebo neobnoví dodávku plynu bezprostředně po odstranění příčin, které vedly k jejímu 

omezení nebo přerušení, podle § 57 odst. 6, 

e) poruší některou z povinností uvedených v § 57 odst. 8 písm. b) až p), 

f) poruší některý ze zákazů uvedených v § 24a odst. 5 nebo v § 58n odst. 5, 

g) při výkonu činností technického dispečinku poruší některou z povinností uvedenou v § 

64 odst. 2, 

h) neoznámí ministerstvu změny údajů uvedených v rozhodnutí o udělení autorizace podle 

§ 67 odst. 8, 
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i) neseznámí toho, kdo potřebu přeložky vyvolal, se způsobem jejího provedení nebo 

předpokládanými náklady na její provedení podle § 70 odst. 2, 

j) neupraví na svůj náklad předávací místo pro instalaci měřicího zařízení podle § 71 odst. 

4 nebo zasáhne do měřicího zařízení bez souhlasu provozovatele přepravní soustavy nebo 

provozovatele distribuční soustavy v rozporu s § 71 odst. 5, 

k) neumožní provozovateli přepravní soustavy nebo provozovateli distribuční soustavy 

přístup k měřicímu zařízení podle § 71 odst. 6, 

l) nepodřídí se omezení spotřeby plynu nebo změně dodávky plynu podle § 73 odst. 5, 

m) nepodílí se na odstranění havárií nebo obnovení dodávek podle § 73 odst. 7 nebo 

bezprostředně po vzniku havárie či vyhlášení stavu nouze nezahájí likvidaci následků 

podle § 73 odst. 8, 

n) nezajistí bezpečnostní standard dodávky plynu podle § 73a odst. 1 nebo nepředá 

operátorovi trhu a Energetickému regulačnímu úřadu údaje o rozsahu a způsobu zajištění 

bezpečnostního standardu podle § 73a odst. 2, nebo 

o) nesplní některou z povinností výrobce plynu podle Nařízení o opatřeních na zajištění 

bezpečnosti dodávek zemního plynu. 

(7) Držitel licence na přepravu plynu se dopustí přestupku tím, že 

a) poruší opatření stanovené formou opatření obecné povahy podle § 18a odst. 3, 

b) provozuje přepravní soustavu, aniž by byl držitelem certifikátu nezávislosti podle § 10a 

odst. 1, nebo nesplní oznamovací povinnost podle § 10a odst. 2 nebo 3, 

c) neoznámí započetí nebo skončení omezení nebo přerušení přepravy plynu podle § 58 

odst. 5 nebo podle § 58 odst. 6 neobnoví přepravu plynu bezprostředně po odstranění 

příčin, které vedly k jejímu omezení nebo přerušení, 

d) poruší některou z povinností uvedených v § 58 odst. 8 písm. a) až e), g), m) nebo n), r) až 

t), v), w) nebo aa) až dd), 

e) poruší některou z povinností uvedených v § 58 odst. 8 písm. f), h) až l), o) až q), u), x), 

y) nebo z), 

f) poruší některou z podmínek nezávislosti podle § 58n odst. 2, 

g) při výkonu činností technického dispečinku poruší některou z povinností uvedenou v § 

64 odst. 2, 

h) neoznámí ministerstvu změny údajů uvedených v rozhodnutí o udělení autorizace podle 

§ 67 odst. 9, 
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i) neseznámí toho, kdo potřebu přeložky vyvolal, se způsobem jejího provedení nebo 

předpokládanými náklady na její provedení podle § 70 odst. 2, 

j) nevybaví zákazníka, jehož odběrné plynové zařízení je připojeno k přepravní soustavě, 

měřicím zařízením podle § 71 odst. 2, 

k) nezajistí instalaci vlastního měřicího zařízení, jeho udržování nebo pravidelné ověřování 

správnosti měření podle § 71 odst. 8, 

l) nevymění měřicí zařízení nebo nezajistí ověření správnosti měření podle § 71 odst. 9, 

m) poruší některou z povinností při stavu nouze uvedených v § 73 odst. 3, 

n) nepodílí se na odstranění havárií nebo obnovení dodávek podle § 73 odst. 7 nebo 

bezprostředně po vzniku havárie či vyhlášení stavu nouze nezahájí likvidaci následků 

podle § 73 odst. 8, 

o) nekoordinuje odstranění havárií nebo obnovení dodávek plynu v případě stavu nouze 

vyhlášeného pro celé území státu podle § 73 odst. 9, 

p) překročí některé z oprávnění uvedených v § 58 odst. 1 písm. h) nebo i), 

q) nesplní některou z povinností provozovatele přepravní soustavy podle Nařízení o 

podmínkách přístupu k plynárenským přepravním soustavám nebo podle přímo 

použitelného předpisu vydaného na jeho základě nebo k jeho provedení, nebo 

r) nesplní některou z povinností provozovatele přepravní soustavy podle Nařízení o 

opatřeních na zajištění bezpečnosti dodávek zemního plynu. 

(8)  Je-li provozovatel přepravní soustavy součástí vertikálně integrovaného plynárenského 

podnikatele, dopustí se držitel licence na přepravu plynu dále přestupku tím, že 

a) nemá právní formu společnosti podle § 58b odst. 1, 

b) nevydá akcie na jméno jako cenný papír nebo akcie na jméno nebo na majitele jako 

zaknihovaný cenný papír podle § 58b odst. 2 písm. a), nezřídí statutární orgán podle § 

58b odst. 2 písm. b) nebo nevydá stanovy podle § 58b odst. 2 písm. c), 

c) nezřídí dozorčí radu podle § 58b odst. 3 písm. a), nejmenuje stanovený počet jednatelů 

podle § 58b odst. 3 písm. b) nebo neupraví základní organizační strukturu, organizační 

zajištění vnitřního řídícího a kontrolního systému podle § 58b odst. 3 písm. c), 

d) nejmenuje nebo nezvolí členy statutárního orgánu podle § 58b odst. 4, 

e) poskytne plnění ve prospěch člena statutárního orgánu v rozporu s § 58c odst. 6, 

f) jmenuje nebo zvolí členem statutárního orgánu osobu v rozporu s § 58d odst. 1 nebo 2, 
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g) zvolí členem dozorčí rady, k jehož volbě je třeba schválení Energetického regulačního 

úřadu, nebo zaměstnává v pracovněprávním vztahu na pozici přímo podřízené vedoucímu 

zaměstnanci ve výkonné řídící funkci v nejvyšší linii řízení v záležitostech týkajících se 

provozu, údržby nebo rozvoje přepravní soustavy, osobu, která nesplňuje podmínky 

podle § 58d odst. 1 až 3, 

h) poskytne ve prospěch člena statutárního orgánu, člena dozorčí rady nebo správní rady, k 

jehož volbě je třeba schválení Energetického regulačního úřadu, nebo zaměstnance přímo 

podřízeného vedoucímu zaměstnanci ve výkonné řídící funkci v nejvyšší linii řízení 

provozovatele přepravní soustavy v záležitostech týkajících se provozu, údržby nebo 

rozvoje přepravní soustavy plnění v rozporu s § 58d odst. 4, 

i) poruší zákaz uvedený v § 58e odst. 2, 

j) sám nebo prostřednictvím ovládané osoby drží podíl v dceřiné společnosti, která vyrábí 

plyn, obchoduje s plynem nebo vlastní zařízení na výrobu plynu, nebo vůči takové dceřiné 

společnosti nabude právo na podíl na zisku nebo jiné obdobné plnění v rozporu s § 58g 

odst. 2, 

k) poruší některou z povinností uvedených v § 58g odst. 3 nebo 4, 

l) poruší některou z povinností uvedených v § 58h odst. 1 nebo 2, 

m) poruší některý ze zákazů uvedených v § 58h odst. 4, 5, 10 nebo 11 nebo některou z 

povinností uvedených v § 58h odst. 9 nebo 12, 

n) poskytne službu jiné osobě, která je součástí téhož vertikálně integrovaného 

plynárenského podnikatele, v rozporu s § 58h odst. 6, 

o) jedná v rozporu s § 58h odst. 8 nebo vykonává činnost v obchodních prostorách, ve 

kterých vykonává činnost jiná osoba, která je součástí téhož vertikálně integrovaného 

plynárenského podnikatele, v rozporu s § 58h odst. 8, 

p) nepřijme program rovného zacházení nebo jej nezveřejní podle § 58i odst. 1 nebo nezajistí 

řádné provádění programu rovného zacházení podle § 58i odst. 2, 

q) nejmenuje nebo jinak neustanoví do funkce auditora programu podle § 58j odst. 1 nebo 

jmenuje nebo jinak ustanoví do funkce auditora programu osobu, která nesplňuje 

podmínky podle § 58d odst. 1, 

r) neposkytne auditorovi programu informace nebo podklady nebo jinou nezbytnou 

součinnost nebo neseznámí s programem rovného zacházení statutární orgán nebo jeho 

členy, členy dozorčí rady nebo zaměstnance podle § 58j odst. 8 nebo 9, 

s) nezpracuje nebo nepředloží ministerstvu nebo Energetickému regulačnímu úřadu 

desetiletý plán rozvoje přepravní soustavy podle § 58k odst. 1, nebo 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/4LBSBJLG3QLB)

Footer Page 112 of 182.



113 

 

t) nepřipojí k přepravní soustavě zařízení jiné přepravní soustavy, distribuční soustavy, 

zásobníku plynu nebo odběrné plynové zařízení podle § 58m odst. 1, 

u) poruší některou z povinností uvedenou v § 58g odst. 8. 

(9)  Držitel licence na distribuci plynu se dopustí přestupku tím, že 

a) poruší opatření stanovené formou opatření obecné povahy podle § 18a odst. 3, 

b) nepředá dodavateli poslední instance identifikační údaje podle § 12a odst. 5, 

c) neoznámí započetí nebo skončení omezení nebo přerušení distribuce plynu podle § 59 

odst. 5 nebo neobnoví distribuci plynu bezprostředně po odstranění příčin podle § 59 odst. 

6, 

d) poruší některou z povinností uvedených v § 59 odst. 8 písm. a), b), d) až y) nebo z) až ff), 

e) poruší některé z kritérií nebo poruší některou z povinností uvedených v § 59a odst. 2, 

f) poruší některou z povinností uvedených v § 59a odst. 3 nebo 4, nebo neposkytne 

auditorovi programu informace nebo podklady nebo jinou nezbytnou součinnost nebo 

neseznámí s programem rovného zacházení členy statutárního orgánu, členy dozorčí rady 

nebo správní rady nebo zaměstnance podle § 59a odst. 5, 

g) jako nájemce nepřevezme propachtovaný obchodní závod nebo jeho část do svého 

účetnictví nebo nesdělí pachtýři informace o hodnotě propachtovaného majetku v rozporu 

s § 59a odst. 9, 

h) jedná v rozporu s § 59a odst. 12, 

i) při výkonu činností technického dispečinku poruší některou z povinností uvedenou v § 

64 odst. 2, 

j) neprovozuje, neudržuje nebo neopraví plynovodní přípojku na žádost jejího vlastníka 

podle § 66 odst. 4, 

k) neoznámí ministerstvu změny údajů uvedených v rozhodnutí o udělení autorizace podle 

§ 67 odst. 8, 

l) neseznámí toho, kdo potřebu přeložky vyvolal, se způsobem jejího provedení nebo 

předpokládanými náklady na její provedení podle § 70 odst. 2, 

m) nevybaví všechny zákazníky, jejichž odběrné plynové zařízení je připojeno k jím 

provozované soustavě, měřicím zařízením podle § 71 odst. 2, 

n) nezajistí instalaci vlastního měřicího zařízení, jeho udržování nebo pravidelné ověřování 

správnosti měření podle § 71 odst. 8, 
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o) nevymění měřicí zařízení nebo nezajistí ověření správnosti měření podle § 71 odst. 9, 

p) poruší některou z povinností při stavu nouze uvedených v § 73 odst. 4, 

q) nepodílí se na odstranění havárií nebo obnovení dodávek podle § 73 odst. 7 nebo 

bezprostředně po vzniku havárie či vyhlášení stavu nouze nezahájí likvidaci následků 

podle § 73 odst. 8, 

r) nekoordinuje odstranění havárií nebo obnovení dodávek plynu v případě stavu nouze 

vyhlášeného pro část území státu podle § 73 odst. 9, 

s) překročí některé z oprávnění uvedených v § 59 odst. 1 písm. i), j) nebo l), nebo 

t) nesplní některou z povinností provozovatele distribuční soustavy podle Nařízení o 

opatřeních na zajištění bezpečnosti dodávek zemního plynu, 

u) poruší povinnost uvedenou v § 59a odst. 6 nebo v § 59a odst. 8. 

(10) Držitel licence na uskladňování plynu se dopustí přestupku tím, že 

a) poruší opatření stanovené formou opatření obecné povahy podle § 18a odst. 3, 

b) neoznámí započetí nebo skončení omezení nebo přerušení činností spojených s 

uskladňováním plynu podle § 60 odst. 5 nebo neobnoví činnosti spojené s uskladňováním 

plynu bezprostředně po odstranění příčin, které vedly k jejímu omezení nebo přerušení, 

podle § 60 odst. 6, 

c) poruší některou z povinností uvedených v § 60 odst. 8 písm. a), b) nebo d) až u), 

d) poruší některé z kritérií nebo poruší některou z povinností uvedených v § 60a odst. 2, 

e) poruší některou z povinností uvedených v § 60a odst. 3 nebo 4, nebo neposkytne 

auditorovi programu informace nebo podklady nebo jinou nezbytnou součinnost nebo 

neseznámí s programem rovného zacházení členy statutárního orgánu, členy dozorčí rady 

nebo správní rady nebo zaměstnance podle § 60a odst. 5, 

f) při výkonu činností technického dispečinku poruší některou z povinností uvedenou v § 

64 odst. 2, 

g) neoznámí ministerstvu změny údajů uvedených v rozhodnutí o udělení autorizace podle 

§ 67 odst. 8, 

h) neupraví na svůj náklad předávací místo pro instalaci měřicího zařízení podle § 71 odst. 

4 nebo zasáhne do měřicího zařízení bez souhlasu provozovatele přepravní nebo 

distribuční soustavy v rozporu s § 71 odst. 5, 

i) neumožní provozovateli přepravní nebo distribuční soustavy přístup k měřicímu zařízení 

podle § 71 odst. 6, 
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j) nepodřídí se omezení spotřeby plynu nebo změně dodávky plynu podle § 73 odst. 5, 

k) nepodílí se na odstranění havárií nebo obnovení dodávek podle § 73 odst. 7 nebo 

bezprostředně po vzniku havárie či vyhlášení stavu nouze nezahájí likvidaci následků 

podle § 73 odst. 8, 

l) omezí nebo přeruší činnosti spojené s uskladňováním plynu v rozporu s § 60 odst. 1 písm. 

f), 

m) nesplní některou z povinností provozovatele zásobníku plynu podle Nařízení o 

podmínkách přístupu k plynárenským přepravním soustavám nebo podle přímo 

použitelného předpisu vydaného na jeho základě nebo k jeho provedení, nebo 

n) nesplní některou z povinností provozovatele zásobníku plynu podle Nařízení o opatřeních 

na zajištění bezpečnosti dodávek zemního plynu. 

(11) Držitel licence na obchod s plynem se dopustí přestupku tím, že 

a) poruší opatření stanovené formou opatření obecné povahy podle § 18a odst. 3, 

b) jako dodavatel poslední instance nedodává plyn podle § 12a odst. 2 nebo 7 nebo neoznámí 

dotčenému zákazníkovi nebo provozovateli distribuční soustavy zahájení dodávky, výši 

ceny nebo ostatní podmínky dodávky podle § 12a odst. 4, 

c) poruší některý ze zákazů stanovených v § 24a odst. 5 nebo § 58n odst. 5, 

d) poruší některou z povinností uvedených v § 61 odst. 2, 

e) nezajistí bezpečnostní standard dodávky plynu podle § 73a odst. 1 nebo nepředá 

operátorovi trhu a Energetickému regulačnímu úřadu údaje o rozsahu a způsobu zajištění 

bezpečnostního standardu podle § 73a odst. 2, 

f) omezí nebo přeruší dodávku plynu zákazníkovi v rozporu s § 61 odst. 1 písm. d), nebo 

g) nesplní některou z povinností obchodníka s plynem podle Nařízení o opatřeních na 

zajištění bezpečnosti dodávek zemního plynu. 

(12) Držitel licence na výrobu tepelné energie nebo licence na rozvod tepelné energie se 

dopustí přestupku tím, že 

a) neuzavře smlouvu o dodávce tepelné energie, ačkoli mu odběratel poskytne nezbytné 

technické údaje, nebo nezajistí dodávku tepelné energie podle § 76 odst. 1, 

b) překročí některé z oprávnění uvedených v § 76 odst. 4, 

c) poruší některou z povinností uvedených v § 76 odst. 9, 
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d) neměří, nevyhodnocuje nebo neúčtuje dodávku tepelné energie podle skutečných hodnot 

teplonosné látky nebo údajů měřicího zařízení nebo neosadí, nezapojí nebo neudržuje 

měřicí zařízení nebo pravidelně neověřuje správnost měření podle § 78 odst. 1, 

e) neověří správnost měření nebo nevymění měřicí zařízení podle § 78 odst. 2, 

f) neseznámí toho, kdo potřebu přeložky vyvolal se způsobem jejího provedení nebo 

náklady na její provedení, podle § 86 odst. 2, 

g) neinformuje vlastníka nebo správce nemovitosti o rozsahu nebo době trvání provádění 

nezbytných prací na zařízení pro rozvod tepelné energie podle § 87 odst. 6, 

h) nepodřídí se omezení spotřeby tepelné energie při předcházení stavu nouze nebo při stavu 

nouze podle § 88 odst. 3, nebo 

i) nepřezkoumal účinky výpadku zdroje nebo nezřídil vstupy do tepelné sítě pro připojení 

náhradních zdrojů podle § 88 odst. 5. 

(13) Držitel licence na činnosti operátora trhu se dopustí přestupku tím, že poruší některou z 

povinností podle § 20a odst. 3. 

(14) Za přestupek lze uložit pokuta do 

a) 100 000 000 Kč nebo 10 % z čistého obratu dosaženého provozovatelem přenosové 

soustavy nebo provozovatelem přepravní soustavy za poslední ukončené účetní období, 

jde-li o přestupek uvedený v odstavci 3 písm. b), d), nebo m), odstavci 7 písm. b), d), q) 

nebo r), nebo odstavci 8, 

b) 50 000 000 Kč nebo 1 % z čistého obratu dosaženého držitelem licence za poslední 

ukončené účetní období, jde-li o přestupek uvedený v odstavci 2, 3 písm. a), c), e) až l), 

odstavci 4 až 6, odstavci 7 písm. a), c), e) až p) nebo odstavci 9 až 11, 

c) 15 000 000 Kč, jde-li o přestupek uvedený v odstavci 1 nebo odstavci 12, 

d) 3 000 000 Kč, jde-li o přestupek uvedený v odstavci 13. 

§ 96 

(1)  Energetický regulační úřad je příslušný k rozhodování sporů o právech či povinnostech 

vyplývajících z právního vztahu podle § 17 odst. 7 písm. b) tehdy, pokud současně s 

podáním návrhu na rozhodnutí ve sporu nebo ve lhůtě do 15 dnů ode dne doručení 

oznámení o podání návrhu rozhodovat ve sporu vyjádří odpůrce s pravomocí 

Energetického regulačního úřadu souhlas. Řízení je zahájeno dnem, v němž je souhlas 

odpůrce s pravomocí Energetického regulačního úřadu doručen tomuto úřadu. V 

opačném případě Energetický regulační úřad návrh usnesením odloží. 

(2)  V řízeních vedených Energetickým regulačním úřadem se nepoužije ustanovení 

správního řádu o možném způsobu ukončení řízení o rozkladu. Při vedení sporných 
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správních řízení ve smyslu § 141 správního řádu a řízení schvalovacích a o stanovení řádu 

ve smyslu § 97a činí lhůta pro vydání rozhodnutí 4 měsíce, ve zvláště složitých případech 

6 měsíců. Lhůta pro vydání rozhodnutí ve sporu zahájeném na návrh zákazníka v 

postavení spotřebitele činí 90 dnů, ve zvláště složitých případech 120 dnů. 

(3)  Rozhoduje-li Energetický regulační úřad spor o uzavření nebo změnu smlouvy, jejímž 

předmětem je připojení nebo přístup k přenosové soustavě, přepravní soustavě nebo 

distribuční soustavě, těžebnímu plynovodu nebo zásobníku plynu nebo o uzavření jiné 

smlouvy podle § 17 odst. 7, rozhodne Energetický regulační úřad o úpravě vzájemných 

práv a povinností stran sporu. Při rozhodování dbá, aby nedošlo k založení nerovnováhy 

v právech a povinnostech stran sporu. 

(4)  V řízeních vedených Energetickým regulačním úřadem jsou při nahlížení do spisu 

zákonem vyloučeny chráněné informace. Spis musí zahrnovat vedle listin obsahujících 

takové skutečnosti i listiny, ze kterých byly chráněné informace odstraněny, případně 

dostatečně podrobný výpis, který chráněné informace neobsahuje. Na žádost 

Energetického regulačního úřadu je osoba, které ochrana těchto skutečností svědčí, 

povinna vedle listin obsahujících takové skutečnosti předložit i listiny, ze kterých byly 

takové skutečnosti odstraněny, případně pořídit z takových listin dostatečně podrobný 

výtah, který takové skutečnosti neobsahuje. 

(5)  Smlouvy upravené tímto zákonem se v ostatním řídí právní úpravou závazků a úpravou 

smluvních typů jim nejbližších podle občanského nebo obchodního zákoníku, pokud z 

tohoto zákona nebo povahy věci nevyplývá něco jiného. 

(6)  Dodavatel paliva, energie a surovin, které jsou nezbytné pro plnění povinnosti nad rámec 

licence, je povinen v rozsahu požadovaném dodavatelem nad rámec licence pokračovat 

v plnění smluv uzavřených s držitelem licence i vůči dodavateli nad rámec licence po 

dobu vykonatelnosti rozhodnutí o uložení povinnosti nad rámec licence, pokud dodavatel 

nad rámec licence plní závazky vzniklé z těchto smluv od právní moci rozhodnutí o 

uložení povinnosti nad rámec licence. 

(7) Povinnost vyplývající z rozhodnutí Energetického regulačního úřadu podle § 12 odst. 2 

nebo 3, povinnost vyplývající z opatření uloženého rozhodnutím Energetického 

regulačního úřadu podle § 18a odst. 3 nebo § 58l odst. 2 přechází na právního nástupce. 

Povinnost vyplývající z rozhodnutí Energetického regulačního úřadu podle § 10 odst. 7 

nebo § 12 odst. 7 tohoto zákona přechází podle povahy na právního nástupce nebo na 

nabyvatele energetického zařízení, k němuž je rozhodnutí Energetického regulačního 

úřadu vázáno. Je-li právních nástupců nebo nabyvatelů energetického zařízení více, 

odpovídají za splnění povinnosti společně a nerozdílně. 

(8)  Dozor nad dodržováním tohoto zákona, zákona o hospodaření energií a zákona o 

podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů v objektech důležitých pro 

obranu státu provádí Ministerstvo obrany, v objektech sloužících k plnění úkolů 

Ministerstva vnitra, Policie České republiky, Policejní akademie České republiky, 

Hasičského záchranného sboru České republiky, Úřadu pro zahraniční styky a informace, 

Bezpečnostní informační služby a v objektech organizačních složek státu a 

příspěvkových organizací zřízených Ministerstvem vnitra provádí Ministerstvo vnitra, v 

objektech Ministerstva spravedlnosti provádí Ministerstvo spravedlnosti. Při výkonu 
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dozoru postupuje Ministerstvo obrany, Ministerstvo vnitra a Ministerstvo spravedlnosti 

podle § 18 tohoto zákona a v případě uložení pokuty podle hlavy třetí tohoto zákona nebo 

podle hlavy páté zákona o hospodaření energií nebo podle hlavy desáté zákona o 

podporovaných zdrojích energie. 

(8) Na oprávnění k cizím nemovitostem, pokud jde o energetická zařízení, jakož i omezení 

jejich užívání, které se nezapisovalo podle předchozích právních předpisů do veřejného 

seznamu, se nevztahuje zásada přednosti věcného práva k cizím nemovitostem zapsaného 

do veřejného seznamu před věcným právem, které není z veřejného seznamu zřejmé. V 

případě zápisu takového oprávnění k cizím nemovitostem do veřejného seznamu se při 

stanovení jeho pořadí vychází z okamžiku, kdy takové oprávnění k cizím nemovitostem 

vzniklo. 

(9)  Oprávnění k cizím nemovitostem, jakož i omezení jejich užívání vzniklá podle 

předchozích právních úprav nebo z věcného břemene vzniklá podle tohoto zákona 

přechází na nového držitele licence provozujícího příslušnou soustavu, zařízení nebo 

jejich část, na které se daná oprávnění vztahují. 

(10)  Kdo nabude vlastnické právo k nemovitosti, k níž se vztahuje oprávnění k cizím 

nemovitostem, které vzniklo na základě zákona, přejímá i povinnosti odpovídající tomuto 

oprávnění. 

(11)  Pokud se pro stanovení náhrady za zřízení věcného břemene podle tohoto zákona 

zpracovává znalecký posudek, určí se náhrada ve výši ceny práva odpovídajícího 

věcnému břemenu zjištěné podle oceňovacího předpisu47). 

________________________ 
47) § 16b zákona č. 151/1997 Sb., ve znění zákona č. 303/2013 Sb. 

 

 

 

 

 

ČÁST ČTRNÁCTÁ 

Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých 

souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších 

předpisů, s vyznačením navrhovaných změn 

§ 10i 

Zvláštní ustanovení pro posuzování vlivů politiky územního rozvoje a územně plánovací 

dokumentace na životní prostředí 

(1) Při posuzování vlivů politiky územního rozvoje, územního rozvojového plánu, zásad 

územního rozvoje a územního plánu na životní prostředí se postupuje podle zvláštního 

právního předpisu4b). Ustanovení § 20, § 21 písm. k) a § 22 písm. d) tím nejsou dotčena. 

Ustanovení § 2, 3, 10a, 10b a 10h se použijí obdobně a s tím, že zjišťovací řízení a veřejné 

projednání se postupem podle tohoto zákona neprovádí. Ustanovení § 10g se použije 

přiměřeně. 
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(2) Ministerstvo nebo orgán kraje v přenesené působnosti (dále jen „orgán kraje“) při 

pořizování politiky územního rozvoje, územního rozvojového plánu, zásad územního 

rozvoje a územního plánu stanoví podrobnější požadavky na obsah a rozsah vyhodnocení 

vlivů na životní prostředí včetně návrhu zpracování možných variant řešení. Tyto 

požadavky zpracovatel vyhodnocení vlivů na životní prostředí ve vyhodnocení zohlední 

nebo uvede důvody, pro které tak neučinil. Pokud vyhodnocení vlivů na životní prostředí 

neobsahuje náležitosti podle zvláštního právního předpisu4d), je Ministerstvo nebo orgán 

kraje oprávněn požadovat jeho dopracování. Při pořizování územního plánu stanoví orgán 

kraje na základě kritérií uvedených v příloze č. 8 k tomuto zákonu případný požadavek 

na zpracování vyhodnocení vlivů na životní prostředí. 

(3) Zpracovatelem vyhodnocení vlivů na životní prostředí může být pouze osoba k tomu 

oprávněná podle § 19. 

§ 21 

Ministerstvo 

a) je ústředním správním úřadem v oblasti posuzování vlivů na životní prostředí, 

b) vykonává vrchní státní dozor v oblasti posuzování vlivů na životní prostředí, 

c) zajišťuje posuzování záměrů uvedených v příloze č. 1 sloupci MŽP a u záměrů, jejichž 

oznamovatelem je Ministerstvo obrany, i ve sloupci KÚ a jejich změn, záměrů podle § 4 

odst. 1 písm. h) a dále změn záměrů podle § 4 odst. 1 písm. g), pokud k těmto záměrům 

vydalo stanovisko, 

d) zajišťuje posuzování koncepcí v případech, kdy dotčené území zasahuje na území více 

krajů nebo pokud dotčené území tvoří území celého státu, 

e) poskytuje Evropské komisi v souladu s právními předpisy Evropských společenství 

informace v oblasti posuzování vlivů na životní prostředí, 

f) zajišťuje mezistátní posuzování záměrů a koncepcí, 

g) zajišťuje posuzování dalších záměrů, u kterých je příslušný orgán kraje, pokud si tuto 

působnost v jednotlivém případě vyhradilo, 

h) vede souhrnnou evidenci všech zahajovaných posuzování a evidenci všech vydaných 

závěrů zjišťovacích řízení a stanovisek, 

i) uděluje a odnímá autorizaci, 

j) vede a jedenkrát ročně zveřejňuje ve svém věstníku seznam držitelů autorizace, 

k) vydává stanovisko k posouzení vlivů provádění politiky územního rozvoje a územního 

rozvojového plánu na životní prostředí, stanovisko k posouzení vlivů provádění zásad 

územního rozvoje na životní prostředí a je dotčeným orgánem při jejich pořizování, 
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l) zveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup informace o možnostech domáhat se 

žalobou zrušení rozhodnutí podle § 7 odst. 6 nebo podle § 9a odst. 3, 

m) je dotčeným orgánem při posuzování zralosti projektů společného zájmu energetické 

infrastruktury17), k jejichž posuzování je příslušné podle písmene c) nebo f), 

n) stanovuje, který krajský úřad je příslušný k zajištění posuzování záměru podle § 22 písm. 

a), který zasahuje území více krajů. 

 

ČÁST PATNÁCTÁ 

Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných změn 

§ 72 

Ministerstvo 

(1) Ministerstvo 

a) je ústředním orgánem státní správy v oblasti odpadového hospodářství, 

b) vykonává vrchní státní dozor v oblasti odpadového hospodářství s výjimkou ochrany 

veřejného zdraví při nakládání s odpady, 

c) vykonává funkci ohniskového bodu Basilejské úmluvy, 

d) vykonává funkci příslušného orgánu a kontaktního subjektu pro přeshraniční přepravu 

odpadů a funkci kontaktního subjektu pro odpady perzistentních organických 

znečišťujících látek, 

e) vydává rozhodnutí podle přímo použitelného předpisu Evropských společenství o 

přepravě odpadů39) a podle části deváté, 

f) pověřuje právnické osoby nebo fyzické osoby k hodnocení nebezpečných vlastností 

odpadů, prodlužuje platnost tohoto pověření a odnímá toto pověření podle § 7 a 8, 

g) schvaluje náplň školení pro hodnocení nebezpečných vlastností odpadů, 

h) zařazuje odpad v případech, kdy nelze odpad jednoznačně zařadit podle Katalogu odpadů 

podle § 5 odst. 2, 

i) shromažďuje a zpracovává 

1.  údaje zaslané podle § 39, 

2.  údaje o provedených hodnoceních nebezpečných vlastností odpadů, 
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3.  údaje o přepravě nebezpečného odpadu, 

4.  údaje o přeshraniční přepravě odpadů, 

5.  návrhy na zápis do Seznamu výrobců podle § 31e a návrhy na zápis do 

Seznamu povinných osob podle § 38b, 

6.  žádosti o vydání oprávnění k provozování kolektivního systému podle § 31m 

a 38d, 

7.  údaje o převzatých autovracích a způsobech jejich zpracování, 

8.  vydaná potvrzení o převzetí autovraku, 

9.  návrhy na zápis do Seznamu podle § 37i, 

10.  údaje o povinných osobách podle § 31e, 37i, § 37a odst. 5, § 38 a 38b, 

11.  údaje o plnění povinností podle § 31f, § 37h odst. 2 a § 38 odst. 10 a údaje o 

recyklačních účinnostech procesů recyklace odpadních baterií a akumulátorů, 

12.  údaje o místech zpětného odběru podle § 37s odst. 2, 

j)  zveřejňuje 

1.  souhrnné informace o produkci odpadů a způsobech nakládání s nimi, 

2.  seznam vydaných souhlasů k provozování zařízení podle § 14 odst. 1 a 

vyjádření podle § 79 odst. 4 písm. e), 

3.  aktuální informace o provozu zařízení podle § 14 odst. 1 a § 14 odst. 2, malých 

zařízení podle § 33b odst. 1, 

4.  seznam osob pověřených ministerstvem k hodnocení nebezpečných vlastností 

odpadů, 

5.  informace o provedených hodnoceních nebezpečných vlastností odpadů, 

6.  Seznam výrobců podle § 31e, 

7.  seznam kolektivních systémů podle § 31m a 38d, 

8.  informace o vydaných potvrzeních o převzetí autovraku, 

9.  Seznam podle § 37i, 

10.  Registr podle § 37s, 
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11.  Seznam povinných osob podle § 38b, 

12.  seznam dopravců odpadů, 

k) spolupracuje s Ministerstvem obrany při zajišťování evidence odpadů, zařízení k 

nakládání s odpady, shromažďovacích míst nebezpečných odpadů a sběrových míst 

odpadů, skladů odpadů a PCB, odpadů PCB a zařízeních obsahujících PCB a 

podléhajících evidenci vznikajících v rámci činnosti Ministerstva obrany, 

l)  zpracovává plán odpadového hospodářství České republiky v rozsahu stanoveném tímto 

zákonem a při splnění podmínek stanovených tímto zákonem zpracovává jeho změny, 

m) předkládá vládě ke schválení návrh závazné části plánu odpadového hospodářství České 

republiky a návrh jeho změn, 

n)  poskytuje příslušným složkám Evropské komise a orgánům mezinárodních úmluv a 

protokolů v oblasti odpadového hospodářství, k nimž Česká republika přistoupila, v 

požadovaném rozsahu a formátu a v požadovaných intervalech informace o stavu 

odpadového hospodářství v České republice, 

o)  jmenuje zástupce České republiky do výborů, komisí, odborných a pracovních skupin a 

dalších grémií založených na základě ustanovení právních předpisů Evropských 

společenství v oblasti odpadového hospodářství nebo v rámci mezinárodních úmluv v 

této oblasti, k nimž Česká republika přistoupila, 

p)  rozhoduje o odvolání proti rozhodnutí inspekce a krajského úřadu, 

q)  vykonává funkci příslušného orgánu pro zasílání zpráv o recyklační účinnosti procesů 

recyklace odpadních baterií a akumulátorů podle přímo použitelného předpisu Evropské 

unie63), 

r)  vede Seznam podle dílu 8 části čtvrté, 

s)  uplatňuje stanovisko k politice územního rozvoje a územnímu rozvojovému plánu, 

t)  vede Seznam výrobců podle § 31e, 

u) vydává oprávnění k provozování kolektivního systému a rozhoduje o prodloužení 

platnosti nebo změně oprávnění k provozování kolektivního systému podle § 31m a 38d, 

rozhoduje o zrušení oprávnění k provozování kolektivního systému podle § 31r a 38h, 

v)  dohlíží na činnost provozovatele systému, ukládá opatření k nápravě a podává podněty 

inspekci k zahájení řízení o přestupku podle § 31p a 38g, 

w) rozhodne, zda určitý typ baterie nebo akumulátoru náleží do skupiny přenosných baterií 

nebo akumulátorů, průmyslových baterií nebo akumulátorů nebo automobilových baterií 

nebo akumulátorů, 
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x)  vede evidenci smluv podle § 37 odst. 7 písm. c), 

y)  spravuje Registr podle § 37s, 

z)  vede Seznam povinných osob podle § 38b a zpřístupňuje jej na portálu veřejné správy. 

(2) Vrchním státním dozorem v oblasti odpadového hospodářství je dozor nad tím, jak 

správní úřady, které vykonávají státní správu v oblasti odpadového hospodářství, dodržují 

právní předpisy v této oblasti, a dále dozor nad dodržováním ustanovení právních 

předpisů a rozhodnutí příslušných správních úřadů v oblasti nakládání s odpady. 

(3) Ministerstvo 

a)  posuzuje návrhy plánů odpadového hospodářství krajů a návrhy jejich změn z hlediska 

jejich souladu s Plánem odpadového hospodářství České republiky a jeho změnami, 

b)  vykonává funkci příslušného orgánu pro zařízení na recyklaci lodí, 

c)  schvaluje plány kontrol přepravy odpadů podle přímo použitelného předpisu Evropské 

unie68), 

d)  je dotčeným orgánem při posuzování zralosti projektů společného zájmu energetické 

infrastruktury71) a uplatňuje závazné stanovisko ve společném územním a stavebním 

řízení pro stavby projektů společného zájmu z hlediska působnosti ministerstva, 

krajských úřadů a obecních úřadů v oblasti odpadového hospodářství. 

 

ČÁST ŠESTNÁCTÁ 

Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění 

pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných změn 

§ 108 

Ministerstva jako ústřední vodoprávní úřad 

(1) Není-li tímto zákonem stanoveno jinak, vykonává působnost ústředního vodoprávního 

úřadu Ministerstvo zemědělství. 

(2) Ministerstvo zemědělství a Ministerstvo životního prostředí uplatňují stanoviska k 

politice územního rozvoje, územnímu rozvojovému plánu a k zásadám územního 

rozvoje. 

(3) Ministerstvo životního prostředí vykonává působnost ústředního vodoprávního úřadu ve 

věcech 

a) ochrany množství a jakosti povrchových a podzemních vod, a to 
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1. povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních [§ 

8 odst. 1 písm. c)], 

2. povolení k čerpání znečištěných podzemních vod za účelem snížení jejich 

znečištění a k jejich následnému vypouštění do těchto vod, popřípadě do vod 

povrchových [§ 8 odst. 1 písm. e)], 

3. povolení k vypouštění odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečných látek do 

kanalizací (§ 16), 

4. souhlasu podle § 17 odst. 1 písm. e) a i), 

5. stanovení minimálního zůstatkového průtoku a uložení povinnosti osadit na 

vodním díle cejch nebo vodní značku a povinnosti pravidelně měřit minimální 

zůstatkový průtok a podávat vodoprávnímu úřadu a správci povodí zprávy o 

výsledcích měření (§ 36), 

6. stanovení minimální hladiny podzemních vod a uložení povinnosti předložit 

návrh jímacího řádu, popřípadě povinnosti pravidelně měřit hladinu 

podzemních vod, způsobu měření a povinnosti podávat vodoprávnímu úřadu 

a správci povodí zprávy o výsledcích měření (§ 37), 

7. činnosti při povolování vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo 

podzemních a přebírání výsledků měření objemu vypouštěných vod a míry 

jejich znečištění (§ 38), 

8. přípravy návrhu prováděcího předpisu, kterým se stanoví ukazatele a hodnoty 

přípustného znečištění vod (§ 31, 32, 33, 35 a 38), 

b) zjišťování a hodnocení stavu povrchových a podzemních vod společně s Ministerstvem 

zemědělství (§ 21 a 22), 

c) zjišťování a hodnocení stavu povrchových a podzemních vod prostřednictvím jím 

zřízených pověřených odborných subjektů (§ 21), 

d) tvorby a vedení informačního systému společně s Ministerstvem zemědělství podle tohoto 

zákona (§ 19 a 22), 

e) sestavování a schvalování plánů v oblasti vod a sestavování programů opatření společně 

s Ministerstvem zemědělství (§ 24 až 26), 

f) posuzování plánů v oblasti vod z hlediska vlivu na životní prostředí (§ 24 a 25), 

g) chráněných oblastí přirozené akumulace vod (§ 28), 

h) ochrany vodních zdrojů (§ 29 a 30), 

i) citlivých oblastí (§ 32), 
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j) zranitelných oblastí (§ 33), s výjimkou přezkoumávání akčního programu, 

k) stanovení opatření k nápravě při nevyhovující jakosti povrchových vod využívaných ke 

koupání (§ 34 odst. 2), 

l) stanovení povrchových vod, které jsou vhodné pro život a reprodukci původních druhů 

ryb a dalších vodních živočichů společně s Ministerstvem zemědělství (§ 35), 

m) ochrany jakosti povrchových nebo podzemních vod před závadnými látkami (§ 39), 

n) zneškodňování havárií (§ 41) a odstraňování jejich škodlivých následků (§ 42), 

o) ochrany před povodněmi (§ 63 až 87), 

p) řízení Českého hydrometeorologického ústavu (§ 73), 

q) poplatků za odběr podzemních vod společně s Ministerstvem zemědělství (hlava X díl 1), 

r) poplatků za vypouštění odpadních vod do vod povrchových a podzemních (hlava X díly 

2 a 3), 

s) spolupráce s orgány krajů v přenesené působnosti ve věcech ochrany množství a jakosti 

hraničních vod (§ 107), 

t) řízení České inspekce životního prostředí (§ 112), 

u) řízení základního a aplikovaného výzkumu v oblasti ochrany množství a jakosti vod, 

v) plnění úkolů vyplývajících ze vztahu k Evropským společenstvím v oblasti ochrany vod, 

podávání zpráv o plnění příslušných směrnic Evropských společenství a koordinování 

převzetí a zavádění legislativy Evropských společenství v oblasti vod společně s 

Ministerstvem zemědělství, 

w) zajišťování koordinace plánů v oblasti vod a programů opatření v rámci mezinárodní 

spolupráce ochrany vod v oblastech povodí Labe, Dunaje a Odry. 

(4) Ministerstvo dopravy a spojů vykonává působnost ústředního vodoprávního úřadu ve 

věcech užívání povrchových vod k plavbě (§ 7). 

(5) Ministerstvo obrany vykonává působnost ústředního vodoprávního úřadu ve věcech, v 

nichž je založena působnost újezdních úřadů podle § 105 odst. 2. 

(6) Ministerstvo zemědělství a Ministerstvo životního prostředí jsou dotčenými orgány při 

posuzování zralosti projektů společného zájmu energetické infrastruktury a uplatňují 

závazné stanovisko ve společném územním a stavebním řízení pro stavby projektů 

společného zájmu energetické infrastruktury55) z hlediska působnosti všech 

vodoprávních úřadů s výjimkou působnosti podle odstavců 4 a 5. 
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ČÁST SEDMNÁCTÁ 

Zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně 

některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů, 

s vyznačením navrhovaných změn 

§ 4 

Plán rozvoje vodovodů a kanalizací kraje a území státu 

(1) Kraj v samostatné působnosti zajišťuje zpracování a schvaluje plán rozvoje vodovodů a 

kanalizací (dále jen „plán rozvoje“) pro své území. Plán rozvoje obsahuje koncepci řešení 

zásobování pitnou vodou, včetně vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod, 

uvažovaných pro účely úpravy na pitnou vodu, a koncepci odkanalizování a čištění 

odpadních vod na území daného kraje. Plán rozvoje musí být hospodárný a musí 

obsahovat technicky nejvhodnější řešení a vazby k plánu rozvoje pro území sousedících 

krajů. 

(2) Kraj v samostatné působnosti průběžně aktualizuje a schvaluje plán rozvoje pro své 

území. 

(3) Při zpracování návrhu plánu rozvoje pro území kraje a při zpracování jeho aktualizací se 

vychází z politiky územního rozvoje, územního rozvojového plánu a ze zásad územního 

rozvoje příslušného kraje podle zvláštního právního předpisu7) a z národních plánů 

povodí zpracovaných podle zákona o vodách8), pokud jsou pro dané území zpracovány a 

schváleny. 

(4) Při zpracování aktualizací plánu rozvoje se vychází z návrhů změn plánu rozvoje 

vodovodů a kanalizací předkládaných krajskému úřadu obcemi ve stanovené elektronické 

podobě, formátu a obsahu. Aktuální stav zásobování pitnou vodou, odvádění odpadních 

vod a jejich čištění se zpracuje na základě kolaudačních souhlasů jejich staveb. 

(5) Návrh plánu rozvoje i jeho aktualizaci před schválením kraj projedná s obcemi, vlastníky 

a provozovateli vodovodů a kanalizací v území, jehož se plán rozvoje týká, s 

Ministerstvem zemědělství (dále jen „ministerstvo“), s dotčeným orgánem územního 

plánování, s příslušným správcem povodí a s příslušným vodoprávním úřadem. V 

případech, kdy se plán rozvoje dotýká ochranných pásem přírodních léčivých zdrojů, 

zdrojů přírodních minerálních vod ryzích a přírodních léčebných lázní a lázeňských míst, 

projedná kraj tento návrh s Ministerstvem zdravotnictví, a dotýká-li se plán rozvoje 

chráněných území a ochranných pásem v oblasti ochrany životního prostředí9), projedná 

kraj tento návrh s Ministerstvem životního prostředí. Od projednání se upouští v 

případech, kdy se jedná o doplnění aktuálního stavu zásobování pitnou vodou, odvádění 

odpadních vod a jejich čištění. 

(6) Plán rozvoje je podkladem pro zpracování politiky územního rozvoje a územně plánovací 

dokumentace podle zvláštního právního předpisu7) a plánu dílčího povodí podle zákona 

o vodách8) pro činnost vodoprávního úřadu, stavebního úřadu a pro činnost obce a kraje 

v samostatné i přenesené působnosti. 
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(7) Ministerstvo zajišťuje zpracování, aktualizaci a schválení plánu rozvoje pro území státu, 

který před jeho schválením projedná s Ministerstvem pro místní rozvoj. Tento plán 

obsahuje aktuální plány rozvoje pro území krajů se stanovisky k aktualizacím a souhrnné 

údaje z krajských plánů včetně vodovodů a kanalizací, které svým rozsahem překračují 

působnost krajů. Plán rozvoje pro území státu je podkladem pro politiku územního 

rozvoje a územní rozvojový plán. 

(8) Krajský úřad předá ministerstvu v elektronické podobě a ve stanoveném formátu 

schválené aktualizace plánu rozvoje za předchozí rok do 31. ledna následujícího roku. 

(9) Rozsah a způsob zpracování plánu rozvoje vodovodů a kanalizací a stanovenou 

elektronickou podobu, formát a obsah předávaných aktualizací plánu rozvoje stanoví 

prováděcí právní předpis. 

 

ČÁST OSMNÁCTÁ 

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením 

navrhovaných změn 

§ 149 

Rozhodnutí podmíněné závazným stanoviskem 

(1) Závazné stanovisko je úkon učiněný správním orgánem na základě zákona, který není 

samostatným rozhodnutím ve správním řízení a jehož obsah je závazný pro výrokovou 

část rozhodnutí správního orgánu. Správní orgány příslušné k vydání závazného 

stanoviska jsou dotčenými orgány. 

(2) Závazné stanovisko obsahuje závaznou část a odůvodnění. V závazné části dotčený orgán 

uvede řešení otázky, která je předmětem závazného stanoviska, ustanovení zákona, které 

zmocňuje k jeho vydání a další ustanovení právních předpisů, na kterých je obsah závazné 

části založen. V odůvodnění uvede důvody, o které se opírá obsah závazné části 

závazného stanoviska, podklady pro jeho vydání a úvahy, kterými se řídil při jejich 

hodnocení a při výkladu právních předpisů, na kterých je obsah závazné části založen. 

(3) Správní orgán usnesením přeruší řízení, jestliže se dozvěděl, že probíhá řízení, v němž 

má být vydáno závazné stanovisko. 

(4) Správní orgán příslušný k vydání závazného stanoviska vydá závazné stanovisko 

bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy byl o vydání závazného 

stanoviska požádán. K této lhůtě se připočítává doba až 30 dnů, jestliže je zapotřebí 

nařídit ohledání na místě nebo jde-li o zvlášť složitý případ. 

(5)  Nemá-li žádost o vydání závazného stanoviska předepsané náležitosti nebo trpí-li 

jinými vadami, vyzve správní orgán žadatele k jejich odstranění, poskytne mu 

k tomu přiměřenou lhůtu a poučí jej o následcích neodstranění nedostatků žádosti. 

Neodstraní-li žadatel vady žádosti, které brání vydání závazného stanoviska, 

správní orgán písemně sdělí žadateli, že závazné stanovisko nemůže být vydáno. Po 
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dobu odstraňování vad žádosti lhůta pro vydání závazného stanoviska neběží. Ode 

dne odstranění vad žádosti počne běžet nová lhůta pro vydání závazného stanoviska. 

(46) Jestliže bylo v průběhu řízení o žádosti vydáno závazné stanovisko, které znemožňuje 

žádosti vyhovět, neprovádí správní orgán další dokazování a žádost zamítne. 

(57) Jestliže odvolání směřuje proti obsahu závazného stanoviska, vyžádá odvolací správní 

orgán potvrzení nebo změnu závazného stanoviska od správního orgánu nadřízeného 

správnímu orgánu příslušnému k vydání závazného stanoviska. Tomuto správnímu 

orgánu zasílá odvolání spolu s vyjádřením správního orgánu prvního stupně a s 

vyjádřením účastníků. Pokud nelze závazné stanovisko potvrdit nebo změnit 

bezodkladně, nadřízený správní orgán potvrdí nebo změní závazné stanovisko 

nejpozději do 30 dnů ode dne vyžádání jeho potvrzení nebo změny. K této lhůtě se 

připočítává doba až 30 dnů, jestliže je zapotřebí nařídit ohledání na místě nebo jde-

li o zvlášť složitý případ. . Po dobu vyřizování věci nadřízeným správním orgánem 

správního orgánu, který je příslušný k vydání závazného stanoviska, lhůta podle § 88 

odst. 1 neběží. 

(68) Nezákonné závazné stanovisko lze zrušit nebo změnit v přezkumném řízení, k němuž je 

příslušný nadřízený správní orgán správního orgánu, který vydal závazné stanovisko. 

Přezkumné řízení lze zahájit do 1 roku od právní moci rozhodnutí, které bylo 

závazným stanoviskem podmíněno; závazné stanovisko nelze v přezkumném řízení 

zrušit nebo změnit po uplynutí 15 měsíců od právní moci rozhodnutí, které bylo 

závazným stanoviskem podmíněno. Jestliže správní orgán při své úřední činnosti zjistí, 

že jiný správní orgán učinil nezákonné závazné stanovisko, dá podnět správnímu orgánu 

příslušnému k přezkumnému řízení a vyčká jeho rozhodnutí. 

(79) Zrušení nebo změna závazného stanoviska je v případě, že rozhodnutí, které bylo 

závazným stanoviskem podmíněno, již nabylo právní moci, důvodem obnovy řízení. 

 

ČÁST DEVATENÁCTÁ 

Zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 

vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných 

změn 

HLAVA II  

AKREDITACE VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU  

§ 104 

(1) Vzdělávací program v příslušném oboru vzdělání pro jednotlivou vyšší odbornou školu 

podléhá akreditaci, kterou uděluje ministerstvo; v případě vzdělávacího programu 

zdravotnického zaměření s předchozím souhlasem souhlasným stanoviskem 

Ministerstva zdravotnictví a v případě vzdělávacího programu v oblasti bezpečnostních 

služeb s předchozím souhlasem souhlasným stanoviskem Ministerstva vnitra a v případě 

vzdělávacího programu zaměřeného na přípravu k výkonu regulovaného povolání též s 

předchozím stanoviskem s předchozím souhlasným stanoviskem příslušného 
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uznávacího orgánu1), zda že absolventi budou připraveni odpovídajícím způsobem k 

výkonu tohoto povolání. Ministerstvo zdravotnictví, Ministerstvo vnitra nebo 

příslušný uznávací orgán vydávají stanoviska podle věty první do 90 dnů ode dne, 

kdy jim byla žádost o stanovisko doručena.  

(2) Je-li vzdělávací program akreditován a zapsán pro příslušnou vyšší odbornou školu do 

školského rejstříku, lze ke vzdělávání v tomto programu přijímat uchazeče, konat výuku, 

zkoušky a přiznávat označení absolventa vyšší odborné školy.  

 

ČÁST DVACÁTÁ  

Zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých 

souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších 

předpisů, s vyznačením navrhovaných změn 

 

§ 102 

Ochranné pásmo komunikačního vedení 

(1) Ochranné pásmo podzemního komunikačního vedení vzniká dnem nabytí právní moci 

rozhodnutí o umístění stavby, nebo právními účinky územního souhlasu s umístěním 

stavby. Pokud není podle stavebního zákona vyžadováno ani jedno z uvedených povolení, 

potom dnem uvedení sítě nebo zařízení elektronických komunikací do užívání. 

(2) Ochranné pásmo podzemního komunikačního vedení činí 1,0 m 0,5 m po stranách 

krajního vedení. 

(3) V ochranném pásmu podzemního komunikačního vedení je zakázáno 

a)  bez souhlasu jeho vlastníka nebo rozhodnutí stavebního úřadu provádět zemní práce nebo 

terénní úpravy, 

b)  bez souhlasu jeho vlastníka nebo rozhodnutí stavebního úřadu zřizovat stavby či 

umísťovat konstrukce nebo jiná podobná zařízení, 

c)  bez souhlasu jeho vlastníka vysazovat trvalé porosty. 

(4) Činnosti v ochranném pásmu podzemního komunikačního vedení, které by 

znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k tomuto vedení nebo které by 

mohly ohrozit bezpečnost a spolehlivost jeho provozu, je možné vykonávat jen po 

předchozím souhlasu vlastníka vedení. 

(5) Ochranné pásmo nadzemního komunikačního vedení vzniká dnem nabytí právní moci 

rozhodnutí vydaného podle zvláštního právního předpisu 43), 44). Parametry tohoto 

ochranného pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany stanoví na návrh vlastníka 

tohoto vedení příslušný stavební úřad v tomto rozhodnutí. Přitom musí být šetřeno práv 
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vlastníků nemovitostí nacházejících se v ochranném pásmu nadzemního komunikačního 

vedení. 

 

ČÁST DVACÁTÁ PRVNÍ 

Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve 

znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných změn 

§ 1 

Předmět úpravy 

 

(1) Tento zákon upravuje ve věcech územního plánování zejména cíle a úkoly územního 

plánování, soustavu orgánů územního plánování, nástroje územního plánování, 

vyhodnocování vlivů na udržitelný rozvoj území, rozhodování v území, možnosti 

sloučení postupů podle tohoto zákona s postupy posuzování vlivů záměrů na životní 

prostředí, podmínky pro výstavbu, rozvoj území a pro přípravu veřejné infrastruktury, 

evidenci územně plánovací činnosti vedení informačního systému územního 

plánování a kvalifikační požadavky pro územně plánovací činnost. 

(2) Tento zákon upravuje ve věcech stavebního řádu zejména povolování staveb a jejich 

změn, terénních úprav a zařízení, užívaní a odstraňování staveb, dohled a zvláštní 

pravomoci stavebních úřadů, postavení a oprávnění autorizovaných inspektorů, soustavu 

stavebních úřadů, povinnosti a odpovědnost osob při přípravě a provádění staveb. 

(3) Tento zákon dále upravuje podmínky pro projektovou činnost a provádění staveb, obecné 

požadavky na výstavbu, účely vyvlastnění, vstupy na pozemky a do staveb, ochranu 

veřejných zájmů a některé další věci související s předmětem této právní úpravy. 

§ 2  

Základní pojmy  

 

(1) V tomto zákoně se rozumí 

a)  změnou v území změna jeho využití nebo prostorového uspořádání, včetně umisťování 

staveb a jejich změn,  

b) stavebním pozemkem pozemek, jeho část nebo soubor pozemků, vymezený a určený k 

umístění stavby územním rozhodnutím, společným povolením, kterým se stavba 

umisťuje a povoluje (dále jen "společné povolení"), anebo regulačním plánem,  

c) zastavěným stavebním pozemkem pozemek evidovaný v katastru nemovitostí jako 

stavební parcela a další pozemkové parcely zpravidla pod společným oplocením, tvořící 

souvislý celek s obytnými a hospodářskými budovami,  

d) zastavěným územím území vymezené územním plánem nebo postupem podle tohoto 

zákona; nemá-li obec takto vymezené zastavěné území, je zastavěným územím zastavěná 
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část obce vymezená k 1. září 1966 a vyznačená v mapách evidence nemovitostí (dále jen 

"intravilán"),  

e) nezastavitelným pozemkem pozemek, jenž nelze zastavět na území obce, která nemá 

vydaný územní plán, a to  

1. pozemek veřejné zeleně a parku1) sloužící obecnému užívání;  

2. v intravilánu lesní pozemek nebo soubor sousedících lesních pozemků o výměře 

větší než 0,5 ha,  

f) nezastavěným územím pozemky nezahrnuté do zastavěného území nebo do zastavitelné 

plochy,  

g) plochou část území tvořená jedním či více pozemky nebo jejich částí, která je vymezena 

v politice územního rozvoje, územním rozvojovém plánu, zásadách územního rozvoje 

nebo územním plánu, popřípadě v územně plánovacích podkladech s ohledem na stávající 

nebo požadovaný způsob jejího využití a její význam,  

h) plochou nadmístního, popřípadě republikového významu plocha, která svým významem, 

rozsahem nebo využitím ovlivní území více obcí, popřípadě území více krajů; v případě 

hlavního města Prahy se za plochu nadmístního významu považuje plocha celoměstského 

významu,  

i) koridorem plocha vymezená pro umístění vedení dopravní a technické infrastruktury 

nebo opatření nestavební povahy,  

j) zastavitelnou plochou plocha vymezená k zastavění v územním plánu nebo v, zásadách 

územního rozvoje zásadách územního rozvoje nebo územním rozvojovém plánu,  

k) veřejnou infrastrukturou pozemky, stavby, zařízení, a to  

1. dopravní infrastruktura, například stavby pozemních komunikací, drah, vodních 

cest, letišť a s nimi souvisejících zařízení;  

2. technická infrastruktura, kterou jsou vedení a stavby a s nimi provozně 

související zařízení technického vybavení, například vodovody, vodojemy, 

kanalizace, čistírny odpadních vod, stavby ke snižování ohrožení území 

živelními nebo jinými pohromami, stavby a zařízení pro nakládání s odpady, 

trafostanice, energetické vedení, komunikační vedení veřejné komunikační 

sítě a elektronické komunikační zařízení veřejné komunikační sítě, 

produktovody a zásobníky plynu;  

3. občanské vybavení, kterým jsou stavby, zařízení a pozemky sloužící například 

pro vzdělávání a výchovu, sociální služby a péči o rodiny, zdravotní služby, 

kulturu, veřejnou správu, ochranu obyvatelstva;  

4. veřejné prostranství1),  
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zřizované nebo užívané ve veřejném zájmu,  

l) veřejně prospěšnou stavbou stavba pro veřejnou infrastrukturu určená k rozvoji nebo 

ochraně území obce, kraje nebo státu, vymezená ve vydané územně plánovací 

dokumentaci,  

m) veřejně prospěšným opatřením opatření nestavební povahy sloužící ke snižování 

ohrožení území a k rozvoji anebo k ochraně přírodního, kulturního a archeologického 

dědictví, vymezené ve vydané územně plánovací dokumentaci,  

n) územně plánovací dokumentací  

1. územní rozvojový plán; 

1.2. zásady územního rozvoje;  

2.3. územní plán;  

3.4. regulační plán.  

(2) V tomto zákoně se dále rozumí  

a) pořizovatelem příslušný obecní úřad, krajský úřad, Ministerstvo pro místní rozvoj (dále 

jen "ministerstvo") nebo Ministerstvo obrany, který pořizuje územně plánovací podklady, 

územně plánovací dokumentaci, vymezení zastavěného území nebo politiku územního 

rozvoje,  

b) stavebním podnikatelem osoba oprávněná k provádění stavebních nebo montážních prací 

jako předmětu své činnosti podle zvláštních právních předpisů2),  

c) stavebníkem osoba, která pro sebe žádá vydání stavebního povolení nebo ohlašuje 

provedení stavby, terénní úpravy nebo zařízení, jakož i její právní nástupce, a dále osoba, 

která stavbu, terénní úpravu nebo zařízení provádí, pokud nejde o stavebního podnikatele 

realizujícího stavbu v rámci své podnikatelské činnosti; stavebníkem se rozumí též 

investor a objednatel stavby,  

d) stavebním dozorem odborný dozor nad prováděním stavby svépomocí vykonávaný 

osobou, která má vysokoškolské vzdělání stavebního nebo architektonického směru nebo 

střední vzdělání stavebního směru s maturitní zkouškou a alespoň 3 roky praxe při 

provádění staveb,  

e) obecnými požadavky na výstavbu obecné požadavky na využívání území, technické 

požadavky na stavby a obecné technické požadavky zabezpečující bezbariérové užívání 

staveb, stanovené prováděcími právními předpisy.  

(3) Stavbou se rozumí veškerá stavební díla, která vznikají stavební nebo montážní 

technologií, bez zřetele na jejich stavebně technické provedení, použité stavební výrobky, 

materiály a konstrukce, na účel využití a dobu trvání. Dočasná stavba je stavba, u které 
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stavební úřad předem omezí dobu jejího trvání. Za stavbu se považuje také výrobek plnící 

funkci stavby. Stavba, která slouží reklamním účelům, je stavba pro reklamu.  

(4) Pokud se v tomto zákoně používá pojmu stavba, rozumí se tím podle okolností i její část 

nebo změna dokončené stavby.  

(5) Změnou dokončené stavby je  

a) nástavba, kterou se stavba zvyšuje,  

b) přístavba, kterou se stavba půdorysně rozšiřuje a která je vzájemně provozně propojena s 

dosavadní stavbou,  

c) stavební úprava, při které se zachovává vnější půdorysné i výškové ohraničení stavby; za 

stavební úpravu se považuje též zateplení pláště stavby.  

(6) Změnou stavby před jejím dokončením se rozumí změna v provádění stavby oproti jejímu 

povolení nebo dokumentaci stavby ověřené stavebním úřadem, nebo autorizovaným 

inspektorem.  

(7) Zastavěná plocha pozemku je součtem všech zastavěných ploch jednotlivých staveb. 

Zastavěnou plochou stavby se rozumí plocha ohraničená pravoúhlými průměty vnějšího 

líce obvodových konstrukcí všech nadzemních i podzemních podlaží do vodorovné 

roviny. Plochy lodžií a arkýřů se započítávají. U objektů poloodkrytých (bez některých 

obvodových stěn) je zastavěná plocha vymezena obalovými čarami vedenými vnějšími 

líci svislých konstrukcí do vodorovné roviny. U zastřešených staveb nebo jejich částí bez 

obvodových svislých konstrukcí je zastavěná plocha vymezena pravoúhlým průmětem 

střešní konstrukce do vodorovné roviny.  

(8) Souborem staveb se rozumí vzájemně související stavby, jimiž se v rámci jednoho 

stavebního záměru uskutečňuje výstavba na souvislém území nebo za společným účelem.  

(9) Stavbou hlavní souboru staveb se rozumí stavba, která určuje účel výstavby souboru 

staveb. Vedlejší stavbou v souboru staveb se rozumí stavba, která se stavbou hlavní svým 

účelem užívání nebo umístěním souvisí a která zabezpečuje uživatelnost stavby hlavní 

nebo doplňuje účel užívání stavby hlavní.  

§ 4 

(1) Orgány územního plánování a stavební úřady přednostně využívají zjednodušující 

postupy a postupují tak, aby dotčené osoby byly co nejméně zatěžovány a aby v případě, 

kdy lze za podmínek tohoto zákona vydat v dané věci, zejména u jednoduchých staveb, 

pouze jedno rozhodnutí, upustily od dalšího povolování záměru. Pokud je spolu se 

stavbou hlavní předmětem žádosti nebo ohlášení soubor staveb, stavební úřad všechny 

stavby projedná v režimu stavby hlavní. Stanoví-li tak tento zákon, mohou orgány 

územního plánování a stavební úřady uzavřít s žadatelem veřejnoprávní smlouvu místo 

vydání správního rozhodnutí. Tím nesmí být dotčena práva a oprávněné zájmy dotčených 

osob a zájmy dotčených orgánů3).  
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(2) Orgány územního plánování a stavební úřady postupují ve vzájemné součinnosti s 

dotčenými orgány chránícími veřejné zájmy podle zvláštních právních předpisů4) nebo 

tohoto zákona. Dotčené orgány vydávají  

a) závazná stanoviska5) pro rozhodnutí a pro jiné úkony stavebního úřadu nebo úkony 

autorizovaného inspektora podle tohoto zákona, nestanoví-li zvláštní právní předpis 

jinak,  

b) stanoviska, která nejsou samostatným rozhodnutím ve správním řízení a jejichž obsah je 

závazný pro politiku územního rozvoje a pro opatření obecné povahy podle tohoto 

zákona.  

Pro obsah stanoviska se použije § 149 odst. 2 správního řádu obdobně.  

(3) Obsahuje-li posuzovaný návrh varianty řešení, dotčený orgán posuzuje každou variantu 

samostatně.  

(4) Dotčený orgán je vázán svým předchozím stanoviskem nebo závazným stanoviskem. 

Navazující stanoviska nebo navazující závazná stanoviska mohou dotčené orgány v téže 

věci uplatňovat pouze na základě nově zjištěných a doložených skutečností, které 

nemohly být uplatněny dříve a kterými se podstatně změnily podmínky, za kterých bylo 

původní stanovisko nebo závazné stanovisko vydáno, nebo skutečností vyplývajících z 

větší podrobnosti pořízené územně plánovací dokumentace nebo podkladů pro 

rozhodnutí nebo jiný úkon orgánu územního plánování nebo stavebního úřadu podle 

tohoto zákona, jinak se k nim nepřihlíží.  

(5) V řízeních podle části čtvrté tohoto zákona se nepřihlíží k závazným stanoviskům 

dotčených orgánů ve věcech, o kterých bylo rozhodnuto v územně plánovací 

dokumentaci, v územním rozhodnutí nebo v územním opatření o stavební uzávěře anebo 

v územním opatření o asanaci území, nejde-li o závazné stanovisko uplatněné na základě 

nově zjištěných a doložených skutečností podle odstavce 4.  

(6) Stanoví-li dotčené orgány ve svém závazném stanovisku podmínky, jsou příslušné 

kontrolovat jejich dodržování; stavební úřad poskytne součinnost potřebnou ke kontrole 

těchto podmínek.  

(7) Je-li dotčeným orgánem podle zvláštních právních předpisů tentýž orgán veřejné správy, 

vydává koordinované stanovisko nebo koordinované závazné stanovisko, zahrnující 

požadavky na ochranu všech dotčených veřejných zájmů, které hájí. Koordinované 

stanovisko nebo koordinované závazné stanovisko lze vydat pouze v případě, nejsou-li 

požadavky na ochranu dotčených veřejných zájmů v rozporu. Ustanovení správního řádu 

o společném řízení6) se použijí přiměřeně.  

(8) Orgány územního plánování a stavební úřady projednávají protichůdná stanoviska nebo 

protichůdná závazná stanoviska dotčených orgánů. Dojde-li k rozporu mezi příslušnými 

orgány podle tohoto zákona a dotčenými orgány, jakož i mezi dotčenými orgány 

navzájem, postupuje se podle správního řádu.  
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(9) Nezákonné závazné stanovisko dotčeného orgánu, vydané pro účely řízení podle tohoto 

zákona, lze zrušit nebo změnit správním orgánem nadřízeným dotčenému orgánu pouze 

v rámci odvolacího řízení proti rozhodnutí, které bylo závazným stanoviskem podmíněno, 

postupem podle § 149 odst. 4 správního řádu. Na postup nadřízeného správního orgánu 

se přiměřeně použijí ustanovení o přezkumném řízení podle § 94 a násl. správního řádu, 

včetně lhůt podle § 96, s tím, že lhůta jednoho roku se počítá ode dne vydání závazného 

stanoviska dotčeného orgánu.  

(9) O prodloužení lhůty k vydání závazného stanoviska podle správního řádu vydá 

dotčený orgán usnesení, které se pouze poznamená do spisu, a dotčený orgán 

vyrozumí o této skutečnost žadatele. Jestliže není závazné stanovisko dotčeného 

orgánu vydáno ve lhůtě pro jeho vydání, považuje se za souhlasné a bez podmínek.  

(10) Nezákonné závazné stanovisko nadřízeného správního orgánu lze zrušit nebo změnit v 

přezkumném řízení, k němuž je příslušný nadřízený správní orgán správního orgánu, 

který vydal závazné stanovisko. Na postup nadřízeného správního orgánu se přiměřeně 

použijí ustanovení o přezkumném řízení podle § 94 a násl. správního řádu, včetně lhůt 

podle § 96, s tím, že lhůta jednoho roku se počítá ode dne vydání závazného stanoviska 

správního orgánu nadřízeného dotčenému orgánu.  

(10) Jestliže v případě uvedeném v odstavci 9 větě druhé nebyly splněny předpoklady 

pro vydání souhlasného závazného stanoviska bez podmínek, vydá nadřízený 

správní orgán nové závazné stanovisko, kterým se závazné stanovisko podle 

odstavce 9 ruší. Nové závazné stanovisko lze vydat do 1 roku od právní moci 

rozhodnutí, které bylo závazným stanoviskem podmíněno. (11) Zrušení nebo 

změna závazného stanoviska správního orgánu nadřízeného dotčenému orgánu v případě, 

že rozhodnutí, které bylo podmíněno závazným stanoviskem dotčeného orgánu, o jehož 

zrušení nebo změně nadřízený správní orgán rozhodl, a které současně založilo jeho 

adresátům právo podle tohoto zákona a již nabylo právní moci, není důvodem obnovy 

řízení.  

(11) Lhůty pro zahájení přezkumného řízení a zrušení nebo změnu závazného stanoviska 

v přezkumném řízení u závazného stanoviska podle odstavce 2 písm. a), které je 

podkladem pro jiný úkon stavebního úřadu, počínají běžet ode dne, kdy jiný úkon 

nabyl právních účinků. Lhůty pro zahájení přezkumného řízení a zrušení nebo 

změnu závazného stanoviska v přezkumném řízení u závazného stanoviska podle 

odstavce 2 písm. a), které je podkladem pro vydání certifikátu autorizovaného 

inspektora, počínají běžet ode dne vzniku práva provést oznámený záměr. 

(12) Odstavce 9 a 10 se nepoužijí na závazné stanovisko 

 a) k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí podle zákona o 

posuzování vlivů na životní prostředí, 

 b) orgánu ochrany přírody podle zákona o ochraně přírody a krajiny, kterým se 

1. vyslovuje souhlas k zásahům, které by mohly vést k závažnému nebo 

nevratnému poškození nebo ke zničení přírodního stanoviště v zájmu 

Evropských společenství nebo druhů v zájmu Evropských společenství, 
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2. uděluje souhlas k činnostem podmíněným souhlasem orgánu ochrany 

přírody v ptačích oblastech, 

3. posuzuje splnění podmínek pro povolení výjimky ze zákazů u zvláště 

chráněných druhů rostlin a živočichů, které jsou předmětem ochrany podle 

práva Evropské unie a podle zákona o ochraně přírody a krajiny, 

4. uděluje souhlas s činnostmi vymezenými v bližších ochranných 

podmínkách zvláště chráněných území, která byla vyhlášena k zajištění 

udržení příznivého stavu evropských stanovišť nebo stanovišť evropsky 

významných druhů, které jsou předmětem ochrany evropsky významných 

lokalit. 

5. posuzuje záměr z hlediska zájmů chráněných podle zákona o ochraně 

přírody a krajiny, a které je vydáno jako jednotné závazné stanovisko k 

zásahu do přírody a krajiny. 

§ 7 

Orgány kraje 

(1) Krajský úřad v přenesené působnosti 

a) pořizuje zásady územního rozvoje a v zákonem stanovených případech regulační plán pro 

plochy a koridory nadmístního významu, 

b) pořizuje územně plánovací podklady, 

c) vydává závazné stanovisko podle § 96b u záměrů nacházejících se ve správních obvodech 

několika obcí s rozšířenou působností, 

d) vydává územní rozhodnutí v zákonem stanovených případech, 

e) určuje stavební úřad příslušný k územnímu řízení v zákonem stanovených případech, 

f) vkládá data do národního geoportálu územního plánování a do evidence územně 

plánovací činnosti za svůj správní obvod, 

g) vykonává další činnosti podle tohoto zákona. 

(2) Zastupitelstvo kraje 

a) vydává v samostatné působnosti zásady územního rozvoje, 

b) schvaluje v samostatné působnosti zadání, případně pokyny pro zpracování návrhu zásad 

územního rozvoje, 

c) schvaluje v samostatné působnosti zprávu o uplatňování zásad územního rozvoje, 

d) vydává regulační plán v zákonem stanovených případech, 
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e) vykonává další činnosti podle tohoto zákona. 

(3) Rada kraje 

a) uplatňuje v samostatné působnosti stanovisko k návrhu politiky územního rozvoje a 

územního rozvojového plánu, 

b) vydává v zákonem stanovených případech územní opatření o asanaci a územní opatření 

o stavební uzávěře. 

(4) Krajské úřady vykonávají státní dozor ve věcech územního plánování a stavebního řádu. 

Ministerstvo 

§ 11 

 

(1) Ministerstvo je ústředním správním úřadem ve věcech územního plánování a  

a) vykonává státní dozor ve věcech územního plánování,  

b) pořizuje politiku územního rozvoje a k tomu potřebné územně plánovací podklady,  

c) pořizuje a vydává územní rozvojový plán, 

cd) vede národní geoportál územního plánování a evidenci územně plánovací činnosti,  

de) vykonává další činnosti podle tohoto zákona.  

(2) Ministerstvo zajišťuje metodickou podporu uplatňování soudobých poznatků územního 

plánování, urbanismu, architektury a poznatků stavebně technických, jakož i veřejných 

zájmů ve výstavbě a stavebnictví, zejména v ochraně životů a zdraví, v péči o životní 

prostředí a v ochraně kulturního, archeologického a přírodního dědictví.  

(3) Ministerstvo může zřídit organizační složku státu k řešení koncepčních otázek teorie a 

praxe v oboru územního plánování, urbanismu a architektury. Touto činností může 

pověřit již existující odborně způsobilou organizační složku státu.  

(3) Ministerstvo může zřídit organizační složku státu, která 

a) řeší koncepční otázky teorie a praxe v oboru územního plánování a stavebního řádu, 

urbanismu a architektury, a 

b) zpracovává návrh politiky územního rozvoje, územního rozvojového plánu, jejich 

aktualizací a úplná znění po jejich aktualizaci a územně plánovací podklady. 

§ 19 

Úkoly územního plánování 
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(1) Úkolem územního plánování je zejména 

a) zjišťovat a posuzovat stav území, jeho přírodní, kulturní a civilizační hodnoty, 

b) stanovovat koncepci rozvoje území, včetně urbanistické koncepce s ohledem na hodnoty 

a podmínky území, 

c) prověřovat a posuzovat potřebu změn v území, veřejný zájem na jejich provedení, jejich 

přínosy, problémy, rizika s ohledem například na veřejné zdraví, životní prostředí, 

geologickou stavbu území, vliv na veřejnou infrastrukturu a na její hospodárné využívání, 

d) stanovovat urbanistické, architektonické a estetické požadavky na využívání a prostorové 

uspořádání území a na jeho změny, zejména na umístění, uspořádání a řešení staveb a 

veřejných prostranství, 

e) stanovovat podmínky pro provedení změn v území, zejména pak pro umístění a 

uspořádání staveb s ohledem na stávající charakter a hodnoty území a na využitelnost 

navazujícího území, 

f) stanovovat pořadí provádění změn v území (etapizaci), 

g) vytvářet v území podmínky pro snižování nebezpečí ekologických a přírodních katastrof 

a pro odstraňování jejich důsledků, a to především přírodě blízkým způsobem, 

h) vytvářet v území podmínky pro odstraňování důsledků náhlých hospodářských změn, 

i) stanovovat podmínky pro obnovu a rozvoj sídelní struktury, pro kvalitní bydlení a pro 

rozvoj rekreace a cestovního ruchu, 

j) prověřovat a vytvářet v území podmínky pro hospodárné vynakládání prostředků z 

veřejných rozpočtů na změny v území, 

k) vytvářet v území podmínky pro zajištění civilní ochrany, 

l) určovat nutné asanační, rekonstrukční a rekultivační zásahy do území, 

m) vytvářet podmínky pro ochranu území podle zvláštních právních předpisů4),12) před 

negativními vlivy záměrů na území a navrhovat kompenzační opatření, pokud zvláštní 

právní předpis nestanoví jinak, 

n) regulovat rozsah ploch pro využívání přírodních zdrojů, 

o) uplatňovat poznatky zejména z oborů architektury, urbanismu, územního plánování a 

ekologie a památkové péče. 

(2) Úkolem územního plánování je také posouzení vlivů politiky územního rozvoje, zásad 

územního rozvoje nebo územního plánu na udržitelný rozvoj území (§ 18 odst. 1). Pro 

účely tohoto posouzení se zpracovává vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území. 
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Jeho součástí je také vyhodnocení vlivů na životní prostředí s náležitostmi stanovenými 

v příloze k tomuto zákonu, včetně posouzení vlivu na předmět ochrany a celistvost 

evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti. 

(2) Úkolem územního plánování je také posouzení vlivů politiky územního rozvoje, 

územního rozvojového plánu, zásad územního rozvoje nebo územního plánu na 

udržitelný rozvoj území (§ 18 odst. 1). Pro účely tohoto posouzení se zpracovává 

vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území. Jeho součástí je také vyhodnocení 

vlivů na životní prostředí, ve kterém se určí, popíšou a posoudí možné významné 

vlivy na životní prostředí vyplývající z politiky územního rozvoje, územního 

rozvojového plánu, zásad územního rozvoje nebo územního plánu a rozumná 

náhradní řešení s přihlédnutím k cílům posuzovaných dokumentů. Náležitosti 

tohoto posouzení jsou stanoveny v příloze k tomuto zákonu, včetně posouzení vlivu 

na předmět ochrany a celistvost evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti. 

§ 20 

Zveřejňování písemností 

(1)  Příslušný správní orgán musí veřejnosti a dotčeným orgánům zajistit možnost seznámit 

se s návrhy zadání, územně plánovací dokumentace nebo zprávy o jejím uplatňování ode 

dne vyvěšení veřejné vyhlášky. 

(2) Příslušný správní orgán zveřejňuje zadání územně plánovací dokumentace a jeho 

návrh, zprávu o uplatňování územně plánovací dokumentace a její návrh a návrh 

územně plánovací dokumentace v informačním systému územního plánování. 

(23)  Písemností se rozumí i výkresy, schémata a jiná zobrazení. 

§ 20a 

Jednotný standard územně plánovací dokumentace 

(1) Územně plánovací dokumentace, její aktualizace nebo změna a úplné znění územně 

plánovací dokumentace po vydání poslední aktualizace nebo změny se vyhotovuje rovněž 

v elektronické verzi ve strojově čitelném formátu68) včetně prostorových dat74) ve 

vektorové formě. 

(2) Vybrané části územně plánovací dokumentace, její aktualizace nebo změny a úplné 

znění územně plánovací dokumentace se zpracovávají v jednotném standardu. 

(3) Jednotný standard územně plánovací dokumentace stanoví standardizované části 

územně plánovací dokumentace a požadavky na 

a) strukturu standardizovaných částí územně plánovací dokumentace, 

b) grafické vyjádření standardizovaných částí územně plánovací dokumentace, 
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c) výměnný formát dat a 

d) metadata75). 

(4) Náležitosti jednotného standardu územně plánovací dokumentace podle odstavce 3 

stanoví prováděcí právní předpis. 

_________ 

74) § 2 písm. e) zákona č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, 

ve znění pozdějších předpisů. 

75) § 2 písm. f) zákona č. 123/1998 Sb. 

§ 24 

Kvalifikační požadavky pro územně plánovací činnost  

(1) Krajský úřad a úřad územního plánování vykonává územně plánovací činnost podle § 6 

odst. 1 nebo § 7 odst. 1 prostřednictvím úředníků splňujících kvalifikační požadavky pro 

výkon územně plánovací činnosti. Obecní úřad, který není úřadem územního plánování, 

vykonává územně plánovací činnost podle § 6 odst. 2 prostřednictvím úředníka nebo jiné 

fyzické osoby, kteří splňují kvalifikační požadavky pro výkon územně plánovací činnosti. 

Kvalifikační požadavky pro výkon územně plánovací činnosti splňuje úředník nebo 

fyzická osoba, která má osvědčení zvláštní odborné způsobilosti podle zvláštního 

právního předpisu17) a splňuje kvalifikační požadavky vzdělání a praxe podle tohoto 

zákona; ustanovení zvláštního právního předpisu17) o vydávání osvědčení o uznání 

rovnocennosti vzdělání se nepoužije.  

(2) Kvalifikační požadavky vzdělání a praxe splňuje autorizovaný architekt, kterému byla 

udělena autorizace pro obor územní plánování nebo bez specifikace oboru podle 

zvláštního právního předpisu14).  

(3) Kvalifikační požadavky vzdělání a praxe splňuje dále fyzická osoba, která má  

a) vysokoškolské vzdělání uznané pro autorizaci v oboru územní plánování a nejméně 18 

měsíců praxe při výkonu územně plánovací činnosti ve veřejné správě (dále jen 

"odpovídající praxe"), nebo  

b) vysokoškolské vzdělání příbuzného oboru, uznaného pro autorizaci v oboru územní 

plánování nebo vysokoškolské vzdělání se stavebním zaměřením a nejméně 3 roky 

odpovídající praxe., nebo 

c) vysokoškolské vzdělání v dalších oborech souvisejících s územním plánováním, 

jejichž seznam určí ministerstvo prováděcím právním předpisem, a nejméně 3 roky 

odpovídající praxe. 
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(4) Úředník nesplňující kvalifikační požadavky může vykonávat územně plánovací činnost 

podle odstavce 1, pokud je zajištěno, že bude do doby splnění uvedených požadavků 

vykonávat tuto činnost pod odborným vedením úředníka splňujícího kvalifikační 

požadavky pro výkon územně plánovací činnosti, nejvýše však po dobu 3 let.  

Díl 2  

Politika územního rozvoje  

§ 31 

 

(1) Politika územního rozvoje určuje ve stanoveném období požadavky na konkretizaci úkolů 

územního plánování v republikových, přeshraničních a mezinárodních souvislostech, 

zejména s ohledem na udržitelný rozvoj území, a určuje strategii a základní podmínky 

pro naplňování těchto úkolů. 

 (2) Politika územního rozvoje s ohledem na možnosti území koordinuje tvorbu a aktualizaci 

územního rozvojového plánu a zásad územního rozvoje, tvorbu koncepcí 

schvalovaných ministerstvy a jinými ústředními správními úřady a záměry na změny v 

území republikového významu a stanoví úkoly zajišťující tuto koordinaci. 

 (3) Politiku územního rozvoje pořizuje ministerstvo pro celé území republiky a schvaluje ji 

vláda. Ministerstvo zajistí, aby ve Sbírce zákonů bylo uveřejněno sdělení o schválení 

politiky územního rozvoje, a celý dokument zveřejní způsobem umožňujícím dálkový 

přístup. 

 (4) Politika územního rozvoje je závazná pro pořizování a vydávání územního rozvojového 

plánu, zásad územního rozvoje, územních plánů, regulačních plánů a pro rozhodování v 

území dnem následujícím po dni zveřejnění sdělení podle odstavce 3. 

§ 32 

Obsah politiky územního rozvoje 

(1) Politika územního rozvoje 

a) stanoví republikové priority územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje 

území, 

b) vymezuje oblasti se zvýšenými požadavky na změny v území z důvodů soustředění aktivit 

mezinárodního a republikového významu nebo které svým významem přesahují území 

jednoho kraje, to je rozvojové oblasti a rozvojové osy, 

c) vymezuje oblasti se specifickými hodnotami a se specifickými problémy mezinárodního 

a republikového významu nebo které svým významem přesahují území jednoho kraje, 

d) schematicky vymezuje plochy a koridory dopravní a technické infrastruktury 

mezinárodního a republikového významu nebo které svým významem přesahují území 

jednoho kraje, 

e) stanoví ve vymezených oblastech, plochách a koridorech kritéria a podmínky pro 

rozhodování o možných variantách nebo alternativách změn v území a pro jejich 
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posuzování, zejména s ohledem na jejich budoucí význam, možná ohrožení, rozvoj, 

útlum, preference a rizika, 

f) stanoví úkoly podle § 31., 

g) stanoví, které plochy a koridory zejména dopravní a technické infrastruktury 

budou předmětem řešení územního rozvojového plánu. 

(2) K návrhu politiky územního rozvoje ministerstvo zajistí vyhodnocení vlivů na udržitelný 

rozvoj území. Ve vyhodnocení vlivů na životní prostředí se popíšou a vyhodnotí zjištěné 

a předpokládané závažné vlivy politiky územního rozvoje na životní prostředí a přijatelné 

alternativy naplňující cíle politiky územního rozvoje. 

§ 35 

Aktualizace politiky územního rozvoje 

(1) Ministerstvo zpracovává ve spolupráci s ministerstvy, jinými ústředními správními úřady 

a kraji každé 4 roky zprávu o uplatňování politiky územního rozvoje, která má náležitosti 

stanovené v odstavci 2. První zprávu ministerstvo zpracuje do 4 let od prvního schválení 

politiky územního rozvoje vládou. 

(2) Zpráva o uplatňování politiky územního rozvoje obsahuje zejména 

a) vyhodnocení plnění úkolů politiky územního rozvoje, 

b) vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území s uvedením, zda nebyly zjištěny 

nepředpokládané negativní dopady na životní prostředí, spolu s návrhy pro jejich 

eliminaci, minimalizaci nebo kompenzaci, 

c) posouzení vlivu zásad územního rozvoje jednotlivých krajů, podkladů a dokumentů 

veřejné správy s celostátním zaměřením, například politik, strategií, koncepcí, plánů, 

programů, generelů, na uplatňování politiky územního rozvoje, 

d) návrhy na aktualizaci politiky územního rozvoje a jejich zdůvodnění, popřípadě návrh a 

důvody na pořízení nové politiky územního rozvoje, 

e) stanovisko podle § 45i odst. 1 zákona o ochraně přírody a krajiny, 

f) stanovisko Ministerstva životního prostředí zpracované na základě kritérií podle přílohy 

č. 8 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí s uvedením, zda má být aktualizace 

politiky územního rozvoje posouzena z hlediska vlivů na životní prostředí, 

g) návrh opatření, která je nutno provést v územně plánovací činnosti krajů a obcí, v činnosti 

ministerstev a dalších ústředních správních úřadů. 

(3) Ministerstvo zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup návrh zprávy o 

uplatňování politiky územního rozvoje a stanoví lhůtu pro podání písemných připomínek 
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obcí a veřejnosti, která nesmí být kratší než 30 dnů ode dne zveřejnění návrhu. 

Připomínky se podávají ministerstvu. K později uplatněným připomínkám se nepřihlíží. 

(4) Na základě zprávy o uplatňování politiky územního rozvoje vláda rozhodne o její 

aktualizaci nebo o zpracování nového návrhu politiky územního rozvoje; při tom se 

postupuje obdobně podle ustanovení § 33 a 34. Vyhodnocení vlivů aktualizace na 

udržitelný rozvoj území se zpracovává jen tehdy, pokud tak stanovilo Ministerstvo 

životního prostředí ve stanovisku podle § 35 odst. 2 písm. f)odstavce 2 písm. f). 

(5) Z důvodu naléhavého veřejného zájmu může vláda rozhodnout o aktualizaci politiky 

územního rozvoje, jejím obsahu a zkrácení lhůt uvedených v § 33 bez předložení zprávy 

o uplatňování politiky územního rozvoje. Při této aktualizaci se použijí přiměřeně § 33 a 

34. 

(6) Vláda může v odůvodněných případech rozhodnout o souběžném pořízení 

aktualizace politiky územního rozvoje a územního rozvojového plánu nebo jeho 

aktualizace. 

(67) Aktualizace politiky územního rozvoje se projednává a schvaluje v rozsahu měněných 

částí. Po jejím schválení ministerstvo zajistí vyhotovení úplného znění politiky územního 

rozvoje po její poslední aktualizaci. 

(78) Aktualizaci politiky územního rozvoje a úplné znění politiky územního rozvoje po její 

aktualizaci ministerstvo zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup. 

Díl 3 

Územně plánovací dokumentace 

 

Oddíl 1 

 

Územní rozvojový plán 

§ 35a 

(1) Na základě politiky územního rozvoje vydá ministerstvo územní rozvojový plán. 

Současně s návrhem územního rozvojového plánu se zpracovává vyhodnocení vlivů 

na udržitelný rozvoj území. 

(2) Územní rozvojový plán je závazný pro pořizování a vydávání zásad územního 

rozvoje, územních plánů, regulačních plánů a pro rozhodování v území.  

(3) Územní rozvojový plán se pořizuje pro celé území republiky a vydává se formou 

opatření obecné povahy.  

(4) Územní rozvojový plán ani vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území nesmí 

obsahovat podrobnosti náležející svým obsahem územnímu plánu, regulačnímu 

plánu nebo navazujícím rozhodnutím. 

§ 35b 
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Obsahové náležitosti a struktura územního rozvojového plánu 

(1) Územní rozvojový plán obsahuje textovou a grafickou část. 

(2) Textová část územního rozvojového plánu obsahuje zejména 

a) vymezení ploch a koridorů mezinárodního a republikového významu nebo ploch a 

koridorů, které svým významem přesahují území jednoho kraje, stanovené 

politikou územního rozvoje a stanovení účelu jejich vymezení, popřípadě podmínky 

pro rozhodování v území, 

b) vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, staveb a 

opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a vymezených asanačních území,  

pro která lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit, 

c) je-li to účelné, stanovení pořadí provádění změn v území, 

d) stanovení kompenzačních opatření podle § 35d odst. 6. 

 (3) Grafická část obsahuje  

a) výkres ploch a koridorů, 

b) výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací a 

c) je-li to účelné, výkres pořadí provádění změn v území. 

(4) Výkresy grafické části se zpracovávají a vydávají v měřítku 1 : 100 000 a obsahují 

jevy zobrazitelné v daném měřítku. Grafická část může být doplněna schématy. 

V případě potřeby lze výkres ploch a koridorů dále členit na samostatné výkresy. 

(5)  Odůvodnění územního rozvojového plánu obsahuje textovou a grafickou část. 

(6) Textová část odůvodnění územního rozvojového plánu obsahuje zejména 

a) stručný popis postupu pořízení územního rozvojového plánu, 

b) vyhodnocení souladu s cíli a úkoly územního plánování, s politikou územního 

rozvoje a s požadavky tohoto zákona, 

c) vyhodnocení souladu s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky 

ministerstev, jiných ústředních správních úřadů a krajů, popřípadě s výsledkem 

řešení rozporů, 

d) vyhodnocení splnění podmínek vyplývajících z případných vyjádření příslušných 

orgánů sousedních států a výsledků konzultací s nimi, 
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e) základní informace o výsledcích vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území 

včetně výsledků vyhodnocení vlivů na životní prostředí, 

f) stanovisko Ministerstva životního prostředí k vyhodnocení vlivů na životní 

prostředí11) se sdělením, jak bylo zohledněno, 

g) sdělení, jak bylo zohledněno vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území, 

h) komplexní zdůvodnění přijatého řešení včetně vybrané varianty, 

i)  kvalifikovaný odhad záborů půdního fondu pro navrhované plochy a koridory a  

j) vyhodnocení připomínek. 

(7) Grafická část odůvodnění územního rozvojového plánu obsahuje zejména  

a) koordinační výkres v měřítku 1 : 100 000 a 

b) je-li to účelné, schéma širších vztahů dokumentující vazby na území sousedních 

států. 

Projednání návrhu územního rozvojového plánu 

§ 35c 

(1) Ministerstvo pořizuje územní rozvojový plán na základě aktualizace politiky 

územního rozvoje nebo na základě rozhodnutí vlády. 

(2) Obsah územního rozvojového plánu stanoví  

a) ministerstvo na základě aktualizace politiky územního rozvoje v rozsahu podle § 32 

odst. 1 písm. g), 

b) vláda podle § 35 odst. 6, 

c) vláda, nevyžaduje-li aktualizace územního rozvojového plánu aktualizaci politiky 

územního rozvoje. 

(3) Návrh obsahu územního rozvojového plánu doručí ministerstvo příslušnému 

orgánu ochrany přírody k vydání stanoviska podle § 45i odst. 1 zákona o ochraně 

přírody a krajiny a Ministerstvu životního prostředí.  

(4) Ministerstvo životního prostředí vydá k návrhu obsahu územního rozvojového 

plánu do 30 dnů od doručení stanovisko, ve kterém podle přílohy č. 8 zákona o 

posuzování vlivů na životní prostředí a na základě stanoviska orgánu ochrany 

přírody podle předchozího odstavce stanoví podrobnější požadavky na obsah a 

rozsah vyhodnocení vlivů na životní prostředí a případné požadavky na 

vyhodnocení variant řešení, které ještě rozumně vedou k dosažení cílů územního 
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rozvojového plánu. Příslušný orgán ochrany přírody doručí stanovisko podle § 45i 

odst. 1 zákona o ochraně přírody a krajiny ministerstvu a Ministerstvu životního 

prostředí nejpozději 7 dní před uplynutím lhůty podle věty první. 

§ 35d 

(1)  Na základě obsahu územního rozvojového plánu a stanovisek podle § 35c odst. 4 

zajistí ministerstvo zpracování návrhu územního rozvojového plánu a vyhodnocení 

vlivů na udržitelný rozvoj území. 

  (2) Ministerstvo zašle návrh územního rozvojového plánu a vyhodnocení vlivů na 

udržitelný rozvoj území ministerstvům, jiným ústředním správním úřadům a 

krajům, které mohou uplatnit svá stanoviska do 60 dnů od obdržení návrhu 

územního rozvojového plánu. Ke stanoviskům a vyjádřením podaným po této lhůtě 

se nepřihlíží. 

(3) Ministerstvo zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup návrh územního 

rozvojového plánu a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území, a nejméně 30 

dnů předem oznámí místo a dobu konání veřejného projednání. Do 7 dnů ode dne 

veřejného projednání může každý podat u ministerstva písemné připomínky. K 

později uplatněným připomínkám se nepřihlíží. 

(4) Ministerstvo ve spolupráci s Ministerstvem zahraničních věcí a Ministerstvem 

životního prostředí zašle návrh územního rozvojového plánu spolu s vyhodnocením 

vlivů na udržitelný rozvoj území sousedním státům, jejichž území může být 

uplatňováním územního rozvojového plánu významně ovlivněno, a nabídne jim 

konzultace. Pokud sousední stát o konzultace projeví zájem, ministerstvo se ve 

spolupráci s Ministerstvem zahraničních věcí a Ministerstvem životního prostředí 

konzultací účastní. 

(5) Ministerstvo zašle kopie stanovisek, připomínek a případných výsledků konzultací 

podle odstavců 1 až 3 Ministerstvu životního prostředí jako podklad pro vydání 

stanoviska k návrhu koncepce podle § 10g zákona o posuzování vlivů na životní 

prostředí, které není stanoviskem podle § 4 odst. 2. Ministerstvo životního prostředí 

stanovisko uplatní do 30 dnů od obdržení těchto podkladů. Ze závažných důvodů, 

které Ministerstvo životního prostředí sdělí ministerstvu nejpozději do 30 dnů od 

obdržení podkladů, se lhůta pro uplatnění stanoviska prodlužuje, nejdéle však o 30 

dnů. Pokud Ministerstvo životního prostředí stanovisko neuplatní ve lhůtě podle 

věty druhé ani v prodloužené lhůtě, je možné územní rozvojový plán vydat i bez jeho 

stanoviska. 

(6) Pokud z posouzení vlivu na evropsky významnou lokalitu nebo ptačí oblast vyplyne, 

že územní rozvojový plán má významný negativní vliv na předmět ochrany nebo 

celistvost některé evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti, postupuje se podle 

§ 45i zákona o ochraně přírody a krajiny. Kompenzační opatření uvede Ministerstvo 

životního prostředí ve stanovisku podle § 4 odst. 2 písm. b). 

§ 35e 
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(1) Pokud návrh územního rozvojového plánu obsahuje varianty řešení, podle výsledků 

projednání vybere ministerstvo nejvhodnější variantu.  

 (2) Ministerstvo zohlední výsledky vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území, 

připomínky, případná vyjádření sousedních států a výsledky konzultací s nimi, 

stanoviska, popř. výsledky řešení rozporů a zajistí úpravu návrhu územního 

rozvojového plánu. 

(3) V případě, že došlo k podstatné úpravě návrhu na základě výsledků projednání, 

ministerstvo si vyžádá stanovisko Ministerstva životního prostředí a stanovisko 

příslušného orgánu ochrany přírody podle § 45i odst. 1 zákona o ochraně přírody a 

krajiny. Ministerstvo životního prostředí ve stanovisku uvede, zda podstatná úprava 

vyžaduje posouzení z hlediska vlivů na životní prostředí, popřípadě stanoví 

podrobnější požadavky podle § 10i zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. 

Upravený návrh a případně upravené nebo doplněné vyhodnocení vlivů na 

udržitelný rozvoj území projedná ministerstvo v rozsahu těchto úprav s 

ministerstvy, jinými ústředními správními úřady a kraji, které mohou ve lhůtě do 

30 dnů od projednání uplatnit svá stanoviska k částem řešení, které se změnily od 

projednání podle § 35d odst. 3. Upravený návrh ministerstvo zveřejní po dobu 30 

dnů způsobem umožňujícím dálkový přístup a v této lhůtě může každý uplatnit 

písemné připomínky k částem řešení, které se změnily od projednání podle § 35d 

odst. 3. 

(4) Ke stanoviskům a připomínkám ve věcech, o kterých bylo rozhodnuto při schválení 

politiky územního rozvoje, se nepřihlíží. 

§ 35f 

Vydání územního rozvojového plánu 

(1) Územní rozvojový plán se  oznámí vyvěšením pouze na úřední desce ministerstva. 

(2) Ministerstvo zajistí, aby ve Sbírce zákonů bylo uveřejněno sdělení o vydání 

územního rozvojového plánu. 

(3) Územní rozvojový plán se opatří záznamem o účinnosti, který obsahuje 

a)  označení správního orgánu, který územní rozvojový plán vydal, 

b)  datum nabytí účinnosti územního rozvojového plánu a 

c)  jméno a příjmení, funkci a podpis oprávněné úřední osoby pořizovatele, otisk 

úředního razítka. 

§ 35g 

Aktualizace územního rozvojového plánu 
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(1) Na návrh, projednání a vydání aktualizace územního rozvojového plánu se použijí 

§ 35c až 35f obdobně. 

 (2) Aktualizace územního rozvojového plánu se zpracovává, projednává a vydává v 

rozsahu měněných částí. 

(3) V případě aktualizace územního rozvojového plánu v rámci postupu dle § 35c 

odst. 4 stanoví Ministerstvo životního prostředí také, zda má být návrh jeho 

aktualizace posuzován z hlediska vlivů na životní prostředí. 

(4) Vyhodnocení vlivů aktualizace územního rozvojového plánu na udržitelný rozvoj 

území se zpracovává pouze, pokud bylo stanoveno, že tento plán má být posuzován 

z hlediska vlivů na životní prostředí. 

(5) Ministerstvo zajistí vyhotovení úplného znění územního rozvojového plánu po jeho 

poslední aktualizaci a toto vyhotovení po nabytí účinnosti aktualizace opatří 

záznamem o účinnosti. 

§ 35h 

K řízení o zrušení územního rozvojového plánu nebo jeho části je příslušný Nejvyšší 

správní soud.  

 

Oddíl 12 

Zásady územního rozvoje 

 

§ 36  

(1) Zásady územního rozvoje stanoví zejména základní požadavky na účelné a hospodárné 

uspořádání území kraje, vymezí plochy nebo koridory nadmístního významu a stanoví 

požadavky na jejich využití, zejména plochy nebo koridory pro veřejně prospěšné stavby, 

veřejně prospěšná opatření, stanoví kritéria pro rozhodování o možných variantách nebo 

alternativách změn v jejich využití. Záležitosti týkající se rozvoje území státu, které 

nejsou obsaženy v politice územního rozvoje, mohou být součástí zásad územního 

rozvoje, pokud to ministerstvo ve stanovisku podle § 37 odst. 8 z důvodů významných 

negativních vlivů přesahujících hranice kraje nevyloučí. Zásady územního rozvoje 

mohou vymezit plochu nebo koridor a stanovit jejich využití, jehož potřebu a plošné 

nároky je nutno prověřit (dále jen „územní rezerva") V územní rezervě jsou zakázány 

změny v území [§ 2 odst. 1 písm. a)], které by mohly stanovené využití podstatně ztížit 

nebo znemožnit. Změnit územní rezervu na plochu nebo koridor umožňující stanovené 

využití lze jen na základě aktualizace zásad územního rozvoje. Současně s návrhem zásad 

územního rozvoje se zpracovává vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území, 

stanovené využití územní rezervy se přitom z hlediska vlivů na životní prostředí a 

evropsky významné lokality a ptačí oblasti neposuzuje. Ve vyhodnocení vlivů na životní 

prostředí se popíšou a vyhodnotí zjištěné a předpokládané závažné vlivy zásad územního 

rozvoje na životní prostředí a přijatelné alternativy naplňující cíle zásad územního 

rozvoje.  
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(2) Zásady územního rozvoje mohou ve vybraných plochách nebo koridorech uložit 

prověření změn jejich využití územní studií. V zásadách územního rozvoje lze vymezit 

plochu nebo koridor, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno vydáním 

regulačního plánu; v tomto případě je součástí zásad jeho zadání a u regulačního plánu z 

podnětu i přiměřená lhůta pro jeho vydání. Vydání regulačního plánu jako podmínka pro 

rozhodování marným uplynutím uvedené lhůty zaniká. Zásady územního rozvoje mohou 

stanovit podmínku vydání regulačního plánu krajem a jeho zadání jen v dohodě s obcemi 

v řešeném území.  

(3) Zásady územního rozvoje v nadmístních souvislostech území kraje zpřesňují a rozvíjejí 

cíle a úkoly územního plánování v souladu s politikou územního rozvoje a územním 

rozvojovým plánem, určují strategii pro jejich naplňování a koordinují územně 

plánovací činnost obcí. Zásady územního rozvoje ani vyhodnocení vlivů na udržitelný 

rozvoj území nesmí obsahovat podrobnosti náležející svým obsahem územnímu plánu, 

regulačnímu plánu nebo navazujícím rozhodnutím.  

 (4) Zásady územního rozvoje se pořizují pro celé území kraje a vydávají se formou opatření 

obecné povahy podle správního řádu.  

(5) Zásady územního rozvoje jsou závazné pro pořizování a vydávání územních plánů, 

regulačních plánů a pro rozhodování v území.  

(6) Náležitosti obsahu zásad územního rozvoje stanoví prováděcí právní předpis.  

Návrh zásad územního rozvoje 

§ 37 

(1) Návrh zásad územního rozvoje pořídí krajský úřad na základě zadání nebo zprávy o 

uplatňování zásad územního rozvoje. K návrhu zásad územního rozvoje krajský úřad 

zajistí vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území.  

(2) Krajský úřad oznámí místo a dobu společného jednání o návrhu zásad územního rozvoje 

a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území jednotlivě nejméně 15 dnů předem 

dotčeným orgánům, ministerstvu a sousedním krajům. Dotčené orgány vyzve k uplatnění 

stanovisek ve lhůtě 30 dnů ode dne jednání, ve stejné lhůtě mohou sousední kraje uplatnit 

připomínky. K později uplatněným stanoviskům a připomínkám se nepřihlíží.  

(3) Krajský úřad doručí návrh zásad územního rozvoje a vyhodnocení vlivů na udržitelný 

rozvoj území veřejnou vyhláškou. Do 30 dnů ode dne doručení může k návrhu a 

vyhodnocení každý uplatnit u krajského úřadu písemné připomínky. K později 

uplatněným připomínkám se nepřihlíží.  

(4) Krajský úřad ve spolupráci s Ministerstvem zahraničních věcí a Ministerstvem životního 

prostředí zašle návrh zásad územního rozvoje a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj 

území sousedním státům, jejichž území může být uplatňováním zásad územního rozvoje 

významně ovlivněno, a nabídne jim konzultace. Pokud sousední stát o konzultace projeví 

zájem, krajský úřad se ve spolupráci s Ministerstvem zahraničních věcí a Ministerstvem 

životního prostředí konzultací účastní.  
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(5) Vyhodnocení podle odstavce 1 projedná krajský úřad se zástupci Ministerstva životního 

prostředí, Ministerstva práce a sociálních věcí, Ministerstva průmyslu a obchodu, 

Ministerstva zemědělství, Ministerstva dopravy, Ministerstva kultury, ministerstva a 

krajské hygienické stanice. Místo a dobu jednání oznámí krajský úřad uvedeným 

ministerstvům a krajské hygienické stanici nejméně 15 dnů předem a vyzve je k uplatnění 

vyjádření k vyhodnocení nejpozději do 30 dnů ode dne jednání. K později uplatněným 

vyjádřením se nepřihlíží. Ve vyjádřeních ministerstva a krajská hygienická stanice 

uvedou připomínky k zajištění vyváženého vztahu územních podmínek udržitelného 

rozvoje území a k výběru varianty řešení.  

(6) Krajský úřad zašle návrh zásad územního rozvoje, vyhodnocení vlivů na udržitelný 

rozvoj území, stanoviska, připomínky, vyjádření a případné výsledky konzultací podle 

odstavců 2 až 5 Ministerstvu životního prostředí jako podklad pro vydání stanoviska k 

návrhu koncepce podle § 10g zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, které není 

stanoviskem podle § 4 odst. 2, a ministerstvu. Ministerstvo životního prostředí uplatní 

stanovisko do 30 dnů od obdržení uvedených podkladů. Ze závažných důvodů, které 

Ministerstvo životního prostředí sdělí krajskému úřadu nejpozději do 30 dnů od obdržení 

podkladů, se lhůta pro uplatnění stanoviska prodlužuje, nejdéle však o 30 dnů. Pokud 

Ministerstvo životního prostředí stanovisko neuplatní ve lhůtě podle věty druhé ani v 

prodloužené lhůtě, je možné zásady územního rozvoje vydat i bez jeho stanoviska.  

(7) Pokud z posouzení vlivu na evropsky významnou lokalitu nebo ptačí oblast vyplyne, že 

zásady územního rozvoje mají významný negativní vliv na předmět ochrany nebo 

celistvost evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti, postupuje se podle § 45i zákona 

o ochraně přírody a krajiny. Kompenzační opatření uvede Ministerstvo životního 

prostředí ve stanovisku podle § 4 odst. 2 písm. b). 

(8) Ministerstvo zašle krajskému úřadu stanovisko k návrhu zásad územního rozvoje z 

hledisek zajištění koordinace využívání území, zejména s ohledem na širší územní vztahy 

a mezinárodní závazky, a souladu s politikou územního rozvoje, územním rozvojovým 

plánem, a to do 30 dnů od obdržení podkladů podle odstavce 6 věty první. Pokud nezašle 

stanovisko ve stanovené lhůtě, je možné zásady územního rozvoje vydat i bez jeho 

stanoviska.  

(9) V případě, že ministerstvo upozorní ve stanovisku krajský úřad na nedostatky z hledisek 

uvedených v odstavci 8, lze zahájit řízení o zásadách územního rozvoje až na základě 

potvrzení ministerstva o odstranění nedostatků.  

Řízení o zásadách územního rozvoje 

§ 39 

(1) Upravený a posouzený návrh zásad územního rozvoje, vyhodnocení vlivů na udržitelný 

rozvoj území a oznámení o konání veřejného projednání krajský úřad doručí veřejnou 

vyhláškou. Veřejné projednání21) návrhu a vyhodnocení se koná nejdříve 15 dnů ode dne 

doručení. K veřejnému projednání krajský úřad přizve jednotlivě ministerstvo, dotčené 

orgány, újezdní úřady dotčených vojenských újezdů, obce v řešeném území a obce 

sousedící s tímto územím (dále jen „dotčené obce“) a sousední kraje, a to nejméně 30 dnů 

předem. 
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(2) Dotčené obce, oprávněný investor a zástupce veřejnosti mohou podat námitky proti 

návrhu zásad územního rozvoje. Námitky s odůvodněním a vymezením dotčeného území 

lze uplatnit do 7 dnů ode dne veřejného projednání. Dotčené orgány a ministerstvo uplatní 

ve stejné lhůtě stanoviska k částem řešení, které byly od společného jednání (§ 37 odst. 

2) změněny. Ve stejné lhůtě může každý uplatnit připomínky k návrhu a vyhodnocení. K 

později uplatněným námitkám, stanoviskům a připomínkám se nepřihlíží. Dotčené obce, 

oprávněný investor a zástupce veřejnosti musí být na tuto skutečnost upozorněni. 

(3) Ke stanoviskům, námitkám a připomínkám ve věcech, o kterých bylo rozhodnuto při 

schválení politiky územního rozvoje nebo při vydání územního rozvojového plánu, se 

nepřihlíží. 

(4) Krajský úřad vyhodnotí výsledky projednání a zpracuje s ohledem na veřejné zájmy návrh 

rozhodnutí o námitkách a návrh vyhodnocení připomínek. Návrhy doručí dotčeným 

orgánům a ministerstvu a vyzve je, aby k nim ve lhůtě do 30 dnů od obdržení uplatnily 

stanoviska. Pokud dotčený orgán nebo ministerstvo neuplatní stanovisko v uvedené lhůtě, 

má se za to, že s návrhy souhlasí. Pokud je to nezbytné, krajský úřad zajistí úpravu návrhu 

zásad územního rozvoje v souladu s výsledky projednání. 

(5) Dojde-li na základě veřejného projednání k podstatné úpravě návrhu zásad územního 

rozvoje, krajský úřad si vyžádá stanovisko Ministerstva životního prostředí a stanovisko 

příslušného orgánu ochrany přírody podle § 45i odst. 1 zákona o ochraně přírody a 

krajiny. Ministerstvo životního prostředí ve stanovisku uvede, zda podstatná úprava 

vyžaduje posouzení z hlediska vlivů na životní prostředí, popřípadě stanoví podrobnější 

požadavky podle § 10i zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. Upravený návrh 

a případně upravené nebo doplněné vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území se v 

rozsahu těchto úprav projedná na opakovaném veřejném projednání; přitom se postupuje 

obdobně podle odstavců 1 až 3. 

(6) Je-li na základě projednání nutné část návrhu zásad územního rozvoje zcela přepracovat, 

zahrne krajský úřad požadavky na přepracování do zprávy o uplatňování zásad územního 

rozvoje za uplynulé období. Část zásad územního rozvoje, která splňuje požadavky na 

vydání, je možné vydat samostatně. 

§ 40 

(1) Krajský úřad přezkoumá soulad návrhu zásad územního rozvoje zejména 

a) s politikou územního rozvoje a územním rozvojovým plánem, 

b) s cíli a úkoly územního plánování,  

c) s požadavky tohoto zákona a jeho prováděcích právních předpisů,  

d) s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle 

zvláštních právních předpisů4), popřípadě s výsledkem řešení rozporů.  

(2) Součástí odůvodnění zásad územního rozvoje je kromě náležitostí vyplývajících ze 

správního řádu zejména  
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a) výsledek přezkoumání podle odstavce 1,  

b) základní informace o výsledcích vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území včetně 

výsledků vyhodnocení vlivů na životní prostředí,  

c) stanovisko podle § 37 odst. 6,  

d) sdělení, jak bylo stanovisko podle § 37 odst. 6 zohledněno, s uvedením závažných 

důvodů, pokud některé požadavky nebo podmínky zohledněny nebyly,  

e) komplexní zdůvodnění přijatého řešení včetně vybrané varianty.  

(3) Dojde-li však pořizovatel v průběhu řízení k závěru, že je návrh zásad územního rozvoje 

v rozporu se zákonem nebo s požadavky uvedenými v odstavci 1, předloží návrh na jeho 

zamítnutí.  

(4) Náležitosti obsahu vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území upraví prováděcí právní 

předpis.  

§ 41 

Vydání zásad územního rozvoje  

(1) Krajský úřad předkládá zastupitelstvu kraje návrh na vydání zásad územního rozvoje s 

jejich odůvodněním.  

(2) Zastupitelstvo kraje si před vydáním zásad územního rozvoje ověří, zda-li nejsou v 

rozporu s politikou územního rozvoje, územním rozvojovým plánem, se stanovisky 

dotčených orgánů nebo výsledkem řešení rozporu a se stanoviskem ministerstva.  

(3) V případě, že zastupitelstvo kraje nesouhlasí s předloženým návrhem zásad 

územního rozvoje nebo s výsledky jeho projednání, vrátí předložený návrh 

krajskému úřadu se svými pokyny k úpravě a novému projednání nebo jej zamítne. 

(34) Dojde-li ke změně nebo zrušení rozhodnutí o námitkách, je kraj povinen uvést zásady 

územního rozvoje do souladu s tímto rozhodnutím; do té doby nelze rozhodovat a 

postupovat podle těch částí zásad územního rozvoje, které jsou vymezeny v rozhodnutí o 

zrušení rozhodnutí o námitkách.  

(45) Kraj je povinen bez zbytečného odkladu uvést do souladu zásady územního rozvoje se 

schválenou politikou územního rozvoje nebo územním rozvojovým plánem. Do té doby 

nelze rozhodovat a postupovat podle částí zásad územního rozvoje, které jsou v rozporu 

se schválenou politikou územního rozvoje nebo územním rozvojovým plánem.  

(56)  Zásady územního rozvoje nelze změnit rozhodnutím podle § 97 odst. 3 správního řádu.  

§ 42 

Aktualizace zásad územního rozvoje  

(1) Krajský úřad pořídí návrh zprávy o uplatňování zásad územního rozvoje v uplynulém 

období a zašle ho ministerstvu, dotčeným orgánům, sousedním krajům, dotčeným obcím, 
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příslušnému orgánu ochrany přírody a Ministerstvu životního prostředí. Do 30 dnů od 

obdržení návrhu mohou uplatnit u krajského úřadu ministerstvo a dotčené orgány 

vyjádření s požadavky na obsah zprávy, obce připomínky a Ministerstvo životního 

prostředí stanovisko zpracované podle kritérií přílohy č. 8 zákona o posuzování vlivů na 

životní prostředí, ve kterém uvede, zda mají být aktualizace nebo nový návrh zásad 

územního rozvoje posouzeny z hlediska vlivů na životní prostředí, a případně stanoví 

požadavky podle § 10i zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. Příslušný orgán 

ochrany přírody doručí stanovisko podle § 45i odst. 1 zákona o ochraně přírody a krajiny 

krajskému úřadu a Ministerstvu životního prostředí nejpozději 7 dní před uplynutím lhůty 

pro uplatnění vyjádření, připomínek a stanoviska. K vyjádřením a připomínkám 

uplatněným po uvedené lhůtě se nepřihlíží.  

(2) Krajský úřad doručí návrh zprávy o uplatňování zásad územního rozvoje veřejnou 

vyhláškou. Do 15 dnů ode dne doručení může každý k návrhu uplatnit písemné 

připomínky. K později uplatněným připomínkám se nepřihlíží.  

(3) Krajský úřad upraví návrh zprávy podle výsledků projednání a předloží ho ke schválení 

zastupitelstvu kraje nejpozději do 4 let po vydání zásad územního rozvoje nebo jejich 

poslední aktualizace.  

(4) Při aktualizaci zásad územního rozvoje na základě schválené zprávy o jejich uplatňování 

se v měněných částech postupuje obdobně podle ustanovení § 36 až 41 s výjimkou 

vyhodnocení vlivů aktualizace zásad územního rozvoje na udržitelný rozvoj území, které 

se zpracovává, jen pokud Ministerstvo životního prostředí ve stanovisku podle odstavce 

1 uvedlo, že má být tato aktualizace posouzena z hlediska vlivů na životní prostředí. 

Krajský úřad zajistí vyhotovení úplného znění zásad územního rozvoje po vydání 

poslední aktualizace a toto vyhotovení po nabytí účinnosti aktualizace opatří záznamem 

o účinnosti.  

(5) Na základě požadavku uvedeného ve zprávě může být zpracován nový návrh zásad 

územního rozvoje.  

(6) Dojde-li ke zrušení části zásad územního rozvoje nebo nelze-li podle nich rozhodovat na 

základě § 41 odst. 3 a 4 anebo je-li kraji podán oprávněným investorem návrh na 

aktualizaci zásad územního rozvoje z důvodu rozvoje veřejné dopravní nebo technické 

infrastruktury [§ 2 odst. 1 písm. k)], zastupitelstvo kraje bezodkladně rozhodne o 

aktualizaci zásad územního rozvoje a jejím obsahu. Zpráva o uplatňování zásad územního 

rozvoje se v tomto případě nepořizuje. Při aktualizaci se postupuje obdobně podle § 36, 

§ 37 odst. 2 až 9, § 38 až 41 a § 42c; to neplatí při aktualizaci nevyžadující zpracování 

variant řešení, při které se postupuje obdobně podle § 42a až 42c a 42b. K návrhu 

aktualizace zásad územního rozvoje krajský úřad zajistí vyhodnocení vlivů na udržitelný 

rozvoj území, pokud se zpracovává. Dojde-li ke zrušení zásad územního rozvoje nebo 

jejich části, při pořizování se naváže na poslední úkon, který nebyl zrušením zpochybněn.  

(7) Pokud je pořízení aktualizace zásad územního rozvoje vyvoláno výhradní potřebou 

navrhovatele, může kraj podmínit její pořízení částečnou nebo úplnou úhradou nákladů 

uvedených v § 42a odst. 2 písm. f) navrhovatelem. Pokud je pořízení aktualizace zásad 

územního rozvoje vyvoláno schválením politiky územního rozvoje nebo její aktualizace 

nebo vydáním územního rozvojového plánu nebo jeho aktualizace, na žádost kraje 
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uhradí takto vyvolané náklady uvedené v § 42a odst. 2 písm. f) ten, v jehož prospěch nebo 

na jehož návrh byl záměr vymezen, s výjimkou případů, kdy příslušná část politiky 

územního rozvoje nebo její aktualizace, která změnu vyvolala, je zjevně ve prospěch 

rozvoje nebo ochrany hodnot území kraje, nebo byla přijata na návrh kraje příslušné části 

politiky územního rozvoje nebo územního rozvojového plánu nebo jejich 

aktualizací, které změnu vyvolaly, jsou zjevně ve prospěch rozvoje nebo ochrany 

hodnot území kraje, nebo byly přijaty na návrh kraje. 

(8) Obsahové náležitosti zprávy o uplatňování zásad územního rozvoje stanoví prováděcí 

právní předpis.  

(9) Aktualizace zásad územního rozvoje včetně zkráceného postupu pořízení aktualizace se 

zpracovává, projednává a vydává v rozsahu měněných částí.  

(10) Aktualizaci zásad územního rozvoje včetně aktualizace pořizované zkráceným 

postupem a úplné znění zásad územního rozvoje po této aktualizaci kraj doručí 

veřejnou vyhláškou; dnem doručení aktualizace zásad územního rozvoje a úplného 

znění nabývá aktualizace účinnosti. 

§ 42b  

(1) Na základě rozhodnutí zastupitelstva kraje o pořízení, nebo na základě zprávy o 

uplatňování zásad územního rozvoje v uplynulém období, ve kterých zastupitelstvo 

výslovně uvede, že aktualizace bude pořizována zkráceným způsobem, krajský úřad 

zajistí zpracování návrhu aktualizace a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území, 

pokud se zpracovává. Návrh aktualizace zásad územního rozvoje a vyhodnocení vlivů na 

udržitelný rozvoj území krajský úřad doručí ministerstvu.  

(2) Návrh aktualizace zásad územního rozvoje, vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj 

území, pokud se zpracovává, a oznámení o konání veřejného projednání krajský úřad 

doručí veřejnou vyhláškou. Dále se postupuje obdobně podle § 39 odst. 1 vět druhé a třetí.  

(3) Návrh aktualizace zásad územního rozvoje a vyhodnocení vlivů, pokud se zpracovává, 

krajský úřad projedná obdobně podle § 37 odst. 4 a podle § 37 odst. 5 s tím, že vyjádření 

k vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území mohou zde uvedené orgány uplatnit 

nejpozději do 15 dnů ode dne jednání, jinak se k nim nepřihlíží.  

(4) Dotčené orgány uplatní do 7 dnů ode dne veřejného projednání svá stanoviska k návrhu 

aktualizace a vyjádření k vyhodnocení vlivů, jinak se k nim nepřihlíží. Pro uplatňování 

námitek a připomínek se použije obdobně § 39 odst. 2 a 3.  

(5) Ministerstvo zašle krajskému úřadu stanovisko k návrhu aktualizace zásad územního 

rozvoje z hledisek zajištění koordinace využívání území, zejména s ohledem na širší 

územní vztahy a mezinárodní závazky, a souladu s politikou územního rozvoje a 

územním rozvojovým plánem. Pokud nezašle stanovisko do 30 dnů od obdržení návrhu 

aktualizace zásad územního rozvoje, stanovisek, námitek, připomínek a výsledků 

konzultací, je možné aktualizaci zásad územního rozvoje vydat i bez jeho stanoviska. V 

případě, že ministerstvo upozorní ve stanovisku krajský úřad na nedostatky z uvedených 

hledisek, lze v řízení o aktualizaci zásad územního rozvoje pokračovat až na základě 

potvrzení ministerstva o odstranění nedostatků.  
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(6) Pokud ze stanovisek uplatněných podle § 42a odst. 2 písm. d) nebo e) vyplynula potřeba 

zpracování vyhodnocení vlivů na životní prostředí, krajský úřad zašle Ministerstvu 

životního prostředí návrh aktualizace zásad územního rozvoje, vyhodnocení vlivů této 

aktualizace na udržitelný rozvoj území, stanoviska, námitky, připomínky a výsledky 

konzultací uplatněné k návrhu aktualizace zásad územního rozvoje a vyjádření k 

vyhodnocení vlivů jako podklad pro vydání stanoviska k návrhu koncepce podle § 10g 

zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, které není stanoviskem podle § 4 odst. 2. 

Ministerstvo životního prostředí uplatní stanovisko do 30 dnů od obdržení uvedených 

podkladů. Pokud Ministerstvo životního prostředí neuplatní stanovisko v uvedené lhůtě, 

je možné aktualizaci zásad územního rozvoje vydat i bez jeho stanoviska; v tomto případě 

krajský úřad zohlední také vyjádření dotčených orgánů, případná vyjádření sousedních 

států, připomínky a výsledky konzultací k vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území.  

(7) Pokud z posouzení vlivu na evropsky významnou lokalitu nebo ptačí oblast vyplyne, že 

návrh aktualizace zásad územního rozvoje má významný negativní vliv na předmět 

ochrany nebo celistvost evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti, postupuje se 

obdobně podle § 37 odst. 7.  

(8) Při pořizování a vydání aktualizace zásad územního rozvoje se dále postupuje obdobně 

podle § 39 odst. 4 až 6, § 40 a 41, § 41 a 42 odst. 9 a 10. Krajský úřad zajistí vyhotovení 

úplného znění zásad územního rozvoje po poslední aktualizaci a toto vyhotovení po 

nabytí účinnosti aktualizace opatří záznamem o účinnosti.  

§ 42c  

Nabytí účinnosti aktualizace zásad územního rozvoje  

Aktualizaci zásad územního rozvoje a úplné znění zásad územního rozvoje po této 

aktualizaci kraj doručí veřejnou vyhláškou; dnem doručení aktualizace zásad územního 

rozvoje a úplného znění nabývá aktualizace účinnosti.  

 

Oddíl 23 

Územní plán 

 

§ 43 

(1) Územní plán stanoví základní koncepci rozvoje území obce, ochrany jeho hodnot, jeho 

plošného a prostorového uspořádání (dále jen "urbanistická koncepce"), uspořádání 

krajiny a koncepci veřejné infrastruktury; vymezí zastavěné území, plochy a koridory, 

zejména zastavitelné plochy, plochy změn v krajině a plochy vymezené ke změně 

stávající zástavby, k obnově nebo opětovnému využití znehodnoceného území (dále jen 

"plocha přestavby"), pro veřejně prospěšné stavby, pro veřejně prospěšná opatření a pro 

územní rezervy a stanoví podmínky pro využití těchto ploch a koridorů. Pro územní 

rezervy se použije § 36 odst. 1 obdobně. Záležitosti nadmístního významu, které nejsou 

řešeny v zásadách územního rozvoje, mohou být součástí územního plánu, pokud to 

krajský úřad ve stanovisku podle § 50 odst. 7 z důvodu významných negativních vlivů 

přesahujících hranice obce nevyloučí. 

(2) V územním plánu lze vymezit plochu nebo koridor, v němž je rozhodování o změnách v 

území podmíněno smlouvou s vlastníky pozemků a staveb, které budou dotčeny 

navrhovaným záměrem, jejímž obsahem musí být souhlas s tímto záměrem a souhlas s 
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rozdělením nákladů a prospěchů spojených s jeho realizací (dále jen „dohoda o 

parcelaci“), zpracováním územní studie nebo vydáním regulačního plánu. V případě 

podmínění rozhodování územní studií jsou součástí územního plánu podmínky pro její 

pořízení a přiměřená lhůta pro vložení dat o ní do evidence územně plánovací činnosti (§ 

30 odst. 5); marným uplynutím lhůty omezení změn v území zaniká. V případě podmínění 

rozhodování regulačním plánem je součástí územního plánu zadání regulačního plánu a 

u regulačního plánu z podnětu přiměřená lhůta pro jeho vydání. Podmínka vydání 

regulačního plánu z podnětu pozbývá platnosti marným uplynutím uvedené lhůty. 

Podmínka vydání regulačního plánu na žádost pozbývá platnosti, pokud k vydání nedojde 

do 1 roku od podání úplné žádosti v souladu se zadáním regulačního plánu; do uvedené 

lhůty se nezapočítává doba, po kterou žadatel zajišťoval úpravu návrhu regulačního plánu 

podle výsledků projednání. 

(3) Územní plán v souvislostech a podrobnostech území obce zpřesňuje a rozvíjí cíle a 

úkoly územního plánování v souladu se zásadami územního rozvoje kraje a, s politikou 

územního rozvoje a s územním rozvojovým plánem. Územní plán ani vyhodnocení 

vlivů na udržitelný rozvoj území nesmí obsahovat podrobnosti náležející svým obsahem 

regulačnímu plánu nebo územním rozhodnutím, pokud zastupitelstvo obce v rozhodnutí 

o pořízení nebo v zadání územního plánu nestanoví, že bude pořízen územní plán nebo 

jeho vymezená část s prvky regulačního plánu; tato skutečnost musí být v rozhodnutí 

zastupitelstva výslovně uvedena. 

(4) Územní plán se pořizuje a vydává pro celé území obce, pro celé území hlavního města 

Prahy, popřípadě pro celé území vojenského újezdu. Na pořizování územního plánu 

vojenského újezdu se vztahují přiměřeně ustanovení § 43 až 47, § 50 až 55 a § 57. Územní 

plán může být pořízen a vydán též pro vymezenou část území hlavního města Prahy. 

Územní plán se vydává formou opatření obecné povahy podle správního řádu. 

(5) Územní plán je závazný pro pořízení a vydání regulačního plánu zastupitelstvem obce, 

pro rozhodování v území, zejména pro vydávání územních rozhodnutí. Poskytování 

prostředků z veřejných rozpočtů podle zvláštních právních předpisů na provedení změn 

v území nesmí být v rozporu s vydaným územním plánem. Územní plán hlavního města 

Prahy je závazný též pro územní plán vydaný pro vymezenou část území hlavního města 

Prahy. 

(6) Náležitosti obsahu územního plánu a obecné požadavky na využívání území stanoví 

prováděcí právní předpis. 

Návrh územního plánu  

§ 50  

(1) Na základě schváleného zadání územního plánu nebo schválených pokynů pro zpracování 

návrhu územního plánu pořizovatel pořídí pro obec zpracování návrhu územního plánu a 

vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území, pokud se zpracovává. Náležitosti obsahu 

vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území v rozsahu § 19 odst. 2 stanoví prováděcí 

právní předpis.  

(2) Pořizovatel oznámí místo a dobu konání společného jednání o návrhu územního plánu a 

vyhodnocení jeho vlivů na udržitelný rozvoj území, pokud se zpracovává, nejméně 15 

dnů předem jednotlivě dotčeným orgánům, krajskému úřadu, obci, pro kterou je územní 
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plán pořizován, újezdnímu úřadu sousedícího vojenského újezdu a sousedním obcím; 

krajskému úřadu zároveň předá návrh územního plánu pro posouzení podle odstavců 5 až 

7 spolu s vyhodnocením jeho vlivů na udržitelný rozvoj území, pokud se zpracovává. 

Dotčené orgány vyzve k uplatnění stanovisek ve lhůtě 30 dnů ode dne jednání. Ve stejné 

lhůtě mohou sousední obce uplatnit připomínky. K později uplatněným stanoviskům a 

připomínkám se nepřihlíží.  

(3) Pořizovatel doručí návrh územního plánu a vyhodnocení vlivů návrhu územního plánu na 

udržitelný rozvoj území, pokud se zpracovává, veřejnou vyhláškou. Do 30 dnů ode dne 

doručení může každý uplatnit u pořizovatele písemné připomínky. K později uplatněným 

připomínkám se nepřihlíží.  

(4) Pokud je ve vyhodnocení vlivů návrhu územního plánu na životní prostředí zjištěn 

významný negativní vliv na území sousedního státu, pořizovatel ve spolupráci s 

Ministerstvem zahraničních věcí a Ministerstvem životního prostředí zašle návrh 

územního plánu a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území příslušným orgánům 

sousedního státu, jehož území může být uplatňováním územního plánu významně 

ovlivněno, a nabídne mu konzultace. Pokud tyto orgány o konzultace projeví zájem, 

pořizovatel se ve spolupráci s Ministerstvem zahraničních věcí konzultací účastní; k 

účasti přizve Ministerstvo životního prostředí a krajský úřad.  

(5) Pokud se zpracovává vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území, 

pořizovatel zašle stanoviska, připomínky a výsledky konzultací podle odstavců 2 až 4 

příslušnému úřadu jako podklad pro vydání stanoviska k návrhu koncepce podle § 10g 

zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, které není stanoviskem podle § 4 odst. 2. 

Příslušný úřad stanovisko uplatní do 30 dnů od obdržení těchto podkladů. Ze závažných 

důvodů, které příslušný úřad sdělí pořizovateli nejpozději do 30 dnů od obdržení 

podkladů, se lhůta pro uplatnění stanoviska prodlužuje, nejdéle však o 30 dnů. Pokud 

příslušný úřad stanovisko neuplatní ve lhůtě podle věty druhé ani v prodloužené lhůtě, je 

možné územní plán vydat i bez jeho stanoviska; v tomto případě pořizovatel zohlední 

také stanoviska dotčených orgánů, připomínky, případná vyjádření sousedních států a 

výsledky konzultací podle odstavce 4 k vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území.  

(6) Pokud z posouzení vlivu na evropsky významnou lokalitu nebo ptačí oblast vyplyne, že 

územní plán má významný negativní vliv na předmět ochrany nebo celistvost některé 

evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti, který nebyl předmětem posouzení 

vydaných zásad územního rozvoje z hlediska těchto vlivů, postupuje se podle § 45i 

zákona o ochraně přírody a krajiny. Kompenzační opatření uvede příslušný orgán ochrany 

přírody ve stanovisku podle § 4 odst. 2 písm. b).  

(7) Krajský úřad zašle pořizovateli stanovisko k návrhu územního plánu z hledisek zajištění 

koordinace využívání území s ohledem na širší územní vztahy, souladu s politikou 

územního rozvoje, územním rozvojovým plánem a s výjimkou územního plánu pro 

území hlavního města Prahy souladu s územně plánovací dokumentací vydanou krajem. 

Pokud nezašle stanovisko do 30 dnů od obdržení stanovisek, připomínek a výsledků 

konzultací, je možné územní plán vydat i bez jeho stanoviska.  

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/4LBSBJLG3QLB)

Footer Page 157 of 182.



158 

 

(8) V případě, že krajský úřad upozorní ve stanovisku pořizovatele na nedostatky z hledisek 

uvedených v odstavci 7, lze zahájit řízení o územním plánu až na základě potvrzení 

krajského úřadu o odstranění nedostatků.  

Řízení o územním plánu  

§ 52  

(1) Upravený a posouzený návrh územního plánu, vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj 

území, pokud se zpracovává, a oznámení o konání veřejného projednání pořizovatel 

doručí veřejnou vyhláškou. Veřejné projednání21) návrhu a vyhodnocení se koná nejdříve 

15 dnů ode dne doručení. K veřejnému projednání pořizovatel přizve jednotlivě obec, pro 

kterou je územní plán pořizován, dotčené orgány, krajský úřad, újezdní úřad sousedícího 

vojenského újezdu a sousední obce, a to nejméně 30 dnů předem.  

(2) Námitky proti návrhu územního plánu mohou podat pouze vlastníci pozemků a staveb 

dotčených návrhem řešení, oprávněný investor a zástupce veřejnosti. Námitky k prvkům 

náležejícím regulačnímu plánu mohou uplatnit i osoby uvedené v § 85 odst. 1 a 2.  

(3) Nejpozději do 7 dnů ode dne veřejného projednání může každý uplatnit své připomínky 

a dotčené osoby podle odstavce 2 námitky, ve kterých musí uvést odůvodnění, údaje 

podle katastru nemovitostí dokladující dotčená práva a vymezit území dotčené námitkou. 

Dotčené orgány a krajský úřad jako nadřízený orgán uplatní ve stejné lhůtě stanoviska k 

částem řešení, které byly od společného jednání (§ 50) změněny. K později uplatněným 

stanoviskům, připomínkám a námitkám se nepřihlíží. Dotčené osoby oprávněné k podání 

námitek musí být na tuto skutečnost upozorněny.  

(4) Ke stanoviskům, námitkám a připomínkám ve věcech, o kterých bylo rozhodnuto při 

vydání schválení politiky územního rozvoje nebo při vydání územního rozvojového 

plánu, zásad územního rozvoje nebo regulačního plánu vydaného krajem, se nepřihlíží.  

§ 53  

(1) Pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem vyhodnotí výsledky projednání, 

zpracuje s ohledem na veřejné zájmy návrh rozhodnutí o námitkách a návrh vyhodnocení 

připomínek uplatněných k návrhu územního plánu. Návrhy doručí dotčeným orgánům a 

krajskému úřadu jako nadřízenému orgánu a vyzve je, aby k nim ve lhůtě 30 dnů od 

obdržení uplatnily stanoviska. Pokud dotčený orgán nebo krajský úřad jako nadřízený 

orgán neuplatní stanovisko v uvedené lhůtě, má se za to, že s návrhy pořizovatele 

souhlasí. Pokud je to nezbytné, pořizovatel zajistí pro obec úpravu návrhu územního 

plánu v souladu s výsledky projednání.  

(2) Dojde-li na základě veřejného projednání k podstatné úpravě návrhu územního plánu, 

pořizovatel si vyžádá stanovisko příslušného úřadu a stanovisko příslušného orgánu 

ochrany přírody podle § 45i zákona o ochraně přírody a krajiny. Příslušný úřad ve 

stanovisku uvede, zda má být upravený návrh posuzován z hlediska vlivů na životní 

prostředí, případně stanoví podrobnější požadavky podle § 10i zákona o posuzování vlivů 

na životní prostředí. Upravený návrh a případné upravené nebo doplněné vyhodnocení 

vlivů na udržitelný rozvoj území se v rozsahu těchto úprav projedná na opakovaném 

veřejném projednání; přitom se postupuje obdobně podle § 52.  
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(3) Je-li na základě projednání nutné návrh územního plánu přepracovat, postupuje se 

obdobně podle § 51 odst. 3.  

(4) Pořizovatel přezkoumá soulad návrhu územního plánu zejména  

a) s politikou územního rozvoje, územním rozvojovým plánem a územně plánovací 

dokumentací vydanou krajem,  

b) s cíli a úkoly územního plánování, zejména s požadavky na ochranu architektonických a 

urbanistických hodnot v území a požadavky na ochranu nezastavěného území,  

c) s požadavky tohoto zákona a jeho prováděcích právních předpisů,  

d) s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle 

zvláštních právních předpisů4), popřípadě s výsledkem řešení rozporů.  

(5) Součástí odůvodnění územního plánu je kromě náležitostí vyplývajících ze správního 

řádu zejména  

a) výsledek přezkoumání územního plánu podle odstavce 4,  

b) zpráva o vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území obsahující základní informace o 

výsledcích tohoto vyhodnocení včetně výsledků vyhodnocení vlivů na životní prostředí,  

c) stanovisko krajského úřadu podle § 50 odst. 5,  

d) sdělení, jak bylo stanovisko podle § 50 odst. 5 zohledněno, s uvedením závažných 

důvodů, pokud některé požadavky nebo podmínky zohledněny nebyly,  

e) komplexní zdůvodnění přijatého řešení včetně vybrané varianty,  

f) vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby vymezení 

zastavitelných ploch.  

(6) Dojde-li pořizovatel v průběhu řízení k závěru, že je návrh územního plánu v rozporu se 

zákonem nebo s požadavky uvedenými v odstavci 4, předloží návrh na jeho zamítnutí.  

§ 54  

Vydání územního plánu  

(1) Pořizovatel předkládá zastupitelstvu příslušné obce návrh na vydání územního plánu s 

jeho odůvodněním.  

(2) Zastupitelstvo obce vydá územní plán po ověření, že není v rozporu s politikou územního 

rozvoje, územním rozvojovým plánem, s územně plánovací dokumentací vydanou 

krajem nebo výsledkem řešení rozporů a se stanovisky dotčených orgánů nebo 

stanoviskem krajského úřadu.  
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(3) V případě, že zastupitelstvo obce nesouhlasí s předloženým návrhem územního plánu 

nebo s výsledky jeho projednání, vrátí předložený návrh pořizovateli se svými pokyny k 

úpravě a novému projednání nebo jej zamítne.  

(4) Dojde-li ke změně nebo zrušení rozhodnutí o námitkách, je obec povinna uvést územní 

plán do souladu s tímto rozhodnutím; do té doby nelze rozhodovat a postupovat podle 

těch částí územního plánu, které jsou vymezeny v rozhodnutí o zrušení rozhodnutí o 

námitkách.  

(5) Část územního plánu, která v území znemožňuje realizaci záměru obsaženého v politice 

územního rozvoje, územním rozvojovém plánu nebo zásadách územního rozvoje, se při 

rozhodování nepoužije.  

(6) Obec je povinna bez zbytečného odkladu uvést do souladu územní plán s územně 

plánovací dokumentací vydanou krajem, územním rozvojovým plánem a schválenou 

politikou územního rozvoje. Do té doby nelze rozhodovat podle částí územního plánu, 

které jsou v rozporu s územně plánovací dokumentací vydanou krajem, územním 

rozvojovým plánem nebo s politikou územního rozvoje.  

(7) Územní plán nelze změnit rozhodnutím podle § 97 odst. 3 správního řádu.  

§ 55 

Vyhodnocování územního plánu a jeho změny 

(1) Pořizovatel předloží zastupitelstvu obce nejpozději do 4 let po vydání územního plánu a 

poté pravidelně nejméně jednou za 4 roky zprávu o uplatňování územního plánu v 

uplynulém období. Na projednání návrhu této zprávy se použije přiměřeně § 47 odst. 1 

až 4 a její schválení se použije obdobně § 47 odst. 5. Pokud jsou pokyny pro zpracování 

návrhu změny územního plánu součástí této zprávy, postupuje se dále v rozsahu této 

změny obdobně podle ustanovení § 50 až 54. 

(2) Pokud není změna územního plánu pořizována na základě zprávy o uplatňování 

územního plánu, postupem podle § 55a a 55b, nebo postupem podle odstavce 3, postupuje 

se dále v rozsahu této změny obdobně podle § 43 až 46 a § 50 až 54 a přiměřeně podle § 

47. 

(3) Dojde-li ke zrušení části územního plánu nebo nelze-li podle něj rozhodovat na základě 

§ 54 odst. 4 až 6, zastupitelstvo obce bezodkladně rozhodne o pořízení územního plánu 

nebo jeho změny a o jejím obsahu. Zpráva o uplatňování územního plánu ani zadání 

změny územního plánu se v tomto případě nezpracovávají. Vyhodnocení vlivů změny 

územního plánu na udržitelný rozvoj území se při uvedení územního plánu do souladu s 

územně plánovací dokumentací kraje nebo s územním rozvojovým plánem 

nezpracovává, v ostatních případech si pořizovatel k návrhu obsahu změny vyžádá 

stanoviska podle § 55a odst. 2 písm. d) a e); bez zohlednění těchto stanovisek nelze o 

pořízení změny územního plánu rozhodnout. V rozsahu této změny se dále postupuje 

obdobně podle § 43 až 45, § 50 odst. 2 až 8 a § 51 až 54; to neplatí při pořizování změny 

nevyžadující zpracování variant řešení, při které se postupuje obdobně podle § 55a odst. 
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5 a § 55b. Dojde-li ke zrušení územního plánu nebo jeho změny, při pořizování se naváže 

na poslední úkon, který nebyl zrušením zpochybněn. 

(4) Další zastavitelné plochy lze změnou územního plánu vymezit pouze na základě 

prokázání potřeby vymezení nových zastavitelných ploch. 

(5) Pořizovatel pro obec zajistí vyhotovení územního plánu zahrnujícího úplné znění po 

vydání jeho změny a toto vyhotovení po nabytí účinnosti změny opatří záznamem o 

účinnosti. 

(6) Změna územního plánu včetně zkráceného postupu pořizování změny se zpracovává, 

projednává a vydává v rozsahu měněných částí. 

(7) Změnu územního plánu včetně změny pořizované zkráceným postupem a úplné 

znění územního plánu po této změně obec doručí veřejnou vyhláškou; dnem 

doručení změny územního plánu a úplného znění nabývá změna účinnosti. 

(78) Obsahové náležitosti zprávy o uplatňování územního plánu a jeho změny stanoví 

prováděcí právní předpis. 

§ 55b  

(1) Na základě rozhodnutí zastupitelstva obce o pořízení změny územního plánu, nebo na 

základě zprávy o uplatňování územního plánu v uplynulém období, ve kterých 

zastupitelstvo výslovně uvede, že změna bude pořizována zkráceným způsobem, 

pořizovatel zajistí zpracování návrhu změny územního plánu a vyhodnocení vlivů na 

udržitelný rozvoj území, pokud se zpracovává. Návrh změny územního plánu a 

vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území, pokud se zpracovává, pořizovatel doručí 

krajskému úřadu a obci, pro kterou je změna pořizována, nejméně 30 dnů přede dnem 

veřejného projednání.  

(2) Pro veřejné projednání návrhu změny územního plánu se použije obdobně § 52 odst. 1 a 

2. Nejpozději do 7 dnů ode dne veřejného projednání může každý uplatnit své připomínky 

a dotčené osoby podle § 52 odst. 2 námitky, ve kterých musí uvést odůvodnění, údaje 

podle katastru nemovitostí dokladující dotčená práva a vymezit území dotčené námitkou. 

O této skutečnosti musí být dotčené osoby poučeny. Povinnost doložit údaje podle 

katastru nemovitostí se nevztahuje na zástupce veřejnosti. Dotčené orgány uplatní do 7 

dnů ode dne veřejného projednání svá stanoviska k návrhu změny a vyjádření k 

vyhodnocení vlivů. K později uplatněným stanoviskům, připomínkám a námitkám se 

nepřihlíží, dotčené osoby oprávněné k uplatnění námitek musí být na tuto skutečnost 

upozorněny. Pro uplatňování stanovisek, námitek a připomínek se použije obdobně § 52 

odst. 4.  

(3) Pokud je ve vyhodnocení vlivů návrhu změny územního plánu na životní prostředí zjištěn 

významný negativní vliv na území sousedního státu, postupuje se podle § 50 odst. 4.  

(4) Krajský úřad jako nadřízený orgán zašle pořizovateli stanovisko k návrhu změny 

územního plánu z hledisek zajištění koordinace využívání území s ohledem na širší 

územní vztahy, souladu s politikou územního rozvoje, územním rozvojovým plánem a 

s výjimkou změny územního plánu pro území hlavního města Prahy souladu s územně 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/4LBSBJLG3QLB)

Footer Page 161 of 182.



162 

 

plánovací dokumentací vydanou krajem. Pokud neuplatní stanovisko do 30 dnů od 

obdržení návrhu změny územního plánu, stanovisek, námitek, připomínek a výsledků 

konzultací, je možné změnu územního plánu vydat i bez jeho stanoviska. V případě, že 

krajský úřad upozorní ve stanovisku pořizovatele na nedostatky z uvedených hledisek, 

lze v řízení o změně územního plánu pokračovat až na základě potvrzení krajského úřadu 

o odstranění nedostatků.  

(5) Pokud ze stanovisek uplatněných podle § 55a odst. 2 písm. d) nebo e) vyplynula potřeba 

zpracování vyhodnocení vlivů na životní prostředí, pořizovatel zašle krajskému úřadu 

jako příslušnému úřadu stanoviska, námitky, připomínky a výsledky konzultací uplatněné 

k návrhu změny územního plánu a vyjádření k vyhodnocení vlivů jako podklad pro 

vydání stanoviska k návrhu koncepce podle § 10g zákona o posuzování vlivů na životní 

prostředí, které není stanoviskem podle § 4 odst. 2. Krajský úřad uplatní stanovisko do 

30 dnů od obdržení uvedených podkladů. Pokud krajský úřad neuplatní stanovisko v 

uvedené lhůtě, je možné změnu územního plánu vydat i bez jeho stanoviska; v tomto 

případě pořizovatel zohlední také stanoviska dotčených orgánů, připomínky a případná 

vyjádření sousedních států k vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území.  

(6) Pokud z posouzení vlivu na evropsky významnou lokalitu nebo ptačí oblast vyplyne, že 

návrh změny územního plánu má významný negativní vliv na předmět ochrany nebo 

celistvost evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti, postupuje se obdobně podle § 

50 odst. 6.  

(7) Při pořizování a vydání změny územního plánu se dále postupuje obdobně podle § 53, 54 

a § 55 odst. 4 a 5 až 7. 

§ 55c  

Nabytí účinnosti změny územního plánu  

Změnu územního plánu a úplné znění územního plánu po této změně obec doručí 

veřejnou vyhláškou; dnem doručení změny územního plánu a úplného znění nabývá 

změna účinnosti.  

Oddíl 34 

Regulační plán 

 

§ 62 

 

Pořízení regulačního plánu 

 

(1) Regulační plán se vydává z podnětu nebo na žádost formou opatření obecné povahy podle 

správního řádu. 

(2) O pořízení regulačního plánu z podnětu může rozhodnout z vlastního nebo jiného podnětu 

a) zastupitelstvo kraje v ploše nebo koridoru vymezeném zásadami územního rozvoje, 

b) zastupitelstvo obce v ploše nebo koridoru řešeném územním plánem, 
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c) zastupitelstvo obce, není-li vydán územní plán, v zastavěném území nebo v nezastavěném 

území jen tehdy, pokud se nemění jeho charakter, 

d) Ministerstvo obrany v ploše, která je součástí vojenského újezdu; na pořizování a vydání 

regulačního plánu se vztahuje přiměřeně ustanovení § 61 až 7574. 

(3) Regulační plán na žádost lze vydat na žádost fyzické nebo právnické osoby, stanoví-li tak 

zásady územního rozvoje nebo územní plán, a je-li jejich součástí zadání regulačního 

plánu. 

 

§ 71  

Doba platnosti, změna a zrušení regulačního plánu  

(1) Doba platnosti regulačního plánu pořízeného z podnětu, který nenahrazuje územní 

rozhodnutí, se nestanovuje. Pokud se změní podmínky, za kterých byl regulační plán 

pořízen a vydán, zajistí příslušná obec nebo kraj jeho změnu nebo jej zruší.  

(2) Ustanovení o nahrazení územního rozhodnutí regulačním plánem z podnětu platí 3 roky 

ode dne nabytí účinnosti, není-li v něm v odůvodněných případech stanovena lhůta delší, 

nejdéle však 5 let; doba platnosti může být v odůvodněných případech prodloužena 

změnou regulačního plánu v době jeho platnosti. Regulační plán však nepozbývá 

platnosti,  

a) bylo-li na základě žádosti podané v době platnosti vydáno pravomocné stavební povolení 

nebo jiné obdobné rozhodnutí podle tohoto zákona nebo zvláštních právních předpisů, 

nebo vzniklo-li na základě ohlášení stavebního záměru podaného v době platnosti právo 

stavbu provést, nebo  

b) bylo-li v době platnosti započato s využitím území pro stanovený účel v případech, kdy 

se povolovací rozhodnutí nebo jiný úkon nevydává, nebo  

c) vzniklo-li na základě oznámení stavebního záměru posouzeného autorizovaným 

inspektorem podaného v době platnosti právo stavební záměr realizovat, anebo  

d) byla-li na základě návrhu veřejnoprávní smlouvy nahrazující stavební povolení podaného 

v době platnosti uzavřena tato veřejnoprávní smlouva a tato veřejnoprávní smlouva 

nabyla účinnosti.  

(3) Regulační plán z podnětu lze změnit nebo zrušit rozhodnutím příslušného zastupitelstva. 

Při změně regulačního plánu, pokud není změna pořizována podle § 72 až 74, se 

postupuje přiměřeně podle ustanovení § 61 až 65 a obdobně podle ustanovení § 67 až 69. 

Při zrušení regulačního plánu se postupuje přiměřeně podle § 67 a 69, ustanovení o zadání 

se přitom nepoužijí. 

(4) Obec je povinna uvést regulační plán z podnětu do souladu s následně vydanou územně 

plánovací dokumentací kraje, následně schválenou politikou územního rozvoje, 

územním rozvojovým plánem anebo následně vydaným územním plánem. Do té doby 

nelze rozhodovat podle částí regulačního plánu, které jsou v rozporu s touto územně 
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plánovací dokumentací nebo politikou územního rozvoje. Při této změně regulačního 

plánu postupuje obec jako při změně z vlastního podnětu.  

(5) Kraj je povinen uvést do souladu regulační plán z podnětu s následně vydanými zásadami 

územního rozvoje a územním rozvojovým plánem nebo schválenou politikou 

územního rozvoje. Do té doby nelze postupovat podle částí regulačního plánu, které jsou 

v rozporu s těmito zásadami nebo politikou územního rozvoje, politikou územního 

rozvoje nebo územním rozvojovým plánem. Při této změně regulačního plánu 

postupuje kraj jako při změně z vlastního podnětu.  

(6) Na dobu platnosti regulačního plánu pořízeného na žádost se uplatní odstavec 2 obdobně, 

pozbytí platnosti se však vztahuje na celý regulační plán. Regulační plán pořízený na 

žádost pozbývá také platnosti dnem, kdy stavební úřad obdržel sdělení žadatele, že upustil 

od záměru, ke kterému se regulační plán vztahuje; to neplatí, byla-li realizace záměru již 

zahájena. Regulační plán pořízený na žádost lze změnit nebo zrušit rozhodnutím 

příslušného zastupitelstva pouze na žádost toho, komu přísluší vykonávat práva z něj 

vyplývající. Bez takové žádosti lze regulační plán pořízený na žádost změnit nebo zrušit 

z důvodů uvedených v odstavci 4 nebo 5, a to jen v záležitostech týkajících se veřejně 

prospěšných staveb nebo veřejně prospěšných opatření. Při změně nebo zrušení 

regulačního plánu pořízeného na žádost se postupuje podle odstavce 3.  

(7) Dojde-li z důvodů uvedených v odstavci 4 nebo 5 ke změně regulačního plánu pořízeného 

na žádost a prokáže-li ten, komu přísluší vykonávat práva z regulačního plánu 

vyplývající, že mu tím vznikla majetková újma, postupuje se při její náhradě obdobně 

podle § 102.  

(8) Dojde-li ke zrušení části regulačního plánu či změně nebo zrušení rozhodnutí o 

námitkách, je obec nebo kraj příslušný k vydání tohoto regulačního plánu povinen bez 

zbytečného odkladu zajistit pořízení a vydání jeho změny nebo rozhodnout o jeho zrušení. 

Při této změně se postupuje přiměřeně podle § 61 a § 64 odst. 2 až 6 a obdobně podle § 

65 a § 67 až 69; to neplatí při pořizování změny nevyžadující zpracování variant řešení, 

při které se postupuje obdobně podle § 73, při zrušení se postupuje podle odstavce 3. 

Dojde-li ke zrušení regulačního plánu nebo jeho změny, při pořizování se naváže na 

poslední úkon, který nebyl zrušením zpochybněn, pokud příslušné zastupitelstvo u 

regulačního plánu pořizovaného z podnětu nerozhodne, že regulační plán nebude 

pořizován.  

(9) Pořizovatel zajistí pro obec vyhotovení úplného znění regulačního plánu po jeho změně 

a toto vyhotovení po nabytí účinnosti změny opatří záznamem o účinnosti.  

(10) Změna regulačního plánu včetně zkráceného postupu pořizování změny se 

zpracovává, projednává a vydává v rozsahu měněných částí. 

(11) Změnu regulačního plánu včetně změny pořizované zkráceným postupem a úplné 

znění regulačního plánu po této změně obec nebo kraj doručí veřejnou vyhláškou; 

dnem doručení změny regulačního plánu a úplného znění nabývá změna účinnosti. 

§ 75  

Nabytí účinnosti změny regulačního plánu  
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Změnu regulačního plánu a úplné znění regulačního plánu po této změně příslušná obec 

nebo kraj doručí veřejnou vyhláškou; dnem doručení změny regulačního plánu a úplného 

znění nabývá změna účinnosti.  

§ 102  

Náhrady za změnu v území  

(1) Vlastníkovi pozemku nebo stavby, jehož práva k pozemku nebo stavbě byla územním 

opatřením o stavební uzávěře omezena a byla mu tím způsobena majetková újma, náleží 

náhrada.  

(2) Vlastníkovi pozemku, kterému vznikla prokazatelná majetková újma v důsledku zrušení 

určení pozemku k zastavění na základě změny územního plánu nebo vydáním nového 

územního plánu, náleží náhrada vynaložených nákladů na přípravu výstavby v obvyklé 

výši, zejména na koupi pozemku, na projektovou přípravu výstavby nebo v souvislosti se 

snížením hodnoty pozemku, který slouží k zajištění závazku. Tato náhrada náleží též 

vlastníkovi pozemku nebo osobě, která byla před změnou nebo zrušením regulačního 

plánu anebo před změnou nebo zrušením územního rozhodnutí, územního souhlasu nebo 

veřejnoprávní smlouvy nahrazující územní rozhodnutí podle § 94 odst. 3 oprávněna 

vykonávat práva z nich vyplývající (dále jen „oprávněný"), pokud uvedenou změnou 

nebo zrušením bylo zrušeno určení k zastavění a vznikla mu prokazatelná majetková 

újma.  

(3) Náhrada vlastníkovi nebo oprávněnému nenáleží, jestliže k uvedenému zrušení došlo na 

základě jeho návrhu nebo po uplynutí 5 let od nabytí účinnosti územního plánu nebo jeho 

změny, či regulačního plánu nebo jeho změny, která zastavění dotčeného pozemku 

umožnila. Ustanovení o uplynutí lhůty 5 let se neuplatní, pokud v této lhůtě  

a) nabylo účinnosti rozhodnutí o umístění stavby nebo územní souhlas pro stavbu, pro 

kterou bylo zastavění uvedenou územně plánovací dokumentací určeno a toto rozhodnutí 

nebo souhlas je platné, nebo  

b) před uplynutím lhůty 5 let byla uzavřena veřejnoprávní smlouva nahrazující územní 

rozhodnutí a tato veřejnoprávní smlouva je účinná.  

(4) Pokud bylo rozhodování o změnách v území podmíněno vydáním regulačního plánu z 

podnětu nebo zpracováním územní studie a tento regulační plán nenabyl účinnosti nebo 

tato studie nebyla zapsána do evidence územně plánovací činnosti do 4 let od vydání 

územně plánovací dokumentace, která tuto podmínku stanovila, lhůty podle odstavce 3 

se prodlužují o dobu, o kterou byla lhůta 4 let překročena.  

(5) Povinnost poskytnout náhradu za změnu v území na základě písemné žádosti vlastníka 

obsahující prokázání majetkové újmy má obec nebo kraj obec, kraj nebo stát, jejichž 

orgány vydaly územní opatření o stavební uzávěře, vydaly územně plánovací 

dokumentaci nebo její změnu její aktualizaci nebo změnu, anebo zrušily územní 

rozhodnutí, územní souhlas nebo veřejnoprávní smlouvu nahrazující územní rozhodnutí. 

Nedojde-li k dohodě o výši náhrady, rozhodne o její výši soud.  

 (6) Uhradí-li obec nebo kraj obec, kraj nebo stát náhradu za změnu v území, jsou oprávněny 

požadovat kompenzaci náhrady od orgánu, na základě jehož požadavku obsaženého ve 
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stanovisku nebo závazném stanovisku bylo zrušeno určení pozemku k zastavění. Pokud 

požadavek vedoucí ke zrušení zastavitelnosti pozemku byl uplatněn obecním úřadem 

nebo krajským úřadem a zcela jednoznačně vyplynul ze zákona, nařízení nebo usnesení 

vlády, vyhlášky nebo směrnice ministerstva, je za orgán podle věty první považován stát. 

Ve věcech kompenzace náhrady jednají za stát příslušná ministerstva a jiné správní úřady. 

Uhradí-li obec nebo kraj náhradu za změnu v území, jsou oprávněny požadovat 

kompenzaci náhrady též od žadatele o vydání regulačního plánu nebo územního 

rozhodnutí, které byly důvodem pro náhradu. Obec nebo kraj jsou povinny uplatnit 

požadavek na kompenzaci do 3 měsíců od uhrazení náhrady. Kompenzace náhrady musí 

být uhrazena do 3 měsíců od doručení oprávněného požadavku obce nebo kraje, který 

tuto náhradu uhradil.  

(7) V případě, že dojde k následné změně územního plánu, změně nebo zrušení regulačního 

plánu nebo pozbytí platnosti územního rozhodnutí podle § 93 odst. 5 a příslušný pozemek, 

za který byla vyplacena náhrada, se vrátí do původního režimu umožňujícího zastavění, 

je ten, komu byla náhrada vyplacena, povinen vyplacenou náhradu v plné výši vrátit 

poskytovateli náhrady do 3 měsíců od vyrozumění o vzniku této povinnosti. Povinnost 

vrátit náhradu zaniká po 5 letech od nabytí účinnosti změny územního plánu, změny nebo 

zrušení regulačního plánu nebo od pozbytí platnosti územního rozhodnutí, na jejichž 

základě náhrada vznikla. Povinnost vrátit náhradu dále zaniká v případech, kdy ten, komu 

byla náhrada vyplacena, při projednávání návrhu územně plánovací dokumentace, kterou 

se příslušný pozemek vrátil do původního režimu umožňujícího zastavitelnost, uplatnil 

proti této zastavitelnosti námitku nebo připomínku.  

§ 122a 

Kolaudační řízení 

(1) Účastníkem kolaudačního řízení je 

a) stavebník, 

b) vlastník stavby, není-li stavebníkem,. 

c) vlastník pozemku, na kterém je stavba provedena, není-li stavebníkem a může-li být jeho 

vlastnické právo kolaudačním rozhodnutím přímo dotčeno. 

(2) Vyžaduje-li to zjištění při kontrolní prohlídce, vyzve stavební úřad stavebníka ke zjednání 

nápravy ve stanovené lhůtě nebo postupuje podle § 129 odst. 1 písm. b), a kolaudační 

řízení přeruší. Nezjedná-li stavebník nápravu ve lhůtě stanovené ve výzvě, stavební úřad 

žádost o kolaudační rozhodnutí zamítne. 

(3) Stavební úřad provede vždy závěrečnou kontrolní prohlídku stavby. V kolaudačním 

řízení stavební úřad projedná nepodstatné odchylky od ověřené dokumentace nebo 

ověřené projektové dokumentace uvedené v § 118 odst. 7. 

(4) Jsou-li splněny podmínky podle § 122 odst. 3, stavební úřad vydá kolaudační rozhodnutí. 

Kolaudačním rozhodnutím povoluje užívání stavby k určenému účelu, a je-li to zapotřebí, 

stanoví se podmínky pro užívání stavby. 
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(5) V kolaudačním rozhodnutí může stavební úřad stanovit podmínky vyplývající z obecných 

požadavků na výstavbu, podmínky pro odstranění drobných nedostatků skutečného 

provedení stavby zjištěných při kolaudačním řízení a určit přiměřenou lhůtu k jejich 

odstranění. Může tak učinit pouze v případě, že jde o nedostatky, které neohrožují život 

a veřejné zdraví, život nebo zdraví zvířat, bezpečnost anebo životní prostředí a nebrání 

ve svém souhrnu řádnému a nerušenému užívání stavby k určenému účelu. 

(6) Obsahové náležitosti kolaudačního rozhodnutí stanoví prováděcí právní předpis. 

 

§ 159 

Projektová činnost ve výstavbě 

(1) Projektant odpovídá za správnost, celistvost a úplnost jím zpracované územně plánovací 

dokumentace, územní studie a dokumentace pro vydání územního rozhodnutí, zejména 

za respektování požadavků z hlediska ochrany veřejných zájmů a za jejich koordinaci. Je 

povinen dbát právních předpisů a působit v součinnosti s příslušnými orgány územního 

plánování a dotčenými orgány.  

(2) Projektant územně plánovací dokumentace zpracovává a pořizovateli předává 

vybrané části územně plánovací dokumentace v jednotném standardu. 

(23) Projektant odpovídá za správnost, celistvost, úplnost a bezpečnost stavby provedené 

podle jím zpracované projektové dokumentace a proveditelnost stavby podle této 

dokumentace, jakož i za technickou a ekonomickou úroveň projektu technologického 

zařízení, včetně vlivů na životní prostředí. Je povinen dbát právních předpisů a obecných 

požadavků na výstavbu vztahujících se ke konkrétnímu stavebnímu záměru a působit v 

součinnosti s příslušnými dotčenými orgány. Statické, popřípadě jiné výpočty musí být 

vypracovány tak, aby byly kontrolovatelné. Není-li projektant způsobilý některou část 

projektové dokumentace zpracovat sám, je povinen k jejímu zpracování přizvat osobu s 

oprávněním pro příslušný obor nebo specializaci, která odpovídá za jí zpracovaný návrh. 

Odpovědnost projektanta za projektovou dokumentaci stavby jako celku tím není 

dotčena. 

(34) Dokumentaci ohlašovaných staveb uvedených v § 104 odst. 1 písm. f) až i) a k) může 

kromě projektanta zpracovat též osoba, která má vysokoškolské vzdělání stavebního nebo 

architektonického směru anebo střední vzdělání stavebního směru s maturitní zkouškou 

a alespoň 3 roky praxe v projektování staveb. Na tuto osobu se přiměřeně vztahuje 

ustanovení odstavce 23. 

HLAVA II  

INFORMAČNÍ SYSTÉM ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ, UKLÁDÁNÍ PÍSEMNOSTÍ A 

NAHLÍŽENÍ DO NICH EVIDENCE ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ ČINNOSTI, UKLÁDÁNÍ 

PÍSEMNOSTÍ A NAHLÍŽENÍ DO NICH 

§ 161a 

Národní geoportál územního plánování 

(1) Správcem a provozovatelem národního geoportálu územního plánování, který je 

informačním systémem veřejné správy a je přístupný způsobem umožňujícím 
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dálkový přístup, je ministerstvo. Provozováním národního geoportálu územního 

plánování může ministerstvo pověřit jím zřízenou organizační složku státu. 

(2) Národní geoportál územního plánování slouží pro 

a) zveřejnění výstupů z územně plánovací činnosti orgánů územního plánování, 

b) zabezpečení přístupu k evidenci územně plánovací činnosti, 

c) poskytování prostorových dat k tématu plánované využití území75), 

d) zpřístupňování a poskytování dalších dat, která souvisí s územním plánováním a 

územním rozvojem, které určí ministerstvo a 

e) další činnosti vyplývající z tohoto zákona nebo jeho prováděcích předpisů. 

(3) Na národním geoportálu územního plánování jsou v jednotných standardech 

zveřejňovány vybrané části územně plánovacích dokumentací a územně 

analytických podkladů. 

 (4) Ministerstvo, popřípadě jím pověřená organizační složka státu zřízená 

ministerstvem, vkládá do národního geoportálu územního plánování data vztahující 

se k působnosti Ministerstva obrany na návrh Ministerstva obrany v elektronické 

verzi ve strojově čitelném formátu. Ochrana utajovaných informací podle zvláštních 

právních předpisů tímto není dotčena76). 

(5) Krajský úřad vkládá data z územně plánovací činnosti do národního geoportálu 

územního plánování za svůj správní obvod v elektronické verzi ve strojově čitelném 

formátu. 

(6) Přístup k datům zveřejněným na národním geoportálu územního plánování lze 

omezit nebo odepřít, pokud je to v zájmu veřejné bezpečnosti, zajištění obrany státu 

nebo ochrany mezinárodních vztahů nebo by tím byla porušena ochrana práv 

třetích osob plynoucích ze zvláštních právních předpisů77); pro omezení nebo 

odepření přístupu k datům zveřejněným na národním geoportálu se přiměřeně 

použije § 11d zákona č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve 

znění pozdějších předpisů. 

(7) Náležitosti obsahu národního geoportálu územního plánování stanoví prováděcí 

právní předpis. 

_____ 

75) § 11a zákona č. 123/1998 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

76) Například zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní 

způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů. 
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77)  Například zákon č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, 

zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů, zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o 

bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 89/2012 Sb., občanský 

zákoník, ve znění pozdějších předpisů.  

§ 163  

(1) Politiku územního rozvoje, a zprávu o jejím uplatňování, územní rozvojový plán a 

aktualizace politiky územního rozvoje a územního rozvojového plánu včetně 

dokladů o jejich pořizování ukládá ministerstvo.  

(2) Ministerstvo zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup schválenou politiku 

územního rozvoje, její aktualizaci, úplné znění politiky územního rozvoje po její 

aktualizaci a zprávu o jejím uplatňování a místo, kde je možné do ní a do její dokladové 

dokumentace nahlížet, a zašle ji krajským úřadům.  

(3) Územní rozvojový plán, jeho aktualizace a úplné znění územního rozvojového plánu 

po jeho aktualizaci se zveřejňují v digitální formě způsobem umožňujícím dálkový 

přístup. Ministerstvo poskytne krajským úřadům územní rozvojový plán, jeho 

aktualizaci a úplné znění územního rozvojového plánu po jeho aktualizaci 

v elektronické verzi ve strojově čitelném formátu68) včetně prostorových dat ve 

vektorové podobě. 

§ 165 

(1) Územní plán, regulační plán a jejich změny, včetně dokladů o jejich pořizování, ukládá 

pořizovatel u obce, pro kterou byly pořízeny; územní plán, regulační plán územní plán. 

jeho změnu, regulační plán, jeho změnu a úplné znění této územně plánovací 

dokumentace po vydání její změny opatřené záznamem o účinnosti poskytuje stavebnímu 

úřadu, úřadu územního plánování a krajskému úřadu, jemuž se uvedená dokumentace 

poskytuje rovněž v elektronické verzi ve strojově čitelném formátu68) včetně 

prostorových dat ve vektorové podobě. 

(2) Vymezení zastavěného území vydané formou opatření obecné povahy podle § 59 odst. 2 

včetně dokladů o jeho pořizování ukládá pořizovatel u obce, pro kterou bylo pořízeno; 

opatřené záznamem o účinnosti je bezodkladně poskytne stavebnímu úřadu a úřadu 

územního plánování. Vymezení zastavěného území pořizovatel současně zveřejní 

způsobem umožňujícím dálkový přístup. 

(3) Pořizovatel zajistí zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup územního plánu, 

regulačního plánu, jejich změny, úplného znění této územně plánovací dokumentace po 

vydání její změny a místech, kde je možné do této územně plánovací dokumentace a do 

její dokladové dokumentace nahlížet; toto oznámí dotčeným orgánům neuvedeným v 

odstavci 1 jednotlivě. Pořizovatel rovněž zveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový 

přístup zastupitelstvem obce schválenou zprávu o uplatňování územního plánu. 

 

§ 166 
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(1) Územně analytické podklady a jejich aktualizace ukládá pořizovatel a poskytuje je 

stavebním úřadům v rozsahu potřebném pro výkon jejich působnosti. Pořizovatel 

poskytuje územně analytické podklady s výjimkou údajů o území na základě žádosti 

poskytovatele údajů, od kterých je, s výjimkou orgánů veřejné správy a jimi zřízených 

organizací, oprávněn požadovat úhradu nákladů spojených s poskytnutím územně 

analytických podkladů, nejvýše však do ceny nákladů na pořízení jejich kopií, nosičů dat 

a nákladů na jejich doručení žadateli. 

(2) Pořizovatel zveřejňuje územně analytické podklady a jejich aktualizace v rozsahu a 

způsobem umožňujícím dálkový přístup, obdobně zveřejňuje informace o technické 

infrastruktuře a o jejím vlastníkovi obsažené v údaji o území, poskytnuté podle § 27. 

(3) Územní studii ukládá její pořizovatel; poskytuje ji tomu, z jehož podnětu, který byl spojen 

s úhradou nákladů, byla pořízena, krajskému úřadu, jemuž se územní studie poskytuje 

rovněž v elektronické verzi ve strojově čitelném formátu68) včetně prostorových dat 

ve vektorové podobě, úřadu územního plánování, obci a stavebnímu úřadu. Územní 

studii a místa, kde je možné do ní nahlížet, pořizovatel zveřejní způsobem umožňujícím 

dálkový přístup; tuto skutečnost oznámí jednotlivě dotčeným orgánům.  

§ 180 

(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že v rozporu s § 158 provádí vybrané činnosti ve 

výstavbě bez oprávnění podle zvláštního právního předpisu14). 

(2) Fyzická osoba se jako projektant územně plánovací dokumentace dopustí přestupku 

tím, že neodevzdá vybrané části územně plánovací dokumentace v jednotném 

standardu podle § 159 odst. 2. 

(23) Fyzická osoba se jako stavbyvedoucí dopustí přestupku tím, že 

a) v rozporu s § 134 odst. 2 nebo 3 nezjedná nápravu nebo nepředloží doklady ve lhůtě 

stanovené ve výzvě nebo rozhodnutí stavebního úřadu, 

b) poruší některou z povinností podle § 153 odst. 1 nebo 2, nebo 

c) v rozporu s § 155 poruší oznamovací povinnost. 

(34) Fyzická osoba vykonávající stavební dozor se dopustí přestupku tím, že 

a) v rozporu s § 134 odst. 2 nebo 3 nezjedná nápravu nebo nepředloží doklady ve lhůtě 

stanovené ve výzvě nebo rozhodnutí stavebního úřadu, 

b) nevykonává řádně odborný dozor nad prováděním stavby svépomocí tím, že poruší 

některou z povinností podle § 153 odst. 3 nebo 4, nebo 

c) v rozporu s § 155 poruší oznamovací povinnost. 

(45) Za přestupek podle odstavců 1 až 34 lze uložit pokutu do 200 000 Kč. 
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§ 182  

Společná ustanovení 

Přestupky podle tohoto zákona v prvním stupni projednává stavební úřad příslušný podle 

§ 13, 15 a 16; přestupek podle § 179 odst. 3 písm. b), dopustí-li se jej právnická nebo 

podnikající fyzická osoba a § 180 odst. 2 v prvním stupni projednává stavební úřad 

příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona. Dopustí-li se přestupku podle tohoto zákona 

obec, jejíž obecní úřad je stavebním úřadem příslušným vést řízení o přestupku, určí 

nadřízený orgán, který jiný obecní úřad, který je stavebním úřadem, provede řízení a vydá 

rozhodnutí. 

§ 184 

(1) Pro výkon působnosti podle tohoto zákona využívá stavební úřad a orgán územního 

plánování ze základního registru obyvatel tyto referenční údaje: 

a) příjmení, 

b) jméno, popřípadě jména, 

c) adresa místa pobytu, 

d) datum, místo a okres narození; u subjektu údajů, který se narodil v cizině, datum, místo a 

stát, kde se narodil, 

e) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí subjektu údajů mimo území České republiky, 

datum úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo; je-li vydáno rozhodnutí soudu o 

prohlášení za mrtvého, den, který je v rozhodnutí uveden jako den smrti nebo den, který 

nepřežil, a datum nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. 

(2) Pro výkon působnosti podle tohoto zákona využívá stavební úřad z informačního systému 

evidence obyvatel tyto údaje: 

a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení, 

b) datum narození, 

c) místo a okres narození, v případě narození v cizině místo a stát, 

d) adresa místa trvalého pobytu, včetně předchozích adres místa trvalého pobytu, případně 

též adresa, na kterou mají být doručovány písemnosti podle zvláštního právního předpisu, 

e) zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům, 

f) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí občana mimo území České republiky, datum 

úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo, 
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g) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti, 

popřípadě jako den, který nepřežil. 

(3) Pro výkon působnosti podle tohoto zákona využívá stavební úřad z informačního systému 

cizinců tyto údaje: 

a) jméno, popřípadě jména, příjmení,  

b) datum narození,  

c) místo a stát, kde se cizinec narodil; v případě, že se cizinec narodil na území České 

republiky, místo a okres narození,  

d) druh a adresa místa pobytu na území České republiky,  

e) zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům, 

f) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí mimo území České republiky, stát, na jehož 

území k úmrtí došlo, popřípadě datum úmrtí,  

g) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti, 

popřípadě jako den, který nepřežil. 

(4) Z údajů podle odstavců 1 až 3 lze v konkrétním případě použít vždy jen takové údaje, 

které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu. Údaje, které jsou vedeny jako referenční 

údaje v základním registru obyvatel, se využijí z informačního systému evidence obyvatel 

nebo informačního systému cizinců, pouze pokud jsou ve tvaru předcházejícím současný 

stav. 

§ 192 

Vztah ke správnímu řádu 

(1) Na postupy a řízení se použijí ustanovení správního řádu, pokud tento zákon nestanoví 

jinak. 

(2) K přezkoumání opatření obecné povahy vydaného orgány obce je příslušný krajský úřad. 

K přezkoumání opatření obecné povahy vydaného orgány kraje je příslušné ministerstvo. 

(3) Územní rozvojový plán nelze přezkoumat v přezkumném řízení podle správního 

řádu. 

 

Zmocňovací ustanovení  

§ 193  

Ministerstvo vydá vyhlášky k provedení § 13 odst. 6, § 14 odst. 2, § 21 odst. 4, § 26 odst. 

2, § 29 odst. 3, § 36 odst. 6, § 40 odst. 4, § 42 odst. 8, § 43 odst. 6, § 47 odst. 6, § 50 odst. 

1, § 55 odst. 7, § 61 odst. 3, § 64 odst. 6, § 66 odst. 5, § 78a odst. 10, § 86 odst. 6, § 87 
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odst. 5, § 92 odst. 5, § 94c odst. 3, § 94l odst. 7, § 94p odst. 7, § 94s odst. 6, § 94y odst. 

8, § 95 odst. 7, § 96 odst. 11, § 96a odst. 7, § 99 odst. 2, § 100 odst. 3, § 105 odst. 9, § 

106 odst. 5, § 110 odst. 5, § 115 odst. 6, § 116 odst. 8, § 117 odst. 8, § 122 odst. 7, § 122a 

odst. 6, § 123 odst. 5, § 125 odst. 6, § 127 odst. 6, § 128 odst. 8, § 134 odst. 7, § 138 odst. 

5, § 143 odst. 5, § 150 odst. 4, § 155 odst. 2, § 157 odst. 4 a § 162 odst. 7.  

Ministerstvo vydá vyhlášky k provedení § 13 odst. 6, § 14 odst. 2, § 20a odst. 4, § 21 

odst. 4, § 24 odst. 3, § 26 odst. 2, § 29 odst. 3, § 36 odst. 6, § 40 odst. 4, § 42 odst. 8, § 

43 odst. 6, § 47 odst. 6, § 50 odst. 1, § 55 odst. 8, § 61 odst. 3, § 64 odst. 6, § 66 odst. 

5, § 78a odst. 10, § 86 odst. 6, § 87 odst. 5, § 92 odst. 5, § 94c odst. 3, § 94l odst. 7, § 

94p odst. 7, § 94s odst. 6, § 94y odst. 8, § 95 odst. 7, § 96 odst. 11, § 96a odst. 7, § 99 

odst. 2, § 100 odst. 3, § 105 odst. 9, § 106 odst. 5, § 110 odst. 5, § 115 odst. 6, § 116 

odst. 8, § 117 odst. 8, § 122 odst. 7, § 122a odst. 6, § 123 odst. 5, § 125 odst. 6, § 127 

odst. 6, § 128 odst. 8, § 134 odst. 7, § 138 odst. 5, § 143 odst. 5, § 150 odst. 4, § 155 

odst. 2, § 157 odst. 4, § 161a odst. 7 a § 162 odst. 7. 

Příloha k zákonu č. 183/2006 Sb. 

Rámcový obsah vyhodnocení vlivů politiky územního rozvoje, územního rozvojového 

plánu, zásad územního rozvoje a územního plánu na životní prostředí pro účely posuzování 

vlivů koncepcí na životní prostředí (Část A vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území) 

[K § 19 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 

zákon)] 

1. Stručné shrnutí obsahu a hlavních cílů politiky územního rozvoje nebo územně 

plánovací dokumentace, vztah k jiným koncepcím. 

2. Zhodnocení vztahu politiky územního rozvoje k cílům ochrany životního prostředí 

přijatým na mezistátní nebo komunitární úrovni. Zhodnocení vztahu územně plánovací 

dokumentace k cílům ochrany životního prostředí přijatým na vnitrostátní úrovni. 

3. Údaje o současném stavu životního prostředí v řešeném území a jeho předpokládaném 

vývoji, pokud by nebyla uplatněna politika územního rozvoje nebo územně plánovací 

dokumentace. 

4. Charakteristiky životního prostředí, které by mohly být uplatněním politiky územního 

rozvoje nebo územně plánovací dokumentace významně ovlivněny. 

5. Současné problémy a jevy životního prostředí, které by mohly být uplatněním politiky 

územního rozvoje nebo územně plánovací dokumentace významně ovlivněny, zejména 

s ohledem na zvláště chráněná území a ptačí oblasti. 

6. Zhodnocení stávajících a předpokládaných vlivů navrhovaných variant politiky 

územního rozvoje nebo územně plánovací dokumentace, včetně vlivů sekundárních, 

synergických, kumulativních, krátkodobých, střednědobých a dlouhodobých, trvalých 

a přechodných, kladných a záporných; hodnotí se vlivy na obyvatelstvo, lidské zdraví, 

biologickou rozmanitost, faunu, floru, půdu, horninové prostředí, vodu, ovzduší, klima, 
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hmotné statky, kulturní dědictví včetně dědictví architektonického a archeologického a 

vlivy na krajinu včetně vztahů mezi uvedenými oblastmi vyhodnocení. 

7. Porovnání zjištěných nebo předpokládaných kladných a záporných vlivů podle 

jednotlivých variant řešení a jejich zhodnocení. Srozumitelný popis použitých metod 

vyhodnocení včetně jejich omezení. 

8. Popis navrhovaných opatření pro předcházení, snížení nebo kompenzaci všech 

zjištěných nebo předpokládaných závažných záporných vlivů na životní prostředí. 

9. Zhodnocení způsobu zapracování cílů ochrany životního prostředí přijatých na 

mezinárodní nebo komunitární úrovni do politiky územního rozvoje a jejich zohlednění 

při výběru řešení. Zhodnocení způsobu zapracování vnitrostátních cílů ochrany 

životního prostředí do územně plánovací dokumentace a jejich zohlednění při výběru 

variant řešení. 

10. Návrh ukazatelů pro sledování vlivu politiky územního rozvoje a územně plánovací 

dokumentace na životní prostředí. 

11. Návrh požadavků na rozhodování ve vymezených plochách a koridorech z hlediska 

minimalizace negativních vlivů na životní prostředí. 

12. Netechnické shrnutí výše uvedených údajů. 

 

ČÁST DVACÁTÁ DRUHÁ 

Zákon č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke 

stavbě (zákon o vyvlastnění), ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných 

změn 

§ 5 

(1) Vyvlastnění je přípustné, pokud se vyvlastniteli nepodařilo ve lhůtě 90 dnů uzavřít 

smlouvu o získání práv k pozemku nebo ke stavbě potřebných pro uskutečnění účelu 

vyvlastnění stanoveného zákonem. Lhůta k uzavření smlouvy s vyvlastňovaným počíná 

běžet dnem následujícím po doručení návrhu na uzavření smlouvy vyvlastňovanému. 

Pokud se doručuje do ciziny, platí, že dnem doručení je třicátý den ode dne, kdy 

vyvlastnitel odeslal návrh na uzavření smlouvy prostřednictvím provozovatele 

poštovních služeb. 

(2) K návrhu smlouvy je vyvlastnitel povinen předložit  

  a) znalecký posudek, podle kterého navrhl vyvlastňovanému cenu za získání potřebných 

práv k pozemku nebo ke stavbě, a  

 b) informaci o účelu vyvlastnění, tedy o konkrétním záměru, který nelze uskutečnit bez 

získání potřebných práv k pozemku nebo ke stavbě od vyvlastňovaného, s upozorněním, 
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že nedojde-li k uzavření smlouvy, je možné ve veřejném zájmu získat tato práva 

vyvlastněním., a  

 c) informaci o možnosti vyvlastňovaného podle § 20 odst. 1 předložit vyvlastňovacímu 

úřadu znalecký posudek. 

§ 6 

Vyvlastněním spočívajícím v odnětí vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě 

zanikají všechna práva třetích osob k vyvlastněnému pozemku nebo stavbě jakož i 

účinky nařízení výkonů rozhodnutí a exekučních příkazů v rozsahu týkajícím se 

vyvlastňovaného pozemku nebo stavby, není-li dále stanoveno jinak. 

§ 10 

(1) Za vyvlastnění náleží vyvlastňovanému náhrada 

a) ve výši obvyklé ceny7) pozemku nebo stavby včetně jejich příslušenství, došlo-li k odnětí 

vlastnického práva k nim, nebo 

b) ve výši ceny práva odpovídajícího věcnému břemenu8) břemenu zjištěné podle 

oceňovacího předpisu8), došlo-li k omezení vlastnického práva k pozemku nebo stavbě 

zřízením věcného břemene nebo došlo-li k odnětí nebo omezení práva odpovídajícího 

věcnému břemenu. 

(2)  Kromě náhrad uvedených v odstavci 1 náleží vyvlastňovanému též náhrada stěhovacích 

nákladů, nákladů spojených se změnou místa podnikání a dalších obdobných nákladů, 

které vyvlastňovaný účelně vynaloží následkem a v souvislosti s vyvlastněním. 

(3)  Náhrady podle odstavců 1 a 2 se stanoví takovým způsobem a v takové výši, aby 

odpovídaly majetkové újmě, která se u vyvlastňovaného projeví v důsledku vyvlastnění. 

(4)  Stanoví-li se náhrada na základě ocenění, musí být ocenění provedeno podle oceňovacího 

předpisu účinného v době rozhodování o vyvlastnění. V případě, že obvyklá cena7) 

pozemku nebo stavby by byla nižší než cena zjištěná podle oceňovacího předpisu, náleží 

vyvlastňovanému náhrada ve výši ceny zjištěné podle oceňovacího předpisu. 

(5)  Cena pozemku nebo stavby se pro účely stanovení náhrady určí vždy podle jejich 

skutečného stavu ke dni podání žádosti o vyvlastnění; přitom se nepřihlédne k jejich 

zhodnocení nebo znehodnocení v souvislosti s navrženým účelem vyvlastnění. Obdobně 

se postupuje pro účely stanovení náhrady za zřízení práva odpovídajícího věcnému 

břemenu. 

_____ 

8) § 18 zákona č. 151/1997 Sb.§ 16b zákona č. 151/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

§ 20 
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Znalecký posudek 

(1) Náhrada se stanoví na základě znaleckého posudku vyhotoveného na žádost 

vyvlastňovaného, nebo znaleckého posudku vyhotoveného na žádost vyvlastnitele, 

jestliže s tím vyvlastňovaný vyslovil souhlas. Nedošlo-li k vyhotovení znaleckého 

posudku na žádost vyvlastňovaného a ani vyvlastnitele, stanoví se náhrada na základě 

posudku znalce ustanoveného vyvlastňovacím úřadem. 

 (1) Náhrada se stanoví na základě znaleckého posudku vyhotoveného na žádost 

vyvlastňovaného, pokud jej vyvlastňovaný předloží vyvlastňovacímu úřadu ve lhůtě 

30 dnů ode dne, kdy bylo vyvlastňovanému doručeno uvědomění o zahájení 

vyvlastňovacího řízení, v opačném případě se náhrada stanoví na základě 

znaleckého posudku podle § 5 odst. 2 písm. a) vyhotoveného na žádost vyvlastnitele; 

ustanovení § 10 odst. 4 tím není dotčeno.  

(2)  Vyvlastňovaný a každý, kdo pozemek nebo stavbu užívá z jakéhokoliv právního důvodu 

nebo i bez právního důvodu, je povinen umožnit znalci ustanovenému vyvlastňovacím 

úřadem prohlídku pozemku nebo stavby potřebnou k vypracování posudku, jestliže mu 

znalec prokazatelně oznámil dobu prohlídky alespoň 3 týdny předem. 

 (3) Nesplní-li vyvlastňovaný povinnost podle odstavce 2, znalec vypracuje posudek podle 

údajů, které lze opatřit jinak. Vyvlastňovaný v tomto případě nemůže vznášet námitky 

proti ocenění uvedenému ve znaleckém posudku. 

 (4) Náklady spojené s vyhotovením znaleckého posudku hradí vyvlastnitel. 

§ 22 

Ústní jednání 

(1) Ústní jednání nařídí vyvlastňovací úřad tak, aby o něm byli účastníci řízení a další osoby, 

jejichž přítomnosti je třeba, uvědoměni nejméně 30 dnů přede dnem, kdy se má konat. se 

konalo nejpozději ve lhůtě do 60 dnů od odeslání uvědomění o zahájení 

vyvlastňovacího řízení. O ústním jednání uvědomí účastníky řízení nejméně 15 dnů 

před jeho konáním.  

(2)  Námitky proti vyvlastnění a důkazy k jejich prokázání mohou být uplatněny nejpozději 

při ústním jednání; k později uplatněným námitkám a důkazům se nepřihlíží. O tomto 

následku musí být účastníci poučeni v uvědomění o zahájení vyvlastňovacího řízení. 

(3)  Zmeškání lhůty podle odstavce 2 nelze prominout. 

§ 24 

(1) Nebude-li v řízení prokázáno, že jsou splněny podmínky pro vyvlastnění, vyvlastňovací 

úřad žádost vyvlastnitele zamítne do 30 dnů ode dne konání ústního jednání. Je-li 

předmětem vyvlastnění nemovitost zapsaná v katastru nemovitostí, vyvlastňovací úřad 

oznámí zamítnutí žádosti katastrálnímu úřadu ke zrušení poznámky bezodkladně po 
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nabytí právní moci rozhodnutí o zamítnutí žádosti o vyvlastnění. Ustanovení § 23 odst. 4 

o povinnosti vyvlastnitele nahradit vyvlastňovanému škodu nebo jinou újmu, která mu 

vznikla v souvislosti s podáním žádosti, se použije obdobně. 

(2) Dospěje-li vyvlastňovací úřad k závěru, že podmínky pro vyvlastnění jsou splněny, do 

30 dnů ode dne konání ústního jednání rozhodne samostatnými výroky o vyvlastnění 

práv k pozemku nebo ke stavbě a o náhradě za vyvlastnění. 

(3) Výroky o vyvlastnění práv k pozemku nebo ke stavbě vyvlastňovací úřad 

a) rozhodne o 

1.  zrušení nebo omezení práva odpovídajícího věcnému břemenu k pozemku 

nebo ke stavbě, jichž se vyvlastnění týká, nebo 

2.  omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě zřízením věcného 

břemene ve prospěch vyvlastnitele a vymezí jeho obsah, anebo 

3.  odnětí vlastnického práva vyvlastňovaného k pozemku nebo ke stavbě a o jeho 

přechodu na vyvlastnitele, 

 b) rozhodne, vyžaduje-li to veřejný zájem, která práva spojená s pozemkem, stavbou nebo 

jejich částí vyvlastněním nezaniknou, 

 c) určí, v jaké lhůtě je vyvlastnitel povinen zahájit uskutečňování účelu vyvlastnění; lhůta 

nesmí být delší než 2 roky od právní moci rozhodnutí. 

(4) Výroky o náhradě za vyvlastnění vyvlastňovací úřad 

 a) stanoví výši náhrady pro vyvlastňovaného, jakož i pro oprávněného z věcného břemene, 

jejichž práva vyvlastněním zanikají, a uloží vyvlastniteli, aby jim náhrady zaplatil ve 

lhůtě, která nesmí být delší než 60 dnů od právní moci rozhodnutí, 

 b) dojde-li k dohodě podle § 11, určí, jaký pozemek nebo stavba přechází do vlastnictví 

vyvlastňovaného, popřípadě rozhodne též o vyrovnání rozdílu v ceně vyvlastněného 

pozemku nebo stavby a náhradního pozemku nebo stavby podle oceňovacího předpisu 

účinného v době vyvlastnění, včetně lhůty k poskytnutí plnění, která nesmí být delší než 

60 dnů od právní moci rozhodnutí, 

 c) určí, jakou částku z náhrady pro vyvlastňovaného je vyvlastnitel povinen poskytnout 

zástavnímu věřiteli, podzástavnímu věřiteli nebo oprávněnému ze zajišťovacího převodu 

práva na úhradu splatných zajištěných pohledávek, pokud byla předložena dohoda, jinak 

uloží vyvlastniteli, aby náhradu za vyvlastnění složil do úschovy u příslušného soudu19), 

 d) uloží vyvlastniteli, aby nahradil vyvlastňovanému jím vynaložené náklady na vyhotovení 

znaleckého posudku, a určí k tomu lhůtu, která nesmí být delší než 60 dnů od právní moci 

rozhodnutí. 
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ČÁST DVACÁTÁ TŘETÍ 

Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením 

navrhovaných změn 

Stanoviska, závazná stanoviska a rozhodnutí orgánu ochrany ovzduší 

§ 11 

(1) Ministerstvo vydává 

a) stanovisko k politice územního rozvoje, územnímu rozvojovému plánu a zásadám 

územního rozvoje v průběhu jejich pořizování, 

b) závazné stanovisko k umístění stavby pozemní komunikace v zastavěném území obce o 

předpokládané intenzitě dopravního proudu 15 tisíc a více vozidel za 24 hodin v 

návrhovém období nejméně 10 let (dále jen „pozemní komunikace“) a parkoviště s 

kapacitou nad 500 parkovacích stání, k řízení podle jiného právního předpisu 6), 

c) rozhodnutí o kvalifikaci typu stacionárního zdroje využívajícího technologii, která 

doposud nebyla na území České republiky provozována; toto rozhodnutí nenahrazuje 

závazné stanovisko a povolení podle odstavce 2 písm. b) až d) a stanoví se jím, zda jde o 

stacionární zdroj, jehož provozovatel je povinen plnit stejné povinnosti, jaké jsou tímto 

zákonem stanoveny provozovateli stacionárního zdroje uvedeného v příloze č. 2 k tomuto 

zákonu. Ministerstvo v rozhodnutí stanoví, 

1.  zda má být pro daný typ stacionárního zdroje vyžadována rozptylová studie 

podle odstavce 9, případně pro jaké znečišťující látky, 

2.  zda mají být u daného typu stacionárního zdroje vyžadována kompenzační 

opatření podle odstavce 5, 

3.  zda má být pro daný typ stacionárního zdroje vyžadován provozní řád jako 

součást povolení provozu podle odstavce 2 písm. d), 

4.  emisní limity, podmínky provozu a způsob zjišťování úrovně znečišťování pro 

daný typ zdroje. 

(2) Krajský úřad vydává 

a) stanovisko k územnímu plánu a regulačnímu plánu obce v průběhu jeho pořizování, 

b) závazné stanovisko k umístění stacionárního zdroje uvedeného v příloze č. 2 k tomuto 

zákonu k řízením podle jiného právního předpisu6), 

c) závazné stanovisko k provedení stavby stacionárního zdroje uvedeného v příloze č. 2 k 

tomuto zákonu k řízením podle jiného právního předpisu6), 
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d) povolení provozu stacionárního zdroje uvedeného v příloze č. 2 k tomuto zákonu (dále 

jen „povolení provozu“). 

(3) Obecní úřad obce s rozšířenou působností vydává závazné stanovisko k umístění, 

provedení a užívání stavby stacionárního zdroje neuvedeného v příloze č. 2 k tomuto 

zákonu podle jiného právního předpisu6). Závazné stanovisko se nevydává k vodním 

dílům určeným pro čištění odpadních vod do kapacity 50 ekvivalentních obyvatel, jejichž 

podstatnou součástí jsou výrobky označované CE podle jiného právního předpisu12). 

(4) Obecní úřad může vydat své vyjádření k řízení podle odstavce 2 písm. b), a to do 15 dnů 

ode dne doručení podkladů ve věci, pokud se s krajským úřadem nedohodne jinak. 

(5) Pokud by provozem stacionárního zdroje označeného ve sloupci B v příloze č. 2 k tomuto 

zákonu nebo vlivem umístění pozemní komunikace podle odstavce 1 písm. b) došlo v 

oblasti jejich vlivu na úroveň znečištění k překročení některého z imisních limitů s dobou 

průměrování 1 kalendářní rok uvedeného v bodech 1 a 3 přílohy č. 1 k tomuto zákonu 

nebo je jeho hodnota v této oblasti již překročena, lze vydat souhlasné závazné stanovisko 

podle odstavce 1 písm. b) nebo odstavce 2 písm. b) pouze při současném uložení opatření 

zajišťujících alespoň zachování dosavadní úrovně znečištění pro danou znečišťující látku 

(dále jen „kompenzační opatření“). Kompenzační opatření se u stacionárního zdroje 

označeného ve sloupci B v příloze č. 2 pro danou znečišťující látku neuloží, pokud pro ni 

zdroj nemá stanoven specifický emisní limit v prováděcím právním předpisu. 

Kompenzační opatření se dále neukládají u stacionárního zdroje nebo pozemní 

komunikace, jejichž příspěvek vybrané znečišťující látky k úrovni znečištění nedosahuje 

hodnoty stanovené prováděcím právním předpisem. 

(6) K posouzení, zda dochází k překročení některého z imisních limitů podle odstavce 5, se 

použije průměr hodnot koncentrací pro čtverec území o velikosti 1 km2 vždy za 

předchozích 5 kalendářních let. Tyto hodnoty ministerstvo každoročně zveřejňuje pro 

všechny zóny a aglomerace způsobem umožňujícím dálkový přístup. Kompenzační 

opatření musí být prováděna v oblasti podle odstavce 5 přednostně tam, kde budou 

dosahovány nejvyšší hodnoty úrovně znečištění. Pokud není možné splnit tuto podmínku, 

lze kompenzační opatření provést i v jiném území, především tam, kde jsou překračovány 

imisní limity, avšak vždy pouze na území téže zóny nebo aglomerace. 

(7) Kompenzační opatření navrhuje žadatel o vydání závazného stanoviska. Jako 

kompenzační opatření mohou být stanovena opatření ke snížení emisí u stávajících 

stacionárních zdrojů nebo jiná opatření zajišťující snížení úrovně znečištění. Žadatel o 

vydání závazného stanoviska k novému stacionárnímu zdroji, který je současně 

provozovatelem stávajícího stacionárního zdroje, může do kompenzačních opatření 

zahrnout opatření ke snížení emisí realizovaná v předchozím kalendářním roce. Pokud se 

kompenzační opatření realizuje formou opatření ke snížení emisí u stávajícího 

stacionárního zdroje uvedeného v příloze č. 2 k tomuto zákonu, krajský úřad na základě 

žádosti provozovatele změní povolení provozu tohoto stávajícího zdroje. K uvedení 

nového stacionárního zdroje do provozu může dojít nejdříve ke dni nabytí účinnosti 

změny povolení provozu stávajícího stacionárního zdroje. Kompenzační opatření na 

stacionárních zdrojích neuvedených v příloze č. 2 k tomuto zákonu se realizují na základě 

veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi krajským úřadem, žadatelem o vydání závazného 

stanoviska a provozovatelem stacionárního zdroje, který provede kompenzační opatření. 
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Pokud se kompenzační opatření realizuje formou opatření ke snížení emisí u stávajícího 

stacionárního zdroje neuvedeného v příloze č. 2 k tomuto zákonu nebo formou jiného 

opatření zajišťujícího snížení úrovně znečištění, nesmí k uvedení nového stacionárního 

zdroje do provozu nebo vydání kolaudačního souhlasu pro pozemní komunikaci dojít 

dříve, než jsou provedena kompenzační opatření. 

(8) K řízení o vydání závazného stanoviska podle odstavce 2 písm. b) a c) předloží žadatel 

odborný posudek zpracovaný autorizovanou osobou podle § 32 odst. 1 písm. d). Není-li 

vedeno řízení podle jiného právního předpisu6), předloží žadatel tento odborný posudek 

k řízení o vydání nebo změně povolení provozu. Povinnost předložení odborného 

posudku se nevztahuje na spalovací stacionární zdroje označené kódy 1.1. až 1.4. v 

příloze č. 2 k tomuto zákonu spalující výlučně zemní plyn o celkovém jmenovitém 

tepelném příkonu do 5 MW včetně, na spalovací stacionární zdroje označené kódy 1.2. a 

1.3. v příloze č. 2 k tomuto zákonu o celkovém jmenovitém tepelném příkonu do 5 MW 

včetně spalující plynné nebo kapalné palivo, pokud slouží jako záložní zdroje energie a 

jejich provozní hodiny nepřekročí 300 hodin v kalendářním roce, a dále na řízení o 

změnách povolení provozu, při kterých nedochází k navýšení projektovaného výkonu 

nebo kapacity anebo ke zvýšení emisí, pokud se nejedná o řízení o stanovení technické 

podmínky provozu nahrazující specifický emisní limit. 

(9) K řízení o vydání závazného stanoviska podle odstavce 1 písm. b) a odstavce 2 písm. b) 

a k řízení o změně povolení provozu, při které dochází k navýšení projektovaného výkonu 

nebo kapacity anebo ke zvýšení emisí, u stacionárního zdroje označeného ve sloupci A v 

příloze č. 2 k tomuto zákonu předloží žadatel rozptylovou studii pro znečišťující látky, 

které mají stanoven imisní limit v bodech 1 až 3 přílohy č. 1 k tomuto zákonu, 

zpracovanou autorizovanou osobou podle § 32 odst. 1 písm. e). Povinnost předložení 

rozptylové studie se nevztahuje na spalovací stacionární zdroje označené kódy 1.1. až 1.4. 

v příloze č. 2 k tomuto zákonu spalující výlučně zemní plyn o celkovém jmenovitém 

tepelném příkonu do 5 MW včetně, na spalovací stacionární zdroje označené kódy 1.2. a 

1.3. v příloze č. 2 k tomuto zákonu o celkovém jmenovitém tepelném příkonu do 5 MW 

včetně spalující plynné nebo kapalné palivo, pokud slouží jako záložní zdroje energie a 

jejich provozní hodiny nepřekročí 300 hodin v kalendářním roce, a na stacionární zdroje 

označené kódem 3.1. v příloze č. 2 k tomuto zákonu spalující výlučně zemní plyn o 

celkovém jmenovitém tepelném příkonu do 1 MW. Povinnost předložení rozptylové 

studie se dále nevztahuje na případy, kdy dochází k navýšení projektovaného výkonu 

nebo kapacity, ale nepochybně nedochází ke zvýšení příspěvku stacionárního zdroje k 

úrovni znečištění. V případě pochyb je závazné vyjádření krajského úřadu. 

(10)  Žadatel o vydání závazného stanoviska podle odstavce 2 písm. b), jde-li o spalovací 

stacionární zdroj o jmenovitém elektrickém výkonu 300 MW a vyšším, je povinen spolu 

se žádostí o vydání závazného stanoviska přiložit odůvodněné posouzení splnění 

následujících podmínek: 

a) jsou dostupná vhodná úložiště oxidu uhličitého, 

b) je technicky a ekonomicky proveditelná stavba přepravního zařízení, 

c) je technicky a ekonomicky proveditelné dodatečné vybavení zařízením pro zachytávání 

oxidu uhličitého. 
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(11) Náležitosti žádosti o povolení provozu jsou stanoveny v příloze č. 7 k tomuto zákonu. 

 

 

ČÁST DVACÁTÁ ČTVRTÁ 

Zákon č. 194/2017 Sb., o opatřeních ke snížení nákladů na zavádění vysokorychlostních 

sítí elektronických komunikací a o změně některých souvisejících zákonů, s vyznačením 

navrhovaných změn 

 

§ 10 

Koordinace stavebních prací 

(1)  Povinná osoba umožní u stavebních prací zcela nebo zčásti financovaných z veřejných 

prostředků oprávněné osobě koordinaci stavebních prací za účelem zavedení 

vysokorychlostní sítě elektronických komunikací, a to na základě její odůvodněné žádosti 

a za spravedlivých, přiměřených a nediskriminačních podmínek, obsahuje-li žádost 

náležitosti podle odstavce 2 a nejsou-li dány důvody pro odmítnutí žádosti podle odstavce 

4. 

 (2)  Žádost o koordinaci stavebních prací musí být písemná. Přílohou žádosti musí být návrh 

na uzavření smlouvy o koordinaci stavebních prací, který vymezí fyzickou infrastrukturu, 

podmínky projektu na zavedení vysokorychlostní sítě elektronických komunikací, pro 

který oprávněná osoba žádá o koordinaci stavebních prací, časový průběh jeho provedení, 

údaje o zhotoviteli stavby, je-li znám, prvky dotčené stávající nebo plánované sítě 

elektronických komunikací a rozdělení nákladů vyplývající z koordinace stavebních prací 

mezi oprávněnou osobou a povinnou osobou. Pokud oprávněná osoba uzavřela 

dohodu o přípoloži podle zákona o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické 

infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací, nahrazuje tato dohoda 

smlouvu o koordinaci stavebních prací. 

 (3) Oprávněná osoba využije vzor smlouvy o koordinaci stavebních prací, který zveřejnil 

Úřad nebo povinná osoba způsobem umožňujícím dálkový přístup. 

 (4) Žádosti o koordinaci stavebních prací povinná osoba vyhoví, pokud 

a) koordinace stavebních prací nevyžaduje dodatečné náklady pro původně plánované 

stavební práce, které by nesla povinná osoba, zejména z důvodu dalšího prodlení, 

b) jí to nebrání v kontrole nad stavebními pracemi, 

c) žádost o koordinaci stavebních prací oprávněná osoba podala nejpozději 1 měsíc před 

podáním žádosti o povolení a 

d) není ohrožena bezpečnost a integrita sítí, bezpečnost státu, veřejná bezpečnost, veřejné 

zdraví nebo zachování jejího obchodního tajemství. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/4LBSBJLG3QLB)

Footer Page 181 of 182.



182 

 

(5) Odmítla-li povinná osoba žádost o koordinaci stavebních prací, sdělí tuto skutečnost 

písemně s odůvodněním oprávněné osobě a Úřadu.  

(6) Byla-li žádost odmítnuta nebo nebyla-li do 1 měsíce ode dne doručení žádosti povinné 

osobě uzavřena smlouva o koordinaci stavebních prací, má oprávněná osoba nebo 

povinná osoba právo předložit věc k rozhodnutí Úřadu. 

 

______________ 

8) § 2i odst. 3 zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické 

infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací (liniový zákon), ve znění 

pozdějších předpisů. 
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