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406

ZÁKON

ze dne 25. října 2000

o hospodaření energií

      Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

HLAVA I

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

§ 1

Předmět zákona

        Tento zákon zapracovává příslušné předpisy  Evropské unie 1) (dále jen " Unie ")  a stanoví:

a)   některá opatření pro zvyšování hospodárnosti užití energie a povinnosti fyzických a právnických osob při nakládání 
s energií,
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b)   pravidla pro tvorbu Státní energetické koncepce, Územní energetické koncepce a Státního programu na podporu 
úspor energie a využití obnovitelných a druhotných zdrojů energie,

c)    požadavky na ekodesign výrobků spojených se spotřebou energie,
d)   požadavky na uvádění spotřeby energie a jiných hlavních zdrojů na energetických štítcích výrobků spojených se 

spotřebou energie,
e)   požadavky na informování a vzdělávání v oblasti úspor energie a využití obnovitelných a druhotných zdrojů.

§ 2

Základní pojmy

        (1) Pro účely tohoto zákona se rozumí

a)   nakládáním s energií výroba, přenos, přeprava, distribuce, rozvod, spotřeba energie a uskladňování plynu, včetně 
souvisejících činností,

b)   obnovitelnými zdroji obnovitelné nefosilní přírodní zdroje energie, jimiž jsou energie větru, energie slunečního 
záření, geotermální energie, energie vody, energie půdy, energie vzduchu, energie biomasy, energie skládkového 
plynu, energie kalového plynu z čistíren odpadních vod a energie bioplynu, 

c)    druhotným energetickým zdrojem využitelný energetický zdroj, jehož energetický potenciál vzniká jako vedlejší 
produkt při přeměně a konečné spotřebě energie, při uvolňování z bituminózních hornin včetně degazačního a 
důlního plynu nebo při energetickém využívání nebo odstraňování odpadů a náhradních paliv vyrobených na bázi 
odpadů nebo při jiné hospodářské činnosti,

d)   energetickým hospodářstvím soubor technických zařízení a budov sloužících k nakládání s energií, 
e)   účinností užití energie míra efektivnosti energetických procesů, vyjádřená poměrem mezi úhrnnými energetickými 

výstupy a vstupy téhož procesu, vyjádřená v procentech, 
f)     energetickou náročností budovy vypočtené množství energie nutné pro pokrytí potřeby energie spojené s 

užíváním budovy, zejména na vytápění, chlazení, větrání, úpravu vlhkosti vzduchu, přípravu teplé vody a 
osvětlení,

g)   kotlem zařízení, v němž se spalováním paliv získává pouze tepelná energie, která se předává teplonosné látce,
h)   klimatizačním systémem zařízení pro úpravu teploty, vlhkosti, čistoty a proudění vzduchu ve vnitřním prostředí 

včetně zařízení pro distribuci tepla, chladu a vzduchu, která jsou součástí budovy,
i)     vytápěním proces sdílení tepla do vytápěného prostoru zajišťovaný příslušným technickým zařízením za účelem 

vytváření tepelné pohody či požadovaných standardů vnitřního prostředí, 
j)     ústředním vytápěním nebo chlazením vytápění nebo chlazení, kde zdroj tepla nebo chladu je umístěn mimo 

vytápěné nebo chlazené prostory a slouží pro vytápění nebo chlazení vícebytových či nebytových prostor, 
k)    jmenovitým výkonem nejvyšší tepelný výkon, vyjádřený v kW, uvedený výrobcem, kterého lze dosáhnout při 

trvalém provozu a při účinnosti uvedené výrobcem, 
l)     jmenovitým chladicím výkonem klimatizačního systému jmenovitý příkon pohonu zdroje chladu udaný výrobcem,
m)  průkazem energetické náročnosti dokument, který obsahuje stanovené informace o energetické náročnosti budovy 

nebo ucelené části budovy,
n)   energetickým auditem písemná zpráva obsahující informace o stávající nebo předpokládané úrovni využívání 

energie v budovách, v energetickém hospodářství, v průmyslovém postupu a energetických službách s popisem a 
stanovením technicky, ekologicky a ekonomicky efektivních návrhů na zvýšení úspor energie nebo zvýšení 
energetické účinnosti včetně doporučení k realizaci,

o)   energetickým posudkem písemná zpráva obsahující informace o posouzení plnění předem stanovených 
technických, ekologických a ekonomických parametrů určených zadavatelem energetického posudku včetně 
výsledků a vyhodnocení, 

p)   budovou nadzemní stavba a její podzemní části, prostorově soustředěná a navenek převážně uzavřená 
obvodovými stěnami a střešní konstrukcí, v níž se používá energie k úpravě vnitřního prostředí,

q)   ucelenou částí budovy podlaží, byt nebo jiná část budovy, která je určena k samostatnému používání nebo byla za 
tímto účelem upravena,

r)    celkovou energeticky vztažnou plochou vnější půdorysná plocha všech prostorů s upravovaným vnitřním 
prostředím v celé budově, vymezená vnějšími povrchy konstrukcí obálky budovy,

s)   větší změnou dokončené budovy změna dokončené budovy na více než 25 % celkové plochy obálky budovy,
t)     obálkou budovy soubor všech teplosměnných konstrukcí na systémové hranici celé budovy nebo zóny, které jsou 

vystaveny přilehlému prostředí, jež tvoří venkovní vzduch, přilehlá zemina, vnitřní vzduch v přilehlém nevytápěném 
prostoru, sousední nevytápěné budově nebo sousední zóně budovy vytápěné na nižší vnitřní návrhovou teplotu,

u)   technickým systémem budovy zařízení určené k vytápění, chlazení, větrání, úpravě vlhkosti vzduchu, přípravě 
teplé vody, osvětlení budovy nebo její ucelené části nebo pro kombinaci těchto účelů,
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v)   nákladově optimální úrovní stanovené požadavky na energetickou náročnost budov nebo jejich stavebních nebo 
technických prvků, která vede k nejnižším nákladům na investice v oblasti užití energií, na údržbu, provoz a 
likvidaci budov nebo jejich prvků v průběhu odhadovaného ekonomického životního cyklu,

w)  budovou s téměř nulovou spotřebou energie budova s velmi nízkou energetickou náročností, jejíž spotřeba energie 
je ve značném rozsahu pokryta z obnovitelných zdrojů.

        (2)  Dále se pro účely tohoto zákona rozumí

a)   výrobkem spojeným se spotřebou energie výrobek, jenž má při používání dopad na spotřebu energie a jenž je 
uveden na trh nebo do provozu, a dále části, které jsou určeny k zabudování do výrobku spojeného se spotřebou 
energie a které jsou uváděny na trh anebo do provozu jako jednotlivé části pro konečné uživatele a jejichž vliv na 
životní prostředí lze posoudit samostatně,

b)   součástmi a podsestavami části určené k zabudování do výrobku spojeného se spotřebou energie, jež nejsou 
uváděny na trh nebo do provozu jako jednotlivé části pro konečné uživatele, anebo u nichž nelze posoudit vliv na 
životní prostředí samostatně,

c)   energetickým štítkem označení výrobku spojeného se spotřebou energie, které obsahuje údaje o spotřebě energie 
a jiných hlavních zdrojů spotřebovaných v souvislosti s tímto výrobkem,

d)   informačním listem normalizovaný přehled informací týkající se výrobku spojeného se spotřebou energie,
e)   ekodesignem začlenění prvků nebo funkcí výrobku spojeného se spotřebou energie, které mohou mít vliv na 

životní prostředí během životního cyklu tohoto výrobku, do návrhu výrobku spojeného se spotřebou energie s 
cílem zlepšit vliv výrobku na životní prostředí během celého životního cyklu,

f)    jinými hlavními zdroji voda, chemikálie nebo jakékoli jiné látky spotřebované výrobkem při běžném používání,
g)   uvedením na trh první zpřístupnění výrobku spojeného se spotřebou energie na trhu Unie za účelem jeho 

distribuce nebo používání v Unii za úplatu, bez ohledu na způsob prodeje, nebo bezúplatně,
h)   uvedením do provozu první použití výrobku spojeného se spotřebou energie uživatelem v členském státě Unie k 

účelu, pro který byl zhotoven,
i)    výrobcem osoba vyrábějící výrobek spojený se spotřebou energie a která hodlá uvést výrobek na trh nebo do 

provozu, a to pod svým jménem, popřípadě obchodním označením,
j)    zplnomocněným zástupcem osoba usazená v Unii, která byla výrobcem písemně pověřena k tomu, aby jeho 

jménem plnila zcela nebo zčásti povinnosti vyplývající z tohoto zákona,
k)   dovozcem osoba usazená v Unii, která uvádí na trh nebo do provozu v Unii výrobek spojený se spotřebou energie 

ze třetí země,
l)     dodavatelem výrobce nebo jeho zplnomocněný zástupce v Unii nebo dovozce, uvádějící výrobek spojený se 

spotřebou energie na trh nebo do provozu v Unii; pokud tito neexistují, považuje se za dodavatele jakákoli osoba, 
která uvádí na trh nebo do provozu v Unii výrobky spojené se spotřebou energie, na něž se vztahuje tento zákon,

m)  obchodníkem osoba, která prodává, pronajímá, nabízí ke koupi na splátky nebo předvádí výrobky spojené se 
spotřebou energie konečným uživatelům.

HLAVA II

ENERGETICKÉ KONCEPCE

§ 3

Státní energetická koncepce

      (1) Státní energetická koncepce je strategickým dokumentem s výhledem na 30 let vyjadřujícím cíle státu v 
energetickém hospodářství v souladu s potřebou zabezpečit základní funkce státu a s potřebami hospodářského a 
společenského rozvoje i za krizové situace, včetně ochrany životního prostředí, sloužícím i pro vypracování územních 
energetických koncepcí.

      (2) Návrh státní energetické koncepce zpracovává Ministerstvo průmyslu a obchodu (dále jen "ministerstvo") a 
předkládá jej ke schválení vládě.

      (3) Naplňování státní energetické koncepce vyhodnocuje ministerstvo nejméně jedenkrát za 5 let a o výsledcích 
vyhodnocení informuje vládu. V případě potřeby ministerstvo zpracovává návrhy na změnu státní energetické koncepce a 
předkládá je ke schválení vládě.

§ 4

Územní energetická koncepce
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       (1) Územní energetická koncepce vychází ze státní energetické koncepce a obsahuje cíle a principy řešení 
energetického hospodářství na úrovni kraje, statutárního města a hlavního města Prahy nebo obce. Vytváří podmínky pro 
hospodárné nakládání s energií v souladu s potřebami hospodářského a společenského rozvoje včetně ochrany životního 
prostředí a šetrného nakládání s přírodními zdroji energie. Územní energetická koncepce je neopomenutelným 
podkladem pro politiku územního rozvoje a územně plánovací dokumentaci.

       (2)  Územní energetickou koncepci jsou povinni přijmout pro svůj územní obvod kraj, hlavní město Praha a statutární 
město. 

       (3)  Územní energetickou koncepci může, pokud se nejedná o povinnost podle odstavce  2, přijmout pro svůj územní 
obvod nebo jeho část obec. Územní energetická koncepce přijatá obcí musí být v souladu s územní energetickou 
koncepcí přijatou krajem.

       (4) Územní energetická koncepce se zpracovává na období 20 let a v případě potřeby podle odstavce  7 se doplňuje 
a upravuje.

       (5) Územní energetická koncepce obsahuje

a)   rozbor trendů vývoje poptávky po energii,
b)   rozbor možných zdrojů a způsobů nakládání s energií,
c)    hodnocení využitelnosti obnovitelných a druhotných energetických zdrojů a kombinované výroby elektřiny a tepla, 

zvláště se vyhodnotí vhodnost vytápění a chlazení využívajících obnovitelné zdroje energie v místní infrastruktuře,
d)   hodnocení využitelnosti energetického potenciálu komunálních odpadů1b),
e)   hodnocení technicky a ekonomicky dosažitelných úspor z hospodárnějšího využití energie,
f)     řešení energetického hospodářství území včetně zdůvodnění a návrh opatření uplatnitelných pořizovatelem 

koncepce.

(6)  K účasti na vypracování územní energetické koncepce si pořizovatel může vyžádat součinnost držitelů licence 

na podnikání v energetických odvětvích2), dodavatelů tuhých a kapalných paliv a zpracovatelů komunálních odpadů1b), 
kteří podnikají na území, pro které se územní energetická koncepce zpracovává, jakož i největších spotřebitelů energie. 
Ti jsou povinni, pokud jsou k tomu pořizovatelem vyzváni, pro vypracování územní energetické koncepce poskytnout 
bezúplatně v nutném rozsahu potřebné podklady a údaje; rozsah a lhůty pro poskytnutí podkladů a údajů stanoví 

prováděcí právní předpis2a). 

(7)  Naplňování územní energetické koncepce vyhodnocuje pořizovatel nejméně jedenkrát za 4 roky a na základě 
vyhodnocení může zpracovávat návrhy na změnu. 

(8)  Pořizovatel poskytuje ministerstvu na vyžádání informace o aktuálním stavu zpracování a vyhodnocení územní 
energetické koncepce pro účely posouzení souladu se státní energetickou koncepcí.

        (9) Vláda nařízením stanoví podrobnosti obsahu územní energetické koncepce podle odstavce 5.

HLAVA III

STÁTNÍ PROGRAM NA PODPORU
ÚSPOR ENERGIE A VYUŽITÍ

OBNOVITELNÝCH A DRUHOTNÝCH ZDROJŮ ENERGIE

§ 5

        (1)  Státní program na podporu úspor energie a využití obnovitelných a druhotných zdrojů energie (dále jen 
"Program") je program na podporu zvyšování účinnosti užití energie, snižování energetické náročnosti a využití 
obnovitelných a druhotných zdrojů v souladu se schválenou státní energetickou koncepcí a zásadami udržitelného 

rozvoje3).

        (2)  Program zpracovává na období jednoho roku ministerstvo v dohodě s Ministerstvem životního prostředí a 
předkládá jej ke schválení vládě.

        (3) Ministerstvo v dohodě s Ministerstvem životního prostředí vyhodnocuje naplňování Programu jedenkrát ročně a o 
výsledcích informuje vládu. Ministerstvo výsledky hodnocení Programu zohlední v návrhu Programu na další období.
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        (4) K uskutečnění Programu mohou být poskytovány dotace ze státního rozpočtu na

a)   energeticky úsporná opatření ke zvyšování účinnosti užití energie a snižování energetické náročnosti budov včetně 
rozvoje budov s téměř nulovou spotřebou energie,

b)   rozvoj využívání kombinované výroby elektřiny a tepla,
c)    modernizaci výrobních a rozvodných zařízení energie, 
d)   moderní technologie a materiály pro energeticky úsporná opatření,
e)   rozvoj využívání obnovitelných a druhotných zdrojů energie, 
f)     rozvoj energetického využití komunálních odpadů1b),
g)   osvětu, výchovu, vzdělávání a poradenství v oblasti nakládání s energií, využívání a přínosů obnovitelných a 

druhotných zdrojů energie,
h)    vědu, výzkum a vývoj v oblasti nakládání s energií, energetických úspor a využití obnovitelných a druhotných 

zdrojů energie,
i)     zpracování územní energetické koncepce a nástrojů na její realizaci, 
j)     zavádění průkazu energetické náročnosti budov a provádění energetických auditů a energetických posudků,
k)    pobídky malým, středním a velmi malým podnikům vyrábějícím výrobky spojené se spotřebou energie k zavádění 

nových postupů vedoucích ke splnění požadavků na ekodesign,
l)     rozvoj energeticky úsporných budov.

      (5) Program je uveřejňován v Obchodním věstníku a ministerstvo jej uveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový 
přístup.

      (6) Vláda nařízením stanoví pravidla pro poskytování dotací podle odstavce 4.

HLAVA IV

NĚKTERÁ OPATŘENÍ PRO ZVYŠOVÁNÍ HOSPODÁRNOSTI UŽITÍ ENERGIE

§ 6

Účinnost užití energie zdrojů a rozvodů energie

        (1)  Stavebník nebo vlastník výrobny elektřiny nebo tepelné energie2) je povinen u nově zřizovaných výroben a 

výroben, u nichž se provádí změna dokončené stavby4), zajistit alespoň minimální účinnost užití energie výroben elektřiny 
nebo tepelné energie stanovenou prováděcím právním předpisem.

        (2)  Stavebník nebo vlastník zařízení na distribuci tepelné energie a vnitřní distribuci tepelné energie a chladu2) je 

povinen u nově zřizovaných zařízení a u zařízení, u nichž se provádí změna dokončené stavby4) na distribuci tepelné 
energie a vnitřní distribuci tepelné energie a chladu, zajistit účinnost užití rozvodů energie a vybavení vnějších rozvodů a 
vnitřních rozvodů tepelné energie a chladu v rozsahu stanoveném prováděcím právním předpisem.

        (3)  Dodavatel kotlů a kamen na biomasu, solárních fotovoltaických a solárních tepelných systémů, mělkých 
geotermálních systémů a tepelných čerpadel (dále jen „vybraná zařízení vyrábějící energii z obnovitelných zdrojů“) je 
povinen uvést pravdivé, nezkreslené a úplné informace o předpokládaných přínosech a ročních provozních nákladech 
těchto zařízení a jejich energetickou účinnost v technické dokumentaci nebo návodu na použití.

(text kurzívou: 318/2012 Sb.( účinnost: 1. ledna 2015))
(4)  Držitel licence na výrobu elektřiny podle energetického zákona vyrábějící elektřinu ve výrobně elektřiny s 

instalovaným výkonem vyšším než 5 MWe s využitím hnědého uhlí (dále jen „výrobce elektřiny“) je povinen

a)   zajistit pravidelnou kontrolu účinnosti užití energie provozovaných výroben elektřiny (dále jen „kontrola účinnosti“), 
jejímž výsledkem je pravidelná písemná zpráva o kontrole účinnosti podle prováděcího právního předpisu 
obsahující také množství elektřiny vyrobené v období, za které byla kontrola účinnosti provedena,

b)   zpracovávat zprávy o kontrole účinnosti objektivně, pravidelně a úplně,
c)   předkládat zprávy o kontrole účinnosti ministerstvu do 30 dnů od provedení kontroly účinnosti a na vyžádání Státní 

energetické inspekci.

        (5)  Výrobce elektřiny, který vyrábí elektřinu bez dodávky užitečného tepla s účinností užití energie nižší, než je 
hodnota stanovená prováděcím právním předpisem, je povinen uhradit operátorovi trhu do 90 dnů od provedení kontroly 
účinnosti platbu za nesplnění minimální účinnosti užití energie při spalování hnědého uhlí. Ministerstvo zveřejňuje 
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způsobem umožňujícím dálkový přístup údaje ze zpráv o kontrole účinnosti. Operátor trhu eviduje příjmy z platby na 
zvláštním účtu a používá je na úhradu nákladů spojených s podporou elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby 

elektřiny a tepla vyrobené z hnědého uhlí podle jiného právního předpisu4b).

        (6)  Způsob stanovení účinnosti užití energie provozovaných výroben elektřiny, hodnoty minimální účinnosti užití 
energie výroby elektřiny bez dodávky užitečného tepla, četnost kontroly účinnosti, vzor a obsah zprávy o kontrole 
účinnosti a způsob stanovení množství elektřiny vyrobené v období, za které byla kontrola účinnosti provedena, a rozsah 
zveřejňovaných údajů ze zpráv o kontrole účinnosti včetně údajů o platbách operátorovi trhu stanoví prováděcí právní 
předpis.

        (7)  Výši platby podle odstavce  5 stanoví vláda nařízením.

§ 6a

Kontrola provozovaných kotlů a rozvodů tepelné energie a klimatizačních systémů

        (1)  U provozovaných kotlů se jmenovitým výkonem nad 20 kW a příslušných rozvodů tepelné energie je jejich 

vlastník nebo společenství vlastníků jednotek5) povinen

a)   zajistit pravidelnou kontrolu těchto kotlů a příslušných rozvodů tepelné energie, jejímž výsledkem je písemná 
zpráva o kontrole provozovaných kotlů a příslušných rozvodů tepelné energie,

b)   předložit na vyžádání zprávy o kontrole provozovaných kotlů a příslušných rozvodů tepelné energie ministerstvu 
nebo Státní energetické inspekci,

c)   oznámit ministerstvu provedení kontroly osobou podle odstavce  3 písm.  d) a předložit ministerstvu kopii oprávnění 
osoby pro vykonávání této činnosti podle právního předpisu jiného členského státu Unie.

        (2)  U provozovaných klimatizačních systémů se jmenovitým chladicím výkonem vyšším než 12 kW je jeho vlastník 
nebo společenství vlastníků jednotek povinen

a)   zajistit pravidelnou kontrolu tohoto klimatizačního systému, jejímž výsledkem je písemná zpráva o kontrole 
klimatizačního systému,

b)   předložit na vyžádání zprávy o kontrole klimatizačního systému ministerstvu nebo Státní energetické inspekci,
c)   oznámit ministerstvu provedení kontroly osobou podle odstavce  3 písm.  d) a předložit ministerstvu kopii oprávnění 

osoby pro vykonávání této činnosti podle právního předpisu jiného členského státu Unie.

        (3)  Při kontrole provozovaných kotlů, tepelných rozvodů a klimatizačních systémů musejí být splněny tyto podmínky

a)   kontrolu provozovaných kotlů a příslušných rozvodů tepelné energie, které nejsou předmětem licence na výrobu 

tepelné energie a licence na rozvod tepelné energie podle zvláštního právního předpisu2) může provádět pouze 
příslušný energetický specialista podle § 10 odst.  1 písm.  c) nebo osoba podle písmene d),

b)   kontrolu provozovaných kotlů a příslušných rozvodů tepelné energie, které jsou předmětem licence na výrobu 

tepelné energie a licence na rozvod tepelné energie podle zvláštního právního předpisu2), provádí držitel této 
licence na výrobu tepla a držitel licence na rozvod tepla,

c)   kontrolu klimatizačních systémů může provádět pouze příslušný energetický specialista podle § 10 odst.  1 
písm.  d) nebo osoba podle písmene d),

d)   kontroly provozovaných kotlů a rozvodů tepelné energie a kontroly klimatizačních systémů včetně zpracování 
příslušné zprávy může provést a zpracovat také osoba usazena v jiném členském státě Unie, pokud je oprávněna 
k výkonu uvedené činnosti podle právních předpisů jiného členského státu Unie; ministerstvo je uznávacím 

orgánem podle zvláštního právního předpisu5a),
e)   zprávy o kontrolách provozovaných kotlů a příslušných rozvodů tepelné energie podle odstavce  1 a klimatizačních 

systémů podle odstavce  2 musejí být zpracovány objektivně, nestranně, pravdivě a úplně.

        (4)  Povinnost podle odstavců 1 a 2 se nevztahuje na kotle a vnitřní rozvody tepelné energie a klimatizační systémy 
umístěné v rodinných domech, bytech a stavbách pro rodinnou rekreaci s výjimkou případů, kdy jsou provozovány 
výhradně pro podnikatelskou činnost. Na kotle a vnitřní rozvody tepelné energie a klimatizační systémy umístěné v 
rodinných domech, bytech a stavbách pro rodinnou rekreaci se poskytuje poradenství podle § 5 odst.  4 písm.  g).

        (5)  Rozsah, četnost a způsob provádění kontroly, vzor a obsah zprávy o kontrolách provozovaných kotlů a rozvodů 
tepelné energie a kontrolách klimatizačních systémů stanoví prováděcí právní předpis.

§ 7
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Snižování energetické náročnosti budov

        (1)  V případě výstavby nové budovy je stavebník povinen plnit požadavky na energetickou náročnost budovy podle 
prováděcího právního předpisu a při podání žádosti o stavební povolení nebo ohlášení stavby doložit

a)   kladným závazným stanoviskem dotčeného orgánu podle § 13 splnění požadavků na energetickou náročnost 
budovy na nákladově optimální úrovni od 1. ledna 2013,

b)   kladným závazným stanoviskem dotčeného orgánu podle § 13 splnění požadavků na energetickou náročnost 
budovy s téměř nulovou spotřebou energie, a to v případě budovy, jejímž vlastníkem a uživatelem bude orgán 
veřejné moci nebo subjekt zřízený orgánem veřejné moci (dále jen „orgán veřejné moci“) a jejíž celková 
energeticky vztažná plocha bude

1.   větší než 1 500 m2, a to od 1. ledna 2016,

2.   větší než 350 m2, a to od 1. ledna 2017,

3.   menší než 350 m2, a to od 1. ledna 2018,

c)   kladným závazným stanoviskem dotčeného orgánu podle § 13 splnění požadavků na energetickou náročnost 
budovy s téměř nulovou spotřebou energie, a to v případě budovy s celkovou energeticky vztažnou plochou větší 

než 1 500 m2 od 1. ledna 2018, v případě budovy s celkovou energeticky vztažnou plochou větší než 350 m2 od 1. 

ledna 2019 a v případě budovy s celkovou energeticky vztažnou plochou menší než 350 m2 od 1. ledna 2020,
d)   průkazem energetické náročnosti budovy posouzení technické, ekonomické a ekologické proveditelnosti 

alternativních systémů dodávek energie.

        (2)  V případě větší změny dokončené budovy jsou stavebník, vlastník budovy nebo společenství vlastníků jednotek 
povinni plnit požadavky na energetickou náročnost budovy podle prováděcího právního předpisu a stavebník je povinen 
při podání žádosti o stavební povolení nebo ohlášení stavby, anebo vlastník budovy nebo společenství vlastníků jednotek 
jsou povinni před zahájením větší změny dokončené budovy, v případě, kdy tato změna nepodléhá stavebnímu povolení 
či ohlášení, doložit průkazem energetické náročnosti budovy

a)   splnění požadavků na energetickou náročnost budovy na nákladově optimální úrovni pro budovu nebo pro měněné 
stavební prvky obálky budovy a měněné technické systémy podle prováděcího právního předpisu,

b)   posouzení technické, ekonomické a ekologické proveditelnosti alternativních systémů dodávek energie podle 
prováděcího právního předpisu,

c)   stanovení doporučených opatření pro snížení energetické náročnosti budovy podle prováděcího právního předpisu.

        (3)  V případě jiné než větší změny dokončené budovy nebo větší změny dokončené budovy, při které se dokládají 
požadavky na snížení energetické náročnosti pro měněné stavební prvky obálky budovy nebo technické systémy, a která 
je provedena do 10 let od vyhotovení průkazu energetické náročnosti této budovy, jsou vlastník budovy nebo společenství 
vlastníků jednotek povinni plnit požadavky na energetickou náročnost budovy podle prováděcího právního předpisu a pro 
stavbu splnit požadavky na energetickou náročnost pro měněné stavební prvky obálky budovy nebo měněné technické 
systémy podle prováděcího právního předpisu; to doloží kopií dokladů, které se vztahují k měněným stavebním prvkům 
obálky budovy nebo měněným technickým systémům a které jsou povinni uchovávat 5 let.

        (4)  Stavebník, vlastník budovy nebo společenství vlastníků jednotek jsou dále povinni

a)   vybavit vnitřní tepelná zařízení budov přístroji regulujícími a registrujícími dodávku tepelné energie konečným 
uživatelům v rozsahu stanoveném prováděcím právním předpisem; konečný uživatel je povinen umožnit instalaci, 
údržbu a kontrolu těchto přístrojů,

(text kurzívou: 318/2012 Sb.( účinnost: 1. ledna 2015))
b)   zajistit v případě instalace vybraných zařízení vyrábějících energii z obnovitelných zdrojů v budově, aby tuto 

instalaci provedly pouze osoby podle § 10d; zajištění se prokazuje předložením kopie daňových dokladů týkajících 
se příslušné instalace,

c)   zajistit při užívání budov nepřekročení měrných ukazatelů spotřeby tepla pro vytápění, chlazení a pro přípravu teplé 
vody stanovených prováděcím právním předpisem,

d)   řídit se pravidly pro vytápění, chlazení a dodávku teplé vody stanovenými prováděcím právním předpisem,

e)   u budov užívaných orgány státní správy s celkovou energeticky vztažnou plochou větší než 1 500 m2 zařadit do 1. 
ledna 2015 tyto budovy do Systému monitoringu spotřeby energie uveřejněného na internetových stránkách 
ministerstva.
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        (5)  Požadavky na energetickou náročnost budovy podle odstavců 1 až 3 nemusí být splněny

a)   u budov s celkovou energeticky vztažnou plochou menší než 50 m2,

b)   u budov, které jsou kulturní památkou, anebo nejsou kulturní památkou, ale nacházejí se v památkové rezervaci 

nebo památkové zóně12), pokud by s ohledem na zájmy státní památkové péče splnění některých požadavků na 
energetickou náročnost těchto budov výrazně změnilo jejich charakter nebo vzhled; tuto skutečnost stavebník, 
vlastník budovy nebo společenství vlastníků jednotek doloží závazným stanoviskem orgánu státní památkové 
péče,

c)   u budov navrhovaných a obvykle užívaných jako místa bohoslužeb a pro náboženské účely,

d)   u staveb pro rodinnou rekreaci13),

e)   u průmyslových a výrobních provozů, dílenských provozoven a zemědělských budov se spotřebou energie do 700 
GJ za rok,

f)    při větší změně dokončené budovy v případě, že stavebník, vlastník budovy nebo společenství vlastníků jednotek 
prokáže energetickým auditem, že to není technicky nebo ekonomicky vhodné s ohledem na životnost budovy a 
její provozní účely.

        (6)  Pravidla pro vytápění, chlazení a dodávku teplé vody se nevztahují na dodávky uskutečňované

a)   v rodinných domech a stavbách pro rodinnou rekreaci,
b)   pro nebytové prostory za podmínky nepřekročení limitů stanovených prováděcím právním předpisem a neohrožení 

zdraví a majetku; nepřekročení limitů se prokazuje energetickým posudkem,

c)   pro byty ve vlastnictví společenství vlastníků jednotek, pokud společenství vlastníků jednotek vyjádří souhlas5) s 
odlišnými pravidly, za podmínky nepřekročení limitů stanovených prováděcím právním předpisem a neohrožení 
zdraví a majetku; nepřekročení limitů se prokazuje energetickým posudkem.

        (7)  Povinnosti podle odstavce  4 písm.  a) a c) se nevztahují na rodinné domy a stavby pro rodinnou rekreaci.

        (8)  Prováděcí právní předpis stanoví nákladově optimální úroveň požadavků na energetickou náročnost budovy pro 
nové budovy, větší změny dokončených budov, pro jiné než větší změny dokončených budov, pro budovy s téměř 
nulovou spotřebou energie, dále stanoví metodu výpočtu energetické náročnosti budovy, vzor posouzení technické, 
ekonomické a ekologické proveditelnosti alternativních systémů dodávek energie a vzor stanovení doporučených opatření 
pro snížení energetické náročnosti budovy.

        (9)  Rozsah vybavení vnitřních tepelných zařízení budov přístroji regulujícími a registrujícími dodávku tepelné 
energie konečným uživatelům, měrné ukazatele tepla pro vytápění, chlazení a přípravu teplé vody a pravidla pro 
vytápění, chlazení a dodávku teplé vody stanoví prováděcí právní předpis.

§ 7a

Průkaz energetické náročnosti

        (1)  Stavebník, vlastník budovy nebo společenství vlastníků jednotek je povinen

a)   zajistit zpracování průkazu energetické náročnosti (dále jen „průkaz“) při výstavbě nových budov nebo při větších 
změnách dokončených budov,

b)   zajistit zpracování průkazu u budovy užívané orgánem veřejné moci od 1. července 2013 s celkovou energeticky 

vztažnou plochou větší než 500  m2 a od 1. července 2015 s celkovou energeticky vztažnou plochou větší než 250 

m2,
c)   zajistit zpracování průkazu pro užívané bytové domy nebo administrativní budovy

1.   s celkovou energeticky vztažnou plochou větší než 1 500 m2 do 1. ledna 2015,

2.   s celkovou energeticky vztažnou plochou větší než 1 000 m2 do 1. ledna 2017,

3.   s celkovou energeticky vztažnou plochou menší než 1 000 m2 do 1. ledna 2019,

d)   oznámit ministerstvu zpracování průkazu osobou podle odstavce  4 písm.  a) bodu 2 a předložit ministerstvu kopii 
oprávnění osoby pro vykonávání této činnosti podle právního předpisu jiného členského státu Unie,

e)   u budovy užívané orgánem veřejné moci v případě, že pro ni nastala povinnost zajistit zpracování průkazu podle 
odstavce  1 písm.  a) až c), umístit průkaz v budově podle prováděcího právního předpisu,
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f)    předkládat na vyžádání průkazy ministerstvu nebo Státní energetické inspekci.

        (2)  Vlastník budovy nebo společenství vlastníků jednotek jsou povinni

a)   zajistit zpracování průkazu

1.   při prodeji budovy nebo ucelené části budovy,
2.   při pronájmu budovy,
3.   od 1. ledna 2016 při pronájmu ucelené části budovy,

b)   předložit průkaz nebo jeho ověřenou kopii

1.   možnému kupujícímu budovy nebo ucelené části budovy před uzavřením smluv týkajících se koupě budovy 
nebo ucelené části budovy,

2.   možnému nájemci budovy nebo ucelené části budovy před uzavřením smluv týkajících se nájmu budovy nebo 
ucelené části budovy,

c)   předat průkaz nebo jeho ověřenou kopii

1.   kupujícímu budovy nebo ucelené části budovy nejpozději při podpisu kupní smlouvy,
2.   nájemci budovy nebo ucelené části budovy nejpozději při podpisu nájemní smlouvy,

d)   zajistit uvedení ukazatelů energetické náročnosti uvedených v průkazu v informačních a reklamních materiálech při

1.   prodeji budovy nebo ucelené části budovy,
2.   pronájmu budovy nebo ucelené části budovy.

        (3)  Vlastník jednotky5) je povinen

a)   předložit průkaz nebo jeho ověřenou kopii

1.   možnému kupujícímu jednotky před uzavřením smluv týkajících se koupě jednotky,
2.   od 1. ledna 2016 možnému nájemci jednotky před uzavřením smluv týkajících se nájmu jednotky,

b)   předat průkaz nebo jeho ověřenou kopii

1.   kupujícímu jednotky nejpozději při podpisu kupní smlouvy,
2.   od 1. ledna 2016 nájemci jednotky nejpozději při podpisu nájemní smlouvy,

c)   zajistit uvedení ukazatelů energetické náročnosti uvedených v průkazu v informačních a reklamních materiálech při

1.   prodeji jednotky,
2.   od 1. ledna 2016 pronájmu jednotky.

        (4)  Průkaz platí 10 let ode dne data jeho vyhotovení nebo do provedení větší změny dokončené budovy, pro kterou 
byl zpracován, a musí

a)   být zpracován pouze

1.   příslušným energetickým specialistou podle § 10 odst.  1 písm.  b), nebo
2.   osobou usazenou v jiném členském státě Unie, pokud je oprávněna k výkonu uvedené činnosti podle právních 

předpisů jiného členského státu Unie; ministerstvo je uznávacím orgánem podle zvláštního právního 

předpisu5a),

b)   být součástí dokumentace14) při prokazování dodržení technických požadavků na stavby15),
c)   pro případy uvedené v § 9a odst.  1 písm.  a) a v § 9a odst.  2 písm.  a) a b) obsahovat energetický posudek,
d)   být zpracován objektivně, pravdivě a úplně.

        (5)  Povinnosti podle odstavců 1 až 3 se nevztahují na případy uvedené v § 7 odst.  5 písm.  a), c), d) a e).
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        (6)  Vzor a obsah průkazu, způsob jeho zpracování a umístění průkazu v budově stanoví prováděcí právní předpis.

        (7)  Pokud vlastníkovi jednotky nebyl na písemné vyžádání předán průkaz podle odstavce  1 nebo 2, může jej 
nahradit vyúčtováním dodávek elektřiny, plynu a tepelné energie pro příslušnou jednotku za uplynulé 3  roky; v tom 
případě pro něj neplatí povinnost podle odstavce  3 písm.  c).

        (8)  Průkaz zpracovaný pro budovu je také průkazem pro ucelenou část této budovy včetně jednotky.

§ 8

Energetické štítky

        (1)  Výrobky spojené se spotřebou energie, na které se vztahují požadavky označování energetickými štítky, dodání 
informačních listů a zpracování technické dokumentace, stanoví přímo použitelný předpis Evropské unie nebo prováděcí 
právní předpis; a seznam těchto výrobků je uveden v prováděcím právním předpise.

        (2)  Dodavatel je povinen

a)   dodávat tištěný energetický štítek a informační list v českém jazyce, který splňuje požadavky stanovené 

prováděcím právním předpisem10),
b)   uchovávat technickou dokumentaci podle odstavce  3 pro účely kontroly, a to nejméně po dobu 5 let od vyrobení 

posledního dotčeného výrobku spojeného se spotřebou energie,
c)   předložit na vyžádání Státní energetické inspekci technickou dokumentaci podle odstavce  3 a všechny doklady 

prokazující správnost informací uvedených na energetickém štítku, v informačním listu a v technické dokumentaci,
d)   předložit na vyžádání Státní energetické inspekci nebo Evropské komisi elektronickou verzi technické 

dokumentace, a to do 10 pracovních dnů po obdržení žádosti Státní energetické inspekce nebo Evropské komise,
e)   poskytovat na požádání obchodníkům okamžitě a bezúplatně potřebné energetické štítky a informační listy výrobků 

spojených se spotřebou energie,
f)    zahrnovat informační list výrobku spojeného se spotřebou energie do všech informačních a reklamních materiálů 

týkajících se výrobku spojeného se spotřebou energie,
g)   uvést na energetických štítcích a v informačních listech správné informace založené na metodách a postupech 

měření podle prováděcího právního předpisu10).

        (3)  Technická dokumentace musí obsahovat

a)   obecný popis výrobku spojeného se spotřebou energie,
b)   provedené konstrukční výpočty, stanoví-li tak prováděcí právní předpis,
c)   protokoly o zkouškách, pokud jsou k dispozici, včetně protokolů o těch zkouškách, které byly provedeny 

příslušnými notifikovanými osobami podle jiných právních předpisů11),
d)   výpočty nebo odvození informací uvedených v písmenech  a) až c) v případě, že tyto informace byly získány 

formou zkoušek u podobných typů výrobků spojených se spotřebou energie umožňující ověření přesnosti 
uvedených informací včetně seznamu všech dalších podobných typů výrobků spojených se spotřebou energie, u 
nichž byly informace získány stejným způsobem, stanoví-li tak prováděcí právní předpis.

        (4)  Obchodník je povinen

a)   řádně viditelným a čitelným způsobem vystavit na nebo u výrobku spojeného se spotřebou energie energetický 
štítek a poskytnout informační list v českém jazyce v informačních a reklamních materiálech týkajících se výrobku 
spojeného se spotřebou energie, které jsou k výrobkům spojeným se spotřebou energie přiloženy, když jsou 
prodávány konečným uživatelům,

b)   opatřit výrobek spojený se spotřebou energie příslušným energetickým štítkem na místě stanoveném v prováděcím 

právním předpise10), a to v českém jazyce, kdykoli je výrobek spojený se spotřebou energie, na něhož se vztahuje 

prováděcí právní předpis10), nabízen nebo předváděn,
c)   postupovat v případě, že jsou výrobky nabízeny k prodeji, k pronájmu nebo ke koupi na splátky prostřednictvím 

zásilkového prodeje, katalogu, internetu, telemarketingu nebo jakýmikoli jinými způsoby, při nichž nelze 
předpokládat, že potenciální konečný uživatel uvidí vystavený výrobek spojený se spotřebou energie, tak, aby byly 
konečnému uživateli informace uvedené na energetickém štítku a v informačním listu zpřístupněny podle 

prováděcího právního předpisu10).

        (5)  Dodavatel a obchodník jsou dále povinni uvádět odkaz na třídu energetické účinnosti výrobku spojeného se 
spotřebou energie v

Page 10 of 25406/2000 Sb. Zákon o hospodaření energií

4.12.2013http://www.esipa.cz/sbirka/sbsrv.dll/sb?PRINT=1&amp;DR=AZ&amp;CP=2000s406-...



a)   informačních a reklamních materiálech popisujících spotřebu energie nebo cenu výrobku spojeného se spotřebou 
energie,

b)   informačních a reklamních technických materiálech popisujících konkrétní technické parametry výrobku spojeného 
se spotřebou energie uveřejňovaných v písemné nebo elektronické formě.

        (6)  Požadavky na energetické štítky, informační listy a technickou dokumentaci podle tohoto zákona se nevztahují 
na použité výrobky spojené se spotřebou energie, jakékoli dopravní prostředky pro přepravu osob, zvířat nebo věcí a na 
štítek s údaji o výkonu nebo jeho ekvivalent připojený k výrobku spojenému se spotřebou energie z bezpečnostních 
důvodů.

        (7)  Náležitosti označování výrobků spojených se spotřebou energie energetickými štítky, provedení a obsah 
energetických štítků a informačních listů, metody a postupy měření, určení třídy energetické účinnosti a podrobnosti 

obsahu technické dokumentace stanoví prováděcí právní předpis10).

§ 8a

Ekodesign

        (1)  Výrobky spojené se spotřebou energie, na které se vztahují požadavky na ekodesign, označování CE a ES 
prohlášení o shodě, stanoví přímo použitelný předpis Evropské unie a seznam těchto výrobků je uveden v prováděcím 
právním předpise.

        (2)  Výrobce nebo jeho zplnomocněný zástupce je povinen

a)   uvádět na trh nebo do provozu výrobky spojené se spotřebou energie, pouze pokud splňují požadavky na 
ekodesign, po posouzení shody, po označení CE a po vydání ES prohlášení o shodě, a to podle prováděcího 
právního předpisu,

b)   nepřipojovat k výrobku spojenému se spotřebou energie jakékoli jiné označení, které by mohlo uvádět uživatele v 
omyl nebo vést k záměně, pokud jde o význam a tvar označení CE,

c)   vyhotovovat dokumenty týkající se posouzení shody a ES prohlášení o shodě v českém jazyce.

        (3)  Výrobce nebo jeho zplnomocněný zástupce je po uvedení výrobku spojeného se spotřebou energie na trh nebo 
do provozu dále povinen

a)   uchovávat příslušné dokumenty týkající se provedeného posouzení shody a vydaných ES prohlášení o shodě po 
dobu 10 let od vyrobení posledního uvedeného výrobku spojeného se spotřebou energie,

b)   poskytovat Státní energetické inspekci veškeré potřebné informace uvedené v tomto zákoně a v prováděcím 
právním předpise vztahující se k ověření označení CE, k posouzení a předpokladu shody a k ES prohlášení o 
shodě, a to do 10 dnů po obdržení žádosti Státní energetické inspekce,

c)   poskytovat Státní energetické inspekci vzorky výrobků spojených se spotřebou energie k ověření označení CE, k 
posouzení a předpokladu shody a k ES prohlášení o shodě,

d)   v případě, že uvádí na trh nebo do provozu součásti a podsestavy, poskytnout výrobci výrobku spojeného se 
spotřebou energie, na nějž se vztahuje toto ustanovení, údaje o materiálovém složení a spotřebě energie, 
materiálů nebo zdrojů těchto součástí nebo podsestav, pokud tak stanoví prováděcí právní předpis,

e)   poskytnout konečným uživatelům výrobků spojených se spotřebou energie nezbytné informace o tom, jak mohou 
přispět k udržitelnému užívání výrobku spojeného se spotřebou energie a ekologický profil výrobku spojeného se 
spotřebou energie a výhody ekodesignu podle prováděcího právního předpisu.

        (4)  Není–li výrobce usazen v Unii a neexistuje-li zplnomocněný zástupce, je povinnosti uvedené v odstavcích  2 a 3 
povinen zajistit dovozce. Neexistuje-li dovozce, považuje se za osobu povinnou podle tohoto ustanovení osoba, která 
uvádí na trh nebo do provozu výrobky spojené se spotřebou energie stanovené v odstavci  1.

        (5)  Požadavky na označování CE a na ES prohlášení o shodě se nevztahují na dopravní prostředky pro přepravu 
osob, zvířat nebo věcí a na výrobky spojené se spotřebou energie vystavené na veletrzích, výstavách nebo předváděcích 
akcích, pokud jsou opatřeny oznámením, že nesmějí být uváděny na trh nebo do provozu na území Unie, dokud nesplní 
požadavky stanovené tímto zákonem a prováděcím právním předpisem.

        (6)  Požadavky na ekodesign, náležitosti označování CE, obsah ES prohlášení o shodě, postupy posuzování a 
předpoklad shody, postupy ověřování požadavků na ekodesign a poskytování informací o výrobku a jeho užívání stanoví 
prováděcí právní předpis.

§ 9
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Energetický audit

        (1)  Stavebník, společenství vlastníků jednotek nebo vlastník budovy nebo energetického hospodářství jsou povinni 
zpracovat pro budovu nebo energetické hospodářství energetický audit v případě, že

a)   budova nebo energetické hospodářství mají celkovou průměrnou roční spotřebu energie za poslední dva 
kalendářní roky vyšší, než je hodnota spotřeby energie stanovená prováděcím právním předpisem,

b)   u větší změny dokončené budovy nejsou splněny požadavky na energetickou náročnost budovy podle § 7 odst.  5 
písm.  f).

        (2)  Energetický audit platí do provedení větší změny dokončené budovy nebo energetického hospodářství, pro které 
byl zpracován, a musí

a)   být zpracován pouze

1.   příslušným energetickým specialistou podle § 10 odst.  1 písm.  a), nebo
2.   osobou usazenou v jiném členském státě Unie, pokud je oprávněna k výkonu uvedené činnosti podle právních 

předpisů jiného členského státu Unie; ministerstvo je uznávacím orgánem podle zvláštního právního 

předpisu5a),

b)   být zpracován objektivně, pravdivě a úplně.

        (3)  Další povinnosti stavebníka, společenství vlastníků jednotek nebo vlastníka budovy nebo energetického 
hospodářství v případě, že pro ně nastala povinnost zpracovat audit podle odstavce  1, jsou

a)   předložit na vyžádání energetický audit ministerstvu nebo Státní energetické inspekci,
b)   splnit opatření nebo část opatření vyplývající z energetického auditu ve lhůtě stanovené v rozhodnutí Státní 

energetické inspekce v případě, že se jedná o organizační složky státu, krajů a obcí a příspěvkové organizace,
c)   oznámit ministerstvu provedení energetického auditu osobou podle odstavce  2 písm.  a) bodu 2 a předložit 

ministerstvu kopii oprávnění osoby pro vykonávání této činnosti podle právního předpisu jiného členského státu 
Unie.

        (4)  Povinnost zpracovat energetický audit se nevztahuje na

a)   stávající energetické hospodářství v případě, že zařízení na výrobu elektřiny a tepelné energie, na přenos elektřiny 
a distribuci elektřiny a na rozvod tepelné energie odpovídá požadavkům na účinnost užití energie podle 
prováděcího právního předpisu,

b)   dokončené budovy, jejichž měrná spotřeba tepla při vytápění odpovídá požadavkům stanoveným prováděcím 
právním předpisem.

        (5)  Obsah a způsob zpracování energetického auditu a jeho rozsah stanoví prováděcí právní předpis.

§ 9a

Energetický posudek

        (1)  Stavebník, společenství vlastníků jednotek nebo vlastník budovy nebo energetického hospodářství zajistí 
energetický posudek pro

a)   posouzení technické, ekonomické a ekologické proveditelnosti alternativních systémů dodávek energie při 
výstavbě nových budov nebo při větší změně dokončené budovy se zdrojem energie s instalovaným výkonem 
vyšším než 200 kW; energetický posudek je součástí průkazu podle § 7a odst.  4 písm.  c),

b)   posouzení proveditelnosti zavedení výroby elektřiny u energetického hospodářství s celkovým tepelným výkonem 

vyšším než 5 MW, pokud je předložena dokumentace stavby podle zvláštního právního předpisu4), 14) pro 
budování nového zdroje energie nebo pro změnu dokončených staveb u zdrojů energie již vybudovaných,

c)   posouzení proveditelnosti zavedení dodávky tepla u energetického hospodářství s celkovým elektrickým výkonem 

vyšším než 10 MW, pokud je předložena dokumentace stavby podle zvláštního právního předpisu4), 14) pro 
budování nového zdroje energie nebo pro změnu dokončených staveb u zdrojů energie již vybudovaných; u 
energetického hospodářství, které užívá plynové turbíny, se tato povinnost vztahuje na celkový elektrický výkon 
vyšší než 2 MW, u spalovacích motorů se tato povinnost vztahuje na celkový elektrický výkon vyšší než 0,8 MW,
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d)   posouzení proveditelnosti projektů týkajících se snižování energetické náročnosti budov, zvyšování účinnosti 
energie, snižování emisí ze spalovacích zdrojů znečištění nebo využití obnovitelných nebo druhotných zdrojů nebo 
kombinované výroby elektřiny a tepla financovaných z programů podpory ze státních, evropských finančních 
prostředků nebo finančních prostředků pocházejících z prodeje povolenek na emise skleníkových plynů,

e)   vyhodnocení plnění parametrů projektů realizovaných v rámci programů podle písmene d).

        (2)  Stavebník, společenství vlastníků jednotek nebo vlastník budovy nebo energetického hospodářství může na 
základě vlastního rozhodnutí zajistit energetický posudek také pro

a)   posouzení technické, ekonomické a ekologické proveditelnosti alternativních systémů dodávek energie při 
výstavbě nových budov nebo při větší změně dokončené budovy se zdrojem energie s instalovaným výkonem 
nižším než 200 kW; v případě, že je energetický posudek zpracován, je součástí průkazu,

b)   doporučená opatření pro snížení energetické náročnosti budovy při větší změně dokončené budovy; v případě, že 
je energetický posudek zpracován, je součástí průkazu,

c)   podklad pro veřejné zakázky v oblasti zvyšování účinnosti energie, snižování emisí ze spalovacích zdrojů 
znečištění nebo využití obnovitelných nebo druhotných zdrojů nebo kombinované výroby elektřiny a tepla,

d)   vyhodnocení provedených opatření navržených v energetickém auditu,
e)   posouzení dosahování limitů při jiných pravidlech pro vytápění, chlazení a dodávku teplé vody podle § 7 odst.  6 

písm.  b) a c).

        (3)  Energetický posudek musí

a)   být zpracován pouze

1.   příslušným energetickým specialistou podle § 10 odst.  1 písm.  a), nebo
2.   osobou usazenou v jiném členském státě Unie, pokud je oprávněna k výkonu uvedené činnosti podle právních 

předpisů jiného členského státu Unie; ministerstvo je uznávacím orgánem podle zvláštního právního 

předpisu5a),

b)   být zpracován objektivně, pravdivě a úplně.

        (4)  Další povinnosti stavebníka, společenství vlastníků jednotek nebo vlastníka budovy nebo energetického 
hospodářství jsou

a)   oznámit ministerstvu zpracování energetického posudku osobou podle odstavce  3 písm.  a) bodu  2 a předložit 
ministerstvu kopii oprávnění osoby pro vykonávání této činnosti podle právního předpisu jiného členského státu 
Unie,

b)   na vyžádání předložit energetický posudek ministerstvu nebo Státní energetické inspekci.

        (5)  Obsah energetického posudku, způsob zpracování energetického posudku a jeho rozsah stanoví prováděcí 
právní předpis.

§ 10

Energetický specialista

        (1)  Energetickým specialistou je fyzická osoba, která je držitelem oprávnění uděleného ministerstvem k

a)   zpracování energetického auditu a energetického posudku,
b)   zpracování průkazu,
c)   provádění kontroly provozovaných kotlů a rozvodů tepelné energie, nebo
d)   provádění kontroly klimatizačních systémů.

        (2)  Podmínky pro udělení oprávnění podle odstavce  1 jsou

a)   složení odborné zkoušky, které se prokazuje protokolem o výsledku zkoušky podle § 10a,

b)   způsobilost k právním úkonům6g),
c)   bezúhonnost, která se prokazuje podle odstavce  3,
d)   odborná způsobilost, která se prokazuje podle odstavce  4.
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        (3)  Za bezúhonnou se pro účely tohoto zákona nepovažuje osoba, která byla pravomocně odsouzena pro trestný 
čin spáchaný úmyslně v souvislosti s předmětem činnosti energetického specialisty, pokud se na ni nehledí, jako by 
nebyla odsouzena. Bezúhonnost se prokazuje výpisem z evidence Rejstříku trestů. Ministerstvo si za účelem prokázání 

bezúhonnosti žadatele vyžádá podle zvláštního právního předpisu7) způsobem umožňujícím dálkový přístup výpis z 
evidence Rejstříku trestů. Fyzická osoba, která není státním občanem České republiky, dokládá bezúhonnost výpisem z 
evidence obdobné Rejstříku trestů vydaným státem, jehož je fyzická osoba občanem, jakož i doklady vydanými státy, ve 
kterých se déle než 3 měsíce nepřetržitě zdržovala v předcházejících 3 letech. Nevydávají-li tyto státy výpis z evidence 
trestů nebo rovnocenný doklad, předloží fyzická osoba čestné prohlášení o bezúhonnosti učiněné před notářem nebo 
orgánem členského státu, jehož je občanem, nebo před notářem nebo orgánem členského státu posledního pobytu. Tyto 
doklady nesmí být starší 3 měsíců.

        (4)  Za odbornou způsobilost se pro účely tohoto zákona považuje vysokoškolské vzdělání získané studiem v 
bakalářských, magisterských nebo doktorských studijních programech v oblasti technických věd a jejich oborech 
energetiky nebo stavebnictví a 3 roky praxe v oboru nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou v oblastech vzdělání 
technického směru v oboru energetiky nebo stavebnictví a 6 roků praxe v oboru nebo vyšší odborné vzdělání v oblastech 
technického směru v oboru energetiky nebo stavebnictví a 5 let praxe v oboru.

        (5)  Žádost o udělení oprávnění obsahuje kromě náležitostí stanovených správním řádem kopie dokladů 
prokazujících odbornou způsobilost.

        (6)  Energetický specialista je povinen

a)   předat zprávu o kontrole provozovaného kotle a rozvodu tepelné energie a zprávu o kontrole klimatizačního 
systému, průkaz, energetický audit a energetický posudek vlastníkovi budovy, společenství vlastníků jednotek 
nebo nájemci budovy,

b)   zachovat mlčenlivost o všech skutečnostech týkajících se fyzické nebo právnické osoby, o kterých se dozvěděl v 
souvislosti s prováděním činností podle § 6a, 7a, 9 a 9a; získané skutečnosti nesmí použít ke svému prospěchu 
nebo k prospěchu nebo újmě třetí osoby; zprostit energetického specialistu mlčenlivosti může pouze fyzická nebo 
právnická osoba, která zadala energetickému specialistovi provedení činností podle § 6a, 7a, 9 a 9a, ministerstvo v 
případě § 10b, nebo stanoví-li tak zvláštní právní předpis,

c)   opatřit energetický audit, energetický posudek, průkaz nebo zprávu o kontrole provozovaného kotle a rozvodu 
tepelné energie nebo zprávu o kontrole klimatizačního systému vlastnoručním podpisem, svým jménem a číslem 
oprávnění uděleným ministerstvem a datem zpracování; evidenční číslo energetického specialisty nesmí být 
používáno na jiných než na výše uvedených dokumentech,

d)   průběžně vést v elektronické podobě evidenci o provedených činnostech vztahujících se k § 6a, 7a, 9 a 9a a na 
vyžádání předat údaje z této evidence v elektronické podobě ministerstvu; vzor evidence o provedených 
činnostech stanoví prováděcí právní předpis,

e)   předkládat na vyžádání ministerstvu nebo Státní energetické inspekci dokumenty a informace vztahující se k 
činnostem podle § 6a, 7a, 9 a 9a a zpracovaným zprávám o kontrolách provozovaných kotlů a rozvodů tepelné 
energie, k zpracovaným kontrolám klimatizačních systémů, k zpracovaným průkazům a k zpracovaným 
energetickým auditům a energetickým posudkům,

f)    v případě, že se jedná o energetického specialistu oprávněného zpracovávat energetický audit a energetický 
posudek, být pojištěn pro případ odpovědnosti za škodu, která by mohla vzniknout v souvislosti s výkonem jeho 
činnosti, a to tak, aby rozsah pojistného plnění byl úměrný možným škodám, které lze reálně předpokládat; 
pojištění musí trvat po celou dobu výkonu činnosti,

g)   neprovádět činnost podle § 6a, 7a, 9 a 9a, pokud

1.   je statutárním orgánem nebo členem statutárního orgánu nebo je v pracovním nebo obdobném vztahu nebo 
má majetkovou účast v právnické osobě nebo fyzické osobě, která je vlastníkem nebo provozovatelem kotlů, 
rozvodů tepelné energie, klimatizačních systémů, budovy nebo její části nebo energetického hospodářství, 
které jsou předmětem kontroly nebo na které zpracovává energetický audit, energetický posudek nebo 
průkaz, nebo

2.   je osobou blízkou6g) k osobám podle bodu 1,

h)   absolvovat přezkušování podle § 10a,
i)    na vyžádání ministerstva doložit v úředně ověřené kopii dokumenty prokazující splnění podmínek podle 

odstavce  2 písm.  d),
j)    zpracovávat příslušné dokumenty v souladu s ustanovením § 6a odst.  3 a 5, § 7a odst.  4 a 6, § 9 odst.  2 a 5 a § 

9a odst.  3 a 5.

        (7)  Energetický specialista je dále povinen absolvovat pravidelné průběžné aktualizační odborné vzdělávání podle § 
10a (dále jen „průběžné vzdělávání“); součástí této povinnosti je podání žádosti o absolvování průběžného vzdělávání 
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ministerstvu nejpozději 3 měsíce před uplynutím 3 let od termínu udělení oprávnění nebo od termínu absolvování 
posledního průběžného vzdělávání.

        (8)  Žádost o průběžné vzdělávání obsahuje údaje podle § 10c odst.  1 a

a)   druh oprávnění podle odstavce  1, ke kterému se bude průběžné vzdělávání vztahovat,
b)   kopii dokladu o posledním absolvování průběžného vzdělávání,
c)   čestné prohlášení o tom, že nedošlo ke změně ve skutečnostech prokazujících odbornou způsobilost, v opačném 

případě kopie dokladů prokazujících odbornou způsobilost.

        (9)  Vzor žádosti o udělení oprávnění, vzor žádosti o absolvování průběžného vzdělávání a náležitosti vedení 
evidence energetického specialisty o prováděných činnostech stanoví prováděcí právní předpis.

§ 10a

Odborná zkouška, průběžné vzdělávání
a přezkušování energetických specialistů

        (1)  Odborná zkouška

a)   se skládá z ústní a písemné části, jejichž obsah a rozsah je stanoven prováděcím právním předpisem,
b)   se koná před zkušební komisí jmenovanou ministerstvem podle pravidel stanovených prováděcím právním 

předpisem,
c)   je zakončena protokolem o výsledku zkoušky, který vydává zkušební komise.

        (2)  Průběžné vzdělávání

a)   upevňuje, prohlubuje a aktualizuje odborné znalosti platných právních předpisů upravujících hospodaření energií, 
energetické náročnosti budov a energetického hospodářství, energetické účinnosti výroben energie včetně 
výroben energie využívající obnovitelné zdroje energie a druhotné zdroje energie a kombinovanou výrobu elektřiny 
a tepla, v rozsahu a podle pravidel stanovených prováděcím právním předpisem,

b)   pořádá organizace, popřípadě více organizací, která je pověřená ministerstvem,
c)   je ukončeno písemným odborným testem energetického specialisty z oblastí uvedených v písmenu  a); test se 

vykonává za účasti člena zkušební komise nebo jiné osoby jmenované ministerstvem,
d)   je zakončeno protokolem o absolvování průběžného vzdělávání, který organizace předává energetickému 

specialistovi a v kopii ministerstvu.

        (3)  Požadavek průběžného vzdělávání není splněn, pokud se energetický specialista neúčastní průběžného 
vzdělávání, má nevyhovující výsledek písemného testu nebo nepodá žádost o účast v průběžném vzdělávání v řádném 
termínu.

        (4)  Přezkušování

a)   se provádí na základě výzvy ministerstva před zkušební komisí jmenovanou ministerstvem, a to

1.   pro nesplnění podmínek průběžného vzdělávání podle odstavce  2, nebo
2.   na návrh Státní energetické inspekce,

b)   se provádí na základě podkladů pro přezkušování, kterými jsou zprávy o kontrolách kotlů a rozvodů tepelné 
energie, zprávy o kontrolách klimatizačních systémů, energetické audity, nebo energetické posudky a průkazy, 
které na základě evidence činnosti energetického specialisty určí ministerstvo,

c)   je zakončeno protokolem o výsledku přezkoušení, který vydává zkušební komise.

        (5)  Ministerstvo pověří organizaci podle odstavce  2 písm.  b) na žádost organizace, jestliže

a)   prokáže odbornou úroveň pravidel pro průběžné vzdělávání podle odstavce  2 písm.  a),
b)   prokáže neexistenci finančních nebo jiných zájmů, které by mohly ovlivnit výsledky její činnosti, a
c)   vyčíslí cenu odborného kurzu tvořenou náklady a přiměřeným ziskem,

a to na dobu 4 let; po skončení této doby může ministerstvo na žádost organizace dobu jejího pověření prodloužit, a to i 
opakovaně.
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        (6)  Neplní-li pověřená organizace povinnosti stanovené v tomto zákoně, ministerstvo rozhodne o zrušení pověření 
organizace k průběžnému vzdělávání.

        (7)  Obsah a rozsah odborné zkoušky, obsah a rozsah průběžného vzdělávání a přezkušování, pravidla a jednání 
zkušební komise a organizace pořádající průběžné vzdělávání stanoví prováděcí právní předpis.

§ 10b

Vydání a zrušení oprávnění a zápis energetického specialisty do seznamu energetických specialistů

        (1)  Ministerstvo udělí oprávnění tomu žadateli, který splní podmínky pro udělení oprávnění, a zapíše jej do seznamu 
energetických specialistů.

        (2)  Pokud ministerstvo žádost zamítne, opakovanou žádost o udělení oprávnění může uchazeč podat po uplynutí 1 
roku od doručení rozhodnutí ministerstva o zamítnutí žádosti. V případě, že uchazeč v žádosti uvedl nepravdivé 
informace prokazující jeho odbornou způsobilost, může uchazeč znovu podat žádost po uplynutí 6 let od podání původní 
žádosti.

        (3)  Ministerstvo oprávnění zruší a vyškrtne energetického specialistu ze seznamu energetických specialistů v 
případě, že energetický specialista již nesplňuje podmínky pro udělení oprávnění podle § 10 odst.  2 nebo poruší 
povinnosti podle tohoto zákona. Oprávnění zaniká smrtí energetického speciality nebo jeho prohlášením za mrtvého; v 
tom případě ministerstvo vyškrtne energetického specialistu ze seznamu energetických specialistů.

        (4)  Energetický specialista je po doručení rozhodnutí ministerstva o zrušení oprávnění povinen okamžitě ukončit 
činnost, pro kterou mu bylo zrušeno oprávnění; rozklad proti tomuto rozhodnutí nemá odkladný účinek.

§ 10c

Seznam energetických specialistů

        (1)  Do seznamu energetických specialistů vedeného ministerstvem se zapisují následující údaje

a)   číslo oprávnění,
b)   jméno, popřípadě jména, a příjmení,
c)   datum narození,
d)   druh oprávnění a datum zápisu, popřípadě datum vyškrtnutí,
e)   adresa místa trvalého pobytu,
f)    další kontaktní údaje (telefon, fax, elektronická adresa),
g)   identifikační číslo osoby, pokud bylo přiděleno,
h)   obchodní firma nebo jméno a příjmení podnikatele, identifikační číslo osoby, adresa sídla nebo místa podnikání a 

kontaktní údaje, pokud energetický specialista není osobou samostatně výdělečně činnou,
i)    datum absolvování průběžného vzdělávání.

        (2)  Údaje ze seznamu energetických specialistů jsou veřejně přístupné na internetových stránkách ministerstva.

        (3)  Ministerstvo vnitra nebo Policie České republiky poskytuje ministerstvu pro účely správního řízení o udělení a 
zrušení oprávnění energetických specialistů

a)   referenční údaje ze základního registru obyvatel,
b)   údaje z agendového informačního systému evidence obyvatel,
c)   údaje z agendového informačního systému cizinců.

        (4)  Poskytovanými údaji podle odstavce  3 písm.  a) jsou

a)   jméno, popřípadě jména, příjmení,
b)   datum narození,
c)   adresa místa pobytu,
d)   datum úmrtí; je-li vydáno rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého, den, který je v rozhodnutí uveden jako den 

smrti nebo den, který subjekt údajů prohlášený za mrtvého nepřežil, a datum nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
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        (5)  Poskytovanými údaji podle odstavce  3 písm.  b) jsou

a)   jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,
b)   datum narození,
c)   rodné číslo,
d)   státní občanství,
e)   adresa místa trvalého pobytu, včetně předchozích adres místa trvalého pobytu,
f)    zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům,
g)   datum úmrtí,
h)   den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti nebo den, který subjekt údajů 

prohlášený za mrtvého nepřežil.

        (6)  Poskytovanými údaji podle odstavce  3 písm.  c) jsou

a)   jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,
b)   datum narození,
c)   rodné číslo,
d)   státní občanství,
e)   druh a adresa místa pobytu, včetně předchozích adres místa trvalého pobytu,
f)    zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům,
g)   den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti nebo den, který subjekt údajů 

prohlášený za mrtvého nepřežil.

        (7)  Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru obyvatel, se využijí z agendového 
informačního systému evidence obyvatel nebo agendového informačního systému cizinců, pouze pokud jsou ve tvaru 
předcházejícím současný stav.

        (8)  Z poskytovaných údajů lze v konkrétním případě použít vždy jen takové údaje, které jsou nezbytné ke splnění 
daného úkolu.

§ 10d

Osoba oprávněná provádět instalaci
vybraných zařízení vyrábějících energii

z obnovitelných zdrojů

(1)  Osobou oprávněnou provádět instalace vybraných zařízení vyrábějících energii z obnovitelných zdrojů (dále jen 
„osoba oprávněná provést instalaci“) je fyzická osoba, která je držitelem

a)   živnostenského oprávnění pro vodoinstalatérství a topenářství, pro montáž, opravy a rekonstrukce chladicích 
zařízení a tepelných čerpadel, pro montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení nebo pro kamnářství a

b)   příslušného osvědčení o získání profesní kvalifikace podle zákona o uznávání výsledků dalšího vzdělávání ne 
staršího než 5 let.

(2)  Přeshraničně může vybraná zařízení vyrábějící energii z obnovitelných zdrojů instalovat osoba usazená v jiném 
členském státě Unie, pokud je oprávněna k výkonu uvedené činnosti podle právních předpisů jiného členského státu 

Unie; ministerstvo je uznávacím orgánem podle zvláštního právního předpisu5a).

§ 10e

(Odborné proškolení a průběžné proškolení osob oprávněných provést instalaci)

zrušen zákonem č. 310/2013 Sb. (účinnost: 2. října 2013)

§ 10f

Vydání a zrušení oprávnění a zápis osoby
oprávněné provést instalaci do seznamu

oprávněných osob, které mohou provádět instalaci vybraných zařízení využívajících obnovitelné zdroje

zrušen zákonem č. 310/2013 Sb. (účinnost: 2. října 2013)
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§ 10g

(Seznam oprávněných osob)

zrušen zákonem č. 310/2013 Sb. (účinnost: 2. října 2013)

§ 11

Působnost ministerstva

        (1)  Ministerstvo

a)   zpracovává návrhy Státní energetické koncepce, provádí její aktualizaci a vyhodnocování,
b)   zpracovává Národní akční plán energetické účinnosti, provádí jeho aktualizaci a vyhodnocení,
c)   zpracovává Národní akční plán na zvýšení počtu budov s téměř nulovou spotřebou energie, provádí jeho 

aktualizaci a vyhodnocení,
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 a využívání 

obnovitelných a druhotných zdrojů energie,
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)    jmenuje zkušební komisi, která provádí odbornou zkoušku a přezkušování energetických specialistů, a stanovuje 

pravidla jednání této zkušební komise,
k)   pověřuje organizaci, která provádí průběžné vzdělávání energetických specialistů, a stanovuje pravidla jednání této 

organizace,
l) uplatňuje stanovisko k politice územního rozvoje a zásadám územního rozvoje,
m)  informuje Evropskou komisi o plnění závazků vyplývajících ze směrnic a rozhodnutí Evropského parlamentu a 

Rady,
n) zveřejňuje a aktualizuje informace ohledně jednotlivých forem podpory pro úspory energie a pro zařízení 

využívající energii z obnovitelných a druhotných zdrojů energie.

      (2) Činnostmi podle odstavce 1 může ministerstvo pověřit organizační složku státu. 

§ 11a

(Řízení o zrušení zápisu v seznamu energetických auditorů) 

zrušen zákonem č. 318/2012 Sb.( účinnost: 1. ledna 2013)

HLAVA V 
SPRÁVNÍ DELIKTY

§ 12

Přestupky

        (1)  Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že

a)   vykonává bez příslušného oprávnění činnost energetického specialisty nebo činnost osoby oprávněné provést 
instalaci,

b)   jako stavebník nebo vlastník výrobny elektřiny nebo tepelné energie nezajistí minimální účinnost užití energie podle 
§ 6 odst.  1,

c)   jako stavebník nebo vlastník zařízení na distribuci tepelné energie a vnitřní distribuci tepelné energie a chladu 
nezajistí účinnost užití rozvodů energie podle § 6 odst.  2,
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d)   jako vlastník kotlů s výkonem nad 20 kW a rozvodů tepelné energie nesplní některou z povinností podle § 6a 
odst.  1,

e)   jako vlastník klimatizačního systému se jmenovitým chladicím výkonem vyšším než 12 kW nesplní některou z 
povinností podle § 6a odst.  2,

f)    jako stavebník při výstavbě nové budovy nesplní některou z povinností podle § 7 odst.  1,
g)   jako stavebník nebo vlastník budovy nesplní

1.   některou z povinností při změnách dokončených budov podle § 7 odst.  2 nebo 3,
2.   některou z povinností podle § 7 odst.  4 nebo § 7a odst.  1, nebo
3.   některou z povinností podle § 9 odst.  1 nebo 3, nebo § 9a odst.  1 nebo 4,

h)   jako vlastník budovy nesplní některou z povinností podle § 7a odst.  2,
i)    jako vlastník jednotky nesplní některou z povinností podle § 7a odst.  3 nebo 7,
j)    jako konečný uživatel neumožní instalaci, údržbu nebo kontrolu přístrojů regulujících dodávku tepelné energie 

konečným uživatelům podle § 7 odst.  4 písm.  a).

        (2)  Za přestupek lze uložit pokutu do

a)   50 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce  1 písm.  i) nebo j),
b)   100 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce  1 písm.  a), b), c), d), e), f), g) nebo h). 

§ 12a

Správní delikty právnických a podnikajících
fyzických osob 

        (1)  Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu tím, že

a)   vykonává bez příslušného oprávnění činnost energetického specialisty nebo osoby oprávněné provést instalaci,
b)   jako držitel licence na podnikání v energetických odvětvích nebo dodavatel tuhých a kapalných paliv nebo 

zpracovatel komunálních odpadů neposkytne pořizovateli na jeho výzvu potřebné podklady a údaje podle § 4 
odst.  6,

c)   jako stavebník nebo vlastník výrobny elektřiny nebo tepelné energie nezajistí minimální účinnost užití energie podle 
§ 6 odst.  1,

d)   jako stavebník nebo vlastník zařízení na distribuci tepelné energie a vnitřní distribuci tepelné energie a chladu 
nezajistí účinnost užití rozvodů energie podle § 6 odst.  2,

e)   jako dodavatel zařízení vyrábějících energii z obnovitelných zdrojů v rozporu s § 6 odst.  3 uvede v technické 
dokumentaci nebo návodu na použití nesprávné, zkreslené nebo neúplné informace,

f)    jako vlastník nebo společenství vlastníků jednotek vlastnící kotle se jmenovitým výkonem nad 20 kW a rozvody 
tepelné energie nesplní některou z povinností podle § 6a odst.  1,

g)   jako vlastník nebo společenství vlastníků jednotek vlastnící klimatizační systém se jmenovitým chladicím výkonem 
vyšším než 12 kW nesplní některou z povinností podle § 6a odst.  2,

h)   jako stavebník při výstavbě nové budovy nesplní některou z povinností podle § 7 odst.  1,
i)    jako stavebník, vlastník budovy nebo společenství vlastníků jednotek

1.   nesplní některou z povinností při změnách dokončených budov podle § 7 odst.  2 nebo 3, nebo
2.   nesplní některou z povinností podle § 7 odst.  4 nebo § 7a odst.  1,

j)    jako vlastník budovy nebo společenství vlastníků jednotek nesplní některou z povinností podle § 7a odst.  2,
k)   jako stavebník, společenství vlastníků jednotek nebo vlastník budovy nebo energetického hospodářství

1.   nepodrobí budovu nebo energetické hospodářství energetickému auditu podle § 9 odst.  1,
2.   nesplní některou z povinností podle § 9 odst.  3,
3.   nezajistí energetický posudek pro některý z účelů podle § 9a odst.  1, nebo
4.   neoznámí ministerstvu provedení energetického posudku podle § 9a odst.  4 písm.  a),

l)    jako vlastník jednotky nesplní některou z povinností podle § 7a odst.  3 nebo 7,
m)  jako energetický specialista
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1.   v rozporu s § 6a odst.  3 písm.  e) zpracuje neobjektivní, nesprávnou nebo neúplnou zprávu o kontrolách 
provozovaných kotlů, příslušných rozvodů tepelné energie nebo klimatizačních systémů,

2.   v rozporu s § 7a odst.  4 písm.  d) zpracuje neobjektivně, nesprávně nebo neúplně průkaz,
3.   v rozporu s § 9 odst.  2 písm.  b) zpracuje neobjektivně, nesprávně nebo neúplně energetický audit,
4.   v rozporu s § 9a odst.  3 písm.  b) zpracuje neobjektivně, nesprávně nebo neúplně energetický posudek,
5.   nesplní některou z povinností podle § 10 odst.  6,
6.   neabsolvuje průběžné vzdělávání podle § 10 odst.  7, nebo
7.   okamžitě neukončí činnost podle § 10b odst.  4,

n) jako výrobce elektřiny nesplní některou z povinností podle § 6 odst.  4 nebo 5.

        (2)  Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu dále tím, že

a)   jako dodavatel výrobků spojených se spotřebou energie uvedených v § 8 odst.  1 poruší některou z povinností 
podle § 8 odst.  2,

b)   jako obchodník obchodující s výrobky spojenými se spotřebou energie uvedenými v § 8 odst.  1 poruší některou z 
povinností podle § 8 odst.  4,

c)   jako dodavatel výrobků spojených se spotřebou energie uvedených v § 8 odst.  1 nebo jako obchodník obchodující 
s těmito výrobky poruší některou z povinností podle § 8 odst.  5,

d)   jako výrobce, jeho zplnomocněný zástupce nebo dovozce uvádějící na trh nebo do provozu výrobky spojené se 
spotřebou energie uvedené v § 8a odst.  1 poruší některou z povinností podle § 8a odst.  2,

e)   jako výrobce, zplnomocněný zástupce nebo dovozce uvádějící na trh nebo do provozu výrobky spojené se 
spotřebou energie uvedené v § 8a odst.  1 poruší některou z povinností podle § 8a odst.  3,

f)    jako dodavatel výrobků spojených se spotřebou energie uvedených v § 8 odst.  1 nesplní opatření podle § 94 
odst.  2 písm.  c), d) nebo e) energetického zákona, nebo

g)   jako výrobce, zplnomocněný zástupce nebo dovozce výrobků spojených se spotřebou energie uvedených v § 8a 
odst.  1 nesplní opatření podle § 94 odst.  2 písm.  c), d) nebo e) energetického zákona.

        (3)  Za správní delikt se uloží pokuta do

a)   100 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce  1 písm.  a), c), d), e), f), g), l) nebo m) bodů 5, 6 nebo 7,
b)   200 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce  1 písm.  b), h), i), j) nebo podle odstavce  1 písm.  k) bodu 2 

nebo 4,
c)   5 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce  1 písm.  k) bodu 1 nebo 3, odstavce  1 písm.  m) bodů 1, 2, 3 

nebo 4 nebo odstavce  1 písm.  n) nebo podle odstavce  2.

       (4)  zrušen zákonem č. 318/2012 Sb.( účinnost: 1. ledna 2013)

       (5)  zrušen zákonem č. 318/2012 Sb.( účinnost: 1. ledna 2013)

       (6)  zrušen zákonem č. 318/2012 Sb.( účinnost: 1. ledna 2013)

§ 12b

Společná ustanovení ke správním deliktům 

        (1)  Právnická osoba za správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že vynaložila veškeré úsilí, které bylo možno 
požadovat, aby porušení právní povinnosti zabránila.

        (2)  Při určení výměry pokuty právnické osobě se přihlédne k závažnosti správního deliktu, zejména ke způsobu jeho 
spáchání a jeho následkům a k okolnostem, za nichž byl spáchán.

        (3)  Odpovědnost právnické osoby za správní delikt zaniká, jestliže správní orgán o něm nezahájil řízení do 1 roku 
ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však do 2 let ode dne, kdy byl spáchán.

        (4)  Správní delikty podle tohoto zákona projednává Státní energetická inspekce7a). V prvním stupni územní 
inspektorát, v jehož územní působnosti se nachází místo spáchání správního deliktu. O odvolání rozhoduje ústřední 
inspektorát.

        (5)  Na odpovědnost za jednání, k němuž došlo při podnikání fyzické osoby7b) nebo v přímé souvislosti s ním, se 
vztahují ustanovení zákona o odpovědnosti a postihu právnické osoby.
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        (6)  Pokuty vybírá a vymáhá Státní energetická inspekce.

        (7)  Příjem z pokut je příjmem státního rozpočtu.

§ 13

Ochrana zvláštních zájmů

      (1) Ministerstvo je dotčeným orgánem státní správy8) při ochraně zájmů chráněných tímto zákonem v řízeních, která 
provádí Ministerstvo vnitra nebo Ministerstvo spravedlnosti, pokud u některých staveb tato ministerstva vykonávají 
působnost stavebních úřadů.

      (2) Státní energetická inspekce je dotčeným orgánem státní správy8) při ochraně zájmů chráněných tímto zákonem v 
řízeních, která provádějí jiné stavební úřady, než jsou stavební úřady uvedené v odstavci 1. V těchto řízeních vydává na 
základě žádosti stavebníka závazná stanoviska, vzor žádosti a rozsah závazného stanoviska stanoví prováděcí právní 
předpis.

      (3)  Státní energetická inspekce je dotčeným orgánem státní správy při pořizování politiky územního rozvoje a územní 
plánovací dokumentace, pokud umisťují nebo mění zdroje energie, distribuční soustavy určené k distribuci elektrické 
energie a plynu, nebo rozvodná tepelná zařízení. V těchto případech vydává stanovisko v rozsahu stanoveném 
prováděcím právním předpisem.

       (4)  Prováděcí právní předpis stanoví podmínky pro určení energetických zařízení, k nimž vydává stanovisko podle 
odstavce 3 a závazné stanovisko podle odstavce 2 ministerstvo nebo Státní energetická inspekce.

       (5)  Ministerstvo obrany jako dotčený orgán státní správy uplatňuje závazná stanoviska podle tohoto zákona v 

územním řízení a stavebním řízení u staveb důležitých pro obranu státu17).

§ 13a

Kontrola

        (1) Kontrolu dodržování ustanovení tohoto zákona upravuje zvláštní zákon2).

        (2)  Kontrolu dodržování tohoto zákona v objektech důležitých pro obranu státu17) 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 a u staveb, u kterých Ministerstvo spravedlnosti vykonává působnost stavebního úřadu, provádí 
Ministerstvo spravedlnosti.

HLAVA VI

SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

§ 14

      (1) Povinnost podle § 4 zpracovat územní energetickou koncepci musí být splněna do 5 let ode dne nabytí účinnosti 
tohoto zákona.

      (2) Povinnost podle § 6a odst.  10 vybavit vnitřní tepelná zařízení budov přístroji regulujícími dodávku tepelné energie 
musí být splněna do 7 let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

      (3) Organizační složky státu, organizační složky krajů a obcí, příspěvkové organizace uvedené v § 9 odst.  3 písm.  b) 
a fyzické a právnické osoby uvedené v § 9 odst.  3 písm.  c) jsou povinny do 4 let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona 
nechat si zpracovat na jimi provozované energetické hospodářství a budovy energetický audit. Tato lhůta nemusí být 
dodržena, je-li celková roční spotřeba energie vyšší než desetinásobek vyhláškou stanovených hodnot; v tomto případě 
se lhůta prodlužuje na 5 let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona s tím, že energetický audit musí být zahájen do 2 let 
ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

      (4)  Ministerstvo vydá vyhlášku k provedení § 6 až 10a a § 13.
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      (5) Práce na zpracování územní energetické koncepce musí být zahájeny do 1 roku od nabytí účinnosti tohoto 
zákona.

      (6)  Povinnost zpracovávat energetický audit se nevztahuje na energetické hospodářství a budovy, u kterých bylo 
vydáno stavební povolení, nebo byla zahájena nebo ukončena výstavba nebo změna dokončené stavby

a)   do 31. prosince 2001 se státní dotací poskytnutou ministerstvem v rámci programu, nebo
b)   do 31. prosince 2001 se státní dotací nebo půjčkou Státním fondem životního prostředí, Ministerstvem pro místní 

rozvoj, nebo Ministerstvem zemědělství.

ČÁST DRUHÁ

ÚČINNOST

§ 15

      Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2001.
Klaus v. r.

Havel v. r.

Zeman v. r.

____________________________________________________________
1) 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/91/ES ze dne 16. prosince 2002 o energetické náročnosti budov.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/28/ES ze dne 23. dubna 2009 o podpoře využívání energie z 
obnovitelných zdrojů a o změně a následném zrušení směrnic 2001/77/ES a 2003/30/ES .
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES ze dne 21. října 2009 o stanovení rámce pro určení 
požadavků na ekodesign výrobků spojených se spotřebou energie.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/30/EU ze dne 19. května 2010 o uvádění spotřeby energie a 
jiných zdrojů na energetických štítcích výrobků spojených se spotřebou energie a v normalizovaných informacích 
o výrobku.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/31/EU ze dne 19. května 2010 o energetické náročnosti budov.

1b)
Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

2)
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. 

2a)
Nařízení vlády č. 195/2001 Sb., kterým se stanoví podrobnosti obsahu územní energetické koncepce.

3)
§ 6 zákona č. 17/1992 Sb., o životním prostředí.

4) 
Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

4a) 
zrušen zákonem č. 393/2007 Sb. (účinnost: 1.1.2008)

4b) 
Zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů.

4d) 
zrušen zákonem č. 318/2012 Sb. (účinnost: 1. ledna 2013)

5) 
Zákon č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k 
bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví bytů), ve znění pozdějších předpisů.

5a) 
Zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států 
Evropské unie a některých příslušníků jiných států, a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné 
kvalifikace), ve znění pozdějších předpisů. 

5b)
zrušen zákonem č. 318/2012 Sb. (účinnost: 1. ledna 2013)

6)
zrušen zákonem č. 318/2012 Sb. (účinnost: 1. ledna 2013) 
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6a)
Vyhláška č. 291/2001 Sb., kterou se stanoví podrobnosti účinnosti užití energie při spotřebě tepla v budovách. 

6b)
zrušen zákonem č. 318/2012 Sb. (účinnost: 1. ledna 2013) 

6c)
Vyhláška č. 442/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti označování energetických spotřebičů energetickými 
štítky a zpracování technické dokumentace, jakož i minimální účinnost užití energie pro elektrické spotřebiče 
uváděné na trh. 

6d) 
Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů.
Nařízení vlády č. 291/2000 Sb., kterým se stanoví grafická podoba označení CE.

6e) 
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1980/2000 ze dne 17. července 2000 o revidovaném systému 
Společenství pro udělování ekoznačky.

6f)
Vyhláška č. 213/2001 Sb., kterou se stanoví podrobnosti náležitostí energetického auditu, ve znění pozdějších 
předpisů. 

6g) 
Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

6h) 
Zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů.

7) 
Zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů.

7a)
§ 92 odst.  1 a § 93 odst.  2 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní zprávy v 
energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů.

7b)
§ 2 odst.  2 obchodního zákoníku.

8) 
§ 126 odst. 1 zákona č. 50/1976 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

9) 
Zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů.

10) 
Vyhláška č. 442/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti označování energetických spotřebičů energetickými 
štítky a zpracování technické dokumentace, jakož i minimální účinnost užití energie pro elektrické spotřebiče 
uváděné na trh.

11) 
Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů.

12) 
Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.

13) 
Vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů.

14) 
Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb.

15) 
Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby.

16) 
Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

17) 
§ 29 a 43 zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky.

Čl. III zákona č. 177/2006 Sb. zní:
Čl. III

Účinnost
        Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. července 2006, s výjimkou ustanovení bodu 17 § 6 odst.  2, 3 a 4, která 
nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2007, a bodu 17 § 6 odst.  7 a bodu 19 § 6a odst.  2, která nabývají účinnosti dnem 1. 
ledna 2009.

ČÁST ČTRNÁCTÁ (Čl. XIV) zákona č. 214/2006 Sb. zní:
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ČÁST ČTRNÁCTÁ
ÚČINNOST
Čl. XIV

        Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem třetího měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení, s výjimkou 
ustanovení článku XIII bodu 4, které nabývá účinnost dnem 1. ledna 2007.

ČÁST PADESÁTÁ TŘETÍ  (Čl. LVII) zákona č. 186/2006 Sb. zní:
ČÁST PADESÁTÁ TŘETÍ

ÚČINNOST
Čl.  LVII

        1.  Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2007, s výjimkou části třetí, čl. III bodu 1, který nabývá účinnosti 
dnem jeho vyhlášení, a části padesáté první, čl. LV, který nabývá účinnosti dnem 1. července 2006.
        2.  Část padesátá první, čl. LV tohoto zákona pozbývá platnosti dnem 31. prosince 2006.

POZNÁMKA REDAKCE k novele  č. 124/2008 Sb. (účinnost: 1.7.2008):
ČÁST TŘINÁCTÁ (Čl. XIII) zákona č. 124/2008 Sb., bod č. 2, který zní:
„2.  V § 10 se za odstavec  7 vkládá nový odstavec  8, který včetně poznámky pod čarou č. 6f zní:

„(8)  Ministerstvo si za účelem prokázání bezúhonnosti uchazeče vyžádá podle zvláštního právního předpisu6f) výpis 
z evidence Rejstříku trestů. Žádost o vydání výpisu z evidence Rejstříku trestů a výpis z evidence Rejstříku trestů se 
předávají v elektronické podobě, a to způsobem umožňujícím dálkový přístup.
_______________________________

6f) 
Zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů.“.

Dosavadní odstavce  8 až 16 se označují jako odstavce  9 až 17."

ignoruje existenci již existujícího odkazu 6f) , a proto tento nový odkaz byl redakcí přeznačen jako 6h.

ČÁST DEVATENÁCTÁ  (Čl. XXXV) zákona č. 223/2009 Sb. zní:
Čl. XXXV

Přechodné ustanovení
Řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona a do tohoto dne neskončená se dokončí a práva a 

povinnosti s nimi související se posuzují podle dosavadních právních předpisů.

ČÁST PRVNÍ (Čl. II) zákona č. 299/2011 Sb. zní:
Čl. II

Přechodné ustanovení
Řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí podle dosavadních právních předpisů.

ČÁST SEDMÁ (§ 62) zákona č. 165/2012 Sb. zní:
ČÁST SEDMÁ

ÚČINNOST
§ 62

        Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2013, s výjimkou ustanovení
a)   § 1 odst.  3, § 3, § 4 odst.  3, 7 až 9, § 5 odst.  7, § 6 odst.  5, § 7 odst.  1, 2 a 6, § 8 odst.  3 a 5, § 10 odst.  1, § 11 

odst.  3, § 12, 17, § 23 odst.  7, § 24 odst.  2, 5, 7 a 8, § 26 odst.  3 až 5 a 7, § 27 odst.  1, 2 a 6, § 30 odst.  2, 4, 6 
a 7, § 31 odst.  1 až 3 a 6, § 32 odst.  2, § 35, § 38 odst.  2, § 39 odst.  2 a 4, § 42, § 44 až 47, § 53 a 54, § 56 
bodů 1 až 25 a 27 až 39, § 57 bodů 1 až 13, 15 až 20, 22 až 24 a 26 až 43 a § 60 bodu 1, která nabývají účinnosti 
dnem vyhlášení, a

b)   § 56 bodu 26, který nabývá účinnosti dnem 1.  ledna 2015.

Čl. II a III zákona č. 318/2012 Sb. znějí:
Čl. II

Přechodná ustanovení
        1.  Osoba oprávněná vykonávat kontrolu účinnosti kotlů, klimatizačních systémů, zpracovat průkaz energetické 
náročnosti budov a energetický audit přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona je povinna podat žádost o průběžné 
vzdělávání podle § 10 odst.  7 zákona č. 406/2000 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, do 1 
roku ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona pro oprávnění vydaná do 31. prosince 2007, pro oprávnění vydaná do 31. 
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prosince 2009 do 2 let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona a pro oprávnění vydaná po 31. prosinci 2009 do 3 let ode 
dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Pokud má oprávněná osoba více oprávnění s různým termínem jejich vydání, 
vztahuje se povinnost podat žádost o průběžné vzdělávání podle věty první k termínu vydání nejstaršího oprávnění.

        2.  Řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí podle dosavadních právních předpisů.

3.  Povinnost podle § 7 odst.  4 písm.  a) zákona č. 406/2000 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto 
zákona, vybavit vnitřní tepelná zařízení budov přístroji registrujícími dodávku tepelné energie musí být splněna do 2 let 
ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

        4.  Průkazy energetické náročnosti budov zpracované přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona jsou platné 10 let 
od doby svého vypracování a považují se za průkazy podle tohoto zákona s výjimkou průkazu podle § 7a odst.  1 
písm.  a).

Čl. III
Účinnost

        Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2013 s výjimkou ustanovení čl. I bodu 17, pokud jde o ustanovení § 6 
odst.  4 až 7 a § 7 odst.  4 písm.  b), která nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2015.

ČÁST ČTVRTÁ (Čl. V) zákona č. 310/2013 Sb. zní:
ČÁST ČTVRTÁ

ÚČINNOST
Čl. V

Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení, s výjimkou ustanovení čl. I bodů 7, 8 a 9, která nabývají 
účinnosti dnem 1. ledna 2014, a ustanovení čl. I bodů 1, 3, 4, 6, 10, 11, 13 a 15, která nabývají účinnosti dnem 1. 
července 2014.
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458/2000 Sb.
Zákon o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých 
zákonů (energetický zákon)
Částka: 131 Druh předpisu: Zákon

Rozeslána dne: 29. prosince 2000 Autor předpisu: Parlament

Přijato: 28.11.2000 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2001

Platnost předpisu: Ano Pozbývá účinnosti:

Novely předpisu
262/2002 Sb.( 28. června 2002 ); 151/2002 Sb.( 1. ledna 2003 ); 278/2003 Sb.( 28. srpna 2003 ); 356/2003 Sb.( 1. května 2004 ); 
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186/2006 Sb.( 1. ledna 2007 ); 296/2007 Sb.( 1. ledna 2008 ); 124/2008 Sb.( 1. července 2008 ); 158/2009 Sb.( 4. července 
2009 ); 314/2009 Sb. Úplné znění ( 4. července 2009 ); 223/2009 Sb.( 28. prosince 2009 ); 227/2009 Sb.( 1. července 2010 ); 
155/2010 Sb.( 1. srpna 2010 ); 281/2009 Sb.( 1. ledna 2011 ); 211/2011 Sb.( 18. srpna 2011 ); 299/2011 Sb.( 13. listopadu 
2011 ); 211/2011 Sb.( 1. ledna 2012 ); 420/2011 Sb.( 1. ledna 2012 ); 165/2012 Sb.( 30. května 2012 ); 165/2012 Sb.( 1. ledna 
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(zrušen od: 25.3.2011); 542/2005 Sb.(zrušen od: 1.1.2007); 348/2006 Sb.; 392/2006 Sb.; 453/2006 Sb.; 516/2006 Sb.
(zrušen od: 1.1.2008); 548/2006 Sb.; 552/2006 Sb.; 606/2006 Sb.; 607/2006 Sb.; 608/2006 Sb.; 609/2006 Sb.
(zrušen od: 1.1.2008); 74/2007 Sb.; 131/2007 Sb.; 184/2007 Sb.(zrušen od: 1.1.2010); 245/2007 Sb.; 295/2007 Sb.; 
325/2007 Sb.; 363/2007 Sb.; 268/2007 Sb.(zrušen od: 1.1.2009); 321/2007 Sb.(zrušen od: 1.1.2010); 324/2007 Sb.; 
365/2007 Sb.; 16/2008 Sb.; 43/2008 Sb.; 128/2008 Sb.; 175/2008 Sb.; 213/2008 Sb.; 349/2008 Sb.(zrušen od: 1.1.2009); 
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(zrušen od: 1.1.2007); 225/2001 Sb.; 372/2001 Sb.; 377/2001 Sb.(zrušen od: 1.12.2007); 438/2001 Sb.(zrušen od: 1.7.2007); 
439/2001 Sb.(zrušen od: 1.1.2006); 18/2002 Sb.(zrušen od: 1.3.2006); 19/2002 Sb.(zrušen od: 1.1.2006); 673/2004 Sb.
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Normy
ISO14001-2; ISO14001-9; ISO9001-6.3;

Aktualizované znění předpisu, jak vyplývá ze změn provedených předpisem 350/2012 Sb. s účinností od 1. ledna 2013
(Poslední změny jsou podtrženy)

458

ZÁKON

ze dne 28. listopadu 2000

o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích
a o změně některých zákonů (energetický zákon)

      Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

PODMÍNKY PODNIKÁNÍ A VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY V ENERGETICKÝCH ODVĚTVÍCH

HLAVA I

OBECNÁ ČÁST

§ 1

Předmět úpravy

        Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1) a upravuje v návaznosti na přímo použitelné předpisy 

Evropské unie1a) podmínky podnikání a výkon státní správy v energetických odvětvích, kterými jsou elektroenergetika, 
plynárenství a teplárenství, jakož i práva a povinnosti fyzických a právnických osob s tím spojené. 

§ 2

Vymezení pojmů

        (1)  Pro účely tohoto zákona se rozumí

a)   energetickou službou činnosti, které vedou ke zvýšení energetické účinnosti a k úsporám primární energie,
b)   vymezeným územím území, na němž držitel licence na distribuci elektřiny, distribuci plynu nebo rozvod tepelné 

energie vykonává licencovanou činnost,
c)    zvýšením energetické účinnosti nárůst energetické účinnosti u konečného uživatele v důsledku technologických či 

ekonomických změn,
d)   úsporami energie množství ušetřené energie určené měřením nebo odhadem spotřeby před provedením jednoho 

či více opatření ke zvýšení energetické účinnosti a po něm, při zajištění normalizace vnějších podmínek, které 
spotřebu energie ovlivňují,

e)   poskytovatelem energetických služeb fyzická nebo právnická osoba, která poskytuje energetické služby nebo 
nabízí jiná opatření ke zvýšení energetické účinnosti zařízení uživatele, či v rámci jeho budovy a nese při tom 
jistou míru finančního rizika,

f)     kontrolou možnost vykonávat na základě právních nebo faktických skutečností rozhodující vliv na činnost jiné 
osoby, zejména na základě

1.   vlastnického práva nebo práva užívání k podniku kontrolované osoby anebo jeho části, nebo
2.   práva anebo jiné právní skutečnosti, které poskytují rozhodující vliv na složení, hlasování a rozhodování 

orgánů kontrolované osoby,

g)   certifikací řízení, v němž se zjišťuje, zda provozovatel přenosové soustavy, provozovatel přepravní soustavy nebo 
osoba, která hodlá provozovat přenosovou nebo přepravní soustavu, splňuje podmínky nezávislosti provozovatele 
přenosové soustavy nebo provozovatele přepravní soustavy podle tohoto zákona a zda získání nebo výkon 
kontroly ze strany osoby nebo osob, které mají sídlo, ústřední správu nebo hlavní místo podnikatelské činnosti ve 
státě, který není členským státem Evropské unie (dále jen „osoba z třetí země“), nad provozovatelem přenosové 
nebo přepravní soustavy neohrozí bezpečnost dodávek elektřiny nebo plynu v České republice a Evropské unii.
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        (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,

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, 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 odběrné místo, 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,

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 fyzická či právnická osoba odebírající elektřinu odběrným elektrickým zařízením, které je 
připojeno k přenosové nebo distribuční soustavě, která nakoupenou elektřinu pouze spotřebovává nebo 
přeúčtovává,

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,

b)   v plynárenství

1.   distribuční soustavou vzájemně propojený soubor vysokotlakých, středotlakých a nízkotlakých plynovodů, 
plynovodních přípojek ve vlastnictví provozovatele distribuční soustavy a souvisejících technologických 
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objektů, včetně systému řídicí a zabezpečovací techniky a zařízení k převodu informací 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 veškerá plynová zařízení s výjimkou odběrných plynových zařízení,
9.   plynem zemní plyn, svítiplyn, koksárenský plyn čistý, degazační a generátorový plyn, bioplyn, 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 přepravní nebo distribuční soustavy a 

ukončené před hlavním uzávěrem plynu; toto zařízení slouží k připojení odběrného plynového zařízení,
12. plynovým zařízením zařízení pro výrobu a úpravu plynu, zásobníky plynu, zásobníky zkapalněných plynů, 

plynojemy, plnírny, zkapalňovací, odpařovací, kompresní a regulační stanice, nízkotlaké, středotlaké, 
vysokotlaké a přímé plynovody, plynovodní přípojky, těžební plynovody, odběrná plynová zařízení, související 
technologická zařízení,

13. zásobníkem plynu podzemní nebo nadzemní plynové zařízení, včetně souvisejících technologických objektů a 
systému řídicí a zabezpečovací 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. právem přístupu třetích stran právo účastníka trhu s plynem na uzavření smlouvy s provozovatelem přepravní 
soustavy, provozovatelem distribuční soustavy nebo provozovatelem zásobníku plynu o zajištění příslušné 
licencované činnosti podle tohoto zákona,

15. 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,

16. 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,

17. rozhodujícím zdrojem plynu stát, na jehož území se vytěžilo více jak 50 % celkové roční spotřeby plynu v 
České republice,

18. společným odběrným plynovým zařízením odběrné plynové zařízení v nemovitosti vlastníka, jehož 
prostřednictvím je plyn dodáván zákazníkům v této nemovitosti,

19. subjektem zúčtování fyzická nebo právnická osoba, pro kterou operátor trhu na základě smlouvy o zúčtování 
odchylek provádí vyhodnocení, zúčtování a vypořádání odchylek,

20. technickým pravidlem pravidlo vyjadřující stav technického poznání a techniky v odvětví plynárenství,
21. těžebním plynovodem plynovod připojující výrobnu plynu k přepravní soustavě nebo distribuční soustavě nebo 

jinému těžebnímu plynovodu,
22. tlakovou úrovní maximální provozní tlak pro plynová zařízení uvedený v technických normách nebo 

technických pravidlech,
23. typovým diagramem dodávek diagram charakterizující roční průběh spotřeby plynu u zákazníků, jejichž 

odběrná místa nejsou vybavena průběhovým měřením, používaný pro vyhodnocování spotřeby,
24. 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 přepravy plynu, distribuce plynu nebo uskladnění plynu a alespoň 1 držitel 
licence vykonává činnost výroby plynu nebo obchodu s plynem,

25. 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,
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26. zákazníkem fyzická či právnická osoba odebírající plyn odběrným plynovým zařízením, které je připojeno k 
přepravní nebo distribuční soustavě nebo k těžebnímu plynovodu, která odebraný plyn pouze spotřebovává 
nebo přeúčtovává,

27. 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,

c)    v teplárenství

1.   distributorem tepelné energie vlastník nebo nájemce rozvodného tepelného zařízení, kterým se tepelná 
energie dopravuje nebo transformuje a dodává k dalšímu využití jiné fyzické či právnické osobě,

2.   dodavatelem tepelné energie fyzická či právnická osoba dodávající tepelnou energii jiné fyzické či právnické 
osobě; dodavatelem může být výrobce, distributor a rovněž vlastník nebo společenství vlastníků zajišťující 
tepelnou energii jako plnění poskytované s užíváním bytů či nebytových prostorů nebo k technologickým 
účelům,

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,

4.   konečným spotřebitelem fyzická či právnická osoba, která dodanou tepelnou energii pouze spotřebovává,
5.   odběratelem tepelné energie distributor, vlastník či společenství vlastníků odběrného tepelného zařízení; 

odběratelem může být také konečný spotřebitel; dodávka tepelné energie přímo konečnému spotřebiteli je 
podmíněna přímým odběrem pro všechny konečné spotřebitele v centrálně vytápěném objektu,

6.   odběrem tepelné energie převzetí dodávky tepelné energie od výrobce nebo distributora 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 do vlastnictví odběratele,

8.   odběrným tepelným zařízením zařízení připojené na zdroj či rozvod tepelné energie určené pro vnitřní rozvod 
a spotřebu tepelné energie v objektu nebo jeho části, případně v souboru objektů odběratele,

9.   rozvodem tepelné energie doprava, akumulace, přeměna 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 a předávacími 
stanicemi; odběrné tepelné zařízení není součástí rozvodného tepelného zařízení,

12. objektem ucelené stavební dílo technicky propojené jedním 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.

§ 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 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.

        (3)  Podnikat v energetických odvětvích na území České republiky mohou za podmínek stanovených tímto zákonem 
fyzické či právnické osoby pouze na základě licence udělené Energetickým regulačním úřadem. Licence podle tohoto 
zákona se nevyžaduje na obchod, výrobu, distribuci a uskladňování svítiplynu, koksárenského plynu čistého, 
degazačního a generátorového plynu, bioplynu, propanu, butanu a jejich směsí, pokud se nejedná o distribuci potrubními 
systémy, k nimž je připojeno více než 50 odběrných míst, a na výrobu tepelné energie určené pro dodávku konečným 
spotřebitelům jedním odběrným tepelným zařízením ze zdroje tepelné energie umístěného v témže objektu nebo mimo 

Page 5 of 114458/2000 Sb. Zákon o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetickýc...

4.12.2013http://www.esipa.cz/sbirka/sbsrv.dll/sb?PRINT=1&amp;DR=AZ&amp;CP=2000s458-...



objekt v případě, že slouží ke stejnému účelu. Dále se licence podle tohoto zákona neuděluje na činnost, kdy zákazník či 
odběratel poskytuje odebranou elektřinu, plyn nebo tepelnou energii jiné fyzické či právnické osobě prostřednictvím 
vlastního nebo jím provozovaného odběrného elektrického, plynového nebo tepelného zařízení, přičemž náklady na 
nákup elektřiny, plynu nebo tepelné energie na tyto osoby pouze rozúčtuje dohodnutým nebo určeným způsobem a 
nejedná se o podnikání. V případě elektrických zařízení je rozúčtování možné pouze u zařízení do napětí 52 kV včetně.

        (4)  Při splnění podmínek podle § 7a mohou v oblasti obchodu s elektřinou nebo obchodu s plynem na území České 
republiky podnikat fyzické nebo právnické osoby i na základě oprávnění k podnikání pro obchod s elektřinou nebo pro 
obchod s plynem uděleného příslušným orgánem jiného členského státu Evropské unie.

        (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. 
Plnění propan-butanových lahví bez souhlasu jejich vlastníka se zakazuje.

§ 4

Licence

        (1)  Licence se uděluje nejvýše na 25 let, a to na

a)   výrobu elektřiny,
b)   výrobu plynu,
c)    přenos elektřiny,
d)   přepravu plynu,
e)   distribuci elektřiny,
f)     distribuci plynu,
g)   uskladňování plynu,
h)    výrobu tepelné energie,
i)     rozvod tepelné energie.

        (2)  Licence na obchod s elektřinou nebo obchod s plynem se uděluje na dobu 5 let. Licence na činnosti operátora 
trhu se uděluje na dobu 25 let.

        (3)  Pro celé území České republiky jsou vydávány jako výlučné

a)   licence na přenos elektřiny,
b)   licence na přepravu plynu a
c)    licence na činnosti operátora trhu.

        (4)  V případě, že žadatel o udělení licence podle odstavce 1 doloží vlastnictví nebo jiné užívací právo k 
energetickému zařízení, které má sloužit k výkonu licencované činnosti na dobu kratší než 25 let, licence se uděluje 
nejvýše na tuto dobu.

§ 5

Podmínky udělení licence

        (1)  Podmínkou pro udělení licence fyzické osobě je

a)   dosažení věku 18 let,
b)   úplná způsobilost k právním úkonům, 
c)    bezúhonnost,
d)   odborná způsobilost nebo ustanovení odpovědného zástupce podle § 6.

        (2)  Žádá-li o udělení licence právnická osoba, musí podmínky podle odstavce 1 písm.  a) až c) splňovat členové 
statutárního orgánu. Dále je podmínkou pro udělení licence právnické osobě ustanovení odpovědného zástupce.

        (3)  Fyzická nebo právnická osoba, která žádá o udělení licence, musí prokázat, že má finanční a technické 
předpoklady k zajištění výkonu licencované činnosti. Fyzická nebo právnická osoba žádající o udělení licence je povinna 
doložit vlastnické nebo užívací právo k energetickému zařízení, které má sloužit k výkonu licencované činnosti. Není-li 
žadatel o licence vlastníkem energetického zařízení, je povinen doložit i souhlas vlastníka energetického zařízení s jeho 
použitím k účelům vymezeným tímto zákonem, a to nejméně po dobu, na kterou má být licence udělena. Finanční 
předpoklady není povinen prokazovat žadatel o licenci na výrobu elektřiny, pokud bude instalovaný elektrický výkon 
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výrobny elektřiny nižší než 200 kW, nebo žadatel o licenci na výrobu tepelné energie, pokud bude instalovaný tepelný 
výkon zdroje tepelné energie nižší než 1 MW.

        (4)  Za bezúhonnou se pro účely tohoto zákona nepovažuje osoba, která byla pravomocně odsouzena

a)   pro trestný čin spáchaný úmyslně k nepodmíněnému trestu odnětí svobody v trvání alespoň 1 roku,
b)   pro trestný čin spáchaný úmyslně, jehož skutková podstata souvisí s podnikáním a na který se nevztahuje písmeno 

a), nebo
c)   pro trestný čin spáchaný z nedbalosti, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání v energetice,

pokud se na ni nehledí, jako by nebyla odsouzena.

        (5)  Odbornou způsobilostí pro udělení licence podle § 4 odst.  1 se rozumí ukončené vysokoškolské vzdělání 
technického směru a 3 roky praxe v oboru nebo úplné střední odborné vzdělání technického směru s maturitou a 6 roků 
praxe v oboru. U výroby elektřiny nebo tepelné energie do instalovaného výkonu výrobny 1 MW včetně a samostatného 
distribučního zařízení elektřiny nebo rozvodného zařízení tepelné energie s instalovaným výkonem do 1 MW včetně 
postačuje vyučení v oboru a 3 roky praxe v oboru nebo osvědčení o rekvalifikaci k provozování malých energetických 
zdrojů nebo obdobné osvědčení vydané v jiném státě. U výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů do instalovaného výkonu 
výrobny 20 kW není povinnost prokazovat odbornou způsobilost. 

        (6)  Finančními předpoklady se rozumí schopnost žadatele finančně zabezpečit provozování činnosti, na kterou je 
vyžadována licence, a schopnost zabezpečit závazky nejméně na období 5 let. Finanční předpoklady žadatel nesplňuje, 
pokud v průběhu uplynulých 3 let soud zrušil konkurs vedený na majetek žadatele proto, že bylo splněno rozvrhové 
usnesení, nebo soud zamítl insolvenční návrh proto, že majetek dlužníka nebude postačovat k úhradě nákladů 
insolvenčního řízení, nebo rozhodl o zrušení konkursu proto, že majetek dlužníka je zcela nepostačující. Žadatel o licenci 
není finančně způsobilý, jestliže má evidovány nedoplatky na daních, clech a poplatcích, pojistném na sociální 
zabezpečení, příspěvku na státní politiku zaměstnanosti nebo pojistném na všeobecné zdravotní pojištění a na pokutách.

        (7)  Technické předpoklady se považují za splněné u energetického zařízení, u kterého je osvědčena jeho 
bezpečnost v rozsahu a za podmínek stanovených právními a ostatními předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci a v souladu s technickou dokumentací. Pokud je energetické zařízení stavbou, musí žadatel o udělení licence 
rovněž prokázat, že je oprávněn stavbu užívat nebo jinak provozovat.

        (8)  K udělení licence na výrobu elektřiny nebo tepla v jaderných zařízeních je nezbytný souhlas Státního úřadu pro 
jadernou bezpečnost.

§ 6

Odpovědný zástupce

        (1)  Odpovědný zástupce, je-li ustanoven, odpovídá za výkon licencované činnosti podle tohoto zákona.

        (2)  Odpovědný zástupce musí splňovat podmínky pro udělení licence podle § 5 odst.  1.

        (3)  Funkci odpovědného zástupce lze vykonávat vždy jen pro jednoho držitele licence. 

        (4)  Je-li držitel licence právnickou osobou, je vždy povinen ustanovit odpovědného zástupce. Je-li držitel licence 
fyzickou osobou, je povinen ustanovit odpovědného zástupce, nesplňuje-li sám podmínku odborné způsobilosti.

        (5)  Odpovědným zástupcem právnické osoby nesmí být člen dozorčí rady nebo jiného kontrolního orgánu této 
právnické osoby.

        (6)  Ustanovení odpovědného zástupce držitele licence schvaluje Energetický regulační úřad.

        (7)  Přestane-li v průběhu výkonu licencované činnosti odpovědný zástupce svou funkci vykonávat nebo přestane-li 
splňovat podmínky pro výkon funkce odpovědného zástupce, má držitel licence povinnost do 15 dnů navrhnout nového 
odpovědného zástupce. Do doby schválení nového odpovědného zástupce odpovídá za výkon licencované činnosti 
držitel licence.

§ 7

Žádost o licenci

        (1)  Licence se uděluje na základě písemné žádosti.
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        (2)  Žádost o udělení licence fyzické osobě obsahuje

a)   jméno a příjmení, trvalý pobyt, rodné číslo, pokud bylo přiděleno, nebo datum narození; ustanoví-li odpovědného 
zástupce, též tyto údaje týkající se odpovědného zástupce,

b)   předmět, místo a rozsah podnikání, seznam provozoven, u licencí na distribuci a rozvod též vymezené území,
c)    obchodní firmu, je-li žadatel zapsán do obchodního rejstříku, a identifikační číslo osoby (dále jen „identifikační 

číslo“), bylo-li přiděleno,
d)   požadovanou dobu, na kterou má být licence udělena, a navrhovaný termín zahájení výkonu licencované činnosti,
e)   u zahraniční fyzické osoby bydliště mimo území České republiky, místo pobytu v České republice, pokud byl 

povolen, umístění organizační složky v České republice a údaje uvedené podle písmene a)  týkající se vedoucího 
organizační složky; je-li odpovědným zástupcem nebo vedoucím organizační složky osoba s bydlištěm mimo 
území České republiky, místo jejího pobytu v České republice, pokud na území České republiky pobývá.

        (3)  Žádost o udělení licence právnické osobě obsahuje

a)   obchodní firmu nebo název a sídlo právnické osoby, jméno a příjmení, rodné číslo a identifikační číslo, pokud byla 
přidělena, a bydliště osoby nebo osob, které vykonávají funkci statutárního orgánu nebo jsou jeho členy, a způsob, 
jakým jednají jménem právnické osoby,

b)   předmět, místo a rozsah podnikání, seznam provozoven, u licence na distribuci a rozvod též vymezené území,
c)    identifikační číslo, bylo-li přiděleno,
d)   údaje týkající se odpovědného zástupce,
e)   požadovanou dobu, na kterou má být licence udělena, a navrhovaný termín zahájení výkonu licencované činnosti,
f)     u zahraniční právnické osoby umístění organizační složky v České republice a údaje uvedené v písmeni a) týkající 

se vedoucího organizační složky; je-li odpovědným zástupcem nebo vedoucím organizační složky osoba s 
bydlištěm mimo území České republiky, též místo jejího pobytu v České republice, pokud na území České 
republiky pobývá.

        (4)  K žádosti podle odstavců 2 a 3 se připojí

a)   kopie smlouvy nebo listiny o zřízení nebo založení právnické osoby, u osob zapsaných v obchodním či obdobném 
rejstříku postačí výpis z tohoto rejstříku; zahraniční právnická osoba připojí výpis z obchodního či obdobného 
rejstříku vedeného ve státě sídla a doklad o tom, že její organizační složka na území České republiky je zapsána 
do obchodního rejstříku, pokud byl již její zápis proveden, a doklad o provozování podniku v zahraničí,

b)   v případě fyzické osoby, osoby, která je statutárním orgánem nebo jeho členem, a odpovědného zástupce, výpis z 
cizozemské evidence trestů nebo rovnocenný doklad vydaný orgánem státu, jehož je občanem, jakož i státu, kde 
se naposledy osoba v posledních 3 letech zdržovala nepřetržitě po dobu nejméně 6 měsíců; nevydává-li stát 
takové doklady, pak prohlášení o bezúhonnosti učiněné před příslušným orgánem takového státu; tyto doklady 
nebo prohlášení nesmí být starší než 6 měsíců,

c)    doklady prokazující odbornou způsobilost fyzické osoby a odpovědného zástupce,
d)   doklady prokazující finanční a technické předpoklady,
e)   doklady prokazující vlastnické nebo užívací právo k energetickému zařízení,
f)     prohlášení odpovědného zástupce, že souhlasí s ustanovením do funkce a že není ustanoven do funkce 

odpovědného zástupce pro licencovanou činnost u jiného držitele licence,
g)   u zahraniční fyzické osoby doklady o trvalém pobytu, nejedná-li se o fyzickou osobu, která je občanem členského 

státu Evropské unie; zahraniční fyzická osoba, která zřizuje na území České republiky organizační složku podniku, 
doklad prokazující, že má podnik mimo území České republiky, a doklady o jeho provozování,

h)    doklady o umístění provozovny nebo vymezeného území.

        (5)  Energetický regulační úřad si za účelem prokázání bezúhonnosti žadatele vyžádá podle zvláštního právního 

předpisu1c) výpis z evidence Rejstříku trestů. Žádost o vydání výpisu z Rejstříku trestů a výpis z Rejstříku trestů se 
předává v elektronické podobě, a to prostřednictvím veřejných datových sítí.

        (6)  Energetický regulační úřad si za účelem prokázání finančních předpokladů, že žadatel nemá evidovány 
nedoplatky na daních, poplatcích, cle nebo nedoplatky na pojistném na sociální zabezpečení a na příspěvku na státní 
politiku zaměstnanosti, vyžádá od finančního orgánu, orgánu správy sociálního zabezpečení a orgánu celní správy vydání 
dokladů nebo takovou skutečnost ověří v informačním systému veřejné správy, pokud žadatel tyto doklady k žádosti o 
udělení licence nebo žádosti o změnu rozhodnutí o udělení licence nepřipojil.

        (7)  Žádost o vydání dokladů se předává v elektronické podobě a to prostřednictvím veřejných datových sítí. 
Finanční orgán, orgán správy sociálního zabezpečení a orgán celní správy vydají vyžádané doklady do 7 dnů ode dne 
doručení žádosti.
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        (8)  Byla-li licence zrušena podle § 10 odst.  2 písm.  b) nebo c) tohoto zákona, lze licenci pro podnikání v témže 
odvětví takové osobě udělit nejdříve po uplynutí 3 let od právní moci rozhodnutí o zrušení licence.

        (9)  Žadatel o licenci je povinen neprodleně ohlásit Energetickému regulačnímu úřadu změny údajů uvedených v 
žádosti o licenci a v dokladech připojených k žádosti o licenci, které nastaly po podání žádosti o licenci.

§ 7a

Uznání oprávnění podnikat

        (1)  Osoba, která hodlá podnikat v energetických odvětvích na území České republiky na základě oprávnění k 
podnikání pro obchod s elektřinou nebo pro obchod s plynem uděleného příslušným orgánem jiného členského státu 
Evropské unie, musí požádat Energetický regulační úřad o uznání tohoto oprávnění.

        (2)  Energetický regulační úřad rozhodne o uznání oprávnění podle odstavce  1, jestliže na základě oprávnění 
vydaného jiným členským státem Evropské unie má žadatel právo vykonávat činnost obchodu s elektřinou nebo obchodu 
s plynem. Rozhodne-li Energetický regulační úřad o uznání oprávnění k podnikání pro obchod s elektřinou nebo pro 
obchod s plynem, považuje se osoba oprávněná k podnikání za držitele licence podle tohoto zákona. Ustanovení 
obchodního zákoníku o vzniku oprávnění zahraniční osoby podnikat na území České republiky tím není dotčeno.

        (3)  Oprávnění podnikat v oblasti obchodu s elektřinou nebo obchodu s plynem v České republice na základě 
rozhodnutí o uznání oprávnění podle odstavce  2 zaniká, zanikne-li oprávnění vydané v jiném členském státě, nebo 
rozhodne-li Energetický regulační úřad o zrušení rozhodnutí o uznání takového oprávnění. Pro zrušení rozhodnutí o 
uznání oprávnění se uplatní ustanovení § 10 odst.  2 písm.  b) až d). Osoba podnikající v energetických odvětvích podle 
odstavce  1 je povinna Energetickému regulačnímu úřadu oznámit zánik předloženého oprávnění.

§ 8

Udělení licence

        (1)  Energetický regulační úřad rozhodne o udělení licence na základě splnění podmínek pro její udělení podle § 5. 
Licence na obchod s elektřinou a obchod s plynem vzniká též marným uplynutím lhůty a způsobem podle § 28 až 30 
zákona o volném pohybu služeb.

        (2)  Rozhodnutí o udělení licence obsahuje

a)   obchodní firmu fyzické nebo právnické osoby, jíž se licence uděluje, zapisuje-li se do obchodního rejstříku; jinak 
jméno a příjmení, jde-li o fyzickou osobu, nebo název, jde-li o právnickou osobu, identifikační číslo, bylo-li 
přiděleno, sídlo nebo bydliště, rodné číslo a identifikační číslo, pokud byla přidělena, nebo datum narození,

b)   předmět, místo a rozsah podnikání; u licencí na distribuci elektřiny, distribuci plynu a rozvod tepelné energie též 
vymezené území,

c)    technické podmínky, které je držitel licence při výkonu licencované činnosti povinen dodržovat,
d)   termín zahájení výkonu licencované činnosti,
e)   dobu, na kterou je licence udělena, a den vzniku oprávnění k licencované činnosti,
f)     schválení odpovědného zástupce podle § 6,
g)   seznam provozoven, pro něž se licence uděluje, nebo seznam vymezených území či specifikaci distribučních či 

rozvodných zařízení, pro něž se licence uděluje,
h)    u zahraniční fyzické osoby jméno a příjmení, rodné číslo a identifikační číslo, byla-li přidělena, jinak datum 

narození, bydliště mimo území České republiky, místo pobytu v České republice, byl-li povolen, umístění 
organizační složky v České republice, byla-li zřízena, a údaje týkající se odpovědného zástupce, byl-li ustanoven; 
u zahraniční právnické osoby název, sídlo, identifikační číslo, bylo-li přiděleno, umístění organizační složky v 
České republice a údaje týkající se odpovědného zástupce.

        (3)  Na každé výrobní, přenosové, přepravní, distribuční nebo rozvodné zařízení a na každé zařízení na 
uskladňování plynu lze vydat pouze jednu licenci.

        (4)  Vyžádá-li si Energetický regulační úřad u orgánu státní správy nebo od Rejstříku trestů potvrzení nebo jiný 
doklad podle § 7 odst.  5, ode dne odeslání žádosti do dne doručení potvrzení nebo jiného dokladu, lhůta pro vydání 
rozhodnutí neběží.

        (5)  Energetický regulační úřad rozhodne při splnění podmínek podle tohoto zákona o udělení licence zahraniční 
osobě i před zápisem do obchodního rejstříku.
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        (6)  Na žádost zakladatele, popřípadě orgánu nebo osoby nebo osob, oprávněných podat návrh na zápis české 
právnické osoby do obchodního rejstříku, rozhodne Energetický regulační úřad o udělení licence před zápisem do tohoto 
rejstříku, je-li prokázáno, že právnická osoba byla založena.

        (7)  Nepodá-li osoba uvedená v odstavci  5 nebo 6 návrh na zápis do obchodního rejstříku ve lhůtě 90 dnů od 
doručení rozhodnutí o udělení licence nebo není-li takovému návrhu vyhověno, platnost rozhodnutí o udělení licence 
zaniká.

        (8)  Seznam rozhodnutí o udělení, změně nebo zrušení licence a obsah těchto rozhodnutí s výjimkou údajů, které 
jsou předmětem obchodního tajemství, uveřejňuje Energetický regulační úřad v Energetickém regulačním věstníku.

§ 9

Změny rozhodnutí o udělení licence

        (1)  Držitel licence je povinen neprodleně oznámit Energetickému regulačnímu úřadu změny podmínek pro udělení 
licence podle § 5 a všechny změny týkající se údajů a dokladů, které jsou stanoveny jako náležitosti žádosti o udělení 
licence podle § 7, předložit o nich doklady do 15 dnů ode dne jejich vzniku a požádat o změnu rozhodnutí o udělení 
licence.

        (2)  Na základě oznámení podle odstavce 1 Energetický regulační úřad rozhodne o změně rozhodnutí o udělení 
licence nebo o zrušení licence podle § 10 odst.  2 a 3. Má-li Energetický regulační úřad rozhodnout o změně rozhodnutí o 
udělení licence, provede Energetický regulační úřad nové řízení a vydá nové rozhodnutí ve věci.

        (3)  O změnách rozhodnutí o udělení licence může Energetický regulační úřad rozhodnout i z vlastního podnětu v 
případech, kdy se dozví o skutečnostech, které tuto změnu odůvodňují.

        (4)  Na rozhodnutí o změně rozhodnutí o udělení licence se vztahuje ustanovení § 8. V případě rozhodnutí o změně 
rozhodnutí o udělení licence na činnosti uvedené v § 3 odst.  2, jehož důsledkem je zmenšení vymezeného území, zúžení 
seznamu provozoven, pro něž byla licence udělena, nebo omezení rozsahu podnikání, se přiměřeně použijí ustanovení § 
10 odst.  4 až 9.

        (5)  V případě rozšíření počtu provozoven, změny technických parametrů stávajících provozoven nebo změny 
rozsahu vymezeného území je držitel licence oprávněn zahájit výkon licencované činnosti v těchto provozovnách nebo na 
vymezeném území dnem právní moci rozhodnutí o změně rozhodnutí o udělení licence.

        (6)  Požádá-li držitel licence na obchod s elektřinou nebo plynem nejdříve 6 měsíců a nejpozději 90 dní před 
uplynutím doby, na kterou byla licence udělena, o její prodloužení, Energetický regulační úřad rozhodne o prodloužení 
doby, na kterou byla licence udělena, nejvýše však o dobu stanovenou podle § 4 odst.  2. Licence na obchod s elektřinou 
nebo na obchod s plynem nezaniká do právní moci rozhodnutí o žádosti o její prodloužení.

        (7)  Žádost fyzické osoby o prodloužení doby, na kterou byla licence udělena, obsahuje náležitosti podle § 7 odst.  2. 
Žádost právnické osoby o prodloužení doby, na kterou byla licence udělena, obsahuje náležitosti podle § 7 odst.  3. 
Doklady podle § 7 odst.  4 se nevyžadují, ledaže si jejich doložení v případě důvodných pochybností o splnění podmínek 
pro udělení licence Energetický regulační úřad vyžádá. Ustanovení § 7 odst.  5 a 6 se použije obdobně.

§ 10

Zánik licence

        (1)  Licence zaniká

a)   u fyzických osob smrtí nebo prohlášením za mrtvého; to neplatí, pokud dědic nebo správce dědictví pokračuje ve 
výkonu licencované činnosti podle odstavců 9 až 11,

b)   zánikem právnické osoby,
c)    uplynutím doby, na kterou byla licence udělena,
d)   rozhodnutím Energetického regulačního úřadu o zrušení licence.

        (2)  Energetický regulační úřad licenci zruší, pokud její držitel

a)   přestal splňovat podmínky pro její udělení podle tohoto zákona,
b)   porušováním povinností stanovených tímto zákonem ohrožuje život, zdraví nebo majetek osob,
c)    při výkonu licencované činnosti závažným způsobem porušuje právní předpisy s touto činností související,
d)   požádal písemně o její zrušení.
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        (3)  Energetický regulační úřad může licenci zrušit, zjistí-li, že

a)   její držitel nezahájil výkon licencované činnosti v termínu stanoveném v rozhodnutí o udělení licence nebo 
nevykonává licencovanou činnost po dobu delší než 24 měsíců,

b)   ohledně majetku držitele licence bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo byl insolvenční návrh zamítnut proto, že 
majetek držitele licence nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo držitel licence vstoupil do 
likvidace,

c)    její držitel nezaplatil příspěvek do Energetického regulačního fondu podle § 14.

        (4)  Požádá-li držitel licence na činnosti uvedené v § 3 odst.  2 o zrušení licence, je povinen pokračovat ve výkonu 
licencované činnosti po dobu stanovenou Energetickým regulačním úřadem, nejvýše však po dobu 12 měsíců ode dne 
právní moci rozhodnutí o zrušení licence. Tuto povinnost nemá, prokáže-li, že není schopen plnit své závazky vyplývající 
z udělené licence pro překážky, jež nastaly nezávisle na jeho vůli a které není s to vlastními silami překonat.

        (5)  O zkrácení lhůty uvedené v odstavci 4 a o termínu zrušení licence rozhodne Energetický regulační úřad.

        (6)  Současně s podáním žádosti o zrušení licence předloží žadatel návrh na řešení vzniklé situace a doklady o tom, 
že se zamýšleným ukončením své činnosti seznámil všechny dotčené účastníky trhu, se kterými má uzavřené smlouvy 
podle tohoto zákona.

        (7)  Fyzická nebo právnická osoba nebo její právní nástupce, které byla zrušena licence na činnosti uvedené v § 3 
odst.  2 nebo je takové řízení o zrušení licence zahájeno, je povinna v případě naléhavé potřeby zajištění těchto činností 
a ve veřejném zájmu poskytnout za úhradu svá, v rozhodnutí Energetického regulačního úřadu uvedená, energetická 
zařízení pro převzetí povinnosti nad rámec licence jinému držiteli licence na základě rozhodnutí Energetického 
regulačního úřadu, a to na dobu určitou, nejdéle však na 12  měsíců. Pokud držitel licence není vlastníkem energetického 
zařízení, vztahuje se tato povinnost na vlastníka energetického zařízení, a to na dobu určitou, nejdéle však na 12 měsíců. 
Zároveň musí umožnit určenému držiteli licence přístup k tomuto zařízení tak, aby se dalo využívat k plnému rozsahu. 
Opravný prostředek proti rozhodnutí Energetického regulačního úřadu nemá odkladný účinek.

        (8)  Energetický regulační úřad stanoví na základě znaleckého posudku úhradu za poskytnutí energetických zařízení 
podle odstavce 7.

        (9)  Zemře-li držitel licence, mohou ve výkonu licencované činnosti pokračovat až do skončení řízení o dědictví

a)   dědicové ze zákona, pokud není dědiců ze závěti,
b)   dědicové ze závěti a pozůstalý manžel, i když není dědicem, je-li vlastníkem nebo spoluvlastníkem energetického 

zařízení, které slouží k výkonu licencované činnosti,
c)    pozůstalý manžel splňující podmínku uvedenou v písmenu b), pokud ve výkonu licencované činnosti nepokračují 

dědicové, nebo
d)   správce dědictví, pokud byl k výkonu licencované činnosti ustanoven orgánem projednávajícím dědictví.

        (10)  Pokud osoba nebo osoby podle odstavce  9 písm.  a) až c) pokračují do skončení řízení o dědictví ve výkonu 
licencované činnosti, jsou povinny oznámit tuto skutečnost Energetickému regulačnímu úřadu písemně ve lhůtě 1 měsíce 
ode dne úmrtí držitele licence. Správce dědictví je povinen oznámit Energetickému regulačnímu úřadu pokračování ve 
výkonu licencované činnosti ve lhůtě 1 měsíce ode dne, kdy byl do této funkce ustanoven.

        (11)  Osoba uvedená v odstavci  9 písm.  a) až c), která hodlá pokračovat ve výkonu licencované činnosti po 
skončení řízení o dědictví, oznámí tuto skutečnost Energetickému regulačnímu úřadu ve lhůtě 1 měsíce ode dne právní 
moci usnesení, jímž bylo řízení o dědictví skončeno, a současně předloží Energetickému regulačnímu úřadu žádost o 
udělení licence. Do doby vydání rozhodnutí Energetického regulačního úřadu o žádosti taková osoba pokračuje ve 
výkonu licencované činnosti na základě rozhodnutí o udělení licence zemřelého držitele licence. Vydáním rozhodnutí 
Energetického regulačního úřadu o žádosti o udělení licence zaniká licence udělená zemřelému držiteli licence; je-li 
rozhodnutím udělena licence pouze na některé z provozoven, vymezená území či distribuční nebo rozvodná zařízení, na 
která byla udělena licence zemřelému držiteli licence, zaniká licence zemřelého držitele licence pouze v tomto rozsahu.

Certifikace

§ 10a

        (1)  Provozovatel přenosové soustavy a provozovatel přepravní soustavy může provozovat přenosovou soustavu 
nebo přepravní soustavu pouze tehdy, je-li držitelem certifikátu nezávislosti vydaného Energetickým regulačním úřadem.
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        (2)  Provozovatel přenosové soustavy nebo provozovatel přepravní soustavy je povinen oznámit Energetickému 
regulačnímu úřadu každou změnu skutečnosti, o které se dozví a v důsledku které přestal nebo by mohl přestat splňovat 
některou z podmínek nezávislosti podle § 24a odst.  2 nebo § 58a až 58n.

        (3)  Provozovatel přenosové soustavy nebo provozovatel přepravní soustavy je povinen oznámit Energetickému 
regulačnímu úřadu veškeré okolnosti, které by mohly vést k tomu, že nad ním nabude kontrolu osoba nebo osoby z třetí 
země, nebo že dojde ke změně osoby nebo osob z třetí země vykonávajících kontrolu nad provozovatelem přenosové 
soustavy nebo přepravní soustavy, nebo změnu jiných podstatných okolností. O této skutečnosti je Energetický regulační 
úřad povinen informovat Evropskou Komisi (dále jen „Komise“).

§ 10b

        (1)  Certifikace se zahajuje na žádost provozovatele přenosové soustavy nebo provozovatele přepravní soustavy 
nebo osoby, která hodlá provozovat přenosovou soustavu nebo přepravní soustavu.

        (2)  Energetický regulační úřad zahájí certifikaci z moci úřední

a)   má-li důvodně za to, že provozovatel přenosové soustavy nebo provozovatel přepravní soustavy přestal nebo 
přestane splňovat některou z podmínek nezávislosti podle § 24a odst.  2 nebo § 58a až 58n, nebo

b)   z podnětu Komise.

        (3)  Pokud Energetický regulační úřad neshledá důvody k zahájení certifikace na základě oznámení provozovatele 
přenosové soustavy nebo provozovatele přepravní soustavy podle § 10a odst.  2, sdělí to do 30  dnů ode dne, kdy 
oznámení obdržel, Komisi a provozovateli přenosové soustavy nebo provozovateli přepravní soustavy.

        (4)  Energetický regulační úřad vyhotoví koncept výrokové části rozhodnutí a odůvodnění a oznámí jej Komisi a 
účastníkovi řízení. Před oznámením konceptu výrokové části rozhodnutí a odůvodnění Komisi umožní Energetický 
regulační úřad účastníkovi řízení se k němu vyjádřit. Energetický regulační úřad vyhotoví koncept výrokové části 
rozhodnutí a odůvodnění do 4 měsíců od

a)   zahájení certifikace na žádost,
b)   obdržení podnětu Komise, nebo
c)    obdržení oznámení provozovatele přenosové soustavy nebo provozovatele přepravní soustavy.

        (5)  Pokud v certifikaci zahájené na žádost nevyhotoví Energetický regulační úřad koncept výrokové části rozhodnutí 
a odůvodnění do 4 měsíců ode dne jejího zahájení, platí, že do vydání rozhodnutí žadatel splňuje podmínku pro 
provozování přenosové nebo přepravní soustavy podle § 10a odst.  1. Pokud v certifikaci zahájené z moci úřední 
nevyhotoví Energetický regulační úřad koncept výrokové části rozhodnutí a odůvodnění do 4 měsíců od obdržení podnětu 
Komise nebo od oznámení provozovatele přenosové soustavy nebo provozovatele přepravní soustavy, platí, že 
Energetický regulační úřad neprokázal důvody pro zrušení certifikátu nezávislosti. Tuto skutečnost Energetický regulační 
úřad neprodleně oznámí Komisi a předá jí veškeré použité podklady. Dále se v certifikaci postupuje podle přímo 
použitelného předpisu Evropské unie.

        (6)  Energetický regulační úřad udělí certifikát nezávislosti, jestliže v certifikaci zahájené na žádost žadatel prokáže, 
že splňuje podmínky nezávislosti podle § 24a odst.  2 nebo § 58a až 58n.

        (7)  V certifikaci zahájené z moci úřední Energetický regulační úřad certifikát nezávislosti zruší, pokud se v certifikaci 
prokáže, že provozovatel přenosové soustavy nebo provozovatel přepravní soustavy opakovaně závažným způsobem 
porušil některou z podmínek nezávislosti podle § 24a odst.  2, § 58b až 58m nebo § 58n odst.  2 a opatření uložená 
Energetickým regulačním úřadem podle tohoto zákona nevedla k nápravě. V opačném případě Energetický regulační 
úřad certifikaci zastaví. O výsledku řízení informuje Energetický regulační úřad bezodkladně Komisi.

§ 10c

        (1)  Certifikace provozovatele přenosové soustavy nebo provozovatele přepravní soustavy kontrolovaného osobou 
nebo osobami z třetí země se zahajuje na žádost provozovatele přenosové soustavy nebo provozovatele přepravní 
soustavy, nad nímž vykonává kontrolu osoba nebo osoby z třetí země, nebo osoby kontrolované osobou nebo osobami z 
třetí země, která hodlá provozovat přenosovou soustavu nebo přepravní soustavu. Energetický regulační úřad neprodleně 
informuje o zahájení certifikace Komisi.

        (2)  Energetický regulační úřad zahájí certifikaci z moci úřední, dozví-li se o skutečnostech, které vedou nebo mohou 
vést k tomu, že osoba nebo osoby z třetí země získají kontrolu nad provozovatelem přenosové soustavy nebo 
provozovatelem přepravní soustavy, a informuje o tom neprodleně Komisi. Pokud Energetický regulační úřad neshledá 
důvody k zahájení certifikace na základě oznámení provozovatele přenosové soustavy nebo provozovatele přepravní 
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soustavy podle § 10a odst.  3, sdělí to do 30 dnů ode dne, kdy oznámení obdržel, Komisi a provozovateli přenosové 
soustavy nebo provozovateli přepravní soustavy.

        (3)  Rozhodnutí Energetického regulačního úřadu je podmíněno závazným stanoviskem Ministerstva průmyslu a 
obchodu (dále jen „ministerstvo“) o tom, zda získání nebo výkon kontroly ze strany osoby nebo osob ze třetí země nad 
provozovatelem přenosové nebo přepravní soustavy může ohrozit bezpečnost dodávek elektřiny nebo plynu v České 
republice a Evropské unii. Ministerstvo vydá závazné stanovisko do 2 měsíců ode dne doručení žádosti Energetického 
regulačního úřadu o jeho vydání. Nevydá-li ministerstvo závazné stanovisko ve lhůtě podle věty druhé, platí, že získání 
nebo výkon kontroly ze strany osoby nebo osob ze třetí země nad provozovatelem přenosové nebo přepravní soustavy 
neohrozí bezpečnost dodávek elektřiny nebo plynu v České republice a Evropské unii. Závazné stanovisko ministerstvo 
vydává na základě posouzení

a)   práv a závazků Evropské unie ve vztahu k dané třetí zemi nebo zemím, které vyplývají z mezinárodního práva, 
včetně dohod uzavřených s jednou nebo několika třetími zeměmi, jichž je Evropská unie smluvní stranou a které 
upravují bezpečnost dodávek energií,

b)   práv a závazků České republiky ve vztahu k dané třetí zemi nebo zemím, které vyplývají z dohod uzavřených s 
touto třetí zemí nebo zeměmi,

c)    jiných skutečností nebo okolností hodných zvláštního zřetele.

        (4)  Energetický regulační úřad vyhotoví koncept výrokové části rozhodnutí a odůvodnění do 4 měsíců ode dne 
zahájení certifikace a oznámí jej Komisi, ministerstvu a účastníkovi řízení. Před oznámením tohoto konceptu Komisi 
umožní Energetický regulační úřad účastníkovi řízení se k němu vyjádřit. Současně s oznámením konceptu výrokové 
části rozhodnutí a odůvodnění požádá Energetický regulační úřad Komisi o vydání stanoviska, zda

a)   žadatel nebo provozovatel přenosové soustavy nebo provozovatel přepravní soustavy splňuje podmínky 
nezávislosti podle § 24a odst.  2 nebo § 58a až 58n,

b)   udělení certifikátu nezávislosti neohrozí bezpečnost dodávek elektřiny nebo plynu do Evropské unie.

        (5)  Nevydá-li Komise stanovisko do 2 měsíců ode dne obdržení žádosti o jeho vydání nebo do 4 měsíců v případě, 

že Komise požádá o vyjádření Agenturu pro spolupráci energetických regulačních orgánů (dále jen „Agentura“)20), orgány 
jiných členských států nebo dotčené osoby, platí, že nemá proti konceptu výrokové části rozhodnutí a odůvodnění 
námitky.

        (6)  Energetický regulační úřad vydá rozhodnutí ve věci do 2 měsíců ode dne, kdy obdržel stanovisko Komise nebo 
kdy lhůta pro vydání stanoviska Komise uplynula. Přitom v co největší míře zohlední stanovisko Komise.

        (7)  Energetický regulační úřad udělí certifikát nezávislosti, jestliže v certifikaci zahájené na žádost žadatel prokáže, 
že splňuje podmínky nezávislosti podle § 24a odst.  2, § 58b až 58m nebo § 58n odst.  2, a zároveň bylo zjištěno, že 
získání nebo výkon kontroly ze strany osoby nebo osob ze třetí země nad provozovatelem přenosové nebo přepravní 
soustavy neohrozí bezpečnost dodávek elektřiny nebo plynu v České republice a Evropské unii.

        (8)  V certifikaci zahájené z moci úřední Energetický regulační úřad certifikát nezávislosti zruší, pokud se prokáže, že 
provozovatel přenosové soustavy nebo provozovatel přepravní soustavy nesplňuje některou z podmínek nezávislosti 
podle § 24a odst.  2, § 58b až 58m anebo § 58n odst.  2, nebo v důsledku změn osoby anebo osob z třetí země 
vykonávajících kontrolu nad provozovatelem přenosové soustavy anebo provozovatelem přepravní soustavy, nebo změn 
jiných podstatných okolností může dojít k ohrožení bezpečnosti dodávek elektřiny nebo plynu v České republice a 
Evropské unii, jinak Energetický regulační úřad certifikaci zastaví. Rozhodnutí Energetického regulačního úřadu je 
podmíněno závazným stanoviskem ministerstva; ustanovení odstavce  3 se použije přiměřeně.

        (9)  Výrokovou část rozhodnutí Energetického regulačního úřadu a stanovisko Komise uveřejní Energetický 
regulační úřad způsobem umožňujícím dálkový přístup a v Energetickém regulačním věstníku. Pokud Energetický 
regulační úřad rozhodl odlišně od stanoviska Komise, uveřejní rovněž odůvodnění rozhodnutí.

§ 11

Práva a povinnosti držitelů licencí 

        (1)  Držitel licence je povinen

a)   vykonávat licencovanou činnost tak, aby byla zajištěna spolehlivá a trvale bezpečná dodávka energie, pokud je mu 
tato povinnost uložena ve zvláštní části tohoto zákona,
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b)   předkládat Energetickému regulačnímu úřadu údaje pro rozhodnutí o cenách a údaje pro přípravu a provádění 
programů zvýšení energetické účinnosti a podporu a sledování energetických služeb a jiných opatření ke zvýšení 
energetické účinnosti,

c)    zajistit, aby k výkonu licencované činnosti byla používána technická zařízení, která splňují požadavky bezpečnosti 
a spolehlivosti stanovené právními předpisy a technickými normami, v plynárenství i technickými pravidly, která 
jsou registrována u Hospodářské komory České republiky,

d)   zajistit, aby práce spojené s výkonem licencované činnosti byly prováděny osobami s odbornou způsobilostí,
e)   poskytovat ministerstvu, Energetickému regulačnímu úřadu a Státní energetické inspekci pravdivé a úplné 

informace a podklady nezbytné pro výkon jejich zákonem stanovených oprávnění a umožnit jim přístup k 
zařízením, která k výkonu licencované činnosti slouží,

f)     vyúčtovávat dodávku energií a souvisejících služeb; být účetní jednotkou podle zvláštního právního předpisu a 
sestavovat a předkládat Energetickému regulačnímu úřadu regulační výkazy podle tohoto zákona,

g)   zachovávat mlčenlivost o skutečnostech charakteru obchodního, technického a finančního, o kterých se dozvěděl 
od svých zákazníků,

h)    dodržovat stanovené parametry kvality dodávek a služeb, a v případě jejich nedodržení poskytovat náhradu,
i)     vykonávat licencovanou činnost tak, aby nedošlo k ohrožení života a zdraví osob, majetku či zájmu na ochranu 

životního prostředí,
j)      při výkonu licencované činnosti uvádět pravdivé a úplné informace o podmínkách dodávek energie,
k)    zdržet se všech činností, které brání poptávce po energetických službách a dalších opatřeních ke zvýšení 

energetické účinnosti anebo jejich poskytování nebo které brání rozvoji trhů s energetickými službami a dalšími 
opatřeními ke zvýšení energetické účinnosti,

l)      zajistit, aby byly splněny povinnosti držitele licence podle tohoto zákona a jiných právních předpisů i v případech, 
kdy držitel licence zajišťuje výkon činnosti spojené s právy a povinnostmi držitele licence prostřednictvím třetí 
osoby na základě smluvních vztahů, uzavřených podle obecně závazných právních předpisů,

m)  mít k plnění svých práv a povinností k dispozici potřebné lidské, technické a finanční zdroje.

        (2)  Držitel licence podle § 4 odst.  1 postupuje při výkonu licencované činnosti při řešení krizových situací1d) podle 
havarijního plánu a spolupracuje při tom s orgány krizového řízení; havarijní plán je součástí plánu krizové 

připravenosti1d).

        (3)  Držitel licence na výrobu elektřiny, výrobu plynu, obchod s elektřinou nebo obchod s plynem je povinen 
uchovávat po dobu 5 let údaje o plnění podle smluv uzavřených s účastníky velkoobchodního trhu s elektřinou nebo 
plynem, s provozovatelem přenosové soustavy, provozovatelem přepravní soustavy nebo s provozovateli zásobníků 
plynu, jejichž předmětem je dodávka elektřiny nebo plynu nebo deriváty vztažené k elektřině nebo plynu, a na vyžádání 
těchto orgánů uchovávané údaje poskytovat.

        (4)  Držitel licence na přenos elektřiny, distribuci elektřiny, přepravu plynu nebo distribuci plynu a držitel licence na 
činnosti operátora trhu je povinen provést úkony nezbytné k uskutečnění volby nebo změny dodavatele elektřiny nebo 
plynu, pokud zákazník takové právo uplatní. Uplatněním práva na změnu dodavatele elektřiny nebo plynu v rozporu se 
sjednanými podmínkami ukončení smlouvy se stávajícím dodavatelem elektřiny nebo plynu není dotčena odpovědnost 
zákazníka za způsobenou škodu.

        (5)  Další práva a povinnosti držitelů licence podle jednotlivých odvětví jsou uvedeny ve zvláštní části tohoto zákona.

§ 11a

Některá opatření na ochranu zákazníka

        (1)  Držitel licence na výrobu elektřiny, výrobu plynu, obchod s elektřinou nebo obchod s plynem je povinen 
uveřejňovat způsobem umožňujícím dálkový přístup uplatňované podmínky dodávek plynu a ceny za dodávku plynu pro 
domácnosti a podnikající fyzické osoby s roční spotřebou plynu do 630 MWh, podmínky dodávek elektřiny a ceny za 
dodávku elektřiny pro domácnosti nebo podnikající fyzické osoby odebírající elektřinu z hladiny nízkého napětí. Změny 
cen za dodávku elektřiny nebo plynu nebo změny jiných podmínek dodávek elektřiny nebo plynu je držitel licence povinen 
uveřejnit nejpozději 30 dnů přede dnem jejich účinnosti.

        (2)  Byla-li s podnikající fyzickou osobou uzavřena smlouva, jejímž předmětem je dodávka elektřiny nebo plynu, 
mimo prostory obvyklé k podnikání držitele licence, ustanovení § 57 občanského zákoníku se použije obdobně. 

Spotřebitel1f) nebo podnikající fyzická osoba, na kterou se podle věty první vztahuje ustanovení § 57 občanského 
zákoníku, může od smlouvy, jejímž předmětem je dodávka elektřiny nebo plynu, uzavřené mimo prostory obvyklé k 
podnikání držitele licence, písemně odstoupit bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce ve lhůtě do 5 dnů před 
zahájením dodávky elektřiny nebo plynu. Lhůta k uplatnění práva na odstoupení je zachována, pokud bylo odstoupení od 
smlouvy písemně odesláno před uplynutím této lhůty.
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        (3)  Zvýší-li držitel licence na obchod s elektřinou, obchod s plynem, výrobu elektřiny nebo výrobu plynu cenu za 
dodávku elektřiny nebo plynu nebo změní-li jiné smluvní podmínky, je zákazník oprávněn bez uvedení důvodu odstoupit 
od smlouvy do 3 měsíců od data zvýšení ceny nebo změny jiných smluvních podmínek. To neplatí, pokud držitel licence 
oznámí zákazníkovi zvýšení ceny nebo změnu jiných smluvních podmínek nejpozději 30 dnů přede dnem jejich účinnosti 
a současně zákazníka poučí o jeho právu na odstoupení od smlouvy. V takovém případě je zákazník oprávněn bez 
uvedení důvodu odstoupit od smlouvy nejpozději 10  dnů přede dnem zvýšení ceny nebo změny jiných smluvních 
podmínek.

        (4)  Odstoupení podle odstavce  3 je účinné k poslednímu dni kalendářního měsíce, ve kterém bylo doručeno 
příslušnému držiteli licence, neurčí-li zákazník pozdější den účinnosti odstoupení. Uplatnění práva na odstoupení nesmí 
být spojeno s žádnými finančními nároky vůči zákazníkovi. Odstoupení, které bylo uskutečněno do 3 měsíců od účinnosti 
zvýšení ceny nebo změny jiných smluvních podmínek a méně než 10 dnů před koncem daného měsíce, je účinné k 
poslednímu dni kalendářního měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém bylo odstoupení doručeno příslušnému držiteli 
licence.

        (5)  Pro sjednání zvýšení ceny elektřiny nebo plynu nebo změny jiných smluvních podmínek, ke kterému není podle 
smlouvy uzavřené se zákazníkem třeba výslovného projevu vůle zákazníka nebo je projev vůle zákazníka spojen s 
marným uplynutím lhůty, se přiměřeně použijí ustanovení odstavců 3 a 4.

        (6)  Držitel licence na výrobu elektřiny, obchod s elektřinou, výrobu plynu nebo obchod s plynem je povinen 
zákazníkům umožnit neznevýhodňující výběr způsobu platby za dodanou elektřinu nebo plyn.

        (7)  Účtuje-li držitel licence na obchod s elektřinou, obchod s plynem, výrobu elektřiny nebo výrobu plynu zálohové 
platby na dodávku elektřiny nebo plynu, je povinen stanovit zálohové platby v rozsahu spotřeby za předchozí srovnatelné 
zúčtovací období, nejvýše však v rozsahu důvodně předpokládané spotřeby elektřiny nebo plynu na následující zúčtovací 
období.

§ 12

Povinnosti nad rámec licence

        (1)  Povinností dodávek tepelné energie a povinností distribuce elektřiny a distribuce plynu nad rámec licence se 
rozumí převzetí povinností držitele licence, který přestal provádět výkon licencované činnosti, jiným držitelem licence.

        (2)  V případě naléhavé potřeby a ve veřejném zájmu vzniká držiteli licence na výrobu nebo rozvod tepelné energie 
povinnost poskytovat dodávky nad rámec licence na základě rozhodnutí Energetického regulačního úřadu.

        (3)  V případě naléhavé potřeby a ve veřejném zájmu vzniká držiteli licence na distribuci elektřiny nebo na distribuci 
plynu povinnost zajišťovat distribuci elektřiny nebo distribuci plynu nad rámec licence na základě rozhodnutí 
Energetického regulačního úřadu.

        (4)  Rozhodnutí Energetického regulačního úřadu podle odstavců 2 a 3 se vydává na dobu určitou, nejdéle však na 
12 měsíců. Opravný prostředek podaný proti tomuto rozhodnutí nemá odkladný účinek.

        (5)  Prokazatelná ztráta vzniklá držiteli licence na výrobu nebo rozvod tepelné energie převzetím povinnosti dodávek 
nad rámec licence se hradí z prostředků Energetického regulačního fondu (dále jen "fond") podle § 14. Prokazatelná 
ztráta vzniklá držiteli licence na distribuci elektřiny nebo distribuci plynu nebo dodavateli poslední instance je důvodem 
pro úpravu regulovaných cen.

        (6)  Vykonává-li držitel licence mimo plnění povinnosti nad rámec licence ještě jinou činnost, je povinen vést 
samostatné účty vztahující se k plnění povinnosti nad rámec licence odděleně.

        (7)  Povinnost poskytnout v případě naléhavé potřeby a ve veřejném zájmu energetická zařízení k zajištění 
povinností nad rámec licence se vztahuje i na fyzickou či právnickou osobu, která není držitelem licence, a která přestala 
nebo bezprostředně hrozí, že přestane vykonávat činnost, při které se uskutečňuje dodávka elektřiny, plynu nebo tepelné 
energie. Ustanovení § 10 odst.  7 a 8 platí obdobně.

§ 12a

Dodavatel poslední instance

        (1)  Dodavatelem poslední instance uvnitř vymezeného území držitele licence na distribuci elektřiny nebo plynu, 
jehož zařízení je připojeno k přenosové nebo k přepravní soustavě, je držitel licence na obchod s elektřinou nebo na 
obchod s plynem, který je nebo byl součástí téhož vertikálně integrovaného podnikatele nebo vertikálně integrovaného 
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plynárenského podnikatele, jako je držitel licence na distribuci elektřiny nebo na distribuci plynu ve vymezeném území, 
kde se nachází odběrné místo.

        (2)  Dodavatel poslední instance dodává elektřinu nebo plyn zákazníkovi, jehož dodavatel elektřiny nebo plynu 
pozbyl oprávnění nebo možnost dodávat elektřinu nebo plyn nebo ukončil dodávku elektřiny nebo plynu. Tato povinnost 
vzniká dnem, kdy operátor trhu oznámí dodavateli poslední instance registrační číslo odběrného místa dotčeného 
zákazníka, v němž nikdo neodpovídá za odchylku, trvá nejdéle 6 měsíců a nevztahuje se na zákazníka, jehož spotřeba 

plynu za posledních 12 měsíců byla vyšší než 60 tis. m3.

        (3)  Zahájení dodávky, výši ceny a ostatní podmínky dodávky je dodavatel poslední instance povinen neprodleně 
oznámit dotčenému zákazníkovi a provozovateli distribuční soustavy.

        (4)  V případech dodávky elektřiny nebo plynu dodavatelem poslední instance předá provozovatel distribuční 
soustavy dodavateli poslední instance identifikační údaje o dotčeném zákazníkovi.

        (5)  Dodavatel poslední instance není povinen dodávat elektřinu nebo plyn při zjištění neoprávněného odběru v 
daném odběrném místě.

        (6)  Dodavatel poslední instance dodává elektřinu nebo plyn po dobu nejdéle 6 měsíců domácnosti, která má nové 
odběrné místo, do něhož elektřina nebo plyn nebyly ještě dodávány, a to v případě, byl-li o dodávku touto domácností 
požádán.

        (7)  Okamžikem zahájení dodávky elektřiny nebo plynu dodavatelem poslední instance jsou ukončeny dodávky 
elektřiny nebo plynu původním dodavatelem zákazníkovi.

§ 13

(Prokazatelná ztráta)

zrušen zákonem č. 158/2009 Sb. (účinnost: 4. července 2009)

§ 14

Fond

        (1)  Prostředky určené k úhradě prokazatelných ztrát držitelů licence, kteří plní povinnost dodávky tepelné energie 
nad rámec licence, vede Energetický regulační úřad na zvláštním běžném účtu. Příjmy účtu tvoří platby povinného 
subjektu, úroky a úrok z prodlení.

        (2)  Držitelé licencí podle § 4 odst.  1 písm.  h)   a i)  jsou povinni finančně přispívat do fondu. Prostředky fondu jsou 
jinými peněžními prostředky státu a jsou účelově vázány k úhradě prokazatelné ztráty držitele licence plnícího povinnost 
dodávky tepelné energie nad rámec licence.

        (3)  Povinnost držitelů licencí k příspěvkům do fondu vznikne, nedosahuje-li výše příspěvků na účtu ke konci 
zúčtovacího období výše 50 000 000 Kč. Při správě příspěvků Energetický regulační úřad postupuje podle daňového 
řádu. Vypořádáním přeplatků a nedoplatků, včetně dodatečně vyměřeného příspěvku není dotčena již stanovená výše 
příspěvků držitelů licencí. Příspěvky do fondu se vyměří za účetní období fondu, ve kterém klesne zůstatek fondu 
nejméně o 5 000 000 Kč. Přeplatky do výše 100 Kč Energetický regulační úřad nevrací.

        (4)  Postup pro stanovení výše příspěvku jednotlivých držitelů licence je určen součinem jejich podílu na celkovém 
ročním objemu dosažených tržeb jimi provozovaných licencovaných činností za uplynulý kalendářní rok a částky 
vyplývající z odstavce 3 pro příslušný rok. Osvobozeni od povinnosti placení příspěvku jsou ti držitelé licencí, jejichž výše 
příspěvků nedosahuje 100 Kč. Celková částka, o kterou se tak snížila celková výše tržeb oznámená držiteli licencí, se 
rozpočítá na držitele licencí, na které se osvobození nevztahuje, a o tento podíl se zvýší vyměřovaný příspěvek, který 
jsou povinni přispět do fondu.

        (5)  Podle výsledků vyměřovacích řízení stanoví Energetický regulační úřad výši příspěvku pro jednotlivé držitele 
licencí a vyrozumí o tom příslušného držitele licence. Držitelé licencí jsou povinni příspěvek do fondu odvést nejpozději do 
31. října příslušného kalendářního roku. Zjistí-li Energetický regulační úřad po vyměření příspěvku, že takto stanovený 
příspěvek je nižší oproti zákonné povinnosti, dodatečně příspěvek vyměří ve výši rozdílu mezi příspěvkem původně 
vyměřeným a příspěvkem nově stanoveným. Dodatečně vyměřený příspěvek je splatný do 30 dnů ode dne doručení 
platebního výměru.
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        (6)  Držitel licence, kterému byla uložena povinnost dodávek tepelné energie nad rámec licence, je povinen předložit 
Energetickému regulačnímu úřadu nejpozději do 30. června kalendářního roku vyúčtování prokazatelné ztráty vzniklé 
plněním povinnosti nad rámec licence v uplynulém kalendářním roce. Energetický regulační úřad ověří vyúčtování 
prokazatelné ztráty a stanoví pro držitele licence výši úhrady této ztráty z finančních prostředků fondu.

        (7)  Přesáhne-li prokazatelná ztráta držitelů licencí prostředky fondu, může být tento rozdíl hrazen formou návratné 
finanční výpomoci ze státního rozpočtu, splatné nejpozději do konce následujícího kalendářního roku.

        (8)  Nevyčerpané prostředky fondu se na konci kalendářního roku převádějí do následujícího kalendářního roku.

        (9)  Držitel licence, kterému byla uložena povinnost dodávek tepelné energie nad rámec licence, odpovídá za použití 
finančních prostředků fondu na hrazení prokazatelné ztráty, a za správnost vyúčtování prokazatelné ztráty za příslušný 
kalendářní rok.

        (10)  Došlo-li k čerpání finančních prostředků z fondu na základě nesprávných nebo neúplných údajů držitele 
licence, je tento držitel licence povinen neoprávněně čerpané nebo zadržené finanční prostředky vrátit nejpozději do 15 
dnů ode dne výzvy učiněné Energetickým regulačním úřadem nebo ode dne zjištění příjemcem do fondu. Zároveň je 
držitel licence povinen zaplatit úrok z prodlení ve výši 1 promile denně z neoprávněně čerpaných nebo zadržených 
prostředků, nejvýše však do výše této částky. Úrok z prodlení je příjmem fondu. Energetický regulační úřad může z 
důvodu zamezení tvrdosti úrok z prodlení snížit nebo prominout. Neoprávněně čerpané nebo zadržené prostředky včetně 
úroku z prodlení vybírá a vymáhá Energetický regulační úřad.

        (11)  Energetický regulační úřad je povinen předložit audit fondu a zveřejnit zprávu o hospodaření s prostředky fondu 
za příslušný kalendářní rok v Energetickém regulačním věstníku. Zprávu o stavu fondu předloží jako přílohu zprávy ke 
státnímu závěrečnému účtu kapitoly Energetický regulační úřad za příslušný rok zároveň s návrhem rozpočtu fondu na 
další kalendářní rok.

        (12)  zrušen zákonem č. 158/2009 Sb. (účinnost: 4. července 2009)

§ 15

Výkon státní správy

        Výkon státní správy v energetických odvětvích náleží

a)   ministerstvu,
b)   Energetickému regulačnímu úřadu,
c)    Státní energetické inspekci.

§ 15a

Poskytování informací orgánům státní správy

        (1)  Držitel licence nebo jiná právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba jsou povinni poskytnout ministerstvu, 
Energetickému regulačnímu úřadu a Státní energetické inspekci na písemnou žádost ve stanovené přiměřené lhůtě 
úplné, správné a pravdivé podklady a informace nezbytné pro výkon jejich působnosti podle tohoto zákona.

        (2)  Držitel licence je dále povinen poskytnout Komisi na písemnou žádost ve lhůtě jí stanovené úplné, správné a 
pravdivé podklady a informace nezbytné pro výkon její působnosti v oblasti certifikace.

        (3)  Při vyžádání podkladů a informací uvede ministerstvo, Energetický regulační úřad nebo Státní energetická 
inspekce právní důvod a účel vyžádání podkladů a informací a poučí o možnosti uložení pokuty v případě jejich 
neposkytnutí.

§ 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,
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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,
6.   roční statistice výkonu v kombinované výrobě a k tomu užitých palivech a o primárních energetických 

úsporách dosažených uplatněním kombinované výroby; k tomu jsou povinni účastníci trhu s elektřinou, 
operátor trhu a Energetický regulační úřad poskytnout ministerstvu potřebné údaje,

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 a zásadám územního rozvoje,
h)    předává národní zprávu o stavu elektroenergetiky a plynárenství Komisi,
i)     předává zprávu o bezpečnosti dodávek plynu Komisi,
j)     zajišťuje mimosoudní urovnávání sporů v energetických odvětvích,
k)    zpracovává analýzy zavedení inteligentních měřicích systémů v oblasti elektroenergetiky a plynárenství,
l)     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,

m)  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,

n)    vydává závazné stanovisko k desetiletým investičním plánům provozovatele přenosové soustavy a provozovatele 
přepravní soustavy,

o)   předává Energetickému regulačnímu úřadu a Státní energetické inspekci informace a údaje nezbytné pro výkon 
jejich působnosti,

p)   je příslušným orgánem k provádění opatření stanovených Nařízením o opatřeních na zajištění bezpečnosti 

dodávek zemního plynu21),
q)   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,
r)    provádí výpočet podílu energie z obnovitelných zdrojů na hrubé konečné spotřebě energie včetně vypracování 

všech souvisejících informací a předkládá je Komisi,
s)   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,
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t)     zveřejňuje informace týkající se jednotlivých forem podpory elektřiny z podporovaných zdrojů, podpory tepla z 
obnovitelných zdrojů, podpory biometanu a podpory decentrální výroby elektřiny,

u)   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,

v)   eviduje množství elektřiny z podporovaných zdrojů, biometanu a decentrální výroby elektřiny a množství tepla z 
obnovitelných zdrojů,

w)  zveřejňuje informace o dostupnosti všech obnovitelných zdrojů pro dopravu a jejich výhodách z hlediska ochrany 
životního prostředí,

x)   vydává osvědčení o původu elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla a elektřiny z druhotných 
zdrojů,

y)   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.

§ 17

Energetický regulační úřad a jeho působnost

        (1)  Zřizuje se Energetický regulační úřad jako správní úřad pro výkon regulace v energetice se samostatnou 
kapitolou státního rozpočtu České republiky.

        (2)  Sídlem Energetického regulačního úřadu je Jihlava.

        (3)  Při výkonu působnosti postupuje Energetický regulační úřad nezávisle a řídí se pouze zákony a ostatními 
právními předpisy. Energetický regulační úřad nesmí při výkonu své působnosti přijímat ani vyžadovat pokyny od 
prezidenta republiky, Parlamentu České republiky, vlády ani od jakéhokoliv jiného orgánu výkonné moci nebo fyzické 
nebo právnické osoby. Energetický regulační úřad postupuje tak, aby byla zajištěna transparentnost a předvídatelnost 
výkonu jeho pravomocí.

        (4)  Energetický regulační úřad zejména chrání oprávněné zájmy zákazníků a spotřebitelů v energetických 
odvětvích. V působnosti Energetického regulačního úřadu je regulace cen, podpora hospodářské soutěže v energetických 
odvětvích, výkon dohledu nad trhy v energetických odvětvích, podpora využívání obnovitelných a druhotných zdrojů 
energie, podpora kombinované výroby elektřiny a tepla, podpora biometanu, podpora decentrální výroby elektřiny a 
ochrana zájmů zákazníků a spotřebitelů s cílem uspokojení všech přiměřených požadavků na dodávku energií a ochrana 
oprávněných zájmů držitelů licencí, jejichž činnost podléhá regulaci. Energetický regulační úřad vykonává působnost 
regulačního úřadu a dotčeného orgánu a je příslušným orgánem podle Nařízení o podmínkách přístupu do sítě pro 

přeshraniční obchod s elektřinou2a) a Nařízení o podmínkách přístupu k plynárenským přepravním soustavám2b) a 

regulačním orgánem podle Nařízení o opatřeních na zajištění bezpečnosti dodávek zemního plynu21).

        (5)  Energetický regulační úřad v mezích své působnosti podporuje rozvoj vnitřního trhu s elektřinou a plynem v 
rámci Evropské unie a rozvoj regionálních trhů s energií, ve spolupráci s regulačními orgány dalších členských států 
podporuje koordinované přidělování přeshraničních kapacit, koordinaci tvorby pravidel provozování přenosových soustav 
v elektroenergetice a přepravních soustav v plynárenství.

        (6)  Energetický regulační úřad rozhoduje o

a)   udělení, změně, prodloužení nebo zrušení licence,
b)   uložení povinnosti dodávek nad rámec licence,
c)    uložení povinnosti poskytnout v naléhavých případech energetické zařízení pro výkon povinnosti dodávek nad 

rámec licence,
d)   regulaci cen podle zákona o cenách,
e)   dočasném pozastavení povinnosti umožnit přístup třetích stran podle § 61a,
f)     dočasném omezení povinnosti přístupu pro nové plynové zařízení a schválení pravidel pro přidělování a správu 

kapacity a řízení překročení kapacity nového plynového zařízení podle § 67a,
g)   udělení nebo zrušení certifikátu nezávislosti,
h)    uznání oprávnění k podnikání zahraniční osoby v České republice podle § 7a.

        (7)  Energetický regulační úřad dále

a)   rozhoduje spory o uzavření smlouvy podle tohoto zákona mezi držiteli licencí nebo mezi držitelem licence a 
zákazníkem a spory o omezení, přerušení nebo obnovení dodávek nebo distribuce elektřiny, plynu nebo tepelné 
energie z důvodu neoprávněného odběru nebo neoprávněné distribuce,
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b)   rozhoduje spory o splnění povinností ze smluv mezi držiteli licencí podle tohoto zákona v případech, ve kterých by 
jinak byla k rozhodnutí sporu dána příslušnost soudu, pokud s pravomocí Energetického regulačního úřadu 
rozhodovat vzniklý spor souhlasí všichni účastníci řízení,

c)    rozhoduje spory o připojení nebo přístupu k přenosové soustavě nebo distribuční soustavě, přepravní soustavě, 
zásobníkům plynu a těžebním plynovodům, včetně sporů o přístupu k přeshraniční kapacitě pro přenos elektřiny, 
přepravu plynu nebo distribuci elektřiny nebo plynu,

d)   rozhoduje spory týkající se podpory výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů nebo elektřiny z kombinované výroby 
elektřiny a tepla nebo elektřiny vyrobené z druhotných energetických zdrojů a spory o výši náhrady při 
dispečerském řízení výrobny elektřiny z obnovitelných zdrojů energie podle § 26 odst.  6,

e)   na návrh zákazníka odebírajícího elektřinu nebo plyn pro spotřebu v domácnosti nebo zákazníka, který je fyzickou 
osobou podnikající, rozhoduje

1.   spory mezi zákazníkem a držitelem licence o splnění povinností ze smluv, jejichž předmětem je dodávka nebo 
distribuce elektřiny nebo plynu,

2.   o určení, zda právní vztah mezi zákazníkem a držitelem licence, jehož předmětem je dodávka nebo distribuce 
elektřiny nebo plynu, vznikl, trvá nebo zanikl,

3.   o poskytnutí náhrady za nedodržení stanovených standardů kvality dodávek a služeb v elektroenergetice 
nebo plynárenství,

f)     vykonává dozor v energetických odvětvích v rozsahu podle § 18 a dozor nad dodržováním povinností stanovených 
zákonem o ochraně spotřebitele v oblasti podnikání v elektroenegetice a plynárenství,

g)   schvaluje nebo stanovuje Pravidla provozování přenosové soustavy a Pravidla provozování distribučních soustav v 
elektroenergetice, obchodní podmínky operátora trhu, Řád provozovatele přepravní soustavy, Řád provozovatele 
zásobníku plynu a Řád provozovatele distribuční soustavy v plynárenství,

h)    provádí šetření týkající se fungování trhů s elektřinou nebo plynem a v případě zjištění nedostatků ukládá opatření 
k zajištění řádného fungování těchto trhů,

i)      schvaluje plán rozvoje přenosové soustavy a plán rozvoje přepravní soustavy; schválení plánu rozvoje přenosové 
soustavy nebo plánu rozvoje přepravní soustavy je podmíněno vydáním závazného stanoviska ministerstvem,

j)     monitoruje

1.   uplatňování omezujících nebo nepřiměřených podmínek ve smlouvách na trhu s elektřinou, plynem a v 
odvětví teplárenství, omezujících nebo vylučujících práva zákazníka,

2.   technickou spolupráci mezi provozovateli přenosových nebo přepravních soustav v Evropské unii a ve vztahu 
k třetím zemím,

3.   stav hospodářské soutěže na velkoobchodním a maloobchodním trhu s elektřinou a s plynem,

k)    monitoruje a prověřuje podmínky přístupu k zásobníkům plynu a souvisejícím službám,
l)     zveřejňuje doporučení ohledně tvorby cen elektřiny a plynu pro domácnosti,
m)  zveřejňuje roční zprávu o výsledcích monitorovací činnosti v energetických odvětvích a roční a měsíční zprávu o 

provozu elektrizační soustavy a plynárenské soustavy způsobem umožňujícím dálkový přístup,
n)    zveřejňuje přehledy o cenách tepelné energie včetně jejich srovnání, a to v členění podle lokalit a technických 

parametrů výroby a rozvodu tepelné energie,
o)   spolupracuje s regulačními orgány dalších členských států a Agenturou, konzultuje s nimi připravovaná rozhodnutí 

týkající se přeshraniční a regionální spolupráce a poskytuje jim informace a jinou nezbytnou součinnost pro plnění 
jejich úkolů,

p)   spolupracuje s Komisí a Agenturou, s ministerstvem a jinými správními úřady,
q)   spolupracuje s občanskými sdruženími a jinými právnickými osobami založenými za účelem ochrany práv 

spotřebitelů energií,
r)    vyžaduje stanovisko Agentury nebo podává podnět Komisi k přezkoumání rozhodnutí jiných regulačních orgánů 

členských států Evropské unie, má-li za to, že rozhodnutí jiného regulačního orgánu členského státu Evropské 

unie není v souladu s předpisy Evropské unie22) v oblasti vnitřního trhu s elektřinou nebo s plynem.

        (8)  Je-li provozovatel přepravní soustavy součástí vertikálně integrovaného plynárenského podnikatele, Energetický 
regulační úřad dále

a)   sleduje poskytování informací mezi provozovatelem přepravní soustavy a ostatními osobami, které jsou součástí 
téhož koncernu, za účelem zjištění, zda provozovatel přepravní soustavy plní povinnosti nezávislého 
provozovatele přepravní soustavy,

b)   sleduje smluvní vztahy mezi provozovatelem přepravní soustavy a ostatními osobami, které jsou součástí téhož 
koncernu, včetně průběhu jejich plnění, a vyžaduje záznamy o těchto vztazích,

c)    rozhoduje spory mezi provozovatelem přepravní soustavy a ostatními osobami, které jsou součástí téhož 
vertikálně integrovaného plynárenského podnikatele, pokud se spor týká povinností uložených tímto zákonem,
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d)   provádí šetření v objektech, místnostech a dopravních prostředcích, které provozovatel přepravní soustavy a 
ostatní osoby, které jsou součástí téhož koncernu, užívají při své podnikatelské činnosti (dále jen „obchodní 
prostory“),

e)   schvaluje uzavírání smluv mezi provozovatelem přepravní soustavy a ostatními osobami, které jsou součástí téhož 
koncernu,

f)     uděluje souhlas s poskytováním služeb provozovatelem přepravní soustavy jiné osobě, která je součástí téhož 
vertikálně integrovaného plynárenského podnikatele,

g)   schvaluje jmenování, volbu a odvolání statutárního orgánu nebo člena statutárního orgánu a člena dozorčí rady 
provozovatele přepravní soustavy a schvaluje uzavření smlouvy o výkonu funkce statutárního orgánu, člena 
statutárního orgánu nebo člena dozorčí rady a jiné smlouvy, která upravuje podmínky při výkonu funkce 
statutárního orgánu, člena statutárního orgánu nebo člena dozorčí rady, a jejich změny,

h)    schvaluje jmenování nebo jiné ustanovení do funkce a odvolání nebo jiné předčasné ukončení výkonu funkce 
auditora programu rovného zacházení nezávislého provozovatele přepravní soustavy (dále jen „auditor programu“) 
a schvaluje uzavření, změnu nebo ukončení smlouvy, která upravuje podmínky výkonu funkce auditora programu, 
nebo smlouvy, kterou se zakládá pracovněprávní vztah auditora programu,

i)      schvaluje program rovného zacházení nezávislého provozovatele přepravní soustavy,
j)      konzultuje desetiletý plán rozvoje přepravní soustavy a posuzuje jeho soulad s uplatněnými požadavky na 

realizaci investic do přepravní soustavy a s plánem rozvoje soustavy pro celou Evropskou unii,
k)    rozhoduje o nařízení změny nebo odstranění vad desetiletého plánu rozvoje přepravní soustavy a stanoví k tomu 

přiměřenou lhůtu,
l)     sleduje a vyhodnocuje provádění desetiletého plánu rozvoje přepravní soustavy a rozhoduje o uložení opatření k 

uskutečnění investic do přepravní soustavy.

        (9)  Energetický regulační úřad vydává Energetický regulační věstník, ve kterém uveřejňuje zejména cenová 
rozhodnutí. Energetický regulační úřad zabezpečuje vydání Energetického regulačního věstníku prostřednictvím portálu 
veřejné správy. Dnem zveřejnění v Energetickém regulačním věstníku je den vydání příslušné částky Energetického 
regulačního věstníku uvedený v jejím záhlaví prostřednictvím portálu veřejné správy.

        (10)  Energetický regulační úřad předkládá jednou ročně Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky, Komisi 
a Agentuře zprávu o své činnosti a vládě a Poslanecké sněmovně zprávu o hospodaření. Ve zprávě o činnosti 
Energetický regulační úřad uvede rovněž opatření přijatá při výkonu činností Energetického regulačního úřadu a 
dosažené výsledky, výsledky posouzení souladu plánů rozvoje přenosové soustavy a plánů rozvoje přepravní soustavy s 
plány rozvoje soustavy pro celou Evropskou unii podle Nařízení o podmínkách přístupu do sítě pro přeshraniční obchod s 
elektřinou a Nařízení o podmínkách přístupu k plynárenským přepravním soustavám a výsledky provedených šetření 
týkajících se fungování trhů s elektřinou a s plynem. Zprávu o své činnosti Energetický regulační úřad zveřejní.

        (11)  Energetický regulační úřad reguluje ceny za přenos elektřiny a distribuci elektřiny, za systémové služby, ceny 
za přepravu plynu, distribuci plynu, ceny za činnosti operátora trhu a ceny elektřiny a plynu dodavatele poslední instance. 
Energetický regulační úřad je oprávněn na návrh provozovatele přepravní soustavy rozhodnout o odlišném postupu 
tvorby ceny za mezinárodní přepravu plynu, založeném na tržním způsobu. Energetický regulační úřad dále může 
usměrňovat ceny tepelné energie.

        (12)  Energetický regulační úřad může kromě činností uvedených v odstavci  11 rozhodnout o regulaci cen dalších 
činností vykonávaných provozovatelem přenosové soustavy, provozovatelem přepravní soustavy, provozovatelem 
distribuční soustavy nebo činností operátora trhu, souvisejících s přenosem elektřiny, přepravou plynu, distribucí elektřiny 
nebo plynu nebo činnostmi operátora trhu, jestliže je to nezbytné k zajištění spolehlivého a bezpečného provozu 
elektrizační či plynárenské soustavy, zajištění nediskriminačního přístupu účastníků trhu do elektrizační či plynárenské 
soustavy nebo je-li trh ohrožen účinky omezení hospodářské soutěže nebo vyžaduje-li to mimořádná tržní situace.

(13)  Zaměstnanec zařazený do Energetického regulačního úřadu nebo osoba v jiném právním vztahu k 
Energetickému regulačnímu úřadu (dále jen „zaměstnanec Energetického regulačního úřadu“), na jehož základě 
vykonává pro Energetický regulační úřad činnost, při níž se dozví skutečnost tvořící předmět obchodního tajemství nebo 
důvěrnou informaci, je povinna o nich zachovat mlčenlivost. Tato povinnost trvá i po skončení pracovněprávního nebo 
jiného vztahu k Energetickému regulačnímu úřadu. Povinnost mlčenlivosti neplatí, jestliže tyto osoby podávají o takových 
skutečnostech a údajích svědectví orgánům činným v trestním řízení nebo v řízení před soudem, popřípadě jestliže na 
výzvu těchto orgánů nebo soudu podávají písemné vyjádření. Porušením povinnosti zachovávat mlčenlivost není 
poskytnutí informací a údajů Komisi, Agentuře, regulačním orgánům členských států, ministerstvu, jiným správním 
orgánům a operátorovi trhu pro účely výkonu jejich působnosti nebo povinností a pro plnění úkolů Energetického 
regulačního úřadu. V takovém případě je příjemce povinen zajistit stejnou úroveň důvěrnosti informací a údajů jako 
předávající.

(14)  Energetický regulační úřad předává ministerstvu a Státní energetické inspekci informace a údaje nezbytné pro 
výkon jejich působnosti.
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§ 17a

        (1)  Ministerstvo vnitra nebo Policie České republiky poskytuje ministerstvu a Energetickému regulačnímu úřadu pro 
výkon jeho působnosti a pro výkon působnosti Energetického regulačního úřadu podle tohoto zákona

a)   referenční údaje ze základního registru obyvatel,
b)   údaje z agendového informačního systému evidence obyvatel,
c)    údaje z agendového informačního systému cizinců.

        (2)  Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. a) jsou

a)   příjmení,
b)   jméno, popřípadě jména,
c)    datum narození,
d)   adresa místa pobytu,
e)   datum úmrtí; je-li vydáno rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého, den, který je v rozhodnutí uveden jako den 

smrti nebo den, který subjekt údajů prohlášený za mrtvého nepřežil, a datum nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

        (3)  Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. b) jsou

a)   jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,
b)   datum narození,
c)    rodné číslo,
d)   státní občanství,
e)   adresa místa trvalého pobytu, včetně předchozích adres místa trvalého pobytu,
f)     zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům,
g)   datum úmrtí,
h)    den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti nebo den, který subjekt údajů 

prohlášený za mrtvého nepřežil.

        (4)  Poskytovanými údaji podle odstavce   1 písm.   c) jsou

a)   jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,
b)   datum narození,
c)    rodné číslo,
d)   státní občanství,
e)   druh a adresa místa pobytu, včetně předchozích adres místa trvalého pobytu,
f)     zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům,
g)   datum úmrtí,
h)    den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti nebo den, který subjekt údajů 

prohlášený za mrtvého nepřežil.

        (5)  Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru obyvatel, se využijí z agendového 
informačního systému evidence obyvatel nebo agendového informačního systému cizinců, pouze pokud jsou ve tvaru 
předcházejícím současný stav.

        (6)  Ministerstvo a Energetický regulační úřad mohou pro účely ověření poskytnutých údajů a pro plnění úkolů státní 
správy podle tohoto zákona poskytnuté údaje dále předávat, třídit nebo kombinovat, popřípadě je blokovat, zjistí-li, že 
poskytnuté údaje nejsou přesné; o zjištění nepřesného údaje Ministerstvo vnitra nebo Policii České republiky neprodleně 
informují.

        (7)  Z poskytovaných údajů lze v konkrétním případě použít vždy jen takové údaje, které jsou nezbytné ke splnění 
daného úkolu.

_______________________________

6) 
§ 1 zákona č. 133/2000 Sb., ve znění zákona č. 53/2004 Sb.

7) 
Zákon č. 40/1993 Sb., o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky, ve znění pozdějších předpisů.

8) 
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§ 4 písm.  e) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů.
9) 

§ 5 odst.  1 písm.  c) zákona č. 101/2000 Sb., ve znění zákona č. 439/2004 Sb.

§ 17b

Předseda Energetického regulačního úřadu

        (1)  V čele Energetického regulačního úřadu je předseda. Předseda

a)   řídí Energetický regulační úřad,
b)   jedná jménem Energetického regulačního úřadu navenek,
c)    rozhoduje o opravných prostředcích proti rozhodnutím Energetického regulačního úřadu v prvním stupni.

        (2)  Předsedu jmenuje prezident republiky na návrh vlády na funkční období 6 let. Nikdo nemůže být jmenován více 
než dvakrát za sebou.

        (3)  Předseda Energetického regulačního úřadu jmenuje a odvolává místopředsedu Energetického regulačního 
úřadu. Jmenuje-li předseda více místopředsedů, určí pořadí jejich zastupování. Místopředseda zastupuje předsedu v 
plném rozsahu v době jeho nepřítomnosti nebo v době, kdy není funkce předsedy obsazena, a plní další úkoly podle 
rozhodnutí předsedy. Místopředsedou může být jmenován pouze ten, kdo splňuje předpoklady pro jmenování předsedou 
Energetického regulačního úřadu podle odstavce  4.

        (4)  Předsedou může být jmenován jen občan České republiky, který

a)   je plně způsobilý k právním úkonům,
b)   má ukončené vysokoškolské vzdělání technického, ekonomického nebo právnického směru,
c)    má nejméně 7 let praxe v oboru energetiky, z toho alespoň 3 roky v řídicí nebo vedoucí funkci,
d)   je bezúhonný; za bezúhonného se pro účely tohoto zákona nepovažuje ten, kdo byl pravomocně odsouzen pro

1.   úmyslný trestný čin, nebo
2.   nedbalostní trestný čin, jestliže jeho skutková podstata souvisí s výkonem veřejné funkce,

      pokud jeho odsouzení pro trestný čin nebylo zahlazeno anebo se na něj z jiného důvodu hledí, jako by nebyl 
odsouzen,

e)   nevykonává funkci nebo činnost neslučitelnou s výkonem funkce předsedy.

        (5)  Funkce předsedy je neslučitelná s funkcí poslance, senátora, soudce, státního zástupce, člena vlády nebo jinou 
funkcí ve veřejné správě nebo s členstvím v politické straně nebo politickém hnutí. Předseda dále nesmí být držitelem 
licence nebo vykonávat jinou podnikatelskou činnost v energetice, nesmí se podílet na podnikání držitele licence nebo 
jiné osoby působící v oblasti energetiky, být členem jakýchkoli orgánů takové osoby ani poskytovat přímo či 
zprostředkovaně poradenskou nebo obdobnou činnost držiteli licence nebo jiné osobě působící v oblasti energetiky. 
Předseda nesmí zastávat jinou placenou funkci, být v pracovním poměru nebo jiném pracovněprávním vztahu ani 
vykonávat jinou výdělečnou činnost s výjimkou správy vlastního majetku a činnosti vědecké, pedagogické, literární, 
publicistické a umělecké, pokud tato činnost nenarušuje důstojnost nebo neohrožuje důvěru v nezávislost a nestrannost 
Energetického regulačního úřadu. 

        (6)  Funkce předsedy zaniká

a)   uplynutím funkčního období,
b)   vzdáním se funkce,
c)    úmrtím nebo prohlášením za mrtvého,
d)   dnem, kdy se předseda ujal funkce nebo zahájil výkon činnosti, která je podle odstavce  5 neslučitelná s funkcí 

předsedy,
e)   dnem nabytí právní moci rozsudku soudu o omezení způsobilosti k právním úkonům nebo rozsudku soudu, kterým 

byl odsouzen pro některý z trestných činů uvedených v odstavci  4 písm.  d), nebo
f)     odvoláním z funkce.

        (7)  Prezident republiky předsedu odvolá pouze v případě, nevykonává-li funkci po dobu delší než 6 měsíců nebo 
narušil-li závažným způsobem nezávislost nebo nestrannost Energetického regulačního úřadu.
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        (8)  Předseda po dobu 1 roku od zániku funkce nesmí být držitelem licence nebo vykonávat jinou podnikatelskou 
činnost v energetice, nesmí se podílet na podnikání držitele licence nebo jiné osoby působící v oblasti energetiky, být 
členem jakýchkoli orgánů takové osoby, poskytovat přímo či zprostředkovaně poradenskou nebo obdobnou činnost 
držiteli licence nebo jiné osobě působící v oblasti energetiky ani být v pracovním poměru nebo jiném pracovněprávním 
vztahu k držiteli licence nebo jiné osobě působící v oblasti energetiky. V případě porušení zákazu podle předchozí věty je 
ten, kdo zákaz porušil, povinen uhradit Energetickému regulačnímu úřadu dvojnásobek poskytnutého odchodného nebo 
pokud mu odchodné nebylo poskytnuto, pak šestinásobek měsíčního platu, který mu náležel v době zániku funkce.

        (9)  Předseda má nárok na plat, náhradu výdajů a naturální plnění jako prezident Nejvyššího kontrolního úřadu. 
Předseda má po zániku funkce nárok na odchodné ve výši šestinásobku měsíčního platu, který mu náležel v době zániku 
funkce. Odchodné je splatné ke dni zániku funkce. Nárok na odchodné nevzniká, pokud byl předseda odvolán z důvodu 
závažného narušení nestrannosti nebo nezávislosti Energetického regulačního úřadu nebo pokud byl po uplynutí 
funkčního období znovu jmenován předsedou.

§ 17c

Spolupráce s Úřadem pro ochranu
hospodářské soutěže

        (1)  Energetický regulační úřad a Úřad pro ochranu hospodářské soutěže si vzájemně poskytují podněty, informace 
a jiné formy součinnosti potřebné k plnění svých úkolů. Při předávání informací je příjemce povinen zajistit stejnou úroveň 
důvěrnosti jako předávající.

        (2)  Energetický regulační úřad informuje Úřad pro ochranu hospodářské soutěže o

a)   jednáních účastníků trhu, o nichž lze mít důvodně za to, že narušují nebo omezují hospodářskou soutěž nebo k 
takovému omezení nebo narušení vedou,

b)   uplatňování omezujících nebo nepřiměřených podmínek ve smlouvách na trhu s elektřinou, plynem nebo v odvětví 
teplárenství,

c)    způsobech tvorby cen elektřiny, plynu a tepelné energie pro domácnosti.

        (3)  Působnost Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže není tímto zákonem dotčena.

§ 17d

Poplatek na činnost Energetického
regulačního úřadu

        (1)  Účastníci trhu s elektřinou a účastníci trhu s plynem, kteří v souladu s cenovými předpisy hradí cenu za 
zúčtování operátora trhu, jsou povinni v této ceně hradit zvláštní poplatek. Tento poplatek je příjmem státního rozpočtu, 
kapitoly Energetický regulační úřad.

        (2)  Sazba poplatku činí 2 Kč/MWh elektřiny a 1  Kč/MWh plynu.

        (3)  Roční výše poplatku se stanoví jako násobek sazby podle odstavce  2 a celkové spotřeby elektřiny a plynu v 
České republice za kalendářní rok, který předchází kalendářnímu roku, ve kterém se sestavuje návrh rozpočtové kapitoly 
Energetický regulační úřad pro následující rozpočtový rok, za kterou účastníci trhu s elektřinou a účastníci trhu s plynem 
hradí v souladu s cenovými předpisy cenu za zúčtování operátora trhu.

        (4)  Celkovou spotřebu elektřiny a plynu v České republice podle odstavce  3 uveřejní Energetický regulační úřad do 
30. června kalendářního roku formou sdělení ve Sbírce zákonů.

        (5)  Operátor trhu je v průběhu roku povinen odvádět poplatek na příjmový účet státního rozpočtu do desátého dne 
kalendářního měsíce ve výši jedné dvanáctiny ročního poplatku stanoveného podle odstavce  3. Rozdíl mezi příjmy a 
výdaji z poplatku v daném roce se operátorovi trhu zohlední při tvorbě ceny za zúčtování.

        (6)  Správu poplatku vykonává Energetický regulační úřad.

§ 17e

Zveřejňování a konzultace

        (1)  Energetický regulační úřad zveřejňuje
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a)   organizační strukturu Energetického regulačního úřadu včetně působnosti jednotlivých útvarů,
b)   pravomocná rozhodnutí Energetického regulačního úřadu vydaná při výkonu dozoru v energetických odvětvích a 

dozoru v oblasti ochrany spotřebitele na úseku podnikání v elektroenergetice a plynárenství,
c)    další pravomocná rozhodnutí Energetického regulačního úřadu, pokud mají po právní stránce zásadní význam,
d)   výkladová stanoviska Energetického regulačního úřadu k ustanovením právních předpisů v oblasti jeho působnosti, 

která zohledňuje ve své rozhodovací činnosti,
e)   výsledky monitorovací činnosti v energetických odvětvích,
f)     etický kodex zaměstnanců zařazených do Energetického regulačního úřadu.

        (2)  Energetický regulační úřad je při výkonu své působnosti povinen konzultovat

a)   návrh zásad cenové regulace a návrhy cenových rozhodnutí,
b)   návrh Pravidel provozování přenosové soustavy, Pravidel provozování distribuční soustavy, Řádu provozovatele 

přepravní soustavy, Řádu provozovatele distribuční soustavy, Řádu provozovatele zásobníku plynu a obchodních 
podmínek operátora trhu nebo návrhy jejich změn,

c)    desetiletý plán rozvoje přepravní soustavy,
d)   další návrhy opatření nebo postupů Energetického regulačního úřadu, pokud povinnost konzultace stanoví tento 

zákon, jiný právní předpis nebo přímo použitelný předpis Evropské unie nebo pokud tak Energetický regulační 
úřad rozhodne.

        (3)  Pro účely konzultací podle odstavce  2 Energetický regulační úřad zřídí a spravuje diskusní místo, kde 
způsobem umožňujícím dálkový přístup zveřejňuje návrhy opatření, umožňuje předkládání připomínek a uveřejňuje 
výsledky konzultace. Energetický regulační úřad stanoví pravidla pro vedení konzultací na diskusním místě, pokud nejsou 
stanovena tímto zákonem, jiným právním předpisem nebo přímo použitelným předpisem Evropské unie.

§ 17f

Vztah k Poslanecké sněmovně Parlamentu
České republiky

        (1)  Energetický regulační úřad předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky (dále jen „Poslanecká 
sněmovna“) po projednání ve vládě zprávu o činnosti (§ 17 odst.  10). Na vyžádání je Energetický regulační úřad povinen 
poskytnout Poslanecké sněmovně vysvětlení a dodatečné informace k obsahu zprávy o činnosti. Projednávání zprávy o 
činnosti v Poslanecké sněmovně nebo určených orgánech je povinen zúčastnit se předseda Energetického regulačního 
úřadu.

        (2)  Projednává-li Poslanecká sněmovna nebo její orgán věc spadající do oblasti působnosti Energetického 
regulačního úřadu, je oprávněna vyžádat si na jednání účast předsedy Energetického regulačního úřadu. Energetický 
regulační úřad je povinen poskytnout Poslanecké sněmovně nebo jejímu orgánu k projednávané věci stanovisko a 
nezbytné informace nebo vysvětlení.

        (3)  Na vyžádání Poslanecké sněmovny nebo určeného orgánu je Energetický regulační úřad povinen do 30 dnů od 
vyžádání informovat o připravovaných opatřeních v oblasti regulace a poskytnout k nim nezbytné informace a vysvětlení.

        (4)  Ustanovením odstavců 2 a 3 není dotčena povinnost mlčenlivosti podle § 17 odst.  13.

§ 18

Dozor v energetických odvětvích

        (1)  Energetický regulační úřad vykonává dozor nad dodržováním

a)   tohoto zákona v odvětvích elektroenergetiky, plynárenství a teplárenství a povinností stanovených zákonem o 
ochraně spotřebitele v elektroenergetice a plynárenství,

b)   zákona o cenách v rozsahu podle zákona o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen,
c)    Nařízení o podmínkách přístupu do sítě pro přeshraniční obchod s elektřinou, Nařízení o podmínkách přístupu k 

plynárenským přepravním soustavám a Nařízení o opatřeních na zajištění bezpečnosti dodávek zemního plynu a 
přímo použitelných předpisů vydaných na jejich základě nebo k jejich provedení,

d)   povinností vyplývajících z rozhodnutí Komise nebo Agentury vydaných na základě právních předpisů podle 
písmene c) nebo povinností vyplývajících z rozhodnutí Energetického regulačního úřadu vydaného podle § 18 
odst.  3 nebo § 18a odst.  3.
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        (2)  Energetický regulační úřad provádí kontroly z vlastního podnětu nebo na návrh ministerstva. Pokud Energetický 
regulační úřad vykonal kontrolu na návrh ministerstva, je povinen jej seznámit s výsledky kontroly a předat mu protokol o 
kontrole.

        (3)  Energetický regulační úřad na základě zjištění porušení právních předpisů podle odstavce  1 nebo porušení 
povinností z rozhodnutí Energetického regulačního úřadu nebo rozhodnutí Komise nebo Agentury ukládá

a)   pokuty,
b)   opatření k nápravě, jejichž účelem je odstranění protiprávního stavu, a stanoví přiměřenou lhůtu nebo jiné nutné 

podmínky k zajištění jejich splnění; povinnosti plynoucí z opatření k nápravě původci protiprávního stavu 
přecházejí na jeho právního nástupce. Je-li právních nástupců více, odpovídají za splnění povinnosti vyplývající z 
opatření k nápravě společně a nerozdílně.

        (4)  Při výkonu kontroly se Energetický regulační úřad řídí zákonem o státní kontrole, pokud tento zákon nestanoví 
jinak. Zaměstnanci Energetického regulačního úřadu vykonávající dozor v energetických odvětvích se prokazují 
průkazem zaměstnance Energetického regulačního úřadu, který je zároveň dokladem o jejich pověření k provedení 

kontroly23). Předložením průkazu zaměstnance Energetického regulačního úřadu osobě, u které má být kontrola 
vykonána, je kontrola zahájena. Při výkonu kontroly v energetických odvětvích je Energetický regulační úřad oprávněn

a)   v nezbytně nutném rozsahu vstupovat, popřípadě vjíždět na cizí pozemky nebo vstupovat do staveb užívaných pro 
podnikatelskou činnost držitelem licence nebo osobami, které na základě plné moci nebo smlouvy uzavřené s 
držitelem licence vykonávají činnosti spojené s právy a povinnostmi držitele licence, a vykonávat tam povinnosti 
stanovené tímto zákonem,

b)   požadovat od osob uvedených v písmeni a) potřebné informace, doklady, záznamy dat na paměťových médiích, 
údaje a písemná nebo ústní vysvětlení a vyžadovat od nich objasnění jakýchkoliv skutečností týkajících se 
předmětu kontroly,

c)    vyžadovat předložení záznamů, zpráv nebo s nimi spojených údajů přenášených prostřednictvím sítě 
elektronických komunikací mezi osobami uvedenými v písmeni a) a týkajících se předmětu kontroly,

d)   provést kontrolu podle jiného právního předpisu u osoby uvedené v písmeni a); Energetický regulační úřad může k 
provedení kontroly přizvat další osoby; přizvaná osoba má povinnost mlčenlivosti ve stejném rozsahu jako 
zaměstnanec Energetického regulačního úřadu a za její jednání odpovídá Energetický regulační úřad.

        (5)  Držitel licence a osoba, která na základě plné moci nebo smlouvy uzavřené s držitelem licence vykonává 
činnosti spojené s právy a povinnostmi držitele licence, jsou povinni umožnit Energetickému regulačnímu úřadu výkon 
jeho oprávnění podle odstavce  4. V případě výkonu kontroly na místě jsou dále povinni poskytnout Energetickému 
regulačnímu úřadu nebo jím pověřené osobě potřebnou součinnost, zejména na žádost neprodleně umožnit vstup do 
svých prostor.

§ 18a

Šetření týkající se fungování trhů s elektřinou
nebo plynem a rozhodování o uložení opatření

        (1)  Energetický regulační úřad provádí šetření na trzích s elektřinou nebo plynem za účelem zjištění, zda na těchto 
trzích existuje účinná hospodářská soutěž.

        (2)  Pro účely šetření si Energetický regulační úřad vyžádá vyjádření Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, 
ministerstva a České národní banky, je-li to vhodné a účelné.

        (3)  Je-li výsledkem šetření zjištění, že na trhu s elektřinou nebo plynem neexistuje účinná hospodářská soutěž, a k 
rozhodnutí ve věci není příslušný Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, Energetický regulační úřad rozhodnutím ve 
správním řízení nebo opatřením obecné povahy uloží opatření, která s přihlédnutím k okolnostem nejlépe povedou k 
odstranění příčin takového stavu. Energetický regulační úřad uloží opatření podle věty první formou opatření obecné 
povahy v případě, pokud nelze uložit opatření rozhodnutím konkrétní osobě. Osobami, jejichž práva, povinnosti nebo 
oprávněné zájmy mohou být opatřením obecné povahy dotčeny, jsou pouze držitelé licencí a osoby zřízené za účelem 
organizace burzovních obchodů s elektřinou nebo plynem nebo deriváty vztahujícími se k elektřině nebo plynu.

        (4)  Pominou-li důvody, pro které Energetický regulační úřad opatření uložil, rozhodne Energetický regulační úřad o 
jejich změně nebo zrušení, popřípadě stanoví lhůtu, kdy uložená opatření zaniknou.

§ 18b

Šetření na místě v obchodních prostorách
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        (1)  Provádí-li Energetický regulační úřad šetření na trhu s elektřinou nebo plynem, je účastník trhu s elektřinou nebo 
plynem povinen podrobit se šetření Energetického regulačního úřadu v obchodních prostorách.

        (2)  Byl-li ustanoven nezávislý provozovatel přepravní soustavy, jsou provozovatel přepravní soustavy a další osoby, 
které jsou součástí téhož koncernu, povinni podrobit se šetření Energetického regulačního úřadu v obchodních 
prostorách.

        (3)  V rámci šetření na místě v obchodních prostorách jsou zaměstnanci Energetického regulačního úřadu, případně 
další Energetickým regulačním úřadem pověřené osoby, oprávněni

a)   vstupovat do obchodních prostor osoby, u které šetření probíhá,
b)   ověřit, zda se v případě dokumentů a záznamů jedná o obchodní záznamy,
c)    nahlížet do obchodních záznamů, které se v obchodních prostorách nacházejí nebo jsou z nich přístupné, bez 

ohledu na to, v jaké formě jsou uloženy,
d)   kopírovat nebo získávat v jakékoli formě kopie nebo výpisy z obchodních záznamů,
e)   pečetit obchodní prostory, popřípadě skříně, schránky nebo obchodní záznamy v nich se nacházející na dobu a v 

rozsahu nezbytném k provedení šetření,
f)     požadovat od osob, u kterých šetření probíhá, a osob v pracovněprávním nebo jiném obdobném vztahu k nim, 

případně osob, které byly pověřeny vykonávat v jejich prospěch činnosti související s předmětem šetření, v 
nezbytném rozsahu součinnost potřebnou k provedení šetření, jakož i vysvětlení k obchodním záznamům.

        (4)  Osoby, u kterých šetření na místě v obchodních prostorách probíhá, jsou povinny poskytnout Energetickému 
regulačnímu úřadu při provádění šetření nezbytnou součinnost k výkonu jeho oprávnění podle odstavce  3 a výkon těchto 
oprávnění strpět.

        (5)  Za účelem šetření na místě v obchodních prostorách jsou zaměstnanci Energetického regulačního úřadu 
oprávněni zjednat si do těchto prostor přístup, otevřít uzavřené skříně nebo schránky, popřípadě si jiným způsobem 
zjednat přístup k obchodním záznamům. Každý, v jehož objektu se takové obchodní prostory nalézají, je povinen strpět 
šetření v těchto prostorách; nesplní-li tuto povinnost, jsou zaměstnanci Energetického regulačního úřadu oprávněni 
zjednat si k nim přístup.

        (6)  Před zahájením šetření na místě v obchodních prostorách písemně sdělí Energetický regulační úřad osobě, v 
jejíž obchodních prostorách má šetření na místě proběhnout, právní důvod a účel šetření a poučí ji o jejích právech a 
povinnostech podle tohoto zákona, včetně možnosti uložení pořádkové pokuty.

§ 19

zrušen

§ 19a

Regulace cen

        (1)  Při regulaci cen přenosu elektřiny, přepravy plynu, distribuce elektřiny a distribuce plynu postupuje Energetický 
regulační úřad tak, aby stanovené ceny pokrývaly účelně vynaložené náklady na zajištění spolehlivého, bezpečného a 
efektivního výkonu licencované činnosti, dále odpisy a přiměřený zisk zajišťující návratnost realizovaných investic do 
zařízení sloužících k výkonu licencované činnosti. To neplatí v případě cen za mezinárodní přepravu plynu, pokud 
Energetický regulační úřad rozhodne o odlišném postupu tvorby těchto cen založeném na tržním způsobu. Energetický 
regulační úřad bere v úvahu jím schválený plán rozvoje přenosové soustavy, plán rozvoje přepravní soustavy a 
předvídatelnou budoucí poptávku a požadavky na provozní zabezpečení přenosové soustavy, přepravní soustavy a 
distribučních soustav a opatření provedená za účelem zajištění bezpečnosti dodávek plynu podle přímo použitelného 

předpisu Evropské unie21).

        (2)  Energetický regulační úřad postupuje obdobně podle odstavce  1 věty první při věcném usměrňování ceny 
tepelné energie.

        (3)  Ceny dodavatele poslední instance reguluje Energetický regulační úřad formou věcně usměrňovaných cen. V 
případě, že o to dodavatel poslední instance požádá, Energetický regulační úřad rozhodne o cenách dodavatele poslední 
instance jako o cenách maximálních.

        (4)  Při regulaci cen za činnosti operátora trhu a ostatních cen postupuje Energetický regulační úřad tak, aby 
stanovené ceny byly alespoň nákladové. 
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        (5)  Na žádost dodavatele tepelné energie nebo držitele licence na distribuci elektřiny nebo distribuci plynu, jehož 
distribuční soustava není přímo připojena k přenosové soustavě nebo k přepravní soustavě, může Energetický regulační 
úřad rozhodnout o odlišném stanovení podmínek pro sjednání ceny tepelné energie nebo stanovení povolených výnosů a 
proměnných nákladů provozovatele distribuční soustavy. Energetický regulační úřad žádosti zcela nebo zčásti vyhoví, 
prokáže-li žadatel, že stanovený způsob regulace ceny mu dlouhodobě neumožňuje alespoň pokrytí oprávněných 
nákladů podle odstavce  1. Po právní moci rozhodnutí, kterým žádosti zcela nebo zčásti vyhoví, Energetický regulační 
úřad upraví stanovený způsob regulace nebo jeho jednotlivé podmínky nebo upraví cenu distribuce elektřiny nebo plynu.

§ 20

Regulační výkazy

        (1)  Držitel licence na přenos elektřiny, přepravu plynu, uskladňování plynu nebo distribuci elektřiny nebo plynu, k 
jehož distribuční soustavě je připojeno více než 90 000 odběrných míst zákazníků a držitel licence na činnosti operátora 
trhu, je povinen uvést v účtovém rozvrhu účty pro účtování o nákladech a výnosech, výsledku hospodaření, aktivech a 
pasivech odděleně za každou z těchto licencovaných činností.

        (2)  Držitel licence na přepravu plynu, uskladňování plynu a distribuci plynu, k jehož distribuční soustavě je připojeno 
více než 90 000 odběrných míst zákazníků, je povinen v příloze v účetní závěrce uvést veškeré smluvní vztahy, s 
výjimkou smluvních vztahů uzavíraných podle tohoto zákona, s vymezením jejich předmětu, uskutečněné s osobou, se 
kterou držitel licence tvoří holding nebo je součástí téhož holdingu nebo jiného podnikatelského seskupení, a jejichž 

hodnota převyšuje hodnotu nadlimitní veřejné zakázky9a).

        (3)  Držitel licence na distribuci elektřiny nebo plynu, k jehož soustavě je připojeno méně než 90 000 odběrných míst 
zákazníků, a držitel licence na výrobu nebo rozvod tepelné energie účtuje o nákladech a výnosech a výsledku 

hospodaření odděleně zvlášť za každou z licencovaných činností v souladu se zvláštním právním předpisem9b).

        (4)  Pokud auditor při ověřování účetní závěrky9b) držitele licence uvedeného v odstavci  1 zjistí křížové subvence 
mezi jednotlivými licencovanými činnostmi vykonávanými týmž držitelem licence nebo mezi licencovanou činností a jinými 
podnikatelskými činnostmi vykonávanými týmž držitelem licence, které vedou k diskriminaci, uvede tuto skutečnost ve 
zprávě auditora.

        (5)  Vlastník nebo pronajímatel energetického zařízení, který s držitelem licence, který používá k výkonu licencované 
činnosti toto energetické zařízení, tvoří holding nebo je členem téhož holdingu nebo jiného podnikatelského seskupení, je 
povinen uvést v účtovém rozvrhu účty pro účtování o nákladech a výnosech z vlastnictví nebo pronájmu tohoto 
energetického zařízení. Takový vlastník nebo pronajímatel energetického zařízení je povinen poskytovat Energetickému 
regulačnímu úřadu a Státní energetické inspekci na vyžádání úplné a pravdivé informace a podklady potřebné pro výkon 
jejich zákonem stanovených oprávnění, umožnit jim nahlížet do účetních a jiných dokladů, pořídit z nich kopie nebo opisy 
a poskytnout k nim vysvětlení.

        (6)  Držitel licence uvedený v odstavci  1 je povinen sestavovat regulační výkazy a předkládat je Energetickému 
regulačnímu úřadu. Držitel licence na výrobu tepelné energie nebo rozvod tepelné energie, jehož celkový roční objem 
tržeb z těchto licencovaných činností přesahuje 2 500 000 Kč, je povinen sestavovat regulační výkazy a předkládat je 
Energetickému regulačnímu úřadu.

        (7)  Držitel licence uvedený v odstavci  1 je povinen každoročně předkládat do 30. června Energetickému 
regulačnímu úřadu ověřenou účetní závěrku a zprávu auditora za předcházející účetní období. Držitel licence na distribuci 
elektřiny nebo plynu, k jehož soustavě je připojeno méně než 90 000 odběrných míst konečných zákazníků, výrobu nebo 
rozvod tepelné energie je povinen předkládat Energetickému regulačnímu úřadu ověřenou účetní závěrku a zprávu 
auditora za předcházející účetní období pouze na vyžádání.

§ 20a

Operátor trhu

        (1)  Operátor trhu je akciová společnost založená státem, jejíž akcie znějí na jméno.

        (2)  Stát vlastní akcie operátora trhu, jejichž celková jmenovitá hodnota představuje alespoň 67 % základního 
kapitálu operátora trhu.

        (3)  Operátor trhu musí mít ke své činnosti licenci podle § 4 odst.  3 písm.  c). Operátor trhu ani právnické osoby, v 
nichž má operátor trhu majetkový podíl, nesmí být držitelem jiné licence uvedené v § 4. Akcie operátora trhu nesmí být 
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vlastněny držitelem licence uvedené v § 4 odst.  1 písm.  a) a b) a odst.  2. Statutárním orgánem nebo jeho členem, 
členem dozorčí rady, prokuristou nebo vedoucím zaměstnancem operátora trhu nemůže být fyzická osoba, která je 
současně statutárním orgánem nebo jeho členem, prokuristou nebo zaměstnancem držitele licence uvedené v § 4 
odst.  1 písm.  a) a b) a odst.  2. Ceny za činnosti operátora trhu podle odstavce  4 jsou regulovány Energetickým 
regulačním úřadem.

        (4)  Operátor trhu je povinen

a)   organizovat krátkodobý trh s plynem a krátkodobý trh s elektřinou a ve spolupráci s provozovatelem přenosové 
soustavy vyrovnávací trh s regulační energií,

b)   vyhodnocovat odchylky za celé území České republiky a toto vyhodnocení předávat jednotlivým subjektům 
zúčtování a provozovateli přenosové nebo přepravní soustavy,

c)    na základě vyhodnocení odchylek zajišťovat zúčtování a vypořádání odchylek subjektů zúčtování, které jsou 
povinny je uhradit,

d)   informovat provozovatele přenosové soustavy, provozovatele přepravní soustavy a provozovatele zásobníků plynu 
nebo provozovatele distribuční soustavy o neplnění platebních povinností účastníků trhu a subjektů zúčtování vůči 
operátorovi trhu,

e)   zpracovávat a zveřejňovat měsíční a roční zprávu o trhu s elektřinou a měsíční a roční zprávu o trhu s plynem v 
České republice,

f)     zpracovávat a předávat ministerstvu, Energetickému regulačnímu úřadu, provozovateli přenosové soustavy a 
provozovateli přepravní soustavy alespoň jednou ročně zprávu o budoucí očekávané spotřebě elektřiny a plynu a o 
způsobu zabezpečení rovnováhy mezi nabídkou a poptávkou elektřiny a plynu,

g)   zajistit ochranu skutečností majících povahu obchodního tajemství a jiných skutečností, které nejsou veřejně 
dostupné a o nichž se dozvěděl při výkonu svých činností,

h)    zpracovávat podklady pro návrh Pravidel trhu s elektřinou a Pravidel trhu s plynem a předávat je ministerstvu a 
Energetickému regulačnímu úřadu,

i)      zajišťovat a poskytovat účastníkům trhu s elektřinou nebo plynem skutečné hodnoty dodávek a odběrů elektřiny 
nebo plynu a další nezbytné informace související s vyúčtováním dodávek a odběrů elektřiny nebo plynu a s 
právem zákazníka na změnu dodavatele,

j)      zpracovávat a po schválení Energetickým regulačním úřadem zveřejňovat obchodní podmínky operátora trhu pro 
elektroenergetiku a pro plynárenství způsobem umožňujícím dálkový přístup,

k)    zajišťovat v součinnosti s provozovateli distribučních soustav zpracovávání typových diagramů dodávek, a to na 
základě údajů od provozovatelů distribučních soustav,

l)     na základě údajů předaných provozovatelem přenosové soustavy nebo provozovatelem přepravní soustavy 
zajišťovat zúčtování a vypořádání regulační energie nebo vyrovnávacího plynu včetně zúčtování při stavech 
nouze,

m)  účtovat odděleně za činnosti vykonávané v elektroenergetice a v plynárenství,
n)    uzavřít smlouvu o zúčtování odchylek a umožnit obchodovat s elektřinou nebo plynem na jím organizovaných 

trzích každému, kdo o to požádá a splňuje obchodní podmínky operátora trhu pro elektroenergetiku nebo obchodní 
podmínky operátora trhu pro plynárenství,

o)   v případech podle § 12a oznamovat dodavateli poslední instance odběrná místa zákazníků včetně jejich 
registračních čísel,

p)   sledovat množství skladovaného plynu v jednotlivých zásobnících plynu a jejich kapacitu,
q)   zpracovávat na základě ročních a desetiletých předpokládaných bilancí a na základě denních, měsíčních a ročních 

skutečných bilancí o přepravě, distribuci, výrobě, dodávkách, obchodu s plynem a uskladnění plynu od 
provozovatele přepravní soustavy, provozovatelů distribučních soustav, provozovatelů zásobníků plynu, výrobců 
plynu, obchodníků s plynem, dodavatelů plynu a vlastních analýz celkové bilance plynárenské soustavy a jejich 
vyhodnocení a předávat je ministerstvu a Energetickému regulačnímu úřadu; současně souhrnné bilance 
plynárenské soustavy zveřejňovat,

r)    zpracovávat statistiku dovozu plynu ze zahraničí a jeho vývozu do zahraničí, a to včetně zdrojů plynu, a statistiku 
zákazníků, kteří změnili dodavatele plynu,

s)    zpracovávat a předávat ministerstvu a Energetickému regulačnímu úřadu alespoň jednou měsíčně zprávu s 
vyhodnocením dodávek a spotřeb plynárenské soustavy včetně vyhodnocení dovozu plynu do České republiky a 
vývozu plynu z České republiky,

t)     zpracovávat jednou až dvakrát ročně výsledné údaje hodinových dodávek a spotřeb plynu od plynárenských 
podnikatelů pro sestavení kontrolních hodinových odečtů plynárenské soustavy,

u)    zpracovávat měsíční bilance o plnění bezpečnostního standardu dodávek plynu a předávat je ministerstvu a 
Energetickému regulačnímu úřadu,

v)    zpracovávat a vést evidenci výroben elektřiny, kterým provozovatel přenosové soustavy nebo provozovatel 
přepravní soustavy nebo provozovatel distribuční soustavy stanovil termín a podmínky připojení, a poskytovat 
evidované údaje ministerstvu a úřadu,

w)   hradit výrobcům elektřiny zelený bonus na elektřinu z obnovitelných zdrojů, druhotných zdrojů a vysokoúčinné 
kombinované výroby elektřiny a tepla,
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x)    hradit povinně vykupujícímu rozdíl mezi výkupní cenou a hodinovou cenou a cenu za jeho činnost,
y)    hradit výrobcům tepla zelený bonus na teplo,
z)    hradit výrobcům biometanu zelený bonus na biometan,
aa) hradit výrobcům elektřiny připojeným k distribuční soustavě bonus na podporu decentrální výroby elektřiny,
bb) vydávat záruky původu elektřiny z obnovitelných zdrojů.

        (5)  Operátor trhu má právo

a)   na údaje nezbytné pro plnění svých povinností od subjektů zúčtování a registrovaných účastníků trhu s elektřinou 
nebo trhu s plynem,

b)   na naměřené a vyhodnocené údaje od provozovatele přenosové soustavy a provozovatele přepravní soustavy a 
provozovatelů distribučních soustav a zásobníků plynu a další údaje nezbytné pro plnění svých povinností, 

c)    zrušit registraci subjektu na zúčtování, který neplní platební povinnosti vůči operátorovi trhu,
d)   vyžadovat od plynárenských podnikatelů a obchodníků s plynem údaje pro zpracování bilancí,
e)   vyžadovat od plynárenských podnikatelů a obchodníků s plynem jednou až dvakrát ročně údaje ke zpracování 

kontrolního hodinového odečtu dodávek a spotřeb plynárenské soustavy,

f)     vyžadovat od zákazníků s roční spotřebou plynu vyšší než 400 tis. m3 a od obchodníků s plynem informace o 
změnách dodavatele plynu,

g)   vyžadovat od plynárenských podnikatelů a obchodníků s plynem údaje o kapacitách a výkonech jednotlivých částí 
plynárenské soustavy České republiky. 

        (6)  Operátor trhu má právo po schválení ministerstvem vykonávat další činnosti, jejichž ceny nepodléhají regulaci.

HLAVA II

ZVLÁŠTNÍ ČÁST

Díl 1
Elektroenergetika

§ 21

(Trh s elektřinou)

zrušen zákonem č. 158/2009 Sb. (účinnost: 4. července 2009)

§ 22

Účastníci trhu s elektřinou

        (1)  Účastníky trhu s elektřinou jsou

a)   výrobci elektřiny,
b)   provozovatel přenosové soustavy,
c)    provozovatelé distribučních soustav,
d)   operátor trhu,
e)   obchodníci s elektřinou,
f)     zákazníci.

        (2)  Účastníci trhu s elektřinou s právem regulovaného přístupu k přenosové soustavě a distribuční soustavě

a) nesou odpovědnost za odchylku a jsou subjekty zúčtování odchylek, nebo
       b) mohou přenášet na základě smlouvy odpovědnost za odchylku na jiný subjekt zúčtování odchylek.

        (3)  zrušen zákonem č. 158/2009 Sb. (účinnost: 4. července 2009)

§ 23

Výrobce elektřiny

        (1)  Výrobce elektřiny má právo
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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,

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.

        (2)  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, 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 jeho 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)    uhradit provozovateli přenosové soustavy nebo provozovateli distribuční soustavy podle Pravidel trhu s elektřinou 
systémové služby odpovídající objemu elektřiny vyrobené ve vlastní výrobně a spotřebované zákazníkem bez 
použití energetického zařízení jiného držitele licence,

l)     informovat účastníky trhu s elektřinou způsobem umožňujícím dálkový přístup

1.   o podílu zdrojů elektřiny použitých pro výrobu elektřiny v uplynulém roce,
2.   o množství emisí CO2 a o množství radioaktivního odpadu vyprodukovaného při výrobě elektřiny v uplynulém 

roce,

m)  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,

n)    zaregistrovat se do 30 dnů od udělení licence na výrobu elektřiny u operátora trhu; zaregistrováním se výrobce 
elektřiny stává registrovaným účastníkem trhu s elektřinou (dále jen „registrovaný účastník trhu“),

o)   dodržovat ustanovení § 30 odst.  2 v případech, kdy dodává elektřinu zákazníkům,
p)   poskytovat provozovateli přenosové soustavy nebo provozovateli distribuční soustavy informace nezbytné pro 

zajištění bezpečného a spolehlivého provozu a rozvoje elektrizační soustavy,
q)   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,

r)    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.
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        (3)  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 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,

b)   poskytuje přenos elektřiny na základě uzavřených smluv,
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,
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 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, 
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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 provozovateli propojených přenosových soustav, nebo
11. při provádění dispečerského řízení podle § 26 odst.  5,

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 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 zvláštní zařízení telekomunikací, v 
rozsahu a způsobem nezbytným pro výkon licencované činnosti,

i)     uplatnit na trhu s elektřinou povinně vykoupenou elektřinu z obnovitelných zdrojů4a).

        (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; 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.

        (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)  není právo na náhradu škody a ušlého zisku. Toto neplatí, 
nesplní-li provozovatel přenosové soustavy oznamovací povinnost uloženou podle odstavce 5 nebo není-li podle 
odstavce 3 písm.  c)  bodu 7 a písmene d)  bodu 7 dodržena kvalita dodávek elektřiny nebo při dispečerském řízení 
výroben elektřiny z obnovitelných zdrojů energie podle § 26 odst.  5 prováděném mimo stavy nouze nebo předcházení 
stavu nouze.

        (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 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)  Vznikla-li vlastníku nebo nájemci nemovitosti v důsledku výkonu práv provozovatele přenosové soustavy podle 
odstavce 3 písm.  e)  a f)  majetková újma nebo je-li omezen v užívání nemovitosti, má právo na přiměřenou 

jednorázovou náhradu.5) Právo na tuto náhradu je nutno uplatnit u provozovatele přenosové soustavy, který způsobil 
majetkovou újmu nebo omezení užívání nemovitosti, do 6 měsíců ode dne, kdy se o tom vlastník nebo nájemce dozvěděl.

        (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,
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e)   zajišťovat měření v přenosové soustavě včetně jejich vyhodnocování a předávat operátorovi trhu s elektřinou 
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,
j)     každoročně zpracovávat plán rozvoje přenosové soustavy včetně plánu investičního v rozsahu podle § 58k odst.  3 

a po jeho schválení jej zveřejňovat; ustanovení § 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 skutečností majících povahu obchodního tajemství a dalších obchodně citlivých informací, které 

získává při výkonu své činnosti, 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 parametry a zveřejňovat ukazatele kvality dodávek elektřiny a služeb,
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 s elektřinou 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 s elektřinou; 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).

§ 24a

Vlastnické oddělení provozovatele
přenosové soustavy

        (1)  Provozovatel přenosové soustavy musí být z hlediska své společnické struktury nezávislý na výrobě elektřiny 
nebo výrobě plynu nebo na obchodu s elektřinou nebo s plynem.

        (2)  K zajištění nezávislosti provozovatele přenosové soustavy musejí být splněny tyto podmínky nezávislosti:

a)   provozovatel přenosové soustavy je vlastníkem přenosové soustavy,
b)   nad provozovatelem přenosové soustavy nebo nad jeho podnikem nevykonává přímo ani nepřímo kontrolu osoba 

nebo skupina osob jednajících ve shodě, která nebo které

1.   vykonávají přímo nebo nepřímo kontrolu nad výrobcem elektřiny, výrobcem plynu, obchodníkem s elektřinou 
nebo obchodníkem s plynem nebo ve vztahu k nim uplatňují jiné právo,

2.   vyrábí elektřinu nebo plyn nebo obchodují s elektřinou nebo s plynem,

c)    ve vztahu k provozovateli přenosové soustavy neuplatňuje jakékoliv jiné právo osoba nebo skupina osob 
jednajících ve shodě, která nebo které

1.   vykonávají přímo nebo nepřímo kontrolu nad výrobcem elektřiny, výrobcem plynu, obchodníkem s elektřinou 
nebo obchodníkem s plynem,

2.   vyrábí elektřinu nebo plyn nebo obchodují s elektřinou nebo s plynem,
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d)   provozovatel přenosové soustavy

1.   sám nebo jednáním ve shodě s jinými osobami nevykonává přímo ani nepřímo kontrolu nad výrobcem 
elektřiny nebo výrobcem plynu nebo nad obchodníkem s elektřinou nebo obchodníkem s plynem ani ve 
vztahu k nim neuplatňuje jiné právo,

2.   nevyrábí elektřinu nebo plyn nebo neobchoduje s elektřinou nebo s plynem,

e)   členy statutárního orgánu, členy dozorčí rady, prokuristu nebo členy jiného orgánu provozovatele přenosové 
soustavy určeného stanovami není oprávněna jmenovat, volit nebo jinak ustanovit osoba nebo skupina osob 
jednajících ve shodě, která nebo které

1.   vykonávají kontrolu nad výrobcem elektřiny, výrobcem plynu, obchodníkem s elektřinou nebo obchodníkem s 
plynem nebo ve vztahu k nim uplatňují jiné právo,

2.   vyrábí elektřinu nebo plyn nebo obchodují s elektřinou nebo s plynem,

f)     statutárním orgánem nebo jeho členem, členem dozorčí rady, prokuristou nebo členem jiného orgánu 
provozovatele přenosové soustavy určeného stanovami nesmí být osoba, která je členem dozorčí rady, 
statutárním orgánem nebo členem statutárního orgánu, prokuristou nebo členem jiného orgánu společnosti 
určeného stanovami výrobce elektřiny, výrobce plynu, obchodníka s elektřinou nebo obchodníka s plynem.

        (3)  Je-li osobou nebo jednou z osob podle odstavce  2 písm.  b), c) nebo e) Česká republika, územní samosprávný 
celek nebo jiná osoba veřejného práva, nepovažují se za tutéž osobu dva odlišné státní orgány, orgány územního 
samosprávného celku nebo jiné osoby veřejného práva, z nichž jedna vykonává kontrolu nebo jiné právo nad 
provozovatelem přenosové soustavy a druhá vykonává kontrolu nebo jiné právo nad výrobcem elektřiny nebo výrobcem 
plynu nebo obchodníkem s elektřinou nebo obchodníkem s plynem. Státní orgán, orgán územního samosprávného celku 
nebo jiná osoba veřejného práva, která vykonává kontrolu nebo jiné právo nad výrobcem elektřiny, výrobcem plynu, 
obchodníkem s elektřinou nebo obchodníkem s plynem, musí být nezávislá na státním orgánu, orgánu územního 
samosprávného celku nebo jiné osobě veřejného práva, která vykonává kontrolu nebo jiné právo nad provozovatelem 
přenosové soustavy.

        (4)  Podmínky nezávislosti podle odstavce  2 se považují za splněné i tehdy, jestliže se provozovatel přenosové 
soustavy účastní na založení právnické osoby za účelem provozování přenosových soustav v jednom nebo více státech 
nebo v takové osobě získá účast, a přenechá takové osobě přenosovou soustavu k jejímu provozování společně s 
dalšími přenosovými soustavami. To neplatí, pokud by se na podnikání právnické osoby založené za účelem provozování 
přenosových soustav podle předchozí věty účastnily jiné osoby, které nebyly příslušnými orgány členských států určeny 
jako vlastnicky oddělení provozovatelé přenosových soustav nebo nezávislí provozovatelé přenosových soustav.

        (5)  Výrobce elektřiny nebo obchodník s elektřinou, výrobce plynu, obchodník s plynem nesmí sám nebo jednáním 
ve shodě s jinými osobami nabýt ani vykonávat přímou nebo nepřímou kontrolu nad provozovatelem přenosové soustavy, 
ani ve vztahu k němu vykonávat hlasovací právo spojené s vlastnictvím podílu v provozovateli přenosové soustavy, 
ustanovovat nebo odvolávat členy dozorčí rady, statutární orgán nebo jeho členy nebo vlastnit většinový podíl.

        (6)  Jiným právem podle odstavců 2 a 3 se rozumí zejména

a)   právo vykonávat hlasovací práva ve společnosti,
b)   vlastnictví účastnických cenných papírů, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 50 % základního kapitálu 

společnosti,
c)    právo jmenovat, volit nebo jinak ustanovit a odvolávat členy dozorčí rady, členy statutárního orgánu, členy jiného 

orgánu společnosti určeného stanovami nebo prokuristu.

§ 25

Provozovatel distribuční soustavy

        (1)  Provozovatel distribuční soustavy

a)   zajišťuje spolehlivé provozování, obnovu a rozvoj distribuční soustavy na území vymezeném licencí,
b)   umožňuje distribuci elektřiny na základě uzavřených smluv,
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.
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        (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 a pro 
vlastní potřebu,

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,
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,

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 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,

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,

h)    vstupovat nebo 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 nebo vjíždět na nemovitosti, kde jsou umístěna zvláštní 
zařízení telekomunikací, v rozsahu a způsobem nezbytným pro výkon licencované činnosti.

        (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; 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 
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příslušný vyvlastňovací úřad na návrh příslušného provozovatele distribuční soustavy rozhodnutí o zřízení věcného 
břemene umožňujícího využití této nemovitosti nebo její části.

        (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, 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) není právo na náhradu škody a ušlého zisku. To neplatí, 
nesplní-li provozovatel distribuční soustavy oznamovací povinnost uloženou podle odstavce  5 nebo není-li podle 
odstavce  3 písm.  c) bodu 6 nebo písm.  d) bodu 7 dodržena kvalita dodávek elektřiny nebo při dispečerském řízení 
výroben elektřiny z obnovitelných zdrojů energie podle § 26 odst.  5 prováděném mimo stavy nouze nebo předcházení 
stavu nouze.

        (8)  Provozovatel distribuční soustavy je povinen při výkonu oprávnění podle odstavce 4 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 nebo okleštění stromoví je povinen na svůj náklad provést likvidaci vzniklého klestu 
a zbytků po těžbě.

        (9)  Vznikla-li vlastníku nebo nájemci nemovitosti v důsledku výkonu práv provozovatele distribuční soustavy podle 
odstavce 4 písm.  e) a f) majetková újma nebo je-li omezen v obvyklém užívání nemovitosti, má právo na přiměřenou 

jednorázovou náhradu.5) Právo na tuto náhradu je nutno uplatnit u provozovatele distribuční soustavy, který způsobil 
majetkovou újmu nebo omezení užívání nemovitosti, do 6 měsíců ode dne, kdy se o tom vlastník nebo nájemce dozvěděl.

        (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 v případě neoprávněného odběru 
dodávku elektřiny zákazníkům,

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,

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 skutečností majících povahu obchodního tajemství a dalších obchodně citlivých informací, které 

získává při výkonu své činnosti, 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,
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p)   dodržovat parametry a zveřejňovat ukazatele kvality dodávek elektřiny a služeb,
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)    uhradit provozovateli přenosové soustavy nebo provozovateli distribuční soustavy platbu za regulovaný přístup do 
přenosové soustavy nebo distribuční soustavy,

t)     poskytnout na vyžádání dodavateli poslední instance údaje o zákazníkovi a jeho odběrném místě v rozsahu 
nezbytném pro zajištění dodávky poslední instance,

u)    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 s elektřinou údaje z měření pro potřeby tvorby typových diagramů 
dodávek, 

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,

d)   zaregistrovat se do 30 dnů od udělení licence na distribuci elektřiny u operátora trhu s elektřinou; 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 v rozsahu uzavřených smluv na distribuci elektřiny s účastníky trhu s elektřinou,

g)   provést technická opatření k ochraně ptactva na nově instalovaných stožárech venkovního vedení vysokého 
napětí,

h)    zajišťovat propagaci energetických služeb a jejich nabídky zákazníkům za konkurenceschopné ceny energetických 
služeb.

        (12)  zrušen zákonem č. 165/2012 Sb.

§ 25a

Oddělení provozovatelů distribuční soustavy

        (1)  Provozovatel distribuční soustavy, je-li součástí vertikálně integrovaného podnikatele, musí být od 1. ledna 2007 
z hlediska své právní formy, organizace a rozhodování nezávislý na jiných činnostech netýkajících se distribuce elektřiny. 
Tento požadavek neznamená požadavek na oddělení vlastnictví majetku.

        (2)  K zajištění nezávislosti provozovatele distribuční soustavy podle odstavce 1 se od 1. ledna 2007 uplatní tato 
minimální kritéria:

a)   osoby odpovědné za řízení provozovatele distribuční soustavy se nesmí přímo ani nepřímo podílet na 
organizačních strukturách vertikálně integrovaného podnikatele, jenž je odpovědný, přímo nebo nepřímo, za běžný 
provoz výroby elektřiny, přenosu elektřiny a obchod s elektřinou nebo plynem; statutárním orgánem nebo jeho 
členem, prokuristou nebo vedoucím zaměstnancem provozovatele distribuční soustavy nemůže být fyzická osoba, 
která je současně statutárním orgánem nebo jeho členem, prokuristou nebo vedoucím zaměstnancem držitele 
licence na výrobu elektřiny, přenos elektřiny, obchod s elektřinou nebo plynem, který je součástí téhož vertikálně 
integrovaného podnikatele,

b)  musí být přijata veškerá vhodná opatření, aby k profesionálním zájmům statutárního orgánu nebo jeho člena, 
prokuristy nebo vedoucích zaměstnanců odpovědných za řízení provozovatele distribuční soustavy bylo přihlíženo 
způsobem, který zajišťuje jejich nezávislé jednání; statutární orgán nebo jeho člen, prokurista nebo vedoucí 
zaměstnanec provozovatele distribuční soustavy nesmí přijímat žádné odměny a jiná majetková plnění od držitelů 
licence na výrobu elektřiny, přenos elektřiny, obchod s elektřinou nebo plynem v rámci téhož vertikálně 
integrovaného podnikatele; odměňování statutárního orgánu nebo jeho člena, prokuristy nebo vedoucího 
zaměstnance provozovatele distribuční soustavy nesmí být závislé na hospodářských výsledcích dosahovaných 
těmito ostatními držiteli licencí v rámci téhož vertikálně integrovaného podnikatele,
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c)    provozovatel distribuční soustavy musí disponovat skutečnými rozhodovacími právy ve vztahu k majetku 
nezbytnému k provozování, údržbě a rozvoji distribuční soustavy, jež jsou nezávislá na vertikálně integrovaném 
podnikateli; mateřská společnost nesmí udělovat provozovateli distribuční soustavy jakékoliv pokyny ohledně 
běžného provozu nebo údržby distribuční soustavy, a rovněž nesmí jakýmkoliv jiným způsobem zasahovat do 
rozhodování o výstavbě či modernizaci částí distribuční soustavy, pokud takové rozhodnutí nejde nad rámec 
schváleného finančního plánu, či jiného obdobného nástroje; tím není dotčeno oprávnění mateřské společnosti 
schvalovat roční finanční plán či jiný obdobný nástroj provozovatele distribuční soustavy a schvalovat jeho 
maximální limity zadlužení.

        (3)  Provozovatel distribuční soustavy musí přijmout vnitřním předpisem program rovného zacházení k vyloučení 
diskriminačního chování (dále jen „program rovného zacházení“), kterým stanoví

a)   opatření k vyloučení diskriminačního jednání provozovatele distribuční soustavy ve vztahu k účastníkům trhu s 
elektřinou, kteří nejsou součástí téhož vertikálně integrovaného podnikatele s provozovatelem distribuční soustavy,

b)   povinnosti a práva zaměstnanců provozovatele distribuční soustavy ke splnění účelů programu rovného zacházení.

        (4)  Provozovatel distribuční soustavy jmenuje nebo jinak obsazuje auditora programu. Provozovatel distribuční 
soustavy je povinen zajistit, aby auditor programu měl vytvořeny podmínky pro nezávislý výkon své funkce, zejména 
dostatečné pravomoci k plnění své funkce a dostatečné materiální a organizační podmínky. Způsob odměňování auditora 
programu nesmí být na újmu nezávislého výkonu jeho funkce.

        (5)  Auditor programu je povinen dohlížet na provádění programu rovného zacházení. Auditor programu zpracovává 
a předkládá do 30. dubna následujícího kalendářního roku Energetickému regulačnímu úřadu a ministerstvu výroční 
zprávu o opatřeních přijatých k provádění programu rovného zacházení za uplynulý rok a zároveň ji zveřejňuje způsobem 
umožňujícím dálkový přístup. Provozovatel distribuční soustavy je povinen poskytnout auditorovi programu veškeré 
informace a podklady nezbytné pro řádný výkon jeho činnosti a poskytnout jinou nezbytnou součinnost. Provozovatel 
distribuční soustavy je povinen seznámit s programem rovného zacházení statutární orgán nebo jeho členy, členy dozorčí 
rady a všechny zaměstnance.

        (6)  Statutární orgán nebo jeho člen, prokurista nebo vedoucí zaměstnanec provozovatele distribuční soustavy 
nesmí od 1. ledna 2007 držet podíly převyšující 1 % základního kapitálu v jiné právnické osobě v rámci téhož vertikálně 
integrovaného podnikatele, která je držitelem licence na výrobu elektřiny, přenos elektřiny, obchod s elektřinou nebo 
plynem.

        (7)  Od 1. ledna 2007 nesmí provozovatel distribuční soustavy uzavírat ovládací smlouvy k podrobení jednotnému 
řízení jiného držitele licence na výrobu elektřiny, přenos elektřiny, obchod s elektřinou nebo plynem ani v takovém řízení 
podle již uzavřených ovládacích smluv pokračovat.

        (8)  Pokud je povinnost oddělení činností podle tohoto zákona provedena nájmem podniku nebo jeho části, je 
nájemce povinen převzít pronajatý podnik nebo jeho část do svého účetnictví. Pokud je povinnost oddělení podle tohoto 
zákona provedena nájmem jednotlivého majetku, je pronajímatel povinen sdělit nájemci informace o hodnotě pronajatého 
majetku v rozsahu požadovaném Energetickým regulačním úřadem pro účely cenové regulace.

        (9)  Oddělení podle tohoto zákona není povinen provést vertikálně integrovaný podnikatel, který poskytuje služby pro 
méně než 90 000 připojených odběrných míst zákazníků.

        (10)  Provozovatel distribuční soustavy, je-li součástí vertikálně integrovaného podnikatele, musí jednat tak, aby 
neuvedl v omyl jiného účastníka trhu s elektřinou, pokud se jedná o možnost záměny s obchodníkem s elektřinou nebo s 
výrobcem elektřiny, který je součástí téhož vertikálně integrovaného podnikatele.

        (11)  zrušen zákonem č. 158/2009 Sb. (účinnost: 4. července 2009)

§ 26

Technické dispečinky

        (1)  Technický dispečink provozovatele přenosové soustavy

a)   provádí dispečerské řízení přenosu elektřiny v přenosové soustavě a dispečerské řízení zdrojů poskytujících 
podpůrné služby k zajištění systémových služeb v přenosové soustavě a v distribučních soustavách v součinnosti 
s provozovatelem distribuční soustavy,

b)   zajišťuje dodržování pravidel propojení s elektrizačními soustavami ostatních států včetně rozhodování o využití 
přeshraničních vedení propojujících přenosovou soustavu s jinými soustavami v zahraničí; při rozhodování o 
využití přeshraničních vedení propojujících přenosovou soustavu s jinými soustavami v zahraničí musí technický 
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dispečink provozovatele přenosové soustavy přihlížet k technickým omezením přenosové soustavy a propojených 
soustav v zahraničí,

c)    spolupracuje při provádění dispečerského řízení přenosu elektřiny v přenosové soustavě s provozovateli 
propojených soustav v zahraničí.

        (2)  Technický dispečink provozovatele distribuční soustavy provádí dispečerské řízení výroben elektřiny a distribuce 
elektřiny v distribuční soustavě v souladu s § 25 odst.  1 písm.  c).

        (3)  Technické dispečinky provozovatelů distribučních soustav a technický dispečink provozovatele přenosové 
soustavy jsou povinny spolupracovat a poskytovat si nezbytné údaje pro dispečerské řízení.

        (4)  Při dispečerském řízení předávaných výkonů

a)   mezi přenosovou soustavou a distribučními soustavami v reálném čase je technický dispečink provozovatele 
distribuční soustavy povinen uposlechnout pokynů technického dispečinku provozovatele přenosové soustavy,

b)   mezi distribučními soustavami v reálném čase je technický dispečink provozovatele distribuční soustavy, která není 
přímo připojena k přenosové soustavě, povinen uposlechnout pokynů technického dispečinku provozovatele 
distribuční soustavy přímo připojené k přenosové soustavě,

c)    mezi distribučními soustavami v reálném čase, pokud nejsou ve vztahu podle písmene b), jsou technické 
dispečinky provozovatelů distribučních soustav povinny vzájemně spolupracovat.

        (5)  Technický dispečink provozovatele přenosové soustavy a technické dispečinky provozovatelů distribučních 
soustav jsou v případě ohrožení bezpečného a spolehlivého provozu elektrizační soustavy a po využití dostupných 
tržních mechanismů zajišťovaných operátorem trhu a provozovatelem přenosové soustavy oprávněny při dispečerském 
řízení v nezbytné míře dočasně omezovat výrobu elektřiny ve výrobnách elektřiny. Omezení výroby elektřiny ve 
výrobnách s kombinovanou výrobou elektřiny a tepla může být prováděno nejvýše v rozsahu neohrožujícím dodávky 
tepla. Omezení výroby elektřiny ve výrobnách elektřiny z obnovitelných zdrojů energie podle zákona o podporovaných 
zdrojích energie prováděné mimo stavy nouze nebo předcházení stavu nouze může být prováděno pouze za náhradu dle 
odstavce  6.

        (6)  Provozovatel přenosové soustavy nebo provozovatel distribuční soustavy, jehož technický dispečink omezil při 
dispečerském řízení prováděném mimo stavy nouze nebo předcházení stavu nouze výrobu elektřiny ve výrobně elektřiny 
z obnovitelných zdrojů energie, je povinen poskytnout příslušnému výrobci elektřiny náhradu za neodebranou elektřinu ve 
výši odpovídající celkovému příjmu výrobce po odečtu nákladů za nevyrobenou elektřinu, kterého by dosáhl v případě 
neomezení výroby. V případě sporu o výši náhrady rozhoduje Energetický regulační úřad.

        (7)  Účastník trhu s elektřinou, jehož zařízení je připojeno k přenosové soustavě nebo distribuční soustavě, je 
povinen předávat technickému dispečinku nezbytné údaje potřebné k dispečerskému řízení.

§ 27

(Operátor trhu s elektřinou)

zrušen zákonem č. 158/2009 Sb. (účinnost: 4. července 2009)

§ 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,

c)    na dopravu dohodnutého množství elektřiny do odběrného místa za cenu uplatněnou v souladu s cenovou 
regulací, pokud má pro dodávku elektřiny uzavřenu smlouvu o přenosu nebo o distribuci elektřiny,

d)   na informace o celkové směsi paliv dodavatele a informace o dopadu na životní prostředí,
e)   na bezplatnou volbu a změnu dodavatele elektřiny.

        (2)  Zákazník je povinen
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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,

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)  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,
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.

§ 29

(Chráněný zákazník)

zrušen zákonem č. 158/2009 Sb. (účinnost: 4. července 2009)

§ 30

Obchodník s elektřinou

        (1)  Obchodník s elektřinou má právo

a)   na poskytnutí přenosu nebo distribuce elektřiny,
b)   nakupovat elektřinu od držitelů licence na výrobu a od držitelů licence na obchod nebo z jiných států a prodávat ji 

ostatním účastníkům trhu s elektřinou nebo do jiných států,
c)    na poskytnutí informací od operátora trhu nezbytných k vyúčtování dodávek elektřiny zákazníkům, jejichž odběrné 

místo je registrováno u operátora trhu,
d)   ukončit nebo přerušit dodávku elektřiny zákazníkům při neoprávněném odběru elektřiny.

        (2)  Obchodník s elektřinou je povinen

a)   řídit se Pravidly provozování přenosové soustavy nebo Pravidly provozování distribučních soustav,
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b)   předávat operátorovi trhu technické údaje ze smluv o dodávce elektřiny a další nezbytné informace pro plnění 
povinností operátora trhu v případě, že je subjektem zúčtování,

c)    účtovat odděleně o dodávce elektřiny poslední instance,
d)   dodržovat parametry kvality dodávek elektřiny a služeb,
e)   zaregistrovat se do 30 dnů od udělení licence na obchod s elektřinou u operátora trhu; zaregistrováním se 

obchodník s elektřinou stává registrovaným účastníkem trhu,
f)     vykonávat činnost dodavatele poslední instance podle § 12a,
g)   zajišťovat propagaci energetických služeb a jejich nabídky zákazníkům za konkurenceschopné ceny energetických 

služeb,
h)    informovat neprodleně operátora trhu a zákazníka o tom, že pozbyl oprávnění nebo možnost uskutečňovat 

dodávku elektřiny,
i)     poskytnout provozovateli distribuční soustavy identifikační údaje o zákazníkovi, jemuž dodává elektřinu na základě 

smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny,
j)     poskytovat provozovateli přenosové soustavy nebo provozovateli distribuční soustavy informace nezbytné pro 

zajištění bezpečného a spolehlivého provozu,
k)    strpět opatření prováděná provozovatelem přenosové soustavy nebo provozovatelem distribuční soustavy při 

předcházení stavu nouze nebo při stavu nouze,
l)     zveřejnit způsobem umožňujícím dálkový přístup Kontrolní seznam evropského spotřebitele energie o právech 

spotřebitele vypracovaný Komisí a zveřejněný Energetickým regulačním úřadem a informovat své zákazníky o 
možnosti se s Kontrolním seznamem evropského spotřebitele energie seznámit,

m)  v případě uplatnění práva zákazníka na změnu dodavatele elektřiny sdělit zákazníkovi, který podal výpověď ze 
smlouvy, jejímž předmětem je dodávka elektřiny, datum ukončení této smlouvy, pokud informace o začátku a délce 
výpovědní doby není uvedena v jeho obchodních podmínkách.

§ 30a

Výstavba výrobny elektřiny

        (1)  Výstavba výrobny elektřiny o celkovém instalovaném elektrickém výkonu 100 kW a více je možná pouze na 
základě udělené státní autorizace na výstavbu výrobny elektřiny (dále jen „autorizace“). Za celkový instalovaný elektrický 
výkon výrobny elektřiny se považuje součet hodnot instalovaných výkonů výrobních jednotek v místě připojení do 
elektrizační soustavy.

        (2)  O udělení autorizace rozhoduje ministerstvo na základě písemné žádosti.

        (3)  Autorizace se uděluje na základě posouzení předpokládané výrobny elektřiny

a)   souladu se státní energetickou koncepcí,
b)   souladu s Národním akčním plánem pro energii z obnovitelných zdrojů,
c)    souladu s plánem rozvoje sítí,
d)   umístění výrobny elektřiny,
e)   použitých primárních zdrojů energie,
f)     energetické účinnosti výrobny elektřiny,
g)   dopadu na bezpečný a spolehlivý provoz elektrizační soustavy,
h)    finančních předpokladů žadatele k výstavbě výrobny elektřiny,
i)     bezpečnosti osob a majetku,
j)     bezpečnosti dodávek elektřiny,
k)    úrovně očekávané budoucí poptávky po elektřině,
l)     vlivu výrobny elektřiny na zajištění rovnováhy mezi nabídkou a poptávkou elektřiny.

        (4)  Autorizaci lze převést na jinou osobu pouze se souhlasem ministerstva za předpokladu splnění ustanovení 
odstavce  3.

        (5)  Ministerstvo je v případech, v nichž uděluje autorizaci, dotčeným orgánem státní správy v územním řízení.

§ 30b

Žádost o udělení autorizace

        (1)  Písemná žádost o udělení autorizace obsahuje
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a)   harmonogram přípravy výstavby výrobny elektřiny obsahující předpokládané termíny vydání rozhodnutí o umístění 
stavby, stavebního povolení, připojení k přenosové soustavě nebo přepravní soustavě nebo distribuční soustavě 
elektřiny nebo distribuční soustavě plynu, případně zahájení zkušebního provozu a kolaudačního souhlasu,

b)   základní údaje o výrobně elektřiny včetně instalovaného výkonu, druhu výrobny a energetické účinnosti,
c)    předpokládané umístění výrobny elektřiny,
d)   údaje o palivu nebo o jiných použitých zdrojích energie,
e)   vyjádření provozovatele přenosové soustavy nebo provozovatele distribuční soustavy o zajištění systémových 

služeb a o vlivu na bezpečnost a spolehlivost provozu elektrizační soustavy včetně termínu a podmínek připojení,
f)     doklady prokazující finanční předpoklady k výstavbě výrobny elektřiny,
g)   údaje o charakteru provozu výrobny elektřiny a o předpokládaném ročním využití instalovaného výkonu,
h)    vyjádření operátora trhu o vlivu výrobny elektřiny na zajištění rovnováhy mezi nabídkou a poptávkou elektřiny a 

plynu a na naplňování cílů Národního akčního plánu pro energii z obnovitelných zdrojů.

        (2)  Finančními předpoklady se rozumí schopnost žadatele o udělení autorizace finančně zabezpečit výstavbu 
výrobny elektřiny.

        (3)  Finanční předpoklady se prokazují obchodním majetkem a objemem dostupných finančních prostředků, účetní 
závěrkou ověřenou auditorem včetně její přílohy v úplném rozsahu v případě, že žadatel v předchozím účetním období 
vykonával podnikatelskou činnost.

§ 30c

Rozhodnutí o udělení autorizace

        (1)  Rozhodnutí o udělení autorizace obsahuje

a)   základní údaje o výrobně elektřiny včetně instalovaného výkonu, druhu výrobny a energetické účinnosti,
b)   údaj o umístění výrobny elektřiny,
c)    údaje o palivu nebo jiných použitých zdrojích energie,
d)   podmínky platnosti autorizace, zejména k zajištění podpůrných služeb včetně vlivu výrobny elektřiny na bezpečný a 

spolehlivý provoz elektrizační soustavy.

        (2)  Držitel autorizace je povinen bezodkladně oznámit ministerstvu veškeré změny údajů uvedených v žádosti o 
udělení autorizace či jiné závažné skutečnosti vztahující se k udělené autorizaci.

        (3)  Ministerstvo vede evidenci vydaných autorizací.

§ 30d

Zánik autorizace

        (1)  Autorizace zaniká

a)   v případě, že držitel autorizace nepožádá o vydání územního rozhodnutí podle zvláštního zákona nejpozději

1.   do 3 let od nabytí právní moci rozhodnutí o udělení autorizace u výroben elektřiny s instalovaným výkonem do 
100 MW, nebo

2.   do 5 let od nabytí právní moci rozhodnutí o udělení autorizace u výroben elektřiny s instalovaným výkonem 
100 MW a více,

b)   v případě zastavení územního řízení nebo zamítnutí žádosti o vydání územního rozhodnutí dnem nabytí právní 
moci takového rozhodnutí,

c)    u fyzických osob smrtí nebo prohlášením za mrtvého, pokud držitel autorizace dosud nepožádal o vydání 
územního rozhodnutí podle zvláštního zákona,

d)   vydáním rozhodnutí o úpadku ohledně majetku držitele autorizace nebo jestliže byl insolvenční návrh zamítnut 
proto, že majetek držitele autorizace nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení včetně vstupu držitele 
autorizace do likvidace, dnem nabytí právní moci takového rozhodnutí, nebo

e)   zánikem právnické osoby, která je držitelem autorizace.

        (2)  Ministerstvo autorizaci zruší

a)   pro závažné neplnění podmínek autorizace, nebo

Page 43 of 114458/2000 Sb. Zákon o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetick...

4.12.2013http://www.esipa.cz/sbirka/sbsrv.dll/sb?PRINT=1&amp;DR=AZ&amp;CP=2000s458-...



b)   na základě žádosti držitele autorizace.

§ 31

(Obnovitelné zdroje)

zrušen zákonem č. 158/2009 Sb. (účinnost: 4. července 2009)

§ 32

(Kombinovaná výroba elektřiny a tepla a výroba elektřiny z druhotných energetických zdrojů)

zrušen zákonem č. 165/2012 Sb.

§ 33

Výstavba výroben elektřiny

        (1)  Výstavba výroben elektřiny o celkovém instalovaném elektrickém výkonu 30 MW a více je možná pouze na 
základě státní autorizace (dále jen "autorizace"), o jejímž udělení rozhoduje ministerstvo; za celkový instalovaný elektrický 
výkon se považuje součet hodnot instalovaných výkonů výrobních jednotek v místě připojení do elektrizační soustavy.

        (2)  Autorizace na výstavbu výrobny elektřiny se uděluje na základě vyhodnocení

a)   využití palivových či jiných zdrojů,
b)   energetické účinnosti výrobny elektřiny,
c)    vlivu výrobny elektřiny na bezpečný a spolehlivý provoz elektrizační soustavy,
d)   splnění finančních předpokladů k výstavbě výrobny elektřiny,
e)   vlivu výrobny elektřiny na životní prostředí včetně vlivu na ovzduší,
f)     efektivnosti a hospodárnosti dostupných energetických zdrojů,
g)   ochrany veřejného zdraví a bezpečnosti.

        (3)  Ministerstvo je ve věcech udělování autorizace na výstavbu výrobny elektřiny účastníkem územního řízení a 

dotčeným státním orgánem ve stavebním řízení podle zvláštního právního předpisu.7)

§ 34

(Autorizace na výstavbu výrobny elektřiny)

zrušen zákonem č. 158/2009 Sb. (účinnost: 4. července 2009)

§ 35

(Žádost o udělení autorizace na výstavbu
výrobny elektřiny)

zrušen zákonem č. 158/2009 Sb. (účinnost: 4. července 2009)

§ 36

(Rozhodnutí o udělení autorizace
na výstavbu výrobny elektřiny)

zrušen zákonem č. 158/2009 Sb. (účinnost: 4. července 2009)

§ 37

(Zánik autorizace na výstavbu výrobny elektřiny)

zrušen zákonem č. 158/2009 Sb. (účinnost: 4. července 2009)

§ 38
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(Výstavba přímého vedení)

zrušen zákonem č. 158/2009 Sb. (účinnost: 4. července 2009)

§ 39

(Autorizace na výstavbu přímého vedení)

zrušen zákonem č. 158/2009 Sb. (účinnost: 4. července 2009)

§ 40

(Žádost o udělení autorizace na výstavbu
přímého vedení)

zrušen zákonem č. 158/2009 Sb. (účinnost: 4. července 2009)

§ 41

(Rozhodnutí o udělení autorizace na výstavbu
přímého vedení)

zrušen zákonem č. 158/2009 Sb. (účinnost: 4. července 2009)

§ 42

(Zánik autorizace na výstavbu přímého vedení)

zrušen zákonem č. 158/2009 Sb. (účinnost: 4. července 2009)

§ 43

Povinnosti vlastníka přímého vedení

        Vlastník přímého vedení je v případě, že přímé vedení je elektricky propojeno s přenosovou soustavou nebo s 
distribuční soustavou, povinen

a)   provádět dostupná technická opatření zamezující ovlivnění kvality elektřiny v neprospěch ostatních účastníků trhu s 
elektřinou,

b)   umožnit při stavech nouze nebo při předcházení stavu nouze využití přímého vedení pro potřeby provozovatele 
přenosové soustavy nebo provozovatele distribuční soustavy a řídit se pokyny technického dispečinku.

§ 44

(Omezení dovozu elektřiny)

zrušen zákonem č. 158/2009 Sb. (účinnost: 4. července 2009)

§ 45

Elektrická přípojka

        (1)  Elektrická přípojka musí být zřízena a provozována v souladu se smlouvou o připojení a s Pravidly provozování 
přenosové soustavy nebo Pravidly provozování příslušné distribuční soustavy.

        (2)  Elektrickou přípojku nízkého napětí zřizuje na své náklady

a)   v zastavěném území podle zvláštního právního předpisu4d) provozovatel distribuční soustavy,

b)   mimo zastavěné území podle zvláštního právního předpisu4d), je-li její délka do 50 m včetně, provozovatel 
distribuční soustavy,

c)    mimo zastavěné území podle zvláštního právního předpisu4d), je-li její délka nad 50 m, žadatel o připojení.

        (3)  Ostatní elektrické přípojky zřizuje na své náklady žadatel o připojení.
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        (4)  Vlastníkem přípojky je ten, kdo uhradil náklady na její zřízení.

        (5)  Vlastník elektrické přípojky je povinen zajistit její provoz, údržbu a opravy tak, aby se nestala příčinou ohrožení 
života a zdraví osob či poškození majetku.

        (6)  Provozovatel distribuční soustavy je povinen za úplatu elektrickou přípojku provozovat, udržovat a opravovat, 
pokud o to její vlastník písemně požádá.

        (7)  Při připojení odběrného zařízení pomocí smyčky se nejedná o přípojku.

        (8)  Elektrická přípojka nízkého napětí slouží k připojení jedné nemovitosti; na základě souhlasu vlastníka přípojky a 
provozovatele distribuční soustavy lze připojit i více nemovitostí. Elektrická přípojka nízkého napětí končí u venkovního 
vedení hlavní domovní pojistkovou skříní, u kabelového vedení hlavní domovní kabelovou skříní. Tyto skříně jsou 
součástí přípojky. Hlavní domovní pojistková skříň, popřípadě hlavní domovní kabelová skříň se umísťuje na objektu 
zákazníka nebo na hranici či v blízkosti hranice jeho nemovitosti.

        (9)  Není-li na nemovitosti zákazníka zřízena hlavní domovní pojistková skříň, končí venkovní přípojka nízkého 
napětí posledním kotevním bodem umístěným na této nemovitosti nebo na svorkách hlavního jističe objektu. Tento 
kotevní bod je součástí přípojky.

        (10)  Není-li na nemovitosti zákazníka zřízena hlavní domovní kabelová skříň, končí elektrická přípojka nízkého 
napětí na svorkách hlavního jističe objektu nebo v kabelové skříni uvnitř objektu.

        (11)  Elektrická přípojka jiného než nízkého napětí končí při venkovním vedení kotevními izolátory na stanici 
zákazníka, při kabelovém vedení kabelovou koncovkou v odběratelově stanici. Kotevní izolátory a kabelové koncovky 
jsou součástí přípojky.

        (12)  Společné domovní elektrické instalace v domech sloužící pro připojení více zákazníků z jedné elektrické 
přípojky nejsou součástí elektrické přípojky. Společná domovní elektrická instalace je součástí nemovitosti.

§ 46

Ochranná pásma

        (1)  Ochranným pásmem zařízení elektrizační soustavy je prostor v bezprostřední blízkosti tohoto zařízení určený k 
zajištění jeho spolehlivého provozu a k ochraně života, zdraví a majetku osob. Ochranné pásmo vzniká dnem nabytí 
právní moci územního rozhodnutí o umístění stavby nebo územního souhlasu s umístěním stavby, pokud není podle 
stavebního zákona vyžadován ani jeden z těchto dokladů, potom dnem uvedení zařízení elektrizační soustavy do 
provozu.

        (2)  Ochrannými pásmy jsou chráněna nadzemní vedení, podzemní vedení, elektrické stanice, výrobny elektřiny a 
vedení měřicí, ochranné, řídicí, zabezpečovací, informační a telekomunikační techniky.

        (3)  Ochranné pásmo nadzemního vedení je souvislý prostor vymezený svislými rovinami vedenými po obou 
stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo na vedení, která činí od krajního vodiče vedení na obě jeho 
strany

a)   u napětí nad 1 kV a do 35 kV včetně

1.   pro vodiče bez izolace 7 m,
2.   pro vodiče s izolací základní 2 m,
3.   pro závěsná kabelová vedení 1 m,

b)   u napětí nad 35 kV do 110 kV včetně

1.   pro vodiče bez izolace 12 m,
2.   pro vodiče s izolací základní 5 m,

c)    u napětí nad 110 kV do 220 kV včetně 15 m,
d)   u napětí nad 220 kV do 400 kV včetně 20 m,
e)   u napětí nad 400 kV 30 m,
f)     závěsného kabelového vedení 110 kV 2 m,
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g)   u zařízení vlastní telekomunikační sítě 

držitele licence 1 m.

        (4)  V lesních průsecích udržuje provozovatel přenosové soustavy nebo provozovatel příslušné distribuční soustavy 
na vlastní náklad volný pruh pozemků o šířce 4 m po jedné straně základů podpěrných bodů nadzemního vedení podle 
odstavce 3 písm.  a) bodu 1 a písm.  b), c), d) a e), pokud je takový volný pruh třeba; vlastníci či uživatelé dotčených 
nemovitostí jsou povinni jim tuto činnost umožnit.

        (5)  Ochranné pásmo podzemního vedení elektrizační soustavy do napětí 110 kV včetně a vedení řídicí a 
zabezpečovací techniky činí 1 m po obou stranách krajního kabelu; u podzemního vedení o napětí nad 110 kV činí 3 m
po obou stranách krajního kabelu.

        (6)  Ochranné pásmo elektrické stanice je vymezeno svislými rovinami vedenými ve vodorovné vzdálenosti

a)   u venkovních elektrických stanic a dále stanic s napětím větším než 52 kV v budovách 20 m od oplocení nebo od 
vnějšího líce obvodového zdiva,

b)   u stožárových elektrických stanic a věžových stanic s venkovním přívodem s převodem napětí z úrovně nad 1 kV a 
menší než 52 kV na úroveň nízkého napětí 7 m od vnější hrany půdorysu stanice ve všech směrech,

c)    u kompaktních a zděných elektrických stanic s převodem napětí z úrovně nad 1 kV a menší než 52 kV na úroveň 
nízkého napětí 2 m od vnějšího pláště stanice ve všech směrech,

d)   u vestavěných elektrických stanic 1 m od obestavění.

        (7)  Ochranné pásmo výrobny elektřiny je vymezeno svislými rovinami vedenými ve vodorovné vzdálenosti 20 m od 
vnějšího líce obvodového pláště výrobny elektřiny.

        (8)  V ochranném pásmu nadzemního a podzemního vedení, výrobny elektřiny a elektrické stanice je zakázáno

a)   zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i 
uskladňovat hořlavé a výbušné látky,

b)   provádět bez souhlasu jeho vlastníka zemní práce,
c)    provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, 

zdraví či majetek osob,
d)   provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením.

        (9)  V ochranném pásmu nadzemního vedení je zakázáno vysazovat chmelnice a nechávat růst porosty nad výšku 3 
m.

        (10)  V ochranném pásmu podzemního vedení je zakázáno vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení mechanizmy 
o celkové hmotnosti nad 6 t.

        (11)  Pokud to technické a bezpečnostní podmínky umožňují a nedojde-li k ohrožení života, zdraví, bezpečnosti 
nebo majetku osob, vlastník příslušné části elektrizační soustavy

a)   stanoví písemně podmínky pro realizaci veřejně prospěšné stavby, pokud stavebník prokáže nezbytnost jejího 
umístění v ochranném pásmu,

b)   udělí písemný souhlas se stavbou neuvedenou v písmenu a) nebo s činností v ochranném pásmu, který musí 
obsahovat podmínky, za kterých byl udělen.

        (12)  V ochranném pásmu i mimo ně musí být prováděny činnosti tak, aby nedošlo k poškození energetických 
zařízení.

        (13)  Fyzické či právnické osoby zřizující zařízení napájená stejnosměrným proudem v bezprostřední blízkosti 
ochranného pásma s možností vzniku bludných proudů poškozujících podzemní vedení jsou povinny tyto skutečnosti 
oznámit provozovateli přenosové soustavy nebo příslušnému provozovateli distribuční soustavy a provést opatření k 
jejich omezení.

        (14)  Vzdálenost mezi nejbližším vodičem nadzemního vedení o napětí vyšším než 52 kV a koncem listu rotoru 
větrné elektrárny v nejbližší vzdálenosti od vedení musí být v případě, že

a)   na vedení není realizováno opatření proti kmitání vodičů nejméně trojnásobkem průměru rotoru,
b)   na vedení je realizováno opatření proti kmitání vodičů nejméně rovnající se průměru rotoru nebo výšce větrné 

elektrárny.
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        (15)  Vzdálenost mezi oplocením elektrické stanice o napětí vyšším než 52 kV a koncem listu rotoru větrné 
elektrárny v nejbližší vzdálenosti od vedení za bezvětří musí být minimálně rovna výšce větrné elektrárny.

§ 47

Přeložky zařízení

        (1)  Přeložkou zařízení přenosové soustavy a zařízení distribuční soustavy se rozumí dílčí změna trasy vedení nebo 
přemístění některých prvků tohoto zařízení.

        (2)  Přeložku zařízení přenosové soustavy a zařízení distribuční soustavy zajišťuje jeho vlastník na náklady toho, 
kdo potřebu přeložky vyvolal. Provozovatel přenosové nebo distribuční soustavy je povinen seznámit toho, kdo potřebu 
přeložky vyvolal, se způsobem provedení přeložky a předpokládanými náklady na její provedení. Náklady na provedení 
přeložky mohou zahrnovat pouze nezbytně nutné náklady.

        (3)  Vlastnictví zařízení přenosové soustavy a zařízení distribuční soustavy po provedení přeložky se nemění.

§ 48

Styk zařízení

        (1)  Zařízení přenosové soustavy, distribučních soustav a elektrických přípojek může za předpokladu, že neohrozí 
život, zdraví či majetek osob, křížit pozemní komunikace, dráhy, vodní toky, telekomunikační vedení, veškeré potrubní 
systémy a ostatní zařízení, při dodržení podmínek stanovených zvláštními právními předpisy nebo být s nimi v souběhu, a 
to způsobem přiměřeným ochraně životního prostředí tak, aby byly co nejméně dotčeny zájmy zúčastněných vlastníků. 
Souběhem se rozumí stav, kdy jedno zařízení zasahuje svým ochranným pásmem do ochranného, případně 
bezpečnostního pásma druhého zařízení.

        (2)  Při opravách poruch a při stavebních úpravách zařízení je provozovatel těchto zařízení povinen plně respektovat 
vyjádření ostatních uživatelů trasy, zejména předepsaný technologický postup při zemních pracích, aby byly co nejméně 
dotčeny zájmy zúčastněných vlastníků zařízení a nemovitostí.

§ 49

Měření

        (1)  Měření v přenosové soustavě zajišťuje provozovatel přenosové soustavy a v distribuční soustavě příslušný 
provozovatel distribuční soustavy. Měřením se zjišťuje množství dodané nebo odebrané činné nebo jalové elektřiny a 
jeho časový průběh. U zákazníků odebírajících elektřinu ze sítí nízkého napětí může být časový průběh nahrazen 
typovým diagramem dodávek. 

        (2)  Výrobci elektřiny, provozovatele jiných distribučních soustav a zákazníci jsou povinni na svůj náklad upravit 
předávací místo nebo odběrné místo pro instalaci měřicího zařízení v souladu se smlouvou o připojení a s podmínkami 
obsaženými v Pravidlech provozování přenosové soustavy nebo Pravidlech provozování příslušné distribuční soustavy.

        (3)  Výrobci elektřiny, provozovatele jiných distribučních soustav, zákazníci a obchodníci s  elektřinou mohou se 
souhlasem provozovatele přenosové soustavy nebo příslušného provozovatele distribuční soustavy pro vlastní potřebu a 
na svůj náklad osadit vlastní kontrolní měřicí zařízení. Toto měřicí zařízení musí být zřetelně označeno.

        (4)  Výrobci elektřiny, provozovatele jiných distribučních soustav a zákazníci jsou povinni závady na měřicích 
zařízeních, včetně porušení zajištění proti neoprávněné manipulaci, které zjistí, neprodleně oznámit provozovateli 
přenosové soustavy nebo příslušnému provozovateli distribuční soustavy. Jakýkoliv zásah do měřicího zařízení bez 
souhlasu provozovatele přenosové soustavy nebo příslušného provozovatele distribuční soustavy se zakazuje.

        (5)  Provozovatel přenosové soustavy nebo provozovatel příslušné distribuční soustavy zajistí jednotlivé části 
měřicího zařízení proti neoprávněné manipulaci.

        (6)  Výrobci elektřiny, provozovatele jiných distribučních soustav či zákazníci jsou povinni umožnit provozovateli 
přenosové soustavy a provozovateli distribuční soustavy přístup k měřicímu zařízení a neměřeným částem odběrného 
elektrického zařízení za účelem provedení kontroly, odečtu, údržby, výměny či odebrání měřicího zařízení.
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        (7)  Provozovatel přenosové soustavy nebo provozovatel distribuční soustavy na svůj náklad zajišťuje instalaci 
vlastního měřicího zařízení, jeho udržování a pravidelné ověřování správnosti měření a pro účely provedení odečtu, 
pokud je měřicí zařízení bez napětí, má právo uvést měřicí zařízení pod napětí na nezbytně nutnou dobu.

        (8)  Vznikla-li pochybnost o správnosti údajů měření nebo byla-li zjištěna závada na měřicím zařízení, je 
provozovatel přenosové soustavy nebo provozovatel distribuční soustavy povinen na základě písemné žádosti dotčeného 
účastníka trhu s elektřinou do 15 dnů od jejího doručení vyměnit měřicí zařízení a do 60 dnů zajistit ověření správnosti 
měření.

        (9)  Je-li na měřicím zařízení, které je ve vlastnictví provozovatele přenosové soustavy nebo provozovatele 
distribuční soustavy, zjištěna závada, hradí náklady spojené s jeho přezkoušením a ověřením správnosti měření 
provozovatel přenosové soustavy nebo provozovatel distribuční soustavy. Není-li závada zjištěna, hradí tyto náklady ten, 
kdo písemně požádal o přezkoušení měřicího zařízení a o ověření správnosti měření.

        (10)  zrušen zákonem č. 158/2009 Sb. (účinnost: 4. července 2009)

        (11)  zrušen zákonem č. 158/2009 Sb. (účinnost: 4. července 2009)

        (12)  zrušen zákonem č. 158/2009 Sb. (účinnost: 4. července 2009)

§ 50 

Smlouvy mezi účastníky trhu s elektřinou

        (1)  Smlouvou o dodávce elektřiny se zavazuje dodavatel elektřiny dodávat elektřinu vymezenou množstvím a 
časovým průběhem jinému účastníkovi trhu s elektřinou a účastník trhu s elektřinou se zavazuje zaplatit za ni cenu. 
Součástí smlouvy o dodávce elektřiny musí být ujednání o odpovědnosti za odchylku. Smlouva o dodávce elektřiny se 
zákazníkem musí dále obsahovat

a)   výčet odběrných míst,
b)   způsoby úhrady plateb za dodávku elektřiny,
c)    délku výpovědní doby, ne delší než 3 měsíce, která začíná prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po 

doručení výpovědi, jedná-li se o smlouvu na dobu neurčitou,
d)   oprávnění zákazníka odstoupit od smlouvy v případě neplnění smluvních povinností ze strany dodavatele nebo v 

případě nesouhlasu s navrhovanou změnou smluvních podmínek,
e)   způsoby vyrozumění zákazníka o navrhované změně smluvních podmínek a poučení o právu zákazníka na 

odstoupení od smlouvy v případě nesouhlasu s navrhovanou změnou smluvních podmínek,
f)     dobu trvání smlouvy.

        (2)  Smlouvou o sdružených službách dodávky elektřiny se zavazuje výrobce nebo obchodník s elektřinou dodávat 
zákazníkovi elektřinu vymezenou množstvím a časovým průběhem a zajistit na vlastní jméno a na vlastní účet dopravu 
elektřiny a související služby a zákazník se zavazuje zaplatit výrobci nebo obchodníkovi s elektřinou za dodanou elektřinu 
cenu a za dopravu elektřiny a související služby cenu regulovanou. Uzavřením smlouvy o sdružených službách dodávky 
elektřiny dochází k přenesení odpovědnosti za odchylku na výrobce elektřiny nebo obchodníka s elektřinou. Smlouva o 
sdružených službách dodávek elektřiny musí dále obsahovat obdobné podstatné náležitosti jako smlouva o dodávce 
elektřiny se zákazníkem a opatření přijímaná při předcházení stavu nouze, ve stavu nouze a odstraňování následků stavu 
nouze. 

        (3)  Smlouvou o připojení se zavazuje provozovatel přenosové nebo distribuční soustavy připojit k přenosové nebo 
distribuční soustavě zařízení žadatele pro výrobu, distribuci nebo odběr elektřiny a zajistit dohodnutý rezervovaný příkon 
nebo výkon a žadatel se zavazuje uhradit podíl na oprávněných nákladech na připojení. Smlouva o připojení musí 
obsahovat technické podmínky připojení zařízení, typ měření a jeho umístění, termíny a místo připojení zařízení a 
podmínky zániku smluvního vztahu a závazků z tohoto vztahu vyplývajících.

        (4)  Smlouvou o přenosu elektřiny se zavazuje provozovatel přenosové soustavy rezervovat přenosovou kapacitu a 
dopravit pro účastníka trhu s elektřinou sjednané množství elektřiny a účastník trhu s elektřinou se zavazuje zaplatit cenu 
uplatněnou v souladu s cenovou regulací za přenos a související služby. Smlouva o přenosu elektřiny musí obsahovat 
ujednání o závaznosti Pravidel provozování přenosové soustavy, termín zahájení přenosu elektřiny, způsob měření 
elektřiny a výčet předávacích míst. Smlouva o přenosu elektřiny se zákazníkem musí dále obsahovat

a)   velikost rezervovaného příkonu,
b)   výčet odběrných míst,
c)    oprávnění zákazníka odstoupit od smlouvy v případě neplnění smluvních povinností ze strany provozovatele 

přenosové soustavy nebo v případě nesouhlasu s navrhovanou změnou smluvních podmínek,
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d)   způsob úhrady plateb za přenos elektřiny,
e)   způsoby vyrozumění zákazníka o navrhované změně smluvních podmínek a poučení o právu zákazníka na 

odstoupení od smlouvy v případě nesouhlasu s navrhovanou změnou smluvních podmínek,
f)     dobu trvání smlouvy.

        (5)  Smlouvou o přeshraničním přenosu elektřiny se provozovatel přenosové soustavy zavazuje za podmínek 
stanovených pro přeshraniční přenosy elektřiny a pravidel spolupráce provozovatelů přenosových soustav přenést pro 
druhou smluvní stranu do zahraničí nebo ze zahraničí sjednané množství elektřiny a druhá smluvní strana se zavazuje 
dodržovat podmínky stanovené pro přeshraniční přenosy elektřiny; druhou smluvní stranou může být subjekt zúčtování 
nebo operátor trhu, nebo zahraniční fyzická nebo právnická osoba, která nenakupuje ani nedodává elektřinu na území 
České republiky a uzavře s operátorem trhu smlouvu, jejímž předmětem je zúčtování odchylek. 

        (6)  Smlouvou o distribuci elektřiny se zavazuje provozovatel distribuční soustavy zajistit pro účastníka trhu s 
elektřinou na vlastní jméno a na vlastní účet přenos elektřiny nebo v případě provozovatele distribuční soustavy 
nepřipojené přímo na přenosovou soustavu distribuci elektřiny, rezervovat požadovanou distribuční kapacitu a dopravit 
pro účastníka trhu s elektřinou sjednané množství elektřiny a účastník trhu s elektřinou se zavazuje zaplatit regulovanou 
cenu za distribuci a související služby. Smlouva o distribuci elektřiny musí obsahovat ujednání o závaznosti Pravidel 
provozování distribuční soustavy, termín zahájení distribuce elektřiny, způsob měření distribuované elektřiny a jejího 
průběhu a výčet předávacích míst. Smlouva o distribuci elektřiny se zákazníkem musí dále obsahovat

a)   výčet odběrných míst,
b)   oprávnění zákazníka odstoupit od smlouvy v případě neplnění smluvních povinností ze strany provozovatele 

distribuční soustavy nebo v případě nesouhlasu s navrhovanou změnou smluvních podmínek,
c)    způsob úhrady plateb za distribuci elektřiny,
d)   způsoby vyrozumění zákazníka o navrhované změně smluvních podmínek a poučení o právu zákazníka na 

odstoupení od smlouvy v případě nesouhlasu s navrhovanou změnou smluvních podmínek,
e)   dobu trvání smlouvy,
f)     opatření přijímaná při předcházení stavu nouze, ve stavu nouze a odstraňování následků stavu nouze.

        (7)  Smlouvou o zúčtování regulační energie se zavazuje operátor trhu finančně vypořádat dodávku regulační 
energie uskutečněnou v rozsahu určeném provozovatelem přenosové soustavy poskytovateli regulační energie. Nedílnou 
součástí smlouvy jsou obchodní podmínky operátora trhu.

        (8)  Smlouvou o přístupu na organizovaný krátkodobý trh s elektřinou se zavazuje operátor trhu umožnit účastníkovi 
trhu s elektřinou účast na organizovaném krátkodobém trhu s elektřinou a vypořádávat uskutečněné obchody a účastník 
trhu s elektřinou se zavazuje zaplatit dohodnutou cenu.

        (9)  Smlouvou o přístupu na vyrovnávací trh s regulační energií se zavazuje operátor trhu umožnit účastníkovi trhu s 
elektřinou bezplatný přístup na vyrovnávací trh s regulační energií a finančně vypořádávat uskutečněné obchody.

        (10)  Smlouvou o poskytování podpůrných služeb se zavazuje poskytovatel podpůrných služeb dodat sjednané 
množství podpůrných služeb ve stanovené kvalitě a provozovatel přenosové soustavy se zavazuje zaplatit cenu.

        (11)  Smlouvou o zúčtování odchylek se operátor trhu zavazuje vyhodnocovat, zúčtovávat a vypořádávat odchylky 
subjektu zúčtování a subjekt zúčtování se zavazuje zaplatit regulovanou cenu. Uzavřením smlouvy o zúčtování odchylek 
se fyzická nebo právnická osoba stává subjektem zúčtování. Smlouva o zúčtování odchylek musí obsahovat ujednání o 
závaznosti obchodních podmínek operátora trhu a dobu trvání smlouvy.

        (12)  Pokud smlouva uzavřená podle odstavců 1, 2, 4 a 6 neobsahuje některou ze stanovených náležitostí, považuje 
se za platnou, pokud se zákazník nedovolá její neplatnosti.

§ 51

Neoprávněný odběr elektřiny z elektrizační soustavy

        (1)  Neoprávněným odběrem elektřiny z elektrizační soustavy je

a)   odběr bez uzavřené smlouvy, jejímž předmětem by byla dodávka elektřiny,
b)   odběr při opakovaném neplnění smluvených platebních povinností nebo platebních povinností, vyplývajících z 

náhrady škody způsobené neoprávněným odběrem elektřiny, které nejsou splněny ani po upozornění,
c)    odběr bez měřicího zařízení, pokud odběr bez měřicího zařízení nebyl smluvně sjednán,
d)   připojení nebo odběr z té části zařízení, kterou prochází neměřená elektřina,
e)   odběr měřený měřicím zařízením,
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1.   které prokazatelně nezaznamenalo odběr nebo zaznamenalo odběr nesprávně ke škodě výrobce elektřiny, 
obchodníka s elektřinou, provozovatele distribuční soustavy nebo provozovatele přenosové soustavy v 
důsledku neoprávněného zásahu do tohoto měřicího zařízení nebo do jeho součásti či příslušenství, nebo 
byly v měřicím zařízení provedeny takové zásahy, které údaje o skutečné spotřebě změnily,

2.   které nebylo připojeno provozovatelem přenosové soustavy nebo provozovatelem distribuční soustavy,
3.   které prokazatelně vykazuje chyby spotřeby ve prospěch zákazníka a na kterém bylo buď porušeno zajištění 

proti neoprávněné manipulaci nebo byl prokázán zásah do měřicího zařízení,

f)     odběr v přímé souvislosti s neoprávněným zásahem na přímém vedení či na zařízení distribuční soustavy nebo na 
zařízení přenosové soustavy,

g)   odběr elektřiny bez smlouvy o zúčtování odchylek nebo smlouvy, jejímž předmětem je přenesení odpovědnosti za 
odchylku na subjekt zúčtování.

        (2)  Neoprávněný odběr elektřiny z elektrizační soustavy se zakazuje.

§ 52

Neoprávněná dodávka elektřiny do elektrizační soustavy

        (1)  Neoprávněnou dodávkou elektřiny do elektrizační soustavy je

a)   dodávka bez uzavřené smlouvy o dodávce elektřiny nebo v rozporu s uzavřenou smlouvou o dodávce elektřiny,
b)   dodávka bez měřicího zařízení, pokud dodávka bez měřicího zařízení nebyla smluvně sjednána,
c)    dodávka do té části zařízení, kterou prochází neměřená elektřina,
d)   dodávka měřená měřicím zařízením,

1.   které prokazatelně nezaznamenalo dodávku nebo zaznamenalo dodávku nesprávně v důsledku 
neoprávněného zásahu do tohoto měřicího zařízení nebo do jeho součásti či příslušenství nebo byly v 
měřicím zařízení provedeny takové zásahy, které údaje o skutečné dodávce změnily,

2.   které nebylo připojeno provozovatelem přenosové soustavy nebo příslušným provozovatelem distribuční 
soustavy nebo nesplňuje podmínky obsažené v Pravidlech provozování přenosové soustavy nebo Pravidlech 
provozování příslušné distribuční soustavy,

3.   na kterém bylo porušeno zajištění proti neoprávněné manipulaci,

e)  dodávka v přímé souvislosti s neoprávněným zásahem na přímém vedení či na zařízení distribuční soustavy nebo 
zařízení přenosové soustavy.

        (2)  Při neoprávněné dodávce je výrobce povinen uhradit vzniklou škodu.

        (3)  Neoprávněná dodávka elektřiny do elektrizační soustavy se zakazuje.

§ 53

Neoprávněný přenos a neoprávněná
distribuce elektřiny

        (1)  Neoprávněným přenosem a neoprávněnou distribucí elektřiny je:

a)   doprava elektřiny uskutečňovaná v rozporu s podmínkami obsaženými v Pravidlech provozování přenosové 
soustavy nebo Pravidlech provozování distribuční soustavy,

b)   doprava elektřiny uskutečňovaná v rozporu s dispečerským řádem,
c)    doprava elektřiny vznikající v souvislosti s neoprávněnou dodávkou nebo neoprávněným odběrem elektřiny,
d)   doprava elektřiny bez uzavřené smlouvy o přenosu nebo distribuci elektřiny, nebo v rozporu s touto smlouvou,
e)   doprava elektřiny v případě neuhrazení podílu na oprávněných nákladech na připojení.

        (2)  Neoprávněný přenos a neoprávněná distribuce elektřiny se zakazují.

§ 54

Stav nouze

        (1)  Stavem nouze je stav, který vznikl v elektrizační soustavě v důsledku
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a)   živelních událostí,
b)   opatření státních orgánů za nouzového stavu, stavu ohrožení státu nebo válečného stavu10),
c)    havárií nebo kumulace poruch na zařízeních pro výrobu, přenos a distribuci elektřiny,
d)   smogové situace podle zvláštních předpisů,
e)   teroristického činu,
f)     nevyrovnané bilance elektrizační soustavy nebo její části,
g)   přenosu poruchy ze zahraniční elektrizační soustavy, nebo
h)    je-li ohrožena fyzická bezpečnost nebo ochrana osob

a způsobuje významný a náhlý nedostatek elektřiny nebo ohrožení celistvosti elektrizační soustavy, její bezpečnosti a 
spolehlivosti provozu na celém území státu, vymezeném území nebo jeho části.

        (2)  Předcházení stavu nouze je soubor opatření a činností prováděných v situaci, kdy existuje reálné riziko vzniku 
stavu nouze.

        (3)  Pro celé území státu provozovatel přenosové soustavy

a)   vyhlašuje přesný čas vzniku či ukončení stavu nouze v hromadných sdělovacích prostředcích a prostřednictvím 
prostředků dispečerského řízení a neprodleně oznamuje ministerstvu, Energetickému regulačnímu úřadu, 
Ministerstvu vnitra, krajským úřadům a Magistrátu hlavního města Prahy,

b)   oznamuje předcházení stavu nouze nejpozději do 1 hodiny po zahájení činností podle odstavce  2 a neprodleně 
oznamuje ministerstvu, Energetickému regulačnímu úřadu, Ministerstvu vnitra, krajským úřadům a Magistrátu 
hlavního města Prahy,

c)    řídí činnosti při předcházení stavu nouze a při stavu nouze.

        (4)  Pro vymezené území nebo jeho část provozovatel distribuční soustavy

a)   vyhlašuje přesný čas vzniku či ukončení stavu nouze v hromadných sdělovacích prostředcích a prostřednictvím 
prostředků dispečerského řízení a neprodleně oznamuje ministerstvu, Energetickému regulačnímu úřadu, 
Ministerstvu vnitra, krajským úřadům a Magistrátu hlavního města Prahy,

b)   oznamuje předcházení stavu nouze, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 1 hodiny po zahájení 
činností podle odstavce  2 a neprodleně oznamuje ministerstvu, Energetickému regulačnímu úřadu, Ministerstvu 
vnitra, krajským úřadům a Magistrátu hlavního města Prahy,

c)    řídí činnosti při předcházení stavu nouze a při stavu nouze.

        (5)  Při stavu nouze a při předcházení stavu nouze jsou všichni účastníci trhu s elektřinou povinni podřídit se 
omezení spotřeby elektřiny nebo změně dodávky elektřiny.

        (6)  Při stavu nouze a při předcházení stavu nouze je právo na náhradu škody a ušlého zisku vyloučeno.

        (7)  Při stavu nouze a předcházení stavu nouze s výjimkou stavu nouze podle odstavce  1 písm.  d) mohou být 
provozovatelem soustavy využity pro výrobu elektřiny i výrobny elektřiny, které nesplňují limity podle zákona upravujícího 

oblast ochrany ovzduší10a).

Díl 2
Plynárenství

§ 55

(Trh s plynem)

zrušen zákonem č. 158/2009 Sb. (účinnost: 4. července 2009)

§ 56

Účastníci trhu s plynem

        (1)  Účastníky trhu s plynem jsou

a)   výrobci plynu,
b)   provozovatel přepravní soustavy,
c)    provozovatelé distribučních soustav,
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d)   provozovatelé zásobníků plynu,
e)   obchodníci s plynem,
f)     zákazníci,
g)   operátor trhu.

        (2)  Účastník trhu s plynem s právem regulovaného přístupu k přepravní soustavě nebo distribuční soustavě

a) odpovídá za odchylku a je subjektem zúčtování odchylek, nebo
       b) může přenášet na základě smlouvy odpovědnost za odchylku na jiný subjekt zúčtování odchylek.

        (3)  Ve stavu nouze vyhlášeném provozovatelem přepravní soustavy se zúčtování odchylek provádí ve zvláštním 
režimu zúčtování, a to pouze v časovém období, pro které byl stav nouze vyhlášen. Zvláštní režim zúčtování se uplatní 
pro celou plynárenskou soustavu a pro všechny subjekty zúčtování.

§ 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.

        (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; 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.

        (3)  Vznikla-li vlastníku nebo nájemci nemovitosti v důsledku výkonu práv výrobce plynu podle odstavce  1 písm.  f) a 

g) majetková újma nebo je-li omezen v obvyklém užívání nemovitosti, má právo na jednorázovou náhradu5) včetně 
úhrady nákladů na vypracování znaleckého posudku. Právo na tuto náhradu je nutno uplatnit u výrobce plynu, který 
způsobil majetkovou újmu nebo omezení užívání nemovitosti, do 6 měsíců ode dne, kdy se o tom vlastník nebo nájemce 
dozvěděl, jinak toto právo zanikne.

        (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.
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        (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 a ušlého zisku 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,

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.

§ 58

Provozovatel přepravní soustavy

        (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 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 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,

Page 54 of 114458/2000 Sb. Zákon o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetick...

4.12.2013http://www.esipa.cz/sbirka/sbsrv.dll/sb?PRINT=1&amp;DR=AZ&amp;CP=2000s458-...



6.   při neoprávněném odběru plynu nebo 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, 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; 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.

        (3)  Vznikla-li vlastníku nebo nájemci nemovitosti v důsledku výkonu práv provozovatele přepravní soustavy podle 
odstavce  1 písm.  d) až i) majetková újma nebo je-li omezen v obvyklém užívání nemovitosti má právo na jednorázovou 

náhradu5),10) včetně úhrady nákladů na vypracování znaleckého posudku. Právo na tuto náhradu je nutno uplatnit u 
provozovatele přepravní soustavy, který způsobil majetkovou újmu, nebo omezení užívání nemovitosti, do 6 měsíců ode 
dne, kdy se o tom vlastník nebo nájemce dozvěděl, jinak toto právo zanikne.

        (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 a ušlého zisku vyloučeno. To neplatí, 
nesplní-li provozovatel přepravní soustavy oznamovací povinnost uloženou podle odstavce  5 nebo poruchu prokazatelně 
zavinil provozovatel přepravní soustavy.

        (8)  Provozovatel přepravní soustavy je dále povinen

a)   zajistit bezpečný, spolehlivý a hospodárný provoz, údržbu, obnovu a rozvoj přepravní soustavy,
b)   zajistit přepravu plynu na základě uzavřených smluv,
c)    připojit k přepravní soustavě každého, kdo o to požádá a splňuje podmínky připojení,
d)   poskytnout přepravu plynu každému, kdo o to požádá a splňuje podmínky přístupu k přepravní soustavě s výjimkou 

prokazatelného nedostatku volné kapacity pro přepravu plynu nebo při ohrožení bezpečného a spolehlivého 
provozu přepravní soustavy; odmítnutí přístupu 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 zajišťuje přepravu 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 parametry a zveřejňovat ukazatele kvality plynu a souvisejících služeb,
i)     zpracovávat a předávat Energetickému regulačnímu úřadu údaje potřebné pro rozhodnutí o cenách za přepravu 

plynu,
j)     vést samostatné účty za přepravu plynu, a to pro účely regulace,
k)    vypracovávat denní, měsíční, roční a desetiletou bilanci přepravní soustavy, vyhodnocovat ji a předávat 

operátorovi trhu,
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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,
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 skutečností majících povahu obchodního tajemství a dalších obchodně citlivých informací, které 

získává při výkonu své činnosti,
s)    každoročně zpracovávat plán rozvoje přepravní soustavy včetně plánu investičního v rozsahu podle § 58k odst.  3 

a po jeho schválení jej zveřejňovat; ustanovení § 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.

        (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.

§ 58a

Oddělení provozovatele přepravní soustavy

        (1)  Na provozovatele přepravní soustavy, který je součástí vertikálně integrovaného plynárenského podnikatele, se 
dále použijí ustanovení § 58b až 58m o nezávislém provozovateli přepravní soustavy. Tím není dotčeno právo 
provozovatele přepravní soustavy postupovat podle ustanovení § 58n upravující vlastnické oddělení provozovatele 
přepravní soustavy.

        (2)  Vedle ustanovení § 58 se na provozovatele přepravní soustavy, na něhož se nevztahuje odstavec  1, použije 
ustanovení § 58n.

§ 58b

Nezávislý provozovatel přepravní soustavy

        (1)  Nezávislý provozovatel přepravní soustavy musí mít právní formu akciové společnosti, společnosti s ručením 
omezeným nebo evropské společnosti.

        (2)  Má-li nezávislý provozovatel přepravní soustavy právní formu akciové společnosti,

a)   vydává listinné akcie na jméno nebo akcie v zaknihované podobě,
b)   jeho statutární orgán má nejméně tři členy, přičemž jednání jménem společnosti se uskutečňuje nejméně dvěma 

členy společně; to neplatí, má-li akciová společnost právní formu evropské společnosti monistické struktury,
c)    stanovy vedle obecných náležitostí stanovených obchodním zákoníkem musí obsahovat rovněž úpravu základní 

organizační struktury, organizačního zajištění vnitřního řídicího a kontrolního systému.

        (3)  Má-li nezávislý provozovatel přepravní soustavy právní formu společnosti s ručením omezeným,
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a)   je povinen zřídit dozorčí radu,
b)   má nejméně 2 jednatele, přičemž k rozhodnutí o obchodním vedení společnosti se vyžaduje souhlas většiny 

jmenovaných jednatelů a jednání jménem společnosti se uskutečňuje alespoň dvěma jednateli společně,
c)    vydává stanovy, které musí obsahovat rovněž úpravu základní organizační struktury, organizačního zajištění 

vnitřního řídicího a kontrolního systému.

        (4)  Statutární orgán nezávislého provozovatele přepravní soustavy musí být složen ze všech vedoucích 
zaměstnanců ve výkonné řídicí funkci v nejvyšší linii řízení nezávislého provozovatele přepravní soustavy.

§ 58c

Ustanovení statutárního orgánu nebo členů
statutárního orgánu nezávislého provozovatele

přepravní soustavy a jejich odvolání

        (1)  Členy statutárního orgánu nebo statutární orgán jmenuje nebo volí a odvolává dozorčí rada nezávislého 
provozovatele přepravní soustavy. Dozorčí rada dále schvaluje uzavření smluv o výkonu funkce člena statutárního 
orgánu nebo statutárního orgánu a uzavření jiných smluv, kterými se upravují podmínky při výkonu funkce statutárního 
orgánu nebo člena statutárního orgánu.

        (2)  Funkční období statutárního orgánu nebo člena statutárního orgánu nezávislého provozovatele přepravní 
soustavy je 5 let. Stanovy nezávislého provozovatele přepravní soustavy mohou zkrátit délku funkčního období 
statutárního orgánu nebo člena statutárního orgánu, nejvýše však o dva roky. Odvolat statutární orgán nebo člena 
statutárního orgánu před uplynutím funkčního období je možné pouze z důvodu hrubého porušení povinností spojených s 
výkonem jeho funkce.

        (3)  Ke jmenování nebo volbě a odvolání statutárního orgánu nebo člena statutárního orgánu nezávislého 
provozovatele přepravní soustavy podle odstavce  1 je třeba schválení Energetického regulačního úřadu. Pokud 
Energetický regulační úřad jmenování nebo volbu statutárního orgánu nebo člena statutárního orgánu neschválí, taková 
osoba se statutárním orgánem nebo členem statutárního orgánu nezávislého provozovatele přepravní soustavy nestane, i 
když tak rozhodla dozorčí rada. Pokud Energetický regulační úřad neschválí odvolání statutárního orgánu nebo člena 
statutárního orgánu, jeho funkce rozhodnutím dozorčí rady nezaniká.

        (4)  Energetický regulační úřad rozhoduje o schválení uzavření smlouvy o výkonu funkce člena statutárního orgánu 
nebo statutárního orgánu a uzavření jiné smlouvy, kterou se upravují podmínky při výkonu funkce statutárního orgánu 
nebo člena statutárního orgánu podle odstavce  1, a o schválení jejich změn.

        (5)  Ve smlouvě o výkonu funkce statutárního orgánu nebo člena statutárního orgánu nebo v jiné smlouvě, která 
upravuje podmínky při výkonu funkce statutárního orgánu nebo člena statutárního orgánu, musí být sjednány podmínky 
výkonu funkce statutárního orgánu nebo člena statutárního orgánu, a to včetně odměňování nebo poskytování jiného 
plnění ve prospěch statutárního orgánu nebo člena statutárního orgánu nebo podmínek výkonu funkce.

        (6)  Poskytování jiného plnění ve prospěch statutárního orgánu nebo členů statutárních orgánů než sjednaného ve 
smlouvách podle odstavce  5 se zakazuje. Ustanovení § 187 odst.  1 písm.  g) obchodního zákoníku se ve vztahu ke 
členům statutárního orgánu nepoužije.

§ 58d

Nezávislost statutárních orgánů, členů statutárních orgánů a zaměstnanců nezávislého provozovatele přepravní 
soustavy

        (1)  Statutárním orgánem nebo členem statutárního orgánu nezávislého provozovatele přepravní soustavy nemůže 
být osoba, která v posledních 3 letech přede dnem jejího jmenování

a)   vykonávala kteroukoli ze srovnatelných funkcí v jiné osobě odlišné od nezávislého provozovatele přepravní 
soustavy, která je součástí téhož vertikálně integrovaného plynárenského podnikatele jako nezávislý provozovatel 
přepravní soustavy nebo která vykonává kontrolu nad osobou, která je součástí téhož vertikálně integrovaného 
podnikatele jako nezávislý provozovatel přepravní soustavy, nebo pro takovou jinou osobu vykonávala jinou práci v 
pracovněprávním nebo jiném obdobném vztahu,

b)   vykonávala kteroukoli ze srovnatelných funkcí v jiné osobě odlišné od nezávislého provozovatele přepravní 
soustavy nebo se účastnila na podnikání osoby, která vstupovala do obchodních vztahů s jinými osobami, které 
jsou součástí téhož vertikálně integrovaného plynárenského podnikatele jako nezávislý provozovatel přepravní 
soustavy nebo s osobou, která vykonává kontrolu nad osobou, která je součástí téhož vertikálně integrovaného 
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podnikatele jako nezávislý provozovatel přepravní soustavy; obchodním vztahem není nákup plynu pro vlastní 
spotřebu,

c)    vykonávala podnikatelskou činnost, při které přímo či zprostředkovaně vstupovala do obchodních vztahů s jinými 
osobami odlišnými od nezávislého provozovatele přepravní soustavy, které jsou součástí téhož vertikálně 
integrovaného plynárenského podnikatele jako nezávislý provozovatel přepravní soustavy, nebo s osobou 
vykonávající kontrolu nad osobou, která je součástí téhož vertikálně integrovaného podnikatele jako nezávislý 
provozovatel přepravní soustavy; obchodním vztahem není nákup plynu pro vlastní spotřebu,

d)   zprostředkovávala nebo obstarávala obchody pro jiné osoby odlišné od nezávislého provozovatele přepravní 
soustavy, které jsou součástí téhož vertikálně integrovaného plynárenského podnikatele jako nezávislý 
provozovatel přepravní soustavy, nebo pro osobu vykonávající kontrolu nad osobou, která je součástí téhož 
vertikálně integrovaného podnikatele jako nezávislý provozovatel přepravní soustavy.

        (2)  Omezení podle odstavce  1 se vztahují na nadpoloviční většinu všech statutárních orgánů nebo členů 
statutárního orgánu a nadpoloviční většinu všech osob přímo podřízených vedoucím zaměstnancům podle ustanovení § 
58b odst.  4 v záležitostech týkajících se provozu, údržby a rozvoje přepravní soustavy. Ostatními statutárními orgány, 
členy statutárního orgánu nebo osobami přímo podřízenými vedoucím zaměstnancům podle ustanovení § 58b odst.  4 v 
záležitostech týkajících se provozu, údržby a rozvoje přepravní soustavy nemohou být osoby, které v posledních 6 
měsících přede dnem jmenování nebo jiného ustavení do funkce vykonávaly kteroukoli ze srovnatelných funkcí v jiné 
osobě odlišné od nezávislého provozovatele přepravní soustavy, která je součástí téhož vertikálně integrovaného 
plynárenského podnikatele jako nezávislý provozovatel přepravní soustavy, nebo pro takovou osobu vykonávaly jinou 
práci v pracovněprávním nebo jiném obdobném vztahu.

        (3)  Ustanovení odstavce  1 se obdobně použije pro statutární orgán, člena statutárního orgánu nebo zaměstnance 
přímo podřízeného vedoucím zaměstnancům podle ustanovení § 58b odst.  4 v záležitostech týkajících se provozu, 
údržby a rozvoje přepravní soustavy po dobu výkonu jejich funkčního období nebo trvání pracovněprávního vztahu k 
nezávislému provozovateli přepravní soustavy.

        (4)  Statutární orgány, členové statutárního orgánu, osoby přímo podřízené vedoucím zaměstnancům podle 
ustanovení § 58b odst.  4 v záležitostech týkajících se provozu, údržby a rozvoje přepravní soustavy se dále nesmí 
účastnit na podnikání jiné osoby, která je součástí téhož vertikálně integrovaného plynárenského podnikatele jako 
nezávislý provozovatel přepravní soustavy, nebo nabýt vůči takové osobě právo na podíl na zisku či jiné obdobné plnění. 
Plnění ve prospěch statutárního orgánu, člena statutárního orgánu ani odměna za práci zaměstnanců nezávislého 
provozovatele přepravní soustavy přímo podřízených vedoucím zaměstnancům podle ustanovení § 58b odst.  4 v 
záležitostech týkajících se provozu, údržby nebo rozvoje přepravní soustavy nesmí jakýmkoli způsobem záviset na 
hospodářských výsledcích jiných osob než nezávislého provozovatele přepravní soustavy.

        (5)  Statutární orgány, členové statutárního orgánu nebo zaměstnanci přímo podřízení vedoucím zaměstnancům 
podle ustanovení § 58b odst.  4 v záležitostech týkajících se provozu, údržby a rozvoje přepravní soustavy, jsou povinni 
se po dobu 4 let ode dne odvolání z funkce nebo pracovního místa nebo jiného ukončení výkonu funkce zdržet

a)   výkonu kterékoli ze srovnatelných funkcí v jiné osobě, která je součástí téhož vertikálně integrovaného 
plynárenského podnikatele jako nezávislý provozovatel přepravní soustavy nebo která vykonává kontrolu nad 
osobou, která je součástí téhož vertikálně integrovaného podnikatele jako nezávislý provozovatel přepravní 
soustavy, nebo výkonu jiné práce pro takovou osobu v pracovněprávním nebo jiném obdobném vztahu,

b)   výkonu kterékoli ze srovnatelných funkcí v osobě, která vstupuje do obchodních vztahů s jinými osobami, které 
jsou součástí téhož vertikálně integrovaného plynárenského podnikatele jako nezávislý provozovatel přepravní 
soustavy, nebo s osobou vykonávající kontrolu nad osobou, která je součástí téhož vertikálně integrovaného 
podnikatele jako nezávislý provozovatel přepravní soustavy,

c)    účasti jako společník nebo akcionář na podnikání osoby, která vstupuje do obchodních vztahů s jinými osobami, 
které jsou součástí téhož vertikálně integrovaného plynárenského podnikatele jako nezávislý provozovatel 
přepravní soustavy, nebo s osobou vykonávající kontrolu nad osobou, která je součástí téhož vertikálně 
integrovaného podnikatele jako nezávislý provozovatel přepravní soustavy,

d)   výkonu podnikatelské činnosti, při které by jako podnikatel vstupoval přímo či zprostředkovaně do obchodních 
vztahů s jinými osobami, které jsou součástí téhož vertikálně integrovaného plynárenského podnikatele jako 
nezávislý provozovatel přepravní soustavy, nebo s osobou vykonávající kontrolu nad osobou, která je součástí 
téhož vertikálně integrovaného podnikatele jako nezávislý provozovatel přepravní soustavy,

e)   zprostředkování nebo obstarávání jakýchkoliv obchodů pro jiné osoby, které jsou součástí téhož vertikálně 
integrovaného plynárenského podnikatele jako nezávislý provozovatel přepravní soustavy, nebo pro osobu 
vykonávající kontrolu nad osobou, která je součástí téhož vertikálně integrovaného podnikatele jako nezávislý 
provozovatel přepravní soustavy.

       (6)  Za obchodní vztah podle odstavců 1 a 5 se nepovažuje smluvní vztah uzavřený podle § 72.

§ 58e
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Dozorčí rada nezávislého provozovatele
přepravní soustavy

        (1)  Do působnosti dozorčí rady nezávislého provozovatele přepravní soustavy vedle působnosti stanovené 
obchodním zákoníkem náleží rozhodování o všech záležitostech společnosti, které mají podstatný dopad na hodnotu 
podílů společníků nezávislého provozovatele přepravní soustavy. Dozorčí rada zejména

a)   schvaluje roční a dlouhodobé finanční plány,
b)   stanoví možnou úroveň zadluženosti,
c)    schvaluje návrh na rozdělení zisku určeného k výplatě společníkům předkládaný valné hromadě.

        (2)  Rozhodnutí přijatá dozorčí radou v rozsahu její působnosti podle odstavce  1 jsou pro statutární orgán 
nezávislého provozovatele přepravní soustavy závazná. Dozorčí rada však nesmí udělovat statutárnímu orgánu pokyny 
ohledně obchodního vedení společnosti, provozu nebo údržby přepravní soustavy a v záležitostech týkajících se přípravy 
desetiletého plánu rozvoje soustavy podle § 58k. Ustanovení stanov, kterými se vyhrazuje rozhodování o těchto 
záležitostech společnosti do působnosti dozorčí rady, jsou neplatná. Ustanovení § 133 odst.  2 a § 191 odst.  2 
obchodního zákoníku se nepoužije.

        (3)  K volbě takového počtu členů dozorčí rady, který je o jeden nižší než polovina všech členů dozorčí rady, a k 
uzavření smluv o výkonu funkce těchto členů dozorčí rady nebo uzavření jiných smluv, které upravují podmínky při 
výkonu funkce těchto členů dozorčí rady, a k jejich změně je třeba schválení Energetického regulačního úřadu. Schválení 
Energetickým regulačním úřadem podléhá volba těch členů dozorčí rady nebo v případě evropské společnosti členů 
správní rady, kteří jsou voleni valnou hromadou.

        (4)  Pokud Energetický regulační úřad volbu člena dozorčí rady podle odstavce  3 za podmínek stanovených tímto 
zákonem neschválí, taková osoba se členem dozorčí rady nezávislého provozovatele přepravní soustavy nestane, i když 
tak rozhodla valná hromada nezávislého provozovatele přepravní soustavy.

        (5)  Je-li složení členů dozorčí rady v rozporu s odstavcem  3, má se za to, že dozorčí rada není schopna plnit 
funkce dozorčí rady.

        (6)  Pro délku funkčního období člena dozorčí rady, možnost jejího zkrácení prostřednictvím stanov a odvolání člena 
dozorčí rady před uplynutím funkčního období platí ustanovení § 58c odst.  2 obdobně.

        (7)  Pro členy dozorčí rady, k jejichž volbě je třeba schválení Energetického regulačního úřadu, platí ustanovení § 
58d odst.  1, 4 až 6 obdobně.

        (8)  K odvolání člena dozorčí rady je třeba schválení Energetického regulačního úřadu. Pokud Energetický regulační 
úřad odvolání člena dozorčí rady neschválí, jeho funkce rozhodnutím valné hromady nezaniká.

§ 58f

Řízení o schválení ustanovení statutárního orgánu, členů statutárního orgánu a členů dozorčí rady
nezávislého provozovatele přepravní soustavy

a jejich odvolání

        (1)  V řízení o schválení jmenování, volby nebo odvolání statutárního orgánu, člena statutárního orgánu nebo člena 
dozorčí rady nebo schválení uzavření smlouvy o výkonu funkce statutárního orgánu, člena statutárního orgánu nebo 
člena dozorčí rady nebo uzavření jiné smlouvy, která upravuje podmínky při výkonu funkce statutárního orgánu, člena 
statutárního orgánu nebo člena dozorčí rady, nebo jejich změny  vydá Energetický regulační úřad rozhodnutí do 3  týdnů 
od doručení úplné žádosti.

        (2)  Pokud Energetický regulační úřad nevydá rozhodnutí ve lhůtě podle odstavce  1, platí, že uplynutím této lhůty 
Energetický regulační úřad jmenování, volbu nebo odvolání statutárního orgánu, člena statutárního orgánu nebo člena 
dozorčí rady anebo smlouvu podle odstavce  1 schválil.

        (3)  Energetický regulační úřad neschválí jmenování nebo volbu statutárního orgánu, člena statutárního orgánu nebo 
člena dozorčí rady, u kterého vzhledem k jeho dosavadní odborné činnosti a navrhovaným podmínkám výkonu funkce 
existují důvodné pochybnosti, zda by vykonával funkci řádně a nezávisle, zejména na jiných zájmech netýkajících se 
plnění povinností nezávislého provozovatele přepravní soustavy.

        (4)  Energetický regulační úřad neschválí uzavření smlouvy o výkonu funkce statutárního orgánu, člena statutárního 
orgánu nebo člena dozorčí rady nebo uzavření jiné smlouvy, která upravuje podmínky při výkonu funkce statutárního 
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orgánu, člena statutárního orgánu nebo člena dozorčí rady, nebo jejich změnu tehdy, jestliže s přihlédnutím ke všem 
okolnostem lze mít za to, že navrhované podmínky výkonu funkce nebo jejich změny neumožní statutárnímu orgánu, 
členovi statutárního orgánu nebo členovi dozorčí rady, aby vykonával funkci řádně a nezávisle.

        (5)  Energetický regulační úřad odvolání statutárního orgánu, člena statutárního orgánu nebo člena dozorčí rady 
před uplynutím jejich funkčního období neschválí, existují-li důvodné pochybnosti o splnění podmínek pro odvolání z 
funkce podle tohoto zákona.

§ 58g

Nezávislost provozovatele přepravní soustavy

        (1)  Osoba, která je součástí téhož vertikálně integrovaného plynárenského podnikatele, je oprávněna sama nebo 
prostřednictvím ovládané osoby držet podíl v nezávislém provozovateli přepravní soustavy, jen pokud sama nevyrábí plyn 
ani neobchoduje s plynem.

        (2)  Nezávislý provozovatel přepravní soustavy je oprávněn sám nebo prostřednictvím ovládané osoby držet podíl v 
dceřiné společnosti nebo vůči ní nabýt právo na podíl na zisku či jiné obdobné plnění, jen pokud tato dceřiná společnost 
nevyrábí plyn, neobchoduje s plynem a nevlastní zařízení na výrobu plynu.

        (3)  Nezávislý provozovatel přepravní soustavy rozhoduje nezávisle na jiných osobách, které jsou součástí téhož 
vertikálně integrovaného plynárenského podnikatele, o majetku nezbytném k provozu, udržování a rozvoji přepravní 
soustavy, včetně financování. Provozovatel přepravní soustavy je povinen zajistit dostatečné finanční zdroje pro řádnou a 
efektivní přepravu plynu. Oprávnění dozorčí rady podle § 58e tím není dotčeno.

        (4)  Nezávislý provozovatel přepravní soustavy je povinen nastavit svoji strukturu a organizaci, pravomoci a 
povinnosti vedoucích statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, práva a povinnosti vedoucích zaměstnanců, 
systém řízení a vnitřní kontroly tak, aby byla zajištěna nezávislost výkonu práv a povinností nezávislého provozovatele 
přepravní soustavy na ostatních osobách, které jsou součástí téhož koncernu. Vnitřní předpisy podle věty první je 
nezávislý provozovatel přepravní soustavy povinen předložit Energetickému regulačnímu úřadu bez zbytečného odkladu 
po jejich přijetí.

        (5)  Osoba nebo osoby, které jsou součástí téhož koncernu, jsou povinny ve vztahu k nezávislému provozovateli 
přepravní soustavy zdržet se jednání nebo udělování pokynů ohledně činností nezávislého provozovatele přepravní 
soustavy a provozu přepravní soustavy, kterým by

a)   přímo nebo nepřímo ovlivňovaly chování nezávislého provozovatele přepravní soustavy, které má dopad na soutěž 
na trhu s plynem,

b)   přímo nebo nepřímo ovlivňovaly přípravu a zpracování desetiletého plánu rozvoje přepravní soustavy podle § 58k, 
nebo

c)    jiným způsobem ohrozily nezávislost provozovatele přepravní soustavy anebo plnění jeho povinností.

        (6)  Uzavření jakékoli obchodní smlouvy mezi nezávislým provozovatelem přepravní soustavy a jinou osobou, která 
je součástí téhož koncernu, podléhá schválení Energetickým regulačním úřadem. Energetický regulační úřad uzavření 
smlouvy schválí, pokud provozovatel přepravní soustavy prokáže, že smlouva byla sjednána za podmínek obvyklých v 
obchodním styku a sjednání smlouvy nemůže vést k porušení povinnosti podle § 58h odst.  9. Pokud nezávislý 
provozovatel přepravní soustavy uzavře smlouvu s jinou osobou, která je součástí téhož koncernu, v zadávacím řízení 
podle zákona o veřejných zakázkách, má se za to, že je smlouva sjednána za podmínek obvyklých v obchodním styku.

        (7)  Ustanovení odstavce  6 se nepoužije pro smlouvy, jejichž předmětem jsou služby podle § 58h odst.  6 a činnosti 
podle § 58 odst.  1 písm.  j).

        (8)  Provozovatel přepravní soustavy je povinen vést záznamy o obchodních smlouvách uzavřených s jinými 
osobami, které jsou součástí téhož vertikálně integrovaného plynárenského podnikatele, a průběhu jejich plnění, a na 
vyžádání je zpřístupnit nebo poskytnout Energetickému regulačnímu úřadu.

§ 58h

Požadavky na zdroje nezávislého provozovatele přepravní soustavy a jeho samostatnost

        (1)  Nezávislý provozovatel přepravní soustavy musí mít dostatečné lidské, technické, materiální a finanční zdroje 
potřebné pro provádění přepravy plynu a plnění všech souvisejících povinností. Za tímto účelem je nezávislý provozovatel 
přepravní soustavy povinen zejména:
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a)   vlastnit přepravní soustavu a další majetek nezbytný pro provádění přepravy plynu, s výjimkou zařízení, pro která 
byla udělena výjimka podle § 67a,

b)   zaměstnávat takový počet zaměstnanců, který umožňuje řádné provádění přepravy plynu,
c)    mít v rozsahu schváleném dozorčí radou přístup k finančním zdrojům osob, které jsou součástí téhož vertikálně 

integrovaného plynárenského podnikatele, z nichž plánuje financovat rozvoj nebo obnovu přepravní soustavy, a to 
v přiměřené lhůtě po podání příslušné žádosti.

        (2)  Nezávislý provozovatel přepravní soustavy informuje Energetický regulační úřad o finančních zdrojích, které má 
k dispozici pro plánovaný rozvoj nebo obnovu přepravní soustavy, a podmínkách jejich využití, a to vždy k 30. červnu 
kalendářního roku.

        (3)  Provádění přepravy plynu podle odstavce  1 dále zahrnuje:

a)   zastupování nezávislého provozovatele přepravní soustavy navenek včetně jednání vůči Energetickému 
regulačnímu úřadu,

b)   jednání nezávislého provozovatele přepravní soustavy ve všech věcech souvisejících s jeho účastí v Evropské síti 
provozovatelů přepravních soustav podle Nařízení o podmínkách přístupu k plynárenským přepravním soustavám,

c)    výkon činností spojených s umožněním přístupu do přepravní soustavy,
d)   vybírání plateb souvisejících s provozováním přepravní soustavy, včetně plateb za přístup do přepravní soustavy a 

za pomocné služby, zejména za vyrovnávání odchylek,
e)   provoz, údržbu a rozvoj přepravní soustavy,
f)     investiční plánování, zajišťující dlouhodobou bezpečnost a dlouhodobou schopnost přepravní soustavy 

uspokojovat přiměřenou poptávku,
g)   výkon činností spojených s případnou účastí provozovatele přepravní soustavy v právnické osobě založené 

společně s jinými provozovateli přepravních soustav, subjekty organizujícími burzy pro obchodování s plynem 
nebo jinými subjekty za účelem vytváření a rozvoje regionálních trhů nebo jiných činností podporujících liberalizaci 
trhu s plynem a

h)    výkon vnitropodnikových činností včetně právních služeb, vedení účetnictví nebo provozu informačních systémů.

        (4)  Nezávislému provozovateli přepravní soustavy se zakazuje vykonávat přepravu plynu s využitím služeb jiné 
osoby, která je součástí téhož vertikálně integrovaného plynárenského podnikatele jako nezávislý provozovatel přepravní 
soustavy, nebo jejích zaměstnanců, s výjimkou služeb sloužících k zajištění provozuschopnosti přepravní soustavy 
zadaných jako veřejná zakázka.

        (5)  Nezávislému provozovateli přepravní soustavy se zakazuje přidělovat své zaměstnance k výkonu práce k jiné 
osobě, která je součástí téhož vertikálně integrovaného plynárenského podnikatele.

        (6)  Nezávislý provozovatel přepravní soustavy je oprávněn poskytovat služby jiné osobě, která je součástí téhož 
vertikálně integrovaného plynárenského podnikatele pouze s předchozím souhlasem Energetického regulačního úřadu. 
Energetický regulační úřad souhlas udělí, pokud nezávislý provozovatel přepravní soustavy doloží, že

a)   poskytování takových služeb nevede k diskriminaci ostatních účastníků trhu s plynem nebo jiných osob, které 
nejsou součástí téhož vertikálně integrovaného plynárenského podnikatele,

b)   využití služeb je za stejných podmínek dostupné i jiným účastníkům trhu s plynem nebo jiným osobám, které 
nejsou součástí téhož vertikálně integrovaného plynárenského podnikatele,

c)    poskytování takových služeb nenaruší nebo neomezí hospodářskou soutěž na trhu s plynem ani takové soutěži 
nebrání.

        (7)  K posouzení splnění předpokladu podle odstavce  6 písm.  c) si Energetický regulační úřad vyžádá vyjádření 
Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže.

        (8)  Nezávislý provozovatel přepravní soustavy nesmí svou firmou, ve svých sděleních nebo v rámci uplatňování své 
ochranné známky jednat tak, aby docházelo k jeho záměně s jinou osobou, která je součástí téhož vertikálně 
integrovaného plynárenského podnikatele. Nezávislý provozovatel přepravní soustavy nesmí vykonávat činnost v 
obchodních prostorách, ve kterých vykonává činnost jiná osoba, která je součástí téhož vertikálně integrovaného 
plynárenského podnikatele.

        (9)  Nezávislý provozovatel přepravní soustavy musí být informačně oddělen od jiných osob, které jsou součástí 
téhož vertikálně integrovaného plynárenského podnikatele.

        (10)  Nezávislému provozovateli přepravní soustavy se zakazuje sdílet s jinou osobou, která je součástí téhož 
vertikálně integrovaného plynárenského podnikatele, bezpečnostní systémy, systémy pro kontrolu přístupu a jiné 
informační systémy. Tento zákaz se nevztahuje na systémy, jejichž provozovatelem je nezávislý provozovatel přepravní 
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soustavy nebo osoba, která není součástí téhož koncernu jako nezávislý provozovatel přepravní soustavy, a u nichž 
nezávislý provozovatel přepravní soustavy zajistí, aby při provozu těchto systémů byla dodržována povinnost podle 
odstavce  9.

        (11)  Nezávislý provozovatel přepravní soustavy nesmí využívat službu poskytovatele služeb souvisejících s 
provozem nebo správou bezpečnostních systémů, systémů pro kontrolu přístupu nebo jiných informačních systémů, 
jestliže tuto službu stejného poskytovatele užívá jiná osoba, která je součástí téhož vertikálně integrovaného 
plynárenského podnikatele. Tento zákaz se nevztahuje na služby, jejichž poskytovatel není součástí téhož koncernu jako 
nezávislý provozovatel přepravní soustavy, a u nichž nezávislý provozovatel přepravní soustavy zajistí, aby při 
poskytování těchto služeb byla dodržována povinnost podle odstavce  9.

        (12)  Nezávislý provozovatel přepravní soustavy je povinen zajistit provedení povinného auditu pouze auditorem, 
který ve stejném účetním období neprovádí povinné audity jiných osob, které jsou součástí téhož vertikálně 
integrovaného plynárenského podnikatele.

§ 58i

Program rovného zacházení nezávislého
provozovatele přepravní soustavy a dohled

nad jeho prováděním

        (1)  Nezávislý provozovatel přepravní soustavy je povinen přijmout vnitřním předpisem program rovného zacházení 
a zveřejnit jej způsobem umožňujícím dálkový přístup. Program rovného zacházení stanoví

a)  opatření k vyloučení diskriminačního jednání nezávislého provozovatele přepravní soustavy ve vztahu k 
účastníkům trhu s plynem, kteří nejsou součástí téhož vertikálně integrovaného plynárenského podnikatele s 
provozovatelem přepravní soustavy,

b)   povinnosti a práva zaměstnanců nezávislého provozovatele přepravní soustavy ke splnění účelů programu 
rovného zacházení.

        (2)  Nezávislý provozovatel přepravní soustavy je povinen zajistit řádné provádění programu rovného zacházení.

        (3)  Program rovného zacházení schvaluje Energetický regulační úřad. Energetický regulační úřad program rovného 
zacházení schválí, pokud na základě posouzení jeho obsahu má za to, že povede k vyloučení diskriminačního jednání 
nezávislého provozovatele přepravní soustavy.

        (4)  Na provádění programu rovného zacházení a na dodržování právních povinností souvisejících s jeho 
prováděním dohlíží auditor programu.

§ 58j

Auditor programu nezávislého provozovatele
přepravní soustavy

        (1)  Auditora programu jmenuje nebo jinak ustanoví a odvolává dozorčí rada. O uzavření smlouvy, která upravuje 
podmínky výkonu funkce auditora programu včetně délky funkčního období a podmínky odvolání z funkce, rozhoduje 
dozorčí rada. Jmenování nebo jiné ustanovení auditora programu do funkce a jeho odvolání z funkce a uzavření smlouvy 
podle předchozí věty podléhá schválení Energetickým regulačním úřadem.

        (2)  Energetický regulační úřad jmenování nebo jiné ustanovení auditora programu neschválí v případě, že auditor 
programu není odborně způsobilý k výkonu funkce nebo nezávislý na provozovateli přepravní soustavy a jiných zájmech 
netýkajících se plnění povinností nezávislého provozovatele přepravní soustavy; v případě jmenování nebo jiného 
ustanovení právnické osoby se má za to, že právnická osoba je odborně způsobilá, pokud podmínku odborné způsobilosti 
splňuje ustanovený odpovědný zástupce. Energetický regulační úřad neschválí uzavření smlouvy, která upravuje 
podmínky výkonu funkce auditora programu, pokud navrhované podmínky výkonu funkce neumožní nezávislý výkon jeho 
funkce na provozovateli přepravní soustavy nebo na jiných zájmech netýkajících se plnění povinností nezávislého 
provozovatele přepravní soustavy.

        (3)  Energetický regulační úřad odvolání auditora programu neschválí, existují-li důvodné pochybnosti ohledně 
splnění podmínek pro odvolání z funkce podle schválené smlouvy, která upravuje podmínky výkonu funkce auditora 
programu.
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        (4)  Pokud Energetický regulační úřad jmenování nebo jiné ustanovení auditora programu neschválí, platí, že auditor 
programu nebyl ustaven. Pokud Energetický regulační úřad odvolání auditora programu neschválí, jeho funkce 
rozhodnutím dozorčí rady nezaniká.

        (5)  Pro auditora programu nebo odpovědného zástupce auditora programu, je-li auditor programu právnická osoba, 
platí ustanovení § 58d odst.  1, 4 až 6 obdobně. Auditor programu, jedná-li se o právnickou osobu, nesmí být součástí 
téhož koncernu jako provozovatel přepravní soustavy.

        (6)  Auditor programu je povinen

a)   dohlížet nad prováděním programu rovného zacházení,
b)   dohlížet nad plněním povinnosti nezávislého provozovatele přepravní soustavy podle § 58 odst.  8 písm.  r) a podle 

§ 58h odst.  9,
c)    vyhotovit a zveřejnit způsobem umožňujícím dálkový přístup výroční zprávu o opatřeních přijatých k provádění 

programu rovného zacházení a předložit ji Energetickému regulačnímu úřadu a ministerstvu,
d)   podávat Energetickému regulačnímu úřadu, nejméně jednou za půl roku, zprávy o provádění programu rovného 

zacházení a o plnění povinností auditora programu,
e)   podávat dozorčí radě zprávy a doporučení týkající se programu rovného zacházení a jeho provádění,
f)     oznámit Energetickému regulačnímu úřadu závažná porušení právních předpisů a vnitřních předpisů upravujících 

program rovného zacházení a jeho provádění,
g)   podávat Energetickému regulačnímu úřadu zprávy o obchodních a finančních vztazích mezi nezávislým 

provozovatelem přepravní soustavy a ostatními osobami, které jsou součástí téhož vertikálně integrovaného 
plynárenského podnikatele,

h)    předkládat Energetickému regulačnímu úřadu návrhy předkládané k rozhodnutí dozorčí radě nezávislého 
provozovatele přepravní soustavy týkající se desetiletého investičního plánu a konkrétních investic do soustavy a 
rozhodnutí dozorčí rady o těchto návrzích,

i)     sledovat dodržování programu rovného zacházení právnické osoby podle § 58 odst.  9.

        (7)  Pokud ovládající osoba nebo osoby, které jsou součástí téhož vertikálně integrovaného plynárenského 
podnikatele, hlasováním na valné hromadě nebo prostřednictvím hlasování členů dozorčí rady prosadí odmítnutí nebo 
odložení realizace investice do soustavy, která měla být podle desetiletého plánu rozvoje soustavy podle § 58k 
realizována v období následujících 3 let, je auditor programu povinen takovou skutečnost oznámit Energetickému 
regulačnímu úřadu.

        (8)  Auditor programu má právo účastnit se jednání valné hromady, zasedání statutárního orgánu nebo schůze 
jednatelů, na nichž se rozhoduje o záležitostech náležejících do obchodního vedení, a zasedání dozorčí rady, popřípadě 
jiných orgánů zřízených stanovami. Auditor programu je povinen účastnit se jednání a zasedání orgánů společnosti podle 
věty první, je-li předmětem jednání nebo zasedání orgánů společnosti projednávání a rozhodování o

a)   podmínkách přístupu do soustavy podle Nařízení o podmínkách přístupu k plynárenským přepravním soustavám, 
zejména pokud jde o tarify, služby přístupu třetích stran, přidělování kapacit a řešení nedostatku kapacity, 
transparentnost, vyrovnávání a sekundární trhy,

b)   opatřeních ohledně provozu, údržby a rozvoje přepravní soustavy, včetně investic do nových připojení k přepravní 
soustavě, rozšíření přepravní kapacity a efektivnějšího využití stávající přepravní kapacity přepravní soustavy,

c)    pořízení nebo prodeji plynu k zajištění rovnováhy mezi množstvím plynu vstupujícím a vystupujícím z plynárenské 
soustavy.

        (9)  Auditor programu má právo nahlížet do všech dokladů a zápisů týkajících se činnosti nezávislého provozovatele 
přepravní soustavy nezbytných k výkonu jeho funkce. Auditor programu má právo bez předchozího ohlášení vstupovat do 
všech obchodních prostor nezávislého provozovatele přepravní soustavy. Nezávislý provozovatel přepravní soustavy je 
povinen poskytnout auditorovi programu veškeré informace a podklady nezbytné pro řádný výkon jeho funkce a jinou 
nezbytnou součinnost. Nezávislý provozovatel přepravní soustavy je povinen seznámit s programem rovného zacházení 
statutární orgán nebo jeho členy, členy dozorčí rady a všechny zaměstnance.

§ 58k

Desetiletý plán rozvoje přepravní soustavy
nezávislého provozovatele přepravní soustavy

        (1)  Nezávislý provozovatel přepravní soustavy je povinen každoročně do 31. října zpracovávat a předkládat 
ministerstvu a Energetickému regulačnímu úřadu desetiletý plán rozvoje soustavy.
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        (2)  Při zpracování návrhu desetiletého plánu rozvoje soustavy vychází nezávislý provozovatel přepravní soustavy z 
dosavadní a předvídatelné budoucí nabídky plynu a poptávky po něm. Za tímto účelem nezávislý provozovatel přepravní 
soustavy provede analýzu vývoje výroby, dodávek, dovozu a vývozu plynu, přičemž zohlední investiční plány 
provozovatelů distribučních soustav připojených k přepravní soustavě, provozovatelů zásobníků plynu a plán rozvoje 
soustavy pro celou Evropskou unii podle Nařízení o podmínkách přístupu k plynárenským přepravním soustavám.

        (3)  Předmětem desetiletého plánu rozvoje přepravní soustavy jsou opatření přijímaná s cílem zajistit přiměřenou 
kapacitu přepravní soustavy, aby odpovídala požadavkům nezbytným pro zajištění bezpečnosti dodávek plynu. Desetiletý 
plán rozvoje přepravní soustavy

a)   uvádí, které části přepravní soustavy je třeba v následujících deseti letech vybudovat nebo rozšířit,
b)   vymezuje veškeré investice do přepravní soustavy, o jejichž realizaci nezávislý provozovatel přepravní soustavy 

rozhodl, a nové investice, které je nutno realizovat v následujících třech letech,
c)    stanoví termíny realizace investic podle písmene  b).

        (4)  Nezávislý provozovatel přepravní soustavy je povinen konzultovat návrh desetiletého plánu rozvoje přepravní 
soustavy se stávajícími a případnými budoucími uživateli přepravní soustavy, jejichž oprávněné zájmy mohou být 
desetiletým plánem rozvoje soustavy přímo dotčeny, a umožnit jim předkládat k návrhu připomínky. O konzultaci vede 
nezávislý provozovatel přepravní soustavy záznam.

        (5)  Nezávislý provozovatel přepravní soustavy předkládá desetiletý plán rozvoje přepravní soustavy zpracovaný 
podle odstavců 2 a 3 spolu se záznamem konzultace podle odstavce  4 Energetickému regulačnímu úřadu.

        (6)  Energetický regulační úřad konzultuje desetiletý plán rozvoje přepravní soustavy. Za tímto účelem jej bez 
zbytečného odkladu po jeho obdržení zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup, a to nejméně na 10 pracovních 
dnů. Oznámení o zveřejnění vyvěsí Energetický regulační úřad na úřední desce spolu s uvedením, kde je možné se s 
desetiletým plánem rozvoje přepravní soustavy seznámit a do kdy je možné uplatnit připomínky.

        (7)  Stávající nebo případný budoucí uživatel přepravní soustavy, jehož oprávněné zájmy mohou být desetiletým 
plánem rozvoje přepravní soustavy přímo dotčeny, může u Energetického regulačního úřadu uplatnit k desetiletému plánu 
rozvoje přepravní soustavy připomínky s jejich odůvodněním. Připomínkami, které se desetiletého plánu rozvoje 
přepravní soustavy netýkají nebo které uplatní osoba, jejíž oprávněné zájmy nemohou být desetiletým plánem rozvoje 
přepravní soustavy přímo dotčeny, nebo připomínkami bez odůvodnění nebo uplatněnými po lhůtě se Energetický 
regulační úřad nezabývá. Výsledky vypořádání připomínek zveřejní Energetický regulační úřad způsobem umožňujícím 
dálkový přístup.

        (8)  Energetický regulační úřad posuzuje soulad desetiletého plánu rozvoje přepravní soustavy s požadavky na 
realizaci investic do přepravní soustavy uplatněnými v konzultačním procesu podle odstavců 6 a 7 a soulad s plánem 
rozvoje soustavy pro celou Evropskou unii podle Nařízení o podmínkách přístupu k plynárenským přepravním soustavám. 
Při posuzování souladu desetiletého plánu rozvoje přepravní soustavy s plánem rozvoje soustavy pro celou Evropskou 
unii může Energetický regulační úřad konzultovat desetiletý plán rozvoje přepravní soustavy s Agenturou.

        (9)  Nezahrnuje-li desetiletý plán rozvoje přepravní soustavy opodstatněné požadavky na realizaci investic do 
přepravní soustavy, je-li v rozporu s plánem rozvoje soustavy pro celou Evropskou unii nebo trpí-li jinými vadami, může 
Energetický regulační úřad provozovateli přepravní soustavy nařídit, aby desetiletý plán rozvoje přepravní soustavy 
změnil nebo odstranil vady, a stanoví k tomu přiměřenou lhůtu. Rozhodnutí o nařízení změny desetiletého plánu rozvoje 
přepravní soustavy nebo odstranění jiných vad obsahuje odůvodnění a je prvním úkonem v řízení.

        (10)  Nerozhodne-li Energetický regulační úřad o nařízení změny desetiletého plánu rozvoje přepravní soustavy 
nebo odstranění jiných vad do 2 měsíců ode dne jeho předložení Energetickému regulační úřadu, platí, že desetiletý plán 
rozvoje přepravní soustavy je úplný a bez vad. Po dobu vedení konzultace s Agenturou podle odstavce  8 lhůta neběží.

§ 58l

Opatření k uskutečnění investic podle desetiletého plánu rozvoje přepravní soustavy nezávislého
provozovatele přepravní soustavy

        (1)  Energetický regulační úřad sleduje a vyhodnocuje provádění desetiletého plánu rozvoje přepravní soustavy.

        (2)  Pokud nezávislý provozovatel přepravní soustavy neuskuteční investici do přepravní soustavy, která měla být 
podle desetiletého plánu rozvoje přepravní soustavy uskutečněna ve stanoveném termínu podle § 58k odst.  3 písm.  c) a 
je stále relevantní podle aktuálního plánu rozvoje přepravní soustavy, může Energetický regulační úřad rozhodnout o

a)   nařízení uskutečnění této investice ve lhůtě stanovené Energetickým regulačním úřadem,
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b)   provedení výběrového řízení na poskytnutí úvěru pro financování investice do přepravní soustavy a stanovení 
podmínek tohoto řízení nebo o provedení emise dluhopisů nezávislého provozovatele přepravní soustavy a 
stanovení podmínek takové emise,

c)    nařízení navýšení základního kapitálu nezávislého provozovatele přepravní soustavy a stanovení podmínek 
navýšení základního kapitálu; ustanovení obchodního zákoníku o přednostním právu akcionáře na upsání nových 
akcií se nepoužijí.

        (3)  Energetický regulační úřad uloží taková opatření podle odstavce  2, která s přihlédnutím k okolnostem jsou 
přiměřená a nejlépe povedou k uskutečnění investice do přepravní soustavy. Podle povahy věci může Energetický 
regulační úřad rozhodnout o uložení jednoho opatření nebo uložení více opatření současně.

        (4)  Energetický regulační úřad opatření podle odstavce  2 neuloží, pokud nezávislý provozovatel přepravní soustavy 
prokáže, že uskutečnění investice brání překážka, jež nastala nezávisle na vůli nezávislého provozovatele přepravní 
soustavy a nezávislý provozovatel přepravní soustavy vyvinul veškeré úsilí, které lze po něm spravedlivě požadovat, aby 
k uskutečnění investice došlo.

        (5)  Náklady vzniklé nezávislému provozovateli přepravní soustavy v souvislosti s uskutečněním investice v souladu 
s desetiletým plánem rozvoje přepravní soustavy se považují za náklady na zajištění efektivního výkonu licencované 
činnosti podle tohoto zákona.

§ 58m

Připojení k přepravní soustavě nezávislého
provozovatele přepravní soustavy

        (1)  Nezávislý provozovatel přepravní soustavy je povinen připojit k přepravní soustavě zařízení jiné přepravní 
soustavy, distribuční soustavy, zásobník plynu nebo odběrné plynové zařízení, jestliže žadatel uplatnil požadavek na 
realizaci investice do přepravní soustavy při přípravě desetiletého plánu rozvoje přepravní soustavy nebo konzultaci 
vedené Energetickým regulačním úřadem a investice vyvolaná připojením do přepravní soustavy je v desetiletém plánu 
rozvoje přepravní soustavy zahrnuta. Ustanovení tohoto zákona o právu nezávislého provozovatele přepravní soustavy 
odmítnout připojení do přepravní soustavy se nepoužijí.

        (2)  Povinnost připojení podle odstavce  1 zaniká, pokud uskutečnění investice do přepravní soustavy brání 
překážka, pro kterou není Energetický regulační úřad oprávněn uložit nezávislému provozovateli přepravní soustavy 
opatření k uskutečnění investic podle desetiletého plánu rozvoje přepravní soustavy.

        (3)  Ustanovení odstavce  1 platí obdobně pro zvyšování přepravní kapacity z důvodu zvýšení výkonu připojeného 
zařízení.

§ 58n

Vlastnické oddělení provozovatele přepravní
soustavy

        (1)  Provozovatel přepravní soustavy, který není součástí vertikálně integrovaného plynárenského podnikatele, musí 
být z hlediska své společnické struktury nezávislý na výrobě elektřiny nebo výrobě plynu nebo na obchodu s elektřinou 
nebo s plynem.

        (2)  K zajištění nezávislosti provozovatele přepravní soustavy musí být splněny tyto podmínky nezávislosti:

a)   provozovatel přepravní soustavy je vlastníkem přepravní soustavy,
b)   nad provozovatelem přepravní soustavy nebo nad jeho podnikem nevykonává přímo ani nepřímo kontrolu osoba 

nebo skupina osob jednajících ve shodě, která nebo které

1.   vykonávají přímo nebo nepřímo kontrolu nad výrobcem elektřiny, výrobcem plynu, obchodníkem s elektřinou 
nebo obchodníkem s plynem nebo ve vztahu k nim uplatňují jakékoliv jiné právo,

2.   vyrábí elektřinu nebo plyn nebo obchodují s elektřinou nebo s plynem,

c)    ve vztahu k provozovateli přepravní soustavy neuplatňuje jakékoliv jiné právo osoba nebo skupina osob 
jednajících ve shodě, která nebo které

1.   vykonávají přímo nebo nepřímo kontrolu nad výrobcem elektřiny, výrobcem plynu, obchodníkem s elektřinou 
nebo obchodníkem s plynem,

2.   vyrábí elektřinu nebo plyn nebo obchodují s elektřinou nebo s plynem,
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d)   provozovatel přepravní soustavy

1.   sám nebo jednáním ve shodě s jinými osobami nevykonává přímo ani nepřímo kontrolu nad výrobcem 
elektřiny nebo plynu nebo nad obchodníkem s elektřinou nebo plynem ani ve vztahu k nim neuplatňuje 
jakékoli jiné právo,

2.   nevyrábí elektřinu nebo plyn nebo neobchoduje s elektřinou nebo s plynem, ani není vlastníkem výrobny 
elektřiny nebo plynu,

e)   členy statutárního orgánu, členy dozorčí rady, prokuristu nebo členy jiného orgánu provozovatele přepravní 
soustavy určeného stanovami není oprávněna jmenovat, volit nebo jinak ustanovit osoba nebo skupina osob 
jednajících ve shodě, která nebo které

1.   vykonávají kontrolu nad výrobcem elektřiny, výrobcem plynu, obchodníkem s elektřinou nebo obchodníkem s 
plynem nebo ve vztahu k nim uplatňují jakékoli jiné právo,

2.   vyrábí elektřinu nebo plyn nebo obchodují s elektřinou nebo s plynem,

f)     statutárním orgánem nebo jeho členem, členem dozorčí rady, prokuristou nebo členem jiného orgánu 
provozovatele přepravní soustavy určeného stanovami není osoba, která je členem dozorčí rady, statutárním 
orgánem nebo členem statutárního orgánu, prokuristou nebo členem jiného orgánu společnosti určeného 
stanovami výrobce elektřiny, výrobce plynu, obchodníka s elektřinou nebo obchodníka s plynem.

        (3)  Je-li osobou nebo jednou z osob podle odstavce  2 písm.  b), c) nebo e) Česká republika, územní samosprávný 
celek nebo jiná osoba veřejného práva, nepovažují se za tutéž osobu dva odlišné státní orgány, orgány územního 
samosprávného celku nebo jiné osoby veřejného práva, z nichž jedna vykonává kontrolu nebo jiné právo nad 
provozovatelem přepravní soustavy a druhá vykonává kontrolu nebo jiné právo nad výrobcem elektřiny či plynu nebo 
obchodníkem s elektřinou či s plynem, a které jsou vzájemně nezávislé.

        (4)  Podmínky nezávislosti podle odstavce  2 se považují za splněné i tehdy, jestliže se provozovatel přepravní 
soustavy účastní na založení právnické osoby za účelem provozování přepravních soustav v jednom nebo více státech 
nebo v takové osobě získá účast a přenechá takové osobě přepravní soustavu k jejímu provozování společně s dalšími 
přepravními soustavami. To neplatí, pokud by se na podnikání právnické osoby založené za účelem provozování 
přepravních soustav podle předchozí věty účastnily jiné osoby, které nebyly příslušnými orgány členských států určeny 
jako vlastnicky oddělení provozovatelé přepravních soustav, nezávislí provozovatelé soustav nebo nezávislí 
provozovatelé přepravních soustav.

        (5)  Výrobce elektřiny nebo obchodník s elektřinou, výrobce plynu, obchodník s plynem nesmí sám nebo jednáním 
ve shodě s jinými osobami vykonávat přímou nebo nepřímou kontrolu nad provozovatelem přepravní soustavy, ani ve 
vztahu k němu vykonávat hlasovací právo spojené s vlastnictvím podílu provozovatele přepravní soustavy, ustanovovat 
nebo odvolávat členy dozorčí rady, statutární orgán nebo jeho členy nebo vlastnit většinový podíl.

        (6)  Jiným právem podle odstavců 2 a 3 se rozumí zejména

a)   právo vykonávat hlasovací práva ve společnosti,
b)   vlastnictví účastnických cenných papírů, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 50 % základního kapitálu 

společnosti,
c)    právo jmenovat, volit nebo jinak ustanovit a odvolávat členy dozorčí rady, členy statutárního orgánu, členy jiného 

orgánu společnosti určeného stanovami nebo prokuristu.

§ 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,
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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 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 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,
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; 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.

        (3)  Vznikla-li vlastníku nebo nájemci nemovitosti v důsledku výkonu práv provozovatele distribuční soustavy podle 
odstavce 1 písm.  d) až i) majetková újma nebo je-li omezen v užívání nemovitosti, má právo na přiměřenou 

jednorázovou náhradu,5)  včetně úhrady nákladů na vypracování znaleckého posudku. Právo na tuto náhradu je nutno 
uplatnit u provozovatele distribuční soustavy, který způsobil majetkovou újmu nebo omezení užívání nemovitosti, do 6 
měsíců ode dne, kdy se o tom vlastník nebo nájemce dozvěděl.

        (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.
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        (7)  V případech uvedených v odstavci 1 písm.  j) je právo na náhradu škody a ušlého zisku vyloučeno. To neplatí, 
nesplní-li provozovatel distribuční soustavy oznamovací povinnost podle odstavce 5 nebo v případech, kdy poruchu podle 
písmene b) bodu 4 prokazatelně zaviní 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)   zajistit distribuci plynu na základě uzavřených smluv a ve stanovené kvalitě,
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 podmínky připojení,
e)   poskytnout distribuci plynu každému, kdo o to požádá a splňuje podmínky přístupu k distribuční soustavě, s 

výjimkou prokazatelného nedostatku volné kapacity zařízení pro distribuci plynu nebo při ohrožení spolehlivého a 
bezpečného provozu distribuční soustavy nebo přepravní soustavy; odmítnutí distribuce plynu 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 parametry a zveřejňovat ukazatele kvality dodávek plynu a souvisejících služeb,
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 zajišťuje distribuci plynu, 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 distribuci plynu pro účely regulace,
l)     zajistit přepravu plynu a distribuci plynu pro provozovatele distribuční soustavy nepřipojené přímo k přepravní 

soustavě v rozsahu spotřeby plynu účastníků trhu s plynem, jejichž odběrné plynové zařízení je připojeno k jeho 
distribuční 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,
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 skutečností majících povahu obchodního tajemství a dalších obchodně citlivých informací, které 

získává při výkonu své činnosti 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.

§ 59a

Oddělení provozovatelů distribuční soustavy

        (1)  Provozovatel distribuční soustavy, je-li součástí vertikálně integrovaného plynárenského podnikatele, musí být 
od 1. ledna 2007 z hlediska své právní formy, organizace a rozhodování nezávislý na jiných činnostech netýkajících se 
distribuce plynu, přepravy plynu a uskladňování plynu. Tento požadavek neznamená požadavek na oddělení vlastnictví 
majetku.
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        (2)  K zajištění nezávislosti provozovatele distribuční soustavy podle odstavce 1 se od 1. ledna 2007 uplatní tato 
minimální kritéria:

a)   osoby odpovědné za řízení provozovatele distribuční soustavy se nesmí přímo ani nepřímo podílet na 
organizačních strukturách vertikálně integrovaného plynárenského podnikatele, jenž je odpovědný, přímo nebo 
nepřímo, za běžný provoz výroby plynu a obchod s plynem nebo elektřinou; statutárním orgánem nebo jeho 
členem, prokuristou nebo vedoucím zaměstnancem provozovatele distribuční soustavy nemůže být fyzická osoba, 
která je současně statutárním orgánem nebo jeho členem, prokuristou nebo vedoucím zaměstnancem držitele 
licence na výrobu plynu, obchod s plynem nebo s elektřinou, který je součástí téhož vertikálně integrovaného 
plynárenského podnikatele,

b)   musí být přijata veškerá vhodná opatření, aby k profesionálním zájmům statutárního orgánu nebo jeho člena, 
prokuristy nebo vedoucích zaměstnanců odpovědných za řízení provozovatele distribuční soustavy bylo přihlíženo 
způsobem, který zajišťuje jejich nezávislé jednání; statutární orgán nebo jeho člen, prokurista nebo vedoucí 
zaměstnanec provozovatele distribuční soustavy nesmí přijímat žádné odměny a jiná majetková plnění od držitelů 
licence na výrobu plynu, obchod s plynem nebo elektřinou v rámci téhož vertikálně integrovaného plynárenského 
podnikatele; odměňování statutárního orgánu nebo jeho člena, prokuristy nebo vedoucího zaměstnance 
provozovatele distribuční soustavy nesmí být závislé na hospodářských výsledcích dosahovaných těmito ostatními 
držiteli licencí v rámci téhož vertikálně integrovaného plynárenského podnikatele,

c)    provozovatel distribuční soustavy musí disponovat skutečnými rozhodovacími právy ve vztahu k majetku 
nezbytnému k provozování, údržbě a rozvoji distribuční soustavy, jejichž výkon je nezávislý na vertikálně 
integrovaném plynárenském podnikateli; mateřská společnost nesmí udělovat provozovateli distribuční soustavy 
jakékoliv pokyny ohledně běžného provozu nebo údržby distribuční soustavy, a rovněž nesmí jakýmkoliv jiným 
způsobem zasahovat do rozhodování o výstavbě či modernizaci částí distribuční soustavy, pokud takové 
rozhodnutí nejde nad rámec schváleného finančního plánu, či jiného obdobného nástroje; tím není dotčeno 
oprávnění mateřské společnosti schvalovat roční finanční plán či jiný obdobný nástroj provozovatele distribuční 
soustavy a schvalovat jeho maximální limity zadlužení.

        (3)  Provozovatel distribuční soustavy musí přijmout vnitřním předpisem program rovného zacházení, kterým stanoví

a)   opatření k vyloučení diskriminačního jednání provozovatele distribuční soustavy ve vztahu k účastníkům trhu s 
plynem, kteří nejsou součástí téhož vertikálně integrovaného plynárenského podnikatele s provozovatelem 
distribuční soustavy,

b)   povinnosti a práva zaměstnanců provozovatele distribuční soustavy ke splnění účelů programu rovného zacházení.

        (4)  Provozovatel distribuční soustavy jmenuje nebo jinak ustanoví auditora programu. Provozovatel distribuční 
soustavy je povinen zajistit, aby auditor programu měl vytvořeny podmínky pro nezávislý výkon své funkce, zejména 
dostatečné pravomoci k plnění své funkce a dostatečné materiální a organizační podmínky. Způsob odměňování auditora 
programu nesmí být na újmu nezávislého výkonu jeho funkce.

        (5)  Auditor programu je povinen dohlížet na provádění programu rovného zacházení. Auditor programu zpracovává 
a předkládá do 30. dubna následujícího kalendářního roku Energetickému regulačnímu úřadu a ministerstvu výroční 
zprávu o opatřeních přijatých k provádění programu rovného zacházení za uplynulý rok. Výroční zprávu zároveň zveřejní 
způsobem umožňujícím dálkový přístup. Provozovatel distribuční soustavy je povinen poskytnout auditorovi programu 
veškeré informace a podklady nezbytné pro řádný výkon jeho činnosti a jinou nezbytnou součinnost. Provozovatel 
distribuční soustavy je povinen seznámit s programem rovného zacházení statutární orgán nebo jeho členy, členy dozorčí 
rady a všechny zaměstnance.

        (6)  Provozovatel distribuční soustavy nesmí od 1. ledna 2007 držet podíly v jiné právnické osobě, která je držitelem 
licence na výrobu plynu, obchod s plynem nebo elektřinou.

        (7)  Statutární orgán nebo jeho člen, prokurista nebo vedoucí zaměstnanec provozovatele distribuční soustavy 
nesmí od 1. ledna 2007 držet podíly převyšující 1 % základního kapitálu v jiné právnické osobě v rámci téhož vertikálně 
integrovaného plynárenského podnikatele, která je držitelem licence na výrobu plynu, obchod s plynem nebo s elektřinou.

        (8)  Od 1. ledna 2007 nesmí provozovatel distribuční soustavy uzavírat ovládací smlouvy k podrobení jednotnému 
řízení jiného držitele licence na výrobu plynu, obchod s plynem nebo elektřinou ani v takovém řízení podle již uzavřených 
ovládacích smluv pokračovat.

        (9)  Pokud je povinnost oddělení činností podle tohoto zákona provedena nájmem podniku nebo jeho části, je 
nájemce povinen převzít pronajatý podnik nebo jeho část do svého účetnictví. Pokud je povinnost oddělení podle tohoto 
zákona provedena nájmem jednotlivého majetku, je pronajímatel povinen sdělit nájemci informace o hodnotě pronajatého 
majetku v rozsahu požadovaném Energetickým regulačním úřadem pro účely cenové regulace.
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        (10)  Oddělení činností podle tohoto zákona není vyžadováno u vertikálně integrovaného plynárenského podnikatele, 
který poskytuje služby pro méně než 90 000 připojených zákazníků.

        (11)  O možnosti zahrnutí prokazatelných minimálních oprávněných nákladů vzniklých držiteli licence na distribuci 
plynu v souvislosti s plněním povinnosti oddělení provozovatele distribuční soustavy do regulovaných cen může 
rozhodnout Energetický regulační úřad.

        (12)  Provozovatel distribuční soustavy, je-li součástí vertikálně integrovaného plynárenského podnikatele, musí 
jednat tak, aby neuvedl v omyl jiného účastníka trhu s plynem, pokud se jedná o možnost záměny s obchodníkem s 
plynem nebo s výrobcem plynu, který je součástí téhož vertikálně integrovaného plynárenského podnikatele.

§ 60

Provozovatel zásobníku plynu

        (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 činnosti 
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.

        (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; 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.

        (3)  Vznikla-li vlastníku nebo nájemci nemovitosti v důsledku výkonu práv provozovatele zásobníku plynu podle 
odstavce 1 písm.  a) až e) majetková újma nebo je-li omezen v užívání nemovitosti, má právo na přiměřenou 

jednorázovou náhradu5) včetně úhrady nákladů na vypracování znaleckého posudku. Právo na tuto náhradu je nutno 
uplatnit u provozovatele zásobníku plynu, který způsobil majetkovou újmu nebo omezení užívání nemovitosti, do 6 
měsíců ode dne, kdy se o tom vlastník nebo nájemce dozvěděl.

        (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.
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        (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 a ušlého zisku 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,
d)   poskytovat provozovateli přepravní nebo provozovateli distribuční soustavy, na kterou jsou jeho zařízení pro 

uskladňování plynu napojena, informace nutné k zajištění vzájemné provozuschopnosti,
e)   zajistit měření množství předávaného a přebíraného plynu a předávat data nezbytná pro zúčtovaní odchylek 

operátorovi trhu a účastníkovi trhu s plynem, pro kterého zajišťuje uskladnění plynu,
f)     vést samostatné účty za uskladňování plynu,
g)   vypracovávat denní, měsíční, roční a desetiletou bilanci kapacit a výkonů zásobníku plynu, vyhodnocovat ji a 

předávat operátorovi trhu a provozovateli přepravní soustavy,
h)    vypracovat do 6 měsíců po udělení licence na uskladňování plynu havarijní plán zásobníku plynu podle tohoto 

zákona, zaslat jej ministerstvu a každoročně upřesňovat,
i)     zveřejňovat rozsah a termíny odstávek zařízení pro uskladňování plynu a upozorňovat na předpokládané snížení 

uskladňovací kapacity,
j)     zřídit a provozovat technický dispečink, který odpovídá za dispečerské řízení zásobníku plynu,
k)    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 přístupu, s výjimkou případu 
prokazatelného nedostatku volné kapacity zařízení pro uskladňování plynu nebo při ohrožení spolehlivého a 
bezpečného provozu zásobníků plynu; případné odmítnutí přístupu k zásobníku plynu musí mít písemnou formu a 
musí být odůvodněno,

l)     prodat plyn účastníka trhu s plynem, nebyl-li takto uskladněný plyn z důvodů na straně tohoto účastníka trhu s 
plynem vytěžen z zásobníku plynu do skončení účinnosti smlouvy,

m)  vyhlašovat stav nouze v rámci zásobníku plynu,
n)    každoročně zpracovávat a zveřejňovat předpokládaný rozvoj zásobníku plynu, a to na období nejméně 5 let,
o)   zajišťovat ochranu skutečností majících povahu obchodního tajemství a dalších obchodně citlivých informací, které 

získává při výkonu své činnosti,
p)   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,

q)   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,

r)    dodržovat parametry a zveřejňovat ukazatele kvality dodávek plynu a souvisejících služeb,
s)    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 o).

§ 60a

Oddělení provozovatele zásobníku plynu

        (1)  Provozovatel zásobníku plynu, pokud je součástí vertikálně integrovaného plynárenského podnikatele, musí být 
z hlediska své právní formy, organizace a rozhodování nezávislý na jiných činnostech netýkajících se přepravy, 
uskladňování a distribuce plynu. Tento požadavek neznamená požadavek na oddělení vlastnictví majetku.

        (2)  K zajištění nezávislosti provozovatele zásobníku plynu podle odstavce  1 se uplatní tato minimální kritéria:

a)   osoby odpovědné za řízení provozovatele zásobníku plynu se nesmí přímo ani nepřímo podílet na organizačních 
strukturách vertikálně integrovaného plynárenského podnikatele, jenž je odpovědný, přímo nebo nepřímo, za 
běžný provoz výroby plynu a obchod s plynem nebo elektřinou; statutárním orgánem nebo jeho členem, 
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prokuristou nebo vedoucím zaměstnancem provozovatele zásobníku plynu nemůže být fyzická osoba, která je 
současně statutárním orgánem nebo jeho členem, prokuristou nebo vedoucím zaměstnancem držitele licence na 
výrobu plynu, obchod s plynem nebo s elektřinou, který je součástí téhož vertikálně integrovaného plynárenského 
podnikatele,

b)   musí být přijata veškerá vhodná opatření, aby k profesionálním zájmům statutárního orgánu nebo jeho člena, 
prokuristy nebo vedoucích zaměstnanců odpovědných za řízení provozovatele zásobníku plynu bylo přihlíženo 
způsobem, který zajišťuje jejich nezávislé jednání; statutární orgán nebo jeho člen, prokurista nebo vedoucí 
zaměstnanec provozovatele zásobníku plynu nesmí přijímat žádné odměny a jiná majetková plnění od držitelů 
licence na výrobu plynu, obchod s plynem nebo elektřinou v rámci téhož vertikálně integrovaného plynárenského 
podnikatele; odměňování statutárního orgánu nebo jeho člena, prokuristy nebo vedoucího zaměstnance 
provozovatele zásobníku plynu nesmí být závislé na hospodářských výsledcích dosahovaných těmito ostatními 
držiteli licencí v rámci téhož vertikálně integrovaného plynárenského podnikatele,

c)    provozovatel zásobníku plynu musí disponovat skutečnými rozhodovacími právy ve vztahu k majetku nezbytnému 
k provozování, údržbě a rozvoji zásobníku plynu, jejichž výkon je nezávislý na vertikálně integrovaném 
plynárenském podnikateli; mateřská společnost nesmí udělovat provozovateli zásobníku plynu jakékoliv pokyny 
ohledně běžného provozu nebo údržby zásobníku plynu, a rovněž nesmí jakýmkoliv jiným způsobem zasahovat do 
rozhodování o výstavbě či modernizaci částí zásobníku plynu, pokud takové rozhodnutí nejde nad rámec 
schváleného finančního plánu, či jiného obdobného nástroje; tím není dotčeno oprávnění mateřské společnosti 
schvalovat roční finanční plán či jiný obdobný nástroj provozovatele zásobníku plynu a schvalovat jeho maximální 
limity zadlužení.

        (3)  Provozovatel zásobníku plynu musí přijmout vnitřním předpisem program rovného zacházení, kterým stanoví

a)   opatření k vyloučení diskriminačního jednání provozovatele zásobníku plynu ve vztahu k účastníkům trhu s plynem, 
kteří nejsou součástí téhož vertikálně integrovaného plynárenského podnikatele s provozovatelem zásobníku 
plynu,

b)   povinnosti a práva zaměstnanců provozovatele zásobníku plynu za splnění programu rovného zacházení.

        (4)  Provozovatel zásobníku plynu jmenuje nebo jinak ustanoví auditora programu. Provozovatel zásobníku plynu je 
povinen zajistit, aby auditor programu měl vytvořeny podmínky pro nezávislý výkon své funkce, zejména dostatečné 
pravomoci k plnění své funkce a dostatečné materiální a organizační podmínky. Způsob odměňování auditora programu 
nesmí být na újmu nezávislého výkonu jeho funkce.

        (5)  Auditor programu je povinen dohlížet nad prováděním programu rovného zacházení. Auditor programu 
zpracovává a předkládá do 30. dubna následujícího kalendářního roku Energetickému regulačnímu úřadu a ministerstvu 
výroční zprávu o opatřeních přijatých k provádění programu rovného zacházení za uplynulý rok. Výroční zprávu zároveň 
zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup. Provozovatel zásobníku plynu je povinen poskytnout auditorovi 
programu veškeré informace a podklady nezbytné pro řádný výkon jeho činnosti a jinou nezbytnou součinnost. 
Provozovatel zásobníku plynu je povinen seznámit s programem rovného zacházení statutární orgán nebo jeho členy, 
členy dozorčí rady a všechny zaměstnance.

§ 61

Obchodník s plynem

        (1)  Obchodník s plynem má právo

a)   nakupovat plyn a prodávat jej ostatním účastníkům trhu s plynem,
b)   nakupovat plyn z jiných států a prodávat plyn do jiných států,
c)    na přístup do těžebního plynovodu, přepravní soustavy, distribučních soustav, zásobníků plynu za podmínek 

stanovených tímto zákonem,
d)   ukončit nebo přerušit dodávku plynu zákazníkovi při neoprávněném odběru plynu,
e)   na poskytnutí informací od operátora trhu, provozovatele přepravní soustavy a provozovatelů distribučních soustav 

nezbytných k vyúčtování dodávek plynu zákazníkům, jejichž odběrné plynové zařízení je připojeno k přepravní 
nebo distribuční soustavě,

f)     na poskytnutí nezbytných informací pro plnění svých povinností od ostatních účastníků trhu s plynem.

        (2)  Obchodník s plynem je povinen

a)   vypracovávat denní, měsíční, roční a desetiletou obchodní bilanci, a to včetně údajů o vývozech plynu z České 
republiky a dovozech plynu do České republiky s uvedením zdrojů plynu, vyhodnocovat je a předávat společně s 

měsíčními údaji o počtech svých zákazníků s roční spotřebou nižší než 400  tis. m3, kteří změnili dodavatele plynu 
operátorovi trhu a provozovateli přepravní soustavy,
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b)   řídit se v případě vyhlášení stavu nouze pokyny dispečinků příslušných provozovatelů,
c)    dodržovat rovnováhu mezi množstvím plynu, který je mu do plynárenské soustavy dodáván, a množstvím plynu, 

který z plynárenské soustavy odebírá,
d)   zajistit zákazníkům, kterým dodává plyn, jeho bezpečnou a spolehlivou dodávku při dodržení bezpečnostního 

standardu,
e)   poskytovat provozovateli přepravní soustavy, provozovateli distribuční soustavy nebo provozovateli zásobníku 

plynu informace nezbytné pro zajištění provozu a rozvoje plynárenské soustavy,
f)     vykonávat činnost dodavatele poslední instance podle § 12a,
g)   účtovat odděleně za dodávku plynu poslední instance,
h)    dodržovat parametry a zveřejňovat ukazatele kvality dodávek plynu a souvisejících služeb,
i)     předávat operátorovi trhu nezbytné informace pro plnění povinností operátora trhu podle § 20a,
j)     zaregistrovat se do 30 dnů od udělení licence na obchod s plynem u operátora trhu; zaregistrováním se obchodník 

s plynem stává registrovaným účastníkem trhu,
k)    zajišťovat propagaci energetických služeb a jejich nabídky zákazníkům za konkurenceschopné ceny energetických 

služeb,
l)     zajistit svým zákazníkům informaci, způsobem umožňujícím dálkový přístup, o Kontrolním seznamu evropského 

spotřebitele energie vypracovaném Komisí a zveřejněném Energetickým regulačním úřadem,
m)  v případě uplatnění práva zákazníka na změnu dodavatele plynu sdělit zákazníkovi, který podal výpověď ze 

smlouvy, jejímž předmětem je dodávka plynu, datum ukončení této smlouvy, pokud informace o začátku a délce 
výpovědní doby není uvedena v jeho obchodních podmínkách.

§ 61a

Dočasné pozastavení povinnosti umožnit
přístup třetích stran

        (1)  Mohou-li obchodníkovi s plynem v důsledku použití ustanovení tohoto zákona, které se týkají povinnosti držitele 
licence na výrobu plynu, přepravu plynu, distribuci plynu, uskladňování plynu, umožnit přístup třetích stran k zařízením, 
na kterých vykonává licencovanou činnost, vzniknout závažné ekonomické problémy, jež mají původ v jím uzavřené 
smlouvě, ve které se obchodník s plynem zavazuje uhradit nasmlouvané množství plynu bez ohledu na to, jestli je 
skutečně odebral (dále jen "smlouva odeber nebo plať"), má právo podat Energetickému regulačnímu úřadu žádost o 
vydání rozhodnutí o dočasném pozastavení povinnosti provozovatele přepravní soustavy, provozovatele distribuční 
soustavy, provozovatele zásobníku plynu nebo výrobce umožnit přístup třetích stran do přepravní soustavy, distribuční 
soustavy, zásobníku plynu nebo do těžebního plynovodu (dále jen "dočasné pozastavení").

        (2)  Písemná žádost o dočasné pozastavení musí obsahovat

a)   obchodní firmu nebo název právnické osoby, její sídlo, identifikační číslo, bylo-li přiděleno, a údaje o jejím 
statutárním orgánu, u fyzické osoby jméno a příjmení, nebo obchodní firmu, rodné číslo a identifikační číslo, pokud 
byla přidělena, nebo datum narození, a bydliště,

b)   označení zařízení nebo určení vymezeného území, pro něž je vydání rozhodnutí o dočasném pozastavení 
požadováno, rozsah, v jakém je pro označené zařízení nebo vymezené území vydání rozhodnutí o dočasném 
pozastavení požadováno a požadovanou dobu platnosti rozhodnutí o dočasném pozastavení,

c)    úředně ověřenou kopii příslušné smlouvy odeber nebo plať,
d)   specifikaci ekonomických a finančních problémů, které pro žadatele o dočasné pozastavení vyplývají nebo by 

mohly vyplynout ze smlouvy odeber nebo plať,
e)   popis kroků, které žadatel o dočasné pozastavení učinil před podáním žádosti, aby snížil nebo odvrátil nebezpečí 

ekonomických a finančních problémů, které pro něj vyplývají nebo by mohly vyplynout ze smlouvy odeber nebo 
plať.

        (3)  Žadatel o dočasné pozastavení je povinen předložit Energetickému regulačnímu úřadu písemnou žádost podle 
odstavce 2 nejpozději 4 měsíce před požadovaným termínem uplatnění dočasného pozastavení. U každé smlouvy 
odeber nebo plať může Energetický regulační úřad po posouzení žádosti rozhodnout o dočasném pozastavení pouze 
jednou. Vzniknou-li však nebo mohou-li vzniknout závažné ekonomické nebo finanční problémy jiného charakteru, jež 
mají původ v téže smlouvě odeber nebo plať, pro kterou bylo dočasné pozastavení již uděleno, může Energetický 
regulační úřad rozhodnout o dočasném pozastavení pro jednu smlouvu odeber nebo plať i vícekrát.

        (4)  Na udělení dočasného pozastavení není právní nárok. Energetický regulační úřad při posuzování žádosti přihlíží 
vždy k těmto kritériím:

a)   souladu se státní energetickou koncepcí,
b)   závažnosti hospodářských a finančních obtíží, kterým žadatel o dočasné pozastavení čelí,
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c)    cíli dosáhnout konkurenčního prostředí na trhu s plynem v České republice, skutečnému stavu hospodářské 
soutěže na tomto trhu a vlivu, který by případné rozhodnutí o dočasném pozastavení mělo na otevírání trhu s 
plynem v České republice,

d)   postavení žadatele o dočasné pozastavení na plynárenském trhu,
e)   datu podpisu a podmínkám dotčené smlouvy odeber nebo plať, včetně rozsahu, v němž tato smlouva pamatuje na 

možné změny na trhu s plynem v České republice,
f)     krokům žadatele o dočasné pozastavení vedoucím k odvrácení nebezpečí ekonomických a finančních problémů, 

vyplývajících ze smlouvy odeber nebo plať,
g)   rozsahu, v němž v době uzavírání smlouvy odeber nebo plať mohl žadatel o dočasné pozastavení předpokládat 

vznik závažných ekonomických nebo finančních problémů z ní vyplývajících,
h)    stupni technického a funkčního propojení dotčené soustavy nebo zásobníku plynu nebo těžebního plynovodu s 

ostatními částmi plynárenské soustavy České republiky,
i)     stanoviskům ministerstva, Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a provozovatelů dotčených soustav, 

zásobníků plynu a těžebních plynovodů, kteří jsou neopomenutelnými účastníky správního řízení ve věci 
dočasného pozastavení.

        (5)  Rozhodnutí o udělení dočasného pozastavení musí mít formu správního rozhodnutí a musí obsahovat zejména:

a)   obchodní firmu nebo název právnické osoby, její sídlo, identifikační číslo, bylo-li přiděleno, a údaje o jejím 
statutárním orgánu, u fyzické osoby jméno a příjmení nebo obchodní firmu, rodné číslo a identifikační číslo, pokud 
byla přidělena, nebo datum narození a bydliště,

b)   dobu platnosti dočasného pozastavení,
c)    rozsah uplatnění dočasného pozastavení,
d)   odůvodnění dočasného pozastavení.

        (6)  Rozhodnutí o udělení dočasného pozastavení oznamuje Energetický regulační úřad účastníkům řízení a Komisi.

        (7)  Požádá-li Komise do 8 týdnů ode dne doručení rozhodnutí o udělení dočasného pozastavení o jeho změnu nebo 
zrušení, Energetický regulační úřad takové rozhodnutí o udělení dočasného pozastavení zruší nebo změní. Při zrušení 
nebo změně rozhodnutí dbá Energetický regulační úřad na to, aby práva nabytá v dobré víře byla co nejméně dotčena.

§ 62

Zákazník

        (1)  Zákazník má právo na

a)   připojení svého odběrného plynového zařízení k přepravní nebo distribuční soustavě při dodržení podmínek 
připojení, pokud má k připojení souhlas vlastníka dotčené nemovitosti,

b)   volbu a bezplatnou změnu dodavatele plynu,
c)    dopravu dohodnutého množství plynu, pokud jej má smluvně zajištěn a pokud má na tuto činnost uzavřenu 

smlouvu s provozovatelem přepravní soustavy nebo distribuční soustavy a pokud to technické podmínky přepravní 
nebo distribuční soustavy umožňují,

d)   zřízení přímého plynovodu za podmínek stanovených tímto zákonem,
e)   přístup do přepravní soustavy, distribuční soustavy, k zásobníku plynu za podmínek stanovených tímto zákonem.

        (2)  Zákazník je povinen

a)   uhradit výrobci plynu nebo provozovateli přepravní soustavy nebo provozovateli distribuční soustavy stanovený 
podíl na oprávněných nákladech na připojení,

b)   umožnit instalaci měřicího zařízení provozovateli přepravní nebo distribuční soustavy, ke které je připojen,
c)    zajistit přístup k měřicím zařízením provozovateli příslušné soustavy, ke které je připojen,
d)   řídit se pokyny technických dispečinků provozovatele přepravní soustavy nebo provozovatele distribuční soustavy,
e)   předávat operátorovi trhu měsíční údaje o dodávce plynu, kterou si zajišťuje v zahraničí nebo u výrobce plynu,
f)     udržovat odběrné plynové zařízení v takovém stavu, aby se nestalo příčinou ohrožení života, zdraví či majetku 

osob, a v případě zjištění závady tuto bez zbytečného odkladu odstranit,
g)   při stavebních úpravách distribuční soustavy nebo její části včetně přípojek umožnit změnu místa připojení, včetně 

změny umístění hlavního uzávěru plynu a měřicího zařízení na veřejně přístupná místa; náklady na provedené 
změny hradí provozovatel distribuční soustavy,

h)    v případě, že si zajišťuje dodávku plynu sám a nejedná se o domácnost, poskytovat provozovateli přepravní 
soustavy, provozovateli distribuční soustavy nebo provozovateli zásobníku plynu informace nezbytné pro zajištění 
bezpečného a spolehlivého provozu plynárenské soustavy,
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i)     uhradit dodavateli poslední instance dodávku plynu podle § 12a, a to od okamžiku zahájení této dodávky,
j)     při uplatnění práva na volbu dodavatele podle odstavce  1 písm.  d) dodržovat sjednanou délku výpovědní doby, 

jedná-li se o smlouvu na dobu neurčitou.

        (3)  Zákazník, který si obstarává plyn sám, je povinen

a)   dodržovat rovnováhu mezi množstvím plynu, které si do plynárenské soustavy dodává, a množstvím plynu, které z 
plynárenské soustavy odebírá,

b)   předávat operátorovi trhu nezbytné informace pro plnění povinnosti operátora trhu podle § 20a.

        (4)  Vlastník nemovitosti, do které je zákazníkům v této nemovitosti dodáván plyn na základě smlouvy, je povinen

a)   tuto dodávku zákazníkům umožnit,
b)   udržovat společné odběrné plynové zařízení sloužící pro tuto dodávku ve stavu, který odpovídá právním 

předpisům, technickým normám a technickým pravidlům a umožňuje bezpečnou a spolehlivou dodávku plynu tak, 
aby se nestalo příčinou ohrožení života, zdraví či majetku osob a v případě zjištění závady tuto neprodleně 
odstranit,

c)    umožnit provozovateli distribuční soustavy přístup k tomuto odběrnému zařízení a zajistit údržbu tohoto zařízení.

        (5)  Společné odběrné plynové zařízení pro dodávku plynu v jedné nemovitosti je součástí této nemovitosti.

§ 63

(Chráněný zákazník)

zrušen zákonem č. 158/2009 Sb. (účinnost: 4. července 2009)

§ 64

Technické plynárenské dispečinky

        (1)  Bezpečný a spolehlivý provoz plynárenské soustavy zajišťují dispečinky plynárenských podnikatelů.

        (2)  Dispečinky plynárenských podnikatelů jsou povinny vzájemně spolupracovat a poskytovat nezbytné údaje pro 
dispečerské řízení.

        (3)  Při stavech nouze na celém území státu a činnostech bezprostředně zamezujících jejich vzniku jsou pokyny 
dispečinku provozovatele přepravní soustavy nadřazeny pokynům dispečinků provozovatelů distribučních soustav a 
provozovatelů zásobníků a dispečinků výrobců plynu. Pokyny dispečinku provozovatele místně příslušné distribuční 
soustavy, ke které je připojeno více než 90 000 zákazníků, jsou nadřazeny pokynům dispečinku provozovatelů 
distribučních soustav, pokynům dispečinku provozovatelů zásobníků plynu a pokynům dispečinku výrobců plynu na tuto 
soustavu připojených.

§ 65

Přímý plynovod

        (1)  Zákazníkovi je možné dodávat plyn přímo z přepravní soustavy nebo výrobny plynu nebo z plynárenského 
zařízení mimo plynárenskou soustavu České republiky, a to přímým plynovodem.

        (2)  Zákazník je oprávněn zřizovat přímé plynovody pouze tehdy, pokud mu byl odmítnut přístup k distribuční 
soustavě nebo přepravní soustavě.

        (3)  Provozovatel přímého plynovodu je povinen

a)   umožnit provozovateli přepravní soustavy nebo provozovateli distribuční soustavy instalovat měřicí zařízení a 
uhradit náklady na tuto instalaci,

b)   řídit se pokyny příslušných technických plynárenských dispečinků,
c)    zajistit provoz, údržbu a opravy přímého plynovodu tak, aby se nestal příčinou ohrožení života, zdraví či majetku 

osob.

§ 66
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Plynovodní přípojka

        (1)  Plynovodní přípojka musí být zřízena a provozována v souladu se smlouvou o připojení.

        (2)  Náklady na zřízení plynovodní přípojky hradí ten, v jehož prospěch byla zřízena. Vlastníkem přípojky je ten, kdo 
uhradil náklady na její zřízení.

        (3)  Vlastník plynovodní přípojky je povinen zajistit její provoz, údržbu a opravy tak, aby se nestala příčinou ohrožení 
života, zdraví či majetku osob.

        (4)  Provozovatel přepravní soustavy nebo provozovatel příslušné distribuční soustavy je povinen za úplatu 
plynovodní přípojku provozovat, udržovat a opravovat, pokud jej o to její vlastník písemně požádá.

§ 67

Výstavba vybraných plynových zařízení

        (1)  Výstavba vybraných plynových zařízení je možná pouze na základě státní autorizace (dále jen "autorizace"), o 
jejímž udělení rozhoduje ministerstvo. Na přeložku vybraného plynového zařízení nebo při jeho stavební úpravě, při které 
nedochází ke změně technických parametrů, se autorizace nevyžaduje.

        (2)  Vybranými plynovými zařízeními jsou

a)   přímé plynovody,
b)   zásobníky plynu,
c)    plynovody spojující plynárenskou soustavu se zahraničními plynárenskými soustavami,
d)   plynovody o tlakové úrovni vyšší než 0,4 Mpa,
e)   výrobny plynu.

        (3)  Autorizace je nepřenosná na jinou právnickou či fyzickou osobu a uděluje se na dobu uvedenou v žádosti, 
maximálně však na 5 let ode dne udělení s možností jejího prodloužení na základě žádosti držitele. Žádost o prodloužení 
platnosti autorizace je nutné podat nejméně 6 měsíců před skončením její platnosti.

        (4)  Na udělení autorizace na výstavbu vybraných plynových zařízení není právní nárok. Při udělování autorizace se 
posuzuje zejména efektivnost a hospodárnost dostupných energetických zdrojů a význam projektu pro vnitřní trh s 

plynem11).

(5)  Ministerstvo je v případech, v nichž uděluje autorizaci, dotčeným orgánem příslušným k vydání závazného 

stanoviska při umisťování a povolování staveb podle zvláštního právního předpisu24).

        (6)  Písemná žádost o udělení autorizace, kterou předkládá ministerstvu žadatel o udělení autorizace, musí 
obsahovat

a)   obchodní firmu nebo název právnické osoby, její sídlo, identifikační číslo, bylo-li přiděleno, a údaje o jejím 
statutárním orgánu, u fyzické osoby jméno a příjmení nebo obchodní firmu, rodné číslo a identifikační číslo, pokud 
byla přidělena, nebo datum narození a bydliště,

b)   požadovanou dobu platnosti autorizace,
c)    požadovanou charakteristiku vybraného plynového zařízení,
d)   předpokládané umístění vybraného plynového zařízení,
e)   stanovisko Ministerstva životního prostředí, že vybrané plynové zařízení odpovídá, pokud tak stanoví zvláštní 

právní předpis, zákonu o posuzování vlivů na ochranu životního prostředí,8)
f)     stanovisko příslušného provozovatele přepravní soustavy nebo distribuční soustavy, že jsou dohodnuty podmínky 

připojení k této soustavě,
g)   prokázání odmítnutí přístupu do přepravní soustavy nebo distribuční soustavy v případě výstavby přímého 

plynovodu,
h)    doklady prokazující finanční předpoklady k výstavbě vybraného plynového zařízení,
i)     plynovodů spojujících plynárenskou soustavu se zahraničními plynárenskými soustavami doklady prokazující 

zajištění obousměrné kapacity nebo odůvodněnou žádost o udělení výjimky z tohoto požadavku.

        (7)  Finančními předpoklady je schopnost fyzické či právnické osoby žádající o udělení autorizace zabezpečit řádné 
zahájení a dokončení výstavby vybraného plynového zařízení a schopnost zabezpečit plnění z toho plynoucích závazků.
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        (8)  Finanční předpoklady se prokazují zejména obchodním majetkem a objemem dostupných finančních prostředků, 
účetní závěrkou ověřenou auditorem včetně její přílohy v plném rozsahu v případě, že fyzická nebo právnická osoba v 
předchozím účetním období vykonávala podnikatelskou činnost.

        (9)  Držitel autorizace je povinen bezodkladně písemně oznámit ministerstvu veškeré změny údajů uvedených v 
rozhodnutí o udělení autorizace či jiné závažné údaje vztahující se k autorizaci.

        (10)  Rozhodnutí o udělení autorizace musí mít formu správního rozhodnutí a musí obsahovat zejména

a)   obchodní firmu nebo název právnické osoby, její sídlo, identifikační číslo, bylo-li přiděleno, a údaje o jejím 
statutárním orgánu, u fyzické osoby jméno a příjmení nebo obchodní firmu, rodné číslo a identifikační číslo, pokud 
byla přidělena, nebo datum narození, a bydliště,

b)   dobu platnosti autorizace,
c)    dobu výstavby a předpokládaný termín zahájení provozu,
d)   základní údaje o vybraném plynovém zařízení,
e)   umístění vybraného plynového zařízení.
f)     zrušeno zákonem č. 158/2009 Sb. (účinnost: 4. července 2009).

        (11)  Ministerstvo vede evidenci udělených autorizací.

        (12)  Autorizace zaniká

a)   uplynutím doby, na kterou byla udělena, pokud nedošlo na základě žádosti držitele autorizace k jejímu prodloužení,
b)   u fyzických osob smrtí nebo prohlášením za mrtvého držitele autorizace,
c)    vydáním rozhodnutí o úpadku ohledně majetku držitele autorizace nebo byl insolvenční návrh zamítnut proto, že 

majetek držitele autorizace nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení,
d)   zánikem právnické osoby, která je držitelem autorizace,
e)   na základě žádosti držitele autorizace o zrušení udělené autorizace,
f)     rozhodnutím ministerstva o odnětí autorizace pro závažné neplnění podmínek pro udělení této autorizace včetně 

vstupu držitele autorizace do likvidace.

        (13)  Náležitosti žádostí o udělení, změnu, prodloužení a zrušení autorizace včetně vzorů žádostí a podrobnosti o 
podmínkách pro posuzování těchto žádostí stanoví prováděcí právní předpis.

§ 67a

Výjimky z povinností přístupu pro nová
plynová zařízení

        (1)  V případě výstavby části přepravní soustavy, která má sloužit výhradně k propojení přepravní soustavy se 
zahraniční přepravní soustavou nebo propojení zahraničních přepravních soustav mezi sebou (dále jen „propojovací 
plynovod“), výstavby zásobníku plynu nebo v případě podstatného zvýšení přepravní nebo skladovací kapacity již 
provozovaného propojovacího plynovodu nebo zásobníku plynu může Energetický regulační úřad rozhodnout o 
dočasném omezení povinnosti umožnění připojení k takovému zařízení, umožnění přístupu k soustavě za regulované 
ceny, plnění povinností provozovatele přepravní soustavy podle § 58a až 58n tohoto zákona nebo omezení povinnosti 
umožnění přístupu do zásobníku plynu za podmínek stanovených tímto zákonem (dále jen „dočasné omezení“). Dočasné 
omezení se může vztahovat k celé kapacitě nebo pouze části kapacity plynového zařízení, které je předmětem 
posuzování. Energetický regulační úřad informuje Komisi o podání žádosti o výjimku a předá kopii žádosti o výjimku 
pořízenou neprodleně poté, co žádost o výjimku Energetickému regulačnímu úřadu došla.

        (2)  Součástí žádosti o dočasné omezení je návrh pravidel pro přidělování a správu kapacity a řízení překročení 
kapacity plynového zařízení.

        (3)  Návrh pravidel pro přidělování a správu kapacity a řízení překročení kapacity plynového zařízení lze podat 
Energetickému regulačnímu úřadu též samostatně před podáním žádosti o dočasné omezení. Pokud Energetický 
regulační úřad schválí návrh pravidel pro přidělování a správu kapacity a řízení překročení kapacity plynového zařízení 
před podáním návrhu na dočasné omezení a žadatel uskuteční nabídku plynového zařízení v souladu s rozhodnutím 
Energetického regulačního úřadu nejpozději 3 měsíce před podáním návrhu na dočasné omezení, ustanovení 
odstavce  2 se nepoužije. V takovém případě je součástí žádosti o dočasné omezení vyhodnocení výsledků nabídky 
kapacity plynového zařízení. Při rozhodování o schválení pravidel pro přidělování a správu kapacity a řízení překročení 
kapacity plynového zařízení před podáním návrhu na dočasné omezení se ustanovení odstavce  4 použije přiměřeně.

        (4)  Žadatel o dočasné omezení musí prokázat, že
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a)   výstavba propojovacího plynovodu nebo zásobníku plynu nebo podstatné zvýšení jejich kapacit povede ke 
zlepšení hospodářské soutěže v oblasti plynárenství a ke zvýšení bezpečnosti a spolehlivosti dodávek plynu,

b)   riziko spojené s investicí je takové, že k investici by bez udělení výjimky nedošlo, zejména existuje-li důvodná 
obava, že by bez dočasného omezení nemohlo být v přiměřeném časovém období dosaženo návratnosti investice,

c)    vlastníkem propojovacího plynovodu nebo zásobníku plynu bude fyzická nebo právnická osoba, která není 
zároveň provozovatelem některé z propojovaných soustav nebo provozovatelem soustavy, do které má být 
zásobník plynu připojen,

d)   užívání propojovacího plynovodu nebo zásobníku plynu bude za úhradu,
e)   dočasným omezením nedojde k ohrožení nebo omezení hospodářské soutěže v oblasti plynárenství nebo řádného 

fungování a rozvoje vnitřního trhu s plynem a rovněž nedojde k ohrožení bezpečnosti a spolehlivosti provozování 
soustavy nebo soustav, ke kterým má být propojovací plynovod nebo zásobník plynu připojen.

        (5)  Energetický regulační úřad návrh podle odstavce  2 rozhodnutím v části věci schválí, jestliže navržená pravidla 
pro přidělování a správu kapacity a pro řízení překročení kapacity plynového zařízení neznevýhodňujícím způsobem 
umožní

a)   zájemcům o kapacitu plynového zařízení o tuto kapacitu žádat a rezervovat ji, a to včetně kapacity plynového 
zařízení pro vlastní potřebu,

b)   nabízet nevyužitou kapacitu plynového zařízení na trhu s kapacitou a
c)    uživatelům plynového zařízení obchodovat s kapacitami na sekundárním trhu s kapacitou.

        (6)  Na žádost žadatele Energetický regulační úřad řízení o dočasném omezení přeruší na dobu nezbytně nutnou k 
uskutečnění nabídky kapacity plynového zařízení zájemcům a vyhodnocení jejího výsledku podle pravidel schválených 
podle odstavce  5.

        (7)  Energetický regulační úřad rozhodne o dočasném omezení na základě posouzení splnění předpokladů podle 
odstavce  4, posouzení potřeby výstavby propojovacího plynovodu nebo zásobníku plynu pro rozvoj plynárenské 
soustavy, výsledků nabídky kapacity plynového zařízení podle odstavce  6, a v případě propojovacích plynovodů rovněž 
na základě výsledků projednání žádosti o dočasné omezení s věcně příslušnými orgány členských států, k jejichž 
přepravní soustavě má být propojovací plynovod připojen nebo jejichž přepravní soustavy má propojovací plynovod 
propojit. Přitom může zohlednit stanovisko Agentury. Podmínkou pro vydání rozhodnutí, kterým Energetický regulační 
úřad žádosti o dočasné omezení vyhoví, je souhlasné stanovisko ministerstva ohledně bezpečnosti a spolehlivosti 
dodávek plynu v České republice. Ministerstvo vydá stanovisko do 20 dnů ode dne obdržení žádosti.

        (8)  Nachází-li se příslušný propojovací plynovod, který je předmětem jednoho stavebního projektu, na území více 
než jednoho členského státu, Energetický regulační úřad konzultuje žádost o dočasné omezení se všemi dotčenými 
regulačními orgány, a

a)   pokud regulační orgány dosáhly shody ohledně posouzení žádosti o dočasné omezení do 6 měsíců ode dne, kdy ji 
obdržel poslední z nich, Energetický regulační úřad rozhodne o žádosti a o rozhodnutí informuje Agenturu,

b)   pokud regulační orgány dotčených států dosáhly dohody ohledně posouzení žádosti o dočasné omezení do 6 
měsíců ode dne, kdy ji obdržel poslední z nich, nebo pokud regulační orgány dotčených států požádají Agenturu o 
rozhodnutí ve věci, Energetický regulační úřad žádost o dočasné omezení postoupí Agentuře.

        (9)  Po dobu konzultací s dotčenými regulačními orgány lhůty pro vydání rozhodnutí neběží. Energetický regulační 
úřad může společně s ostatními regulačními orgány dotčených států požádat Agenturu o prodloužení lhůty podle 
odstavce  8 písm.  a), nejvýše však o 3 měsíce.

        (10)  Energetický regulační úřad v rozhodnutí o dočasném omezení stanoví dobu trvání dočasného omezení a výši 
kapacity, na niž se dočasné omezení nevztahuje. Je-li to důvodné s ohledem na velikost dodatečné kapacity, která má 
být vybudována, nebo změnu velikosti stávající kapacity, časový horizont projektu a podmínky na trhu s plynem v České 
republice, stanoví Energetický regulační úřad rovněž podmínky přístupu k propojovacímu plynovodu.

        (11)  Pokud Energetický regulační úřad rozhodne o dočasném omezení, je povinen neprodleně předat Komisi 
stejnopis písemného vyhotovení rozhodnutí včetně shrnutí případu. Vyžádá-li si Komise doplňující informace nebo 
podklady a Energetický regulační úřad takové informace nebo podklady ve lhůtě stanovené Komisí neposkytne, má se za 
to, že Energetický regulační úřad stejnopis písemného vyhotovení rozhodnutí o žádosti o dočasné omezení Komisi 
nepředal, ledaže před uplynutím takové lhůty došlo k jejímu prodloužení na základě dohody Komise a Energetického 
regulačního úřadu nebo Energetický regulační úřad před uplynutím lhůty Komisi sdělí, že se stejnopisem písemného 
vyhotovení rozhodnutí předal všechny informace a podklady nezbytné pro rozhodnutí Komise, a tuto skutečnost doloží.
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        (12)  Rozhodne-li Komise ve lhůtě 2 měsíců od obdržení stejnopisu písemného vyhotovení rozhodnutí nebo ve lhůtě 
prodloužené podle odstavce  11, že má být rozhodnutí o dočasném omezení změněno, Energetický regulační úřad 
provede nové řízení a vydá nové rozhodnutí ve věci. Rozhodne-li Komise ve lhůtě podle věty první o tom, že má být 
rozhodnutí o dočasném omezení zrušeno, Energetický regulační úřad rozhodnutí o dočasném omezení zruší. Lhůta pro 
vydání nového rozhodnutí ve věci nebo zrušení rozhodnutí o dočasném omezení je 1 měsíc od doručení rozhodnutí 
Komise.

        (13)  Rozhodnutí o dočasném omezení pozbývá platnosti, jestliže stavba propojovacího plynovodu nebo zásobníku 
plynu nebo zvýšení jejich kapacity nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy Komise udělila souhlas s rozhodnutím 
Energetického regulačního úřadu o dočasném omezení. Byla-li stavba zahájena v době podle věty první, pozbývá 
rozhodnutí o dočasném omezení platnosti, jestliže do 5 let ode dne, kdy Komise udělila souhlas s rozhodnutím 
Energetického regulačního úřadu o dočasném omezení, nebyl propojovací plynovod nebo zásobník plynu nebo jejich 
změna uvedeny do provozu. To neplatí, pokud Komise rozhodne o prodloužení doby platnosti souhlasu s rozhodnutím 
Energetického regulačního úřadu s dočasným omezením.

        (14)  Energetický regulační úřad může zrušit rozhodnutí o dočasném omezení, pokud žadatel o dočasné omezení 
neplní podmínky, které Energetický regulační úřad v rozhodnutí o dočasném omezení stanovil. Řízení o zrušení 
rozhodnutí o dočasném omezení může Energetický regulační úřad zahájit do 1 roku od zjištění skutečností podle věty 
první, nejpozději však do 5 let, kdy k těmto skutečnostem došlo.

§ 68

Ochranná pásma

        (1)  Plynárenská zařízení jsou chráněna ochrannými pásmy k zajištění jejich bezpečného a spolehlivého provozu. 
Ochranné pásmo vzniká dnem nabytí právní moci územního rozhodnutí o umístění stavby nebo územního souhlasu s 
umístěním stavby, pokud není podle stavebního zákona vyžadován ani jeden z těchto dokladů, potom dnem uvedení 
plynárenského zařízení do provozu.

        (2)  Ochranným pásmem se pro účely tohoto zákona rozumí souvislý prostor v bezprostřední blízkosti plynárenského 
zařízení, který činí:

a)   u nízkotlakých a středotlakých plynovodů a plynovodních přípojek, jimiž se rozvádí plyn v zastavěném území obce 
1 m na obě strany od půdorysu,

b)   u ostatních plynovodů a plynovodních přípojek 4  m na obě strany od půdorysu,
c)    u technologických objektů 4 m od půdorysu.

        (3)  V ochranném pásmu je zakázáno provádět činnosti, které by mohly ohrozit plynárenská zařízení, jejich 
spolehlivost a bezpečnost provozu. Při provádění veškerých činností v ochranném pásmu i mimo ně nesmí dojít k 
poškození plynárenského zařízení.

        (4)  Pokud to technické a bezpečnostní podmínky umožňují a nedojde-li k ohrožení života, zdraví, bezpečnosti nebo 
majetku osob, fyzická či právnická osoba provozující příslušnou plynárenskou soustavu nebo přímý plynovod, těžební 
plynovod či plynovodní přípojku

a)   stanoví písemně podmínky pro realizaci veřejně prospěšné stavby, pokud stavebník prokáže nezbytnost jejího 
umístění v ochranném pásmu,

b)   udělí písemný souhlas se stavební činností, umísťováním staveb, neuvedených v písmenu a), zemními pracemi, 
zřizováním skládek a uskladňováním materiálu v ochranném pásmu; souhlas musí obsahovat podmínky, za 
kterých byl udělen.

        (5)  V lesních průsecích udržuje provozovatel přepravní soustavy, provozovatel distribuční soustavy, provozovatel 
zásobníku plynu na vlastní náklad volný pruh pozemků o šířce 2 m na obě strany od osy plynovodu; vlastníci či uživatelé 
dotčených nemovitostí jsou povinni jim tuto činnost umožnit.

        (6)  Vysazování trvalých porostů kořenících do větší hloubky než 20 cm nad povrch plynovodu ve volném pruhu 
pozemků o šířce 2 m na obě strany od osy plynovodu nebo přípojky lze pouze na základě souhlasu provozovatele 
přepravní soustavy, provozovatele distribuční soustavy, provozovatele zásobníku plynu nebo provozovatele přípojky.

§ 69

Bezpečnostní pásma
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        (1)  Bezpečnostní pásma jsou určena k zamezení nebo zmírnění účinků případných havárií plynových zařízení a k 
ochraně života, zdraví, bezpečnosti a majetku osob. Bezpečnostní pásmo vzniká dnem nabytí právní moci územního 
rozhodnutí o umístění stavby, nebo dnem nabytí právní moci územního souhlasu s umístěním stavby, pokud není podle 
stavebního zákona vyžadován ani jeden z těchto dokladů, potom dnem uvedení plynového zařízení do provozu.

        (2)  Bezpečnostním pásmem se pro účely tohoto zákona rozumí souvislý prostor vymezený svislými rovinami 
vedenými ve vodorovné vzdálenosti od půdorysu plynového zařízení měřeno kolmo na jeho obrys.

        (3)  Pokud to technické a bezpečnostní podmínky umožňují a nedojde-li k ohrožení života, zdraví, bezpečnosti nebo 
zdraví osob, lze v bezpečnostním pásmu

a)   realizovat veřejně prospěšnou stavbu, pokud stavebník prokáže nezbytnost jejího umístění v bezpečnostním 
pásmu, jen na základě podmínek stanovených fyzickou nebo právnickou osobou, která odpovídá za provoz 
příslušného plynového zařízení,

b)   umístit stavbu, neuvedenou v písmenu a), pouze po předchozím písemném souhlasu fyzické nebo právnické 
osoby, která odpovídá za provoz příslušného plynového zařízení.

        (4)  Rozsah bezpečnostních pásem je uveden v příloze tohoto zákona.

§ 70

Přeložky plynárenských zařízení

        (1)  Přeložkou plynárenských zařízení se pro účely tohoto zákona rozumí dílčí změna trasy plynovodu nebo přípojky 
či přemístění plynárenského zařízení nebo některých jeho prvků.

        (2)  Přeložky zajišťuje vlastník plynárenského zařízení na náklady toho, kdo potřebu přeložky vyvolal, pokud se 
smluvně nedohodnou jinak. Vlastník plynárenského zařízení je povinen seznámit toho, kdo potřebu přeložky vyvolal, se 
způsobem provedení přeložky a předpokládanými náklady na její provedení. Náklady na provedení přeložky mohou 
zahrnovat pouze nezbytně nutné náklady.

        (3)  Vlastnictví plynárenského zařízení se po provedení přeložky nemění.

§ 71

Měření

        (1)  Odběr plynu je měřen měřicím zařízením.

        (2)  Provozovatel přepravní soustavy a provozovatelé distribučních soustav jsou povinni vybavit všechny zákazníky, 
jejichž odběrné plynové zařízení je připojeno na jimi provozovanou soustavu, měřicím zařízením.

        (3)  Způsob měření a typ měřicího zařízení určuje provozovatel přepravní nebo distribuční soustavy.

        (4)  Výrobci plynu, zákazníci, provozovatelé zásobníků plynu a provozovatelé distribučních soustav jsou povinni na 
svůj náklad upravit odběrné nebo předávací místo pro instalaci měřicího zařízení po předchozím projednání s 
provozovatelem přepravní soustavy nebo provozovatelem distribuční soustavy, ke které jsou připojeni.

        (5)  Jakýkoliv zásah do měřicího zařízení bez souhlasu provozovatele přepravní soustavy nebo provozovatele 
distribuční soustavy, ke které je měřicí zařízení připojeno, se zakazuje.

        (6)  Výrobci plynu, zákazníci a provozovatelé zásobníků plynu jsou povinni umožnit provozovateli přepravní soustavy 
a provozovateli distribuční soustavy kdykoliv přístup k měřicímu zařízení za účelem provedení kontroly, odečtu, údržby, 
výměny či odebrání měřicího zařízení.

        (7)  Provozovatel přepravní soustavy nebo provozovatel distribuční soustavy má právo jednotlivé části měřicího 
zařízení zajistit proti neoprávněné manipulaci. Zjistí-li zákazník porušení měřicího zařízení nebo jeho zajištění, je povinen 
neprodleně to oznámit provozovateli přepravní soustavy nebo provozovateli distribuční soustavy.

        (8)  Provozovatel přepravní soustavy nebo provozovatel distribuční soustavy na náklad výrobce plynu, zákazníka 
nebo provozovatele zásobníku plynu zajišťuje instalaci vlastního měřicího zařízení, na svůj náklad jej udržuje a pravidelně 
ověřuje správnost měření.
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        (9)  Má-li výrobce plynu, zákazník či provozovatel zásobníku plynu pochybnosti o správnosti údajů měření nebo zjistí 
závadu na měřicím zařízení, má právo nechat jej přezkoušet. Provozovatel přepravní soustavy nebo provozovatel 
distribuční soustavy je povinen na základě písemné žádosti výrobce plynu, zákazníka či provozovatele zásobníku plynu 
do 15 dnů od jejího doručení vyměnit měřicí zařízení nebo zajistit ověření správnosti měření.

        (10)  Je-li na měřicím zařízení zjištěna závada, hradí náklady spojené s jeho přezkoušením a ověřením správnosti 
měření provozovatel přepravní soustavy nebo provozovatel distribuční soustavy. Není-li závada zjištěna, hradí tyto 
náklady výrobce plynu, zákazník či provozovatel zásobníku plynu.

        (11)  Na odběrném plynovém zařízení před měřicím zařízením nesmí být prováděny žádné zásahy bez předchozího 
písemného souhlasu provozovatele přepravní nebo distribuční soustavy.

        (12)  U zákazníků, jejichž roční odběr plynu na jednom odběrném místě nepřesáhne 400 tis. m3, je časový průběh 
měření, pokud nemají instalováno průběhové měření, nahrazen typovým diagramem dodávek.

§ 72

Smlouvy mezi účastníky trhu s plynem

        (1)  Smlouvou o dodávce plynu se zavazuje výrobce plynu nebo obchodník s plynem dodávat účastníkovi trhu s 
plynem plyn vymezený množstvím a časovým průběhem a účastník trhu s plynem se zavazuje zaplatit za něj cenu. 
Součástí smlouvy o dodávce plynu musí být ujednání o odpovědnosti za odchylku. Smlouva o dodávce plynu se 
zákazníkem musí dále obsahovat

a)   výčet odběrných míst,
b)   způsob úhrady plateb za dodávku plynu,
c)    délku výpovědní doby, ne delší než 3 měsíce, která začíná prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po 

doručení výpovědi, jedná-li se o smlouvu na dobu neurčitou, se zákazníkem, jehož roční odběr plynu v jednom 

odběrném místě nepřesahuje 400 tis. m3,
d)   oprávnění zákazníka odstoupit od smlouvy v případě neplnění smluvních povinností ze strany dodavatele nebo v 

případě nesouhlasu s navrhovanou změnou smluvních podmínek,
e)   způsoby vyrozumění zákazníka o navrhované změně smluvních podmínek,
f)     dobu trvání smlouvy.

        (2)  Smlouvou o sdružených službách dodávky plynu se zavazuje výrobce plynu nebo obchodník s plynem dodávat 
zákazníkovi plyn a zajistit na vlastní jméno a na vlastní účet alespoň jednu ze služeb přepravy plynu, distribuce plynu 
nebo uskladnění plynu a zákazník se zavazuje zaplatit za dodávku plynu cenu a za přepravu plynu nebo distribuci plynu 
cenu uplatněnou v souladu s cenovou regulací. Uzavřením smlouvy o sdružených službách dodávky plynu dochází k 
přenesení odpovědnosti za odchylku na výrobce plynu nebo obchodníka s plynem. Smlouva o sdružených službách 
dodávek plynu musí dále obsahovat obdobné podstatné náležitosti jako smlouva o dodávce plynu se zákazníkem.

        (3)  Smlouvou o připojení se zavazuje výrobce plynu, provozovatel přepravní soustavy nebo distribuční soustavy 
nebo zásobníku plynu připojit k jím provozovanému těžebnímu plynovodu, přepravní nebo distribuční soustavě nebo 
zásobníku plynu zařízení žadatele pro výrobu, distribuci plynu, uskladnění plynu nebo odběr plynu a zajistit požadovanou 
kapacitu a žadatel se zavazuje uhradit podíl na oprávněných nákladech na připojení. Smlouva o připojení musí dále 
obsahovat technické podmínky připojení zařízení, typ měření a jeho umístění a termín a místo připojení zařízení.

        (4)  Smlouvou o dopravě plynu těžebním plynovodem se zavazuje výrobce plynu dopravit pro jiného výrobce plynu, 
obchodníka s plynem nebo zákazníka sjednané množství plynu a výrobce plynu, obchodník s plynem nebo zákazník se 
zavazuje zaplatit dohodnutou cenu. Smlouva o dopravě plynu těžebním plynovodem musí dále obsahovat dobu trvání 
smlouvy, velikost kapacity, výčet předávacích míst, způsobu měření dopravovaného plynu a způsobu úhrady plateb za 
dopravu plynu.

        (5)  Smlouvou o přepravě plynu se zavazuje provozovatel přepravní soustavy dopravit pro účastníka trhu s plynem 
nebo zahraniční fyzickou nebo právnickou osobu sjednané množství plynu a tento účastník trhu s plynem nebo zahraniční 
fyzická nebo právnická osoba se zavazuje zaplatit za přepravu plynu regulovanou cenu za přepravu a související služby 
nebo cenu stanovenou na základě schváleného tržního způsobu stanovení ceny za mezinárodní přepravu plynu. 
Smlouva o přepravě plynu musí dále obsahovat ujednání o závaznosti Řádu provozovatele přepravní soustavy, dobu 
trvání smlouvy, určení vstupních a výstupních bodů přepravní soustavy, velikost přepravní kapacity, termín zahájení 
přepravy plynu a způsob měření plynu. Smlouva o přepravě plynu se zákazníkem musí dále obsahovat

a)   výčet odběrných míst,
b)   způsob úhrady plateb za přepravu plynu,
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c)    oprávnění zákazníka odstoupit od smlouvy v případě neplnění smluvních povinností ze strany provozovatele 
přepravní soustavy nebo v případě nesouhlasu s navrhovanou změnou smluvních podmínek,

d)   způsob vyrozumění zákazníka o změně smluvních podmínek.

        (6)  Smlouvou o distribuci plynu se zavazuje provozovatel distribuční soustavy zajistit na vlastní jméno a na vlastní 
účet přepravu plynu nebo v případě provozovatele distribuční soustavy nepřipojené přímo na přepravní soustavu 
distribuci plynu z distribuční soustavy připojené k přepravní soustavě, rezervovat distribuční kapacitu a dopravit pro 
účastníka trhu s plynem sjednané množství plynu a účastník trhu s plynem se zavazuje zaplatit cenu uplatněnou v 
souladu s cenovou regulací za distribuci plynu, přepravu plynu a související služby. Smlouva o distribuci plynu musí 
obsahovat ujednání o závaznosti Řádu provozovatele distribuční soustavy, dobu trvání smlouvy, termín zahájení 
distribuce plynu, velikost rezervované kapacity, výčet předávacích míst, způsob měření distribuce plynu a jejího průběhu. 
Smlouva o distribuci plynu se zákazníkem musí dále obsahovat

a)   výčet odběrných míst,
b)   způsob úhrady plateb za distribuci plynu,
c)    oprávnění zákazníka odstoupit od smlouvy v případě neplnění smluvních povinností ze strany provozovatele 

distribuční soustavy nebo v případě nesouhlasu s navrhovanou změnou smluvních podmínek,
d)   způsob vyrozumění zákazníka o změně smluvních podmínek.

        (7)  Smlouvou o uskladňování plynu se zavazuje provozovatel zásobníku plynu uskladnit pro účastníka trhu s plynem 
nebo zahraniční fyzickou či právnickou osobu dohodnuté množství plynu a účastník trhu s plynem nebo zahraniční fyzická 
či právnická osoba se zavazuje zaplatit za uskladnění dohodnutou cenu. Smlouva o uskladňování plynu musí obsahovat 
ujednání o závaznosti Řádu provozovatele zásobníku plynu, době trvání smlouvy, velikosti skladovací kapacity, provozní 
objem, denní vtláčecí výkon a těžební výkon. Smlouva o uskladňování plynu se zákazníkem musí dále obsahovat

a)   způsob úhrady plateb za uskladnění plynu,
b)   oprávnění zákazníka odstoupit od smlouvy v případě neplnění smluvních povinností ze strany provozovatele 

zásobníku plynu nebo v případě nesouhlasu s navrhovanou změnou smluvních podmínek,
c)    způsob vyrozumění zákazníka o změně smluvních podmínek.

        (8)  Smlouvou o zúčtování odchylek se operátor trhu zavazuje vyhodnocovat, zúčtovávat a vypořádávat odchylky 
subjektu zúčtování a subjekt zúčtování se zavazuje platit cenu uplatněnou v souladu s cenovou regulací. Uzavřením 
smlouvy o zúčtování odchylek se fyzická nebo právnická osoba stává subjektem zúčtování. Smlouva o zúčtování 
odchylek musí obsahovat ujednání o závaznosti obchodních podmínek operátora trhu a dobu trvání smlouvy.

        (9)  Pokud smlouva uzavřená podle odstavců 1, 2 a 4 až 7 neobsahuje některou ze stanovených náležitostí, 
považuje se za platnou, pokud se zákazník nedovolá její neplatnosti.

§ 73

Stav nouze

        (1)  Stavem nouze je stav, který vznikl v plynárenské soustavě v důsledku

a)   živelních událostí,

b)   opatření státních orgánů za nouzového stavu, stavu ohrožení státu nebo válečného stavu10),
c)    havárií na zařízeních pro výrobu, přepravu, distribuci a uskladňování plynu,
d)   nevyrovnané bilance plynárenské soustavy nebo její části,
e)   teroristického činu,
f)     je-li ohrožena fyzická bezpečnost nebo ochrana osob,

a způsobuje významný a náhlý nedostatek plynu nebo ohrožení celistvosti plynárenské soustavy, její bezpečnosti a 
spolehlivosti provozu na celém území státu, vymezeném území nebo jeho části.

        (2)  Předcházení stavu nouze je soubor činností prováděných v situaci, kdy existuje reálné riziko vzniku stavu nouze. 
Skládá se ze dvou fází, a to z včasného varování, kdy existují takové informace, že může nastat stav nouze, a z výstrahy, 
kdy skutečně ke zhoršení zásobování zákazníků dochází, avšak není ještě nutné přistoupit k plošnému omezení 
spotřeby.

        (3)  Pro celé území státu provozovatel přepravní soustavy
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a)   vyhlašuje přesný čas vzniku či ukončení stavu nouze v hromadných sdělovacích prostředcích a prostřednictvím 
prostředků dispečerského řízení a neprodleně oznamuje ministerstvu, Energetickému regulačnímu úřadu, 
Ministerstvu vnitra, krajským úřadům a Magistrátu hlavního města Prahy,

b)   oznamuje předcházení stavu nouze, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 1 hodiny po zahájení 
činností podle odstavce  2 a neprodleně oznamuje ministerstvu, Energetickému regulačnímu úřadu, Ministerstvu 
vnitra, krajským úřadům a Magistrátu hlavního města Prahy,

c)    řídí činnosti při předcházení stavu nouze a při stavu nouze.

        (4)  Pro vymezené území nebo jeho část provozovatel distribuční soustavy

a)   vyhlašuje přesný čas vzniku či ukončení stavu nouze v hromadných sdělovacích prostředcích a prostřednictvím 
prostředků dispečerského řízení a neprodleně oznamuje ministerstvu, Energetickému regulačnímu úřadu, 
Ministerstvu vnitra, krajským úřadům a Magistrátu hlavního města Prahy,

b)   oznamuje předcházení stavu nouze, nejpozději do 1 hodiny po zahájení činností podle odstavce  2 a neprodleně 
oznamuje ministerstvu, Energetickému regulačnímu úřadu, Ministerstvu vnitra, krajským úřadům a Magistrátu 
hlavního města Prahy,

c)    řídí činnosti při předcházení stavu nouze a při stavu nouze.

        (5)  Při stavu nouze a při předcházení stavu nouze jsou všichni účastníci trhu s plynem povinni podřídit se omezení 
spotřeby plynu nebo změně dodávky plynu.

        (6)  Při stavu nouze a při předcházení stavu nouze je právo na náhradu škody a ušlého zisku vyloučeno.

        (7)  Dojde-li v důsledku stavu nouze k nevyrovnané bilanci, zejména při rozsáhlých haváriích zařízení pro jeho 
výrobu, přepravu, distribuci a uskladnění, jsou plynárenští podnikatelé, jejichž technické podmínky to umožňují, povinni 
podílet se na odstranění havárií a obnovení dodávek, a to bez ohledu na smlouvy uzavřené mezi účastníky trhu s plynem.

        (8)  Plynárenští podnikatelé jsou povinni bezprostředně po vzniku havárie či vyhlášení stavu nouze zahájit likvidaci 
následků v souladu s havarijními plány.

        (9)  Odstranění havárií a obnovení dodávek plynu v případě stavu nouze vyhlášeném pro celé území státu 
koordinuje provozovatel přepravní soustavy a v případě vyhlášení stavu nouze pro část území státu provozovatel 
distribuční soustavy.

§ 73a

Bezpečnostní standard

        (1)  Obchodník s plynem nebo výrobce plynu dodávající plyn zákazníkům je povinen zajistit bezpečnostní standard 

požadované dodávky plynu při dodávce zákazníkům podle přímo použitelného předpisu Evropské unie21).

        (2)  Obchodník s plynem nebo výrobce plynu, na kterého se vztahuje povinnost zajistit bezpečnostní standard 
dodávky plynu podle odstavce  1, předkládá údaje o rozsahu bezpečnostního standardu a o způsobu jeho zajištění vždy k 
prvému dni každého měsíce operátorovi trhu a Energetickému regulačnímu úřadu.

        (3)  Bezpečnostní standard dodávky plynu se zajišťuje zejména:

a)   využitím zásobníků plynu,
b)   diverzifikací zdrojů dodávek plynu,
c)    prostřednictvím dlouhodobých smluv na dodávky plynu,
d)   prostřednictvím smluv, podle kterých lze přerušit dodávku plynu,
e)   využíváním alternativních paliv.

        (4)  Obchodník s plynem nebo výrobce plynu, na kterého se vztahuje povinnost zajistit bezpečnostní standard 
dodávky plynu podle odstavce  1, předkládá údaje o rozsahu bezpečnostního standardu a o způsobu jeho zajištění vždy k 
prvému dni každého měsíce operátorovi trhu.

§ 74

Neoprávněný odběr, neoprávněná přeprava,
neoprávněná distribuce a neoprávněné

uskladnění plynu
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        (1)  Neoprávněným odběrem plynu je

a)   odběr bez uzavřené smlouvy, jejímž předmětem je dodávka plynu,
b)   odběr při opakovaném neplnění smluvených platebních povinností nebo platebních povinností, vyplývajících z 

náhrady škody způsobené neoprávněným odběrem plynu, které nejsou splněny ani po předchozím upozornění,
c)    odběr bez měřicího zařízení, pokud odběr bez měřicího zařízení nebyl smluvně sjednán,
d)   připojení nebo odběr z té části zařízení, kterou prochází neměřený plyn,
e)   odběr měřený měřicím zařízením,

1.   které prokazatelně nezaznamenalo odběr nebo zaznamenalo odběr nesprávně ke škodě plynárenského 
podnikatele nebo obchodníka s plynem, v důsledku neoprávněného zásahu do tohoto měřicího zařízení nebo 
do jeho součásti či příslušenství nebo byly v měřicím zařízení provedeny takové zásahy, které údaje o 
skutečné spotřebě změnily,

2.   které nebylo připojeno plynárenským podnikatelem nebo jehož připojení jím nebylo schváleno,
3.   které prokazatelně vykazuje chyby spotřeby ve prospěch zákazníka a na kterém bylo buď porušeno zajištění 

proti neoprávněné manipulaci nebo byl prokázán zásah do měřicího zařízení,

f)     odběr v přímé souvislosti s neoprávněným zásahem na přímém plynovodu či na zařízení distribuční soustavy, 
zařízení přepravní soustavy, zařízení pro výrobu nebo těžbu plynu či zařízení pro uskladňování plynu,

g)   odběr plynu bez smlouvy o zúčtování odchylek nebo smlouvy, jejímž předmětem je přenesení odpovědnosti za 
odchylku na subjekt zúčtování.

        (2)  Neoprávněnou přepravou plynu je

a)   přeprava bez uzavřené smlouvy na přepravu plynu nebo v rozporu s uzavřenou smlouvou na přepravu plynu,
b)   přeprava při opakovaném neplnění smluvených platebních povinností,
c)    přeprava plynu uskutečňovaná v rozporu s podmínkami obsaženými v Řádu provozovatele přepravní soustavy.

        (3)  Neoprávněnou distribucí plynu je

a)   distribuce bez uzavřené smlouvy na distribuci plynu nebo v rozporu s uzavřenou smlouvou na distribuci plynu,
b)   distribuce při opakovaném neplnění smluvených platebních povinností,
c)    distribuce plynu uskutečňovaná v rozporu s podmínkami obsaženými v Řádu provozovatele distribuční soustavy,
d)   distribuce plynu bez umožnění přístupu k měřicímu zařízení a neměřeným částem odběrného plynového zařízení 

za účelem provedení kontroly, odečtu, údržby, výměny či odebrání měřicího zařízení.

        (4)  Neoprávněným uskladněním plynu je

a)   uskladnění bez uzavřené smlouvy na uskladnění plynu nebo v rozporu s uzavřenou smlouvou na uskladnění plynu,
b)   uskladnění při opakovaném neplnění smluvených platebních povinností.

        (5)  Neoprávněný odběr, neoprávněná přeprava, neoprávněná distribuce a neoprávněné uskladnění plynu se 
zakazují.

§ 75

(Omezení dovozu a vývozu plynu)

zrušen zákonem č. 158/2009 Sb. (účinnost: 4. července 2009)

Díl 3 
Teplárenství

§ 76

Výroba tepelné energie a rozvod tepelné energie

        (1)  Držitel licence na výrobu nebo rozvod tepelné energie je povinen, pokud mu odběratel 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),
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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.
d) zrušeno zákonem č. 158/2009 Sb. (účinnost: 4. července 2009)

        (2)  Dodávat tepelnou energii jiné fyzické či právnické osobě lze pouze na základě smlouvy o dodávce tepelné 
energie nebo jako plnění poskytované v rámci smlouvy jiné.

        (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, a dohodu o přístupu k měřicím a ovládacím zařízením,
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 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,
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 používá zařízení, která ohrožují život, zdraví nebo majetek osob nebo ovlivňují kvalitu dodávek v 

neprospěch dalších odběratelů,
i)     při neoprávněném odběru.

        (5)  Držitel licence na rozvod 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 zařízení,
c)    odstraňovat porosty ohrožující provoz rozvodných zařízení, pokud tak neučinil po předchozím upozornění a 

stanovení rozsahu vlastník dotčené nemovitosti,
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)  Škoda podle odstavce 5 písm.  f) musí být prokázána. Právo na náhradu škody nevzniká v zákonem 
vyjmenovaných případech přerušení výroby či distribuce tepelné energie podle odstavce 4 nebo škodu prokazatelně 
zavinil dodavatel tepelné energie.
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        (7)  Provozovatel rozvodného tepelného zařízení 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; 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.

        (8)  Držitel licence na rozvod tepelné energie je povinen při výkonu předcházejících oprávnění co nejvíce šetřit práva 
vlastníků dotčených nemovitostí a vstup na jejich pozemky a nemovitosti jim oznámit. Po skončení prací je povinen uvést 
dotčené pozemky a nemovitosti nebo jejich části do původního stavu, a není-li to možné s ohledem na povahu 
provedených prací, do stavu odpovídajícímu předchozímu účelu nebo užívání dotčené nemovitosti.

        (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,

b)   zřizovat, provozovat a udržovat zařízení pro dodávky tepelné energie tak, aby splňovala požadavky stanovené pro 
zajištění bezpečného, hospodárného a spolehlivého provozu a ochrany životního prostředí,

c)    poskytovat na vyžádání pověřeným pracovníkům ministerstva, Energetického regulačního úřadu a inspekce 
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)  Vznikla-li vlastníku nebo nájemci nemovitosti nebo zařízení majetková újma v důsledku výkonu práv dodavatele 

nebo je-li omezen ve výkonu vlastnických práv, vzniká mu právo na jednorázovou náhradu.5)  Právo na tuto náhradu je 
nutno uplatnit u dodavatele, který způsobil majetkovou újmu, do 6 měsíců ode dne, kdy se o tom vlastník nebo nájemce 
dozvěděl.

        (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.

§ 77

Odběratel tepelné energie

        (1)  Odběratel má právo na připojení ke zdroji tepla nebo rozvodnému tepelnému zařízení v případě, že

a)   se nachází v místě výkonu licencované činnosti,
b)   má zřízenou tepelnou přípojku a odběrné tepelné zařízení v souladu s technickými předpisy,
c)    splňuje podmínky týkající se výkonu, místa, způsobu, základních parametrů teplonosné látky a termínu připojení 

stanovené dodavatelem, a

d)   dodávka tepelné energie je v souladu se schválenou územní energetickou koncepcí.11)  

        (2)  Odběratel má právo na náhradu škody při nedodržení základních parametrů dodávky tepelné energie podle § 76 
odst.  3 písm.  b). Škoda musí být prokázána. Právo na náhradu škody a ušlého zisku nevzniká v zákonem 
vyjmenovaných případech přerušení nebo omezení dodávky tepelné energie podle § 76 odst.  4.

        (3)  Odběratel je povinen při změně teplonosné látky nebo jejich parametrů a v zájmu snižování spotřeby energie 
upravit na svůj náklad své odběrné tepelné zařízení tak, aby odpovídalo uvedeným změnám, nebo včas vypovědět 
smlouvu o dodávce tepelné energie. Dále je odběratel povinen na svůj náklad upravit odběrné tepelné zařízení pro 
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instalaci měřicího zařízení v souladu s technickými podmínkami výrobce měřicího zařízení po předchozím projednání s 
dodavatelem tepelné energie. Jiné úpravy odběrných tepelných zařízení zajišťuje jejich vlastník na náklady toho, kdo 
potřebu změn vyvolal, a to po předchozím projednání s držitelem licence. Změnu parametrů vyžadující úpravu odběrného 
tepelného zařízení je povinen držitel licence oznámit písemně nejméně 12 měsíců předem.

        (4)  Odběratel může provozovat vlastní náhradní či jiný zdroj, který je propojen s rozvodným zařízením, jakož i 
dodávat do tohoto zařízení tepelnou energii, pouze po písemné dohodě s držitelem licence na rozvod tepelné energie.

        (5)  Změna způsobu dodávky nebo změna způsobu vytápění může být provedena pouze na základě stavebního 
řízení se souhlasem orgánů ochrany životního prostředí a v souladu s územní energetickou koncepcí. Veškeré vyvolané 
jednorázové náklady na provedení těchto změn a rovněž takové náklady, spojené s odpojením od rozvodného tepelného 
zařízení uhradí ten, kdo změnu nebo odpojení od rozvodného tepelného zařízení požaduje.

        (6)  Vlastníci nemovitostí, v nichž je umístěno rozvodné tepelné zařízení nebo jeho část nezbytná pro dodávku třetím 
osobám, jsou povinni umístění a provozování tohoto zařízení nadále strpět.

        (7)  Na odběrném tepelném zařízení nebo jeho částech, kterými prochází neměřená dodávka tepelné energie, je 
zakázáno provádět jakékoliv úpravy bez souhlasu držitele licence na výrobu tepelné energie nebo rozvod tepelné 
energie.

§ 78

Měření

        (1)  Povinností držitele licence na výrobu a držitele licence na rozvod je dodávku tepelné energie měřit, 
vyhodnocovat a účtovat podle skutečných parametrů teplonosné látky a údajů vlastního měřicího zařízení, které na svůj 

náklad osadí, zapojí, udržuje a pravidelně ověřuje správnost měření v souladu se zvláštním právním předpisem.12) 
Odběratel má právo na ověření správnosti odečtu naměřených hodnot. V případě, že předávací stanice slouží pro 
dodávku tepelné energie pouze pro jeden objekt popřípadě pro soubor objektů jednoho odběratele, lze instalovat 

měření12) tepelné energie na vstupu nebo na výstupu z této předávací stanice.

        (2)  Má-li odběratel pochybnosti o správnosti údajů měření nebo zjistí-li závadu na měřicím zařízení, má právo 
požadovat jejich přezkoušení. Držitel licence je povinen na základě odběratelovy písemné žádosti měřicí zařízení do 30 
dnů přezkoušet, a je-li vadné, vyměnit. Odběratel je povinen poskytnout k výměně měřicího zařízení nezbytnou 
součinnost. Je-li na měřicím zařízení zjištěna závada, hradí náklady spojené s jeho přezkoušením a výměnou držitel 
licence. Není-li závada zjištěna, hradí tyto náklady odběratel.

        (3)  Jakýkoli zásah do měřicího zařízení bez souhlasu jeho vlastníka se zakazuje.

        (4)  Dodavatel má právo měřicí zařízení osadit a zajistit proti neoprávněné manipulaci a provádět pravidelné odečty 
naměřených hodnot, odběratel je povinen to umožnit. Zjistí-li odběratel porušení měřicího zařízení nebo jeho zajištění, je 
povinen to neprodleně oznámit dodavateli.

        (5)  Hodnoty naměřené a zjištěné dodavatelem a ceny v místě měření tvoří náklady na tepelnou energii, které se 
rozúčtují mezi konečné spotřebitele, jimiž jsou uživatelé bytů a nebytových prostorů. 

        (6)  Při společné přípravě teplé vody pro více odběratelů nelze měření instalované odběrateli použít pro stanovení 
množství dodávané tepelné energie.

        (7)  Společné odběrné tepelné zařízení pro dodávku tepelné energie v jednom objektu je součástí tohoto objektu. 

§ 79

Tepelná přípojka

        (1)  Tepelná přípojka je zařízení, které vede teplonosnou látku ze zdroje nebo rozvodného tepelného zařízení k 
odběrnému tepelnému zařízení pouze pro jednoho odběratele.

        (2)  Tepelná přípojka začíná na zdroji tepelné energie nebo odbočením od rozvodného tepelného zařízení a končí 
vstupem do odběrného tepelného zařízení.

        (3)  Opravy a údržbu tepelné přípojky zajišťuje její vlastník.
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        (4)  Dodavatel je povinen za úhradu tepelnou přípojku provozovat, udržovat a opravovat, pokud o to její vlastník 
požádá.

        (5)  Náklady na zřízení přípojky hradí ten, v jehož prospěch byla zřízena, pokud se s dodavatelem nedohodne jinak.

§ 80

Výkup tepelné energie

zrušen zákonem č. 165/2012 Sb. (účinnost: 30. května 2012)

§ 81

(Výstavba zdrojů tepelné energie)

zrušen zákonem č. 158/2009 Sb. (účinnost: 4. července 2009)

§ 82

(Autorizace na výstavbu zdrojů)

zrušen zákonem č. 158/2009 Sb. (účinnost: 4. července 2009)

§ 83

(Žádost o udělení autorizace)

zrušen zákonem č. 158/2009 Sb. (účinnost: 4. července 2009)

§ 84

(Rozhodnutí o udělení autorizace)

zrušen zákonem č. 158/2009 Sb. (účinnost: 4. července 2009)

§ 85

(Zánik autorizace)

zrušen zákonem č. 158/2009 Sb. (účinnost: 4. července 2009)

§ 86

Přeložky rozvodných tepelných zařízení

        (1)  Přeložkou rozvodného tepelného zařízení se rozumí dílčí změna trasy vedení či přemístění některého souboru 
nebo prvku tohoto zařízení.

        (2)  Přeložky rozvodných tepelných zařízení zajišťuje jejich vlastník na náklady toho, kdo potřebu přeložky vyvolal, 
pokud nedojde k jiné dohodě. Vlastník rozvodného tepelného zařízení je povinen seznámit toho, kdo potřebu přeložky 
vyvolal, se způsobem provedení přeložky a náklady na její provedení. Náklady na provedení přeložky mohou zahrnovat 
pouze nezbytně nutné náklady.

        (3)  Vlastnictví rozvodného tepelného zařízení se po provedení přeložky nemění.

§ 87

Ochranná pásma

        (1)  Ochranným pásmem se rozumí souvislý prostor v bezprostřední blízkosti zařízení pro výrobu či rozvod tepelné 
energie, určený k zajištění jeho spolehlivého provozu a ochraně života, zdraví, bezpečnosti a majetku osob. Ochranné 
pásmo vzniká dnem nabytí právní moci územního rozhodnutí o umístění stavby nebo územního souhlasu s umístěním 
stavby, pokud není podle stavebního zákona vyžadován ani jeden z těchto dokladů, potom dnem uvedení zařízení pro 
výrobu či rozvod tepelné energie do provozu.
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        (2)  Ochranné pásmo je vymezeno svislými rovinami vedenými po obou stranách zařízení na výrobu či rozvod 
tepelné energie ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo k tomuto zařízení a vodorovnou rovinou, vedenou pod zařízením 
pro výrobu nebo rozvod tepelné energie ve svislé vzdálenosti, měřené kolmo k tomuto zařízení a činí 2,5 m.

        (3)  U předávacích stanic, které jsou umístěny v samostatných budovách, je ochranné pásmo vymezeno svislými 
rovinami vedenými ve vodorovné vzdálenosti 2,5 m kolmo na půdorys těchto stanic a vodorovnou rovinou, vedenou pod 
těmito stanicemi ve svislé vzdálenosti 2,5 m.

        (4)  V ochranném pásmu zařízení, která slouží pro výrobu či rozvod tepelné energie, i mimo ně je zakázáno provádět 
činnosti, které by mohly ohrozit tato zařízení, jejich spolehlivost a bezpečnost provozu. Pro realizaci veřejně prospěšné 
stavby, pokud se prokáže nezbytnost jejího umístění v ochranném pásmu, stanoví provozovatel tohoto zařízení 
podmínky. Ostatní stavební činnosti, umisťování staveb, zemní práce, uskladňování materiálu, zřizování skládek a 
vysazování trvalých porostů v ochranných pásmech je možno provádět pouze po předchozím písemném souhlasu 
provozovatele tohoto zařízení. Podmínky pro realizaci veřejně prospěšné stavby nebo souhlas, který musí obsahovat 
podmínky, za kterých byl udělen, se připojují k návrhu regulačního plánu nebo návrhu na vydání územního rozhodnutí 
nebo oznámení záměru v území o vydání územního souhlasu; orgán, který je příslušný k vydání regulačního plánu nebo 
územního rozhodnutí nebo územního souhlasu, podmínky nepřezkoumává.

        (5)  Prochází-li zařízení pro rozvod tepelné energie budovami, ochranné pásmo se nevymezuje. Při provádění 
stavebních činností musí vlastník dotčené stavby dbát na zajištění bezpečnosti tohoto zařízení.

        (6)  Vlastníci nemovitostí jsou povinni umožnit provozovateli zařízení přístup k pravidelné kontrole a provádění 
nezbytných prací na zařízení pro rozvod tepelné energie umístěném v jejich nemovitostech. Pokud to technické a 
bezpečnostní podmínky umožňují a nedojde k ohrožení života, zdraví nebo bezpečnosti osob, je provozovatel zařízení 
před zahájením prací povinen vlastníka nebo správce nemovitosti o rozsahu a době trvání prací informovat a po ukončení 
prací uvést dotčené prostory do původního stavu, a není-li to s ohledem na povahu provedených prací možné, do stavu 
odpovídajícímu předchozímu účelu nebo užívání nemovitosti.

§ 88

Stav nouze

        (1)  Stavem nouze je stav, který vznikl v soustavě zásobování tepelnou energií v důsledku

a)   živelní události,

b)   opatření státního orgánu za nouzového stavu, stavu ohrožení státu nebo válečného stavu10),
c)    havárie na zařízení soustavy zásobování tepelnou energií,

d)   smogové situace podle zvláštních předpisů10a),
e)   teroristického činu,
f)     nevyrovnané bilance v soustavě zásobování tepelnou energií, nebo
g)   ohrožení fyzické bezpečnosti nebo ochrany osob,
h)    a způsobuje významný a náhlý nedostatek tepelné energie nebo ohrožení celistvosti soustavy zásobování 

tepelnou energií, její bezpečnosti a spolehlivosti provozu.

        (2)  Předcházení stavu nouze je soubor činností prováděných v situaci, kdy existuje reálné riziko vzniku stavu nouze.

        (3)  Při předcházení stavu nouze a při stavu nouze jsou všichni držitelé licence, odběratelé i koneční spotřebitelé 
povinni se podřídit omezení spotřeby tepelné energie bez ohledu na uzavřené smlouvy. Držitelé licencí mohou v 
nezbytném rozsahu využívat zařízení odběratelů a konečných spotřebitelů.

        (4)  Stav nouze a jeho ukončení pro celé území státu vyhlašuje ministerstvo, pro jeho část krajský úřad nebo 
Magistrát hlavního města Prahy prostřednictvím sdělovacích prostředků nebo jiným vhodným způsobem. Orgán, který 
stav nouze vyhlásil, je povinen neprodleně informovat Ministerstvo vnitra a příslušné hasičské záchranné sbory krajů o 
předpokládaném trvání omezení dodávek tepelné energie.

        (5)  U tepelných sítí zásobovaných z více než 50 % z jednoho zdroje je držitel licence na rozvod tepelné energie 
povinen přezkoumat účinky výpadku tohoto zdroje a podle výsledku zřídit vstupy do tepelné sítě pro připojení náhradních 
zdrojů.

        (6)  Při stavu nouze a při předcházení stavu nouze je právo na náhradu škody a ušlého zisku vyloučeno.

§ 89
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Neoprávněný odběr tepelné energie

        (1)  Neoprávněným odběrem tepelné energie je

a)   odběr bez souhlasu dodavatele nebo v rozporu s tímto zákonem a zákonem upravujícím oblast hospodaření 

energií11),
b)   odběr při opakovaném neplacení smluvených plateb včetně vyúčtování za odebranou tepelnou energii,
c)    odběr bez měřicího zařízení nebo odběr přes měřicí zařízení, které v důsledku zásahu odběratele odběr 

nezaznamenalo nebo zaznamenalo odběr menší než skutečný nebo byly v měřicím zařízení provedeny takové 
zásahy, které údaje o skutečném odběru změnily,

d)   odběr měřicím zařízením přemístěným bez souhlasu dodavatele,
e)   odběr měřicím zařízením, na němž bylo porušeno zajištění proti neoprávněné manipulaci a nebyla splněna 

povinnost podle § 78 odst.  4,
f)     odběr bez umožnění přístupu k měřicímu zařízení a neměřeným částem odběrného tepelného zařízení za účelem 

provedení kontroly, odečtu, údržby, výměny či odpojení měřicího zařízení, přestože byl odběratel k umožnění 
přístupu alespoň 15 dnů předem písemně nebo jiným prokazatelným způsobem vyzván.

        (2)  Neoprávněný odběr tepelné energie se zakazuje.

HLAVA TŘETÍ
SPRÁVNÍ DELIKTY

§ 90

Přestupky

        (1)  Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že

a)   podniká v energetických odvětvích bez licence nebo bez oprávnění k podnikání uznaného Energetickým 
regulačním úřadem podle § 7a,

b)   poskytuje odebranou elektřinu, plyn nebo tepelnou energii jiné fyzické či právnické osobě nebo rozúčtuje náklady 
na nákup elektřiny, plynu nebo tepelné energie v rozporu s § 3 odst.  3 nebo poruší zákaz stanovený v § 3 odst.  5,

c)    jako vlastník energetického zařízení neumožní určenému držiteli licence přístup k energetickému zařízení v 
rozsahu podle § 10 odst.  7,

d)   nepředá nezbytné údaje potřebné k dispečerskému řízení podle § 26 odst.  6,
e)   poruší některou z povinností stanovených v § 28 odst.  2 písm.  a) až f), h), j), k) nebo v § 28 odst.  5 nebo 

některou z povinností stanovených v § 62 odst.  2 písm.  b) až
i)     nebo v § 62 odst.  4,
f)     provede zásah na odběrném elektrickém zařízení, kterým prochází neměřená elektřina, bez souhlasu 

provozovatele přenosové soustavy nebo provozovatele distribuční soustavy v rozporu s § 28 odst.  3 nebo provede 
zásah na odběrném plynovém zařízení před měřicím zařízením bez předchozího písemného souhlasu 
provozovatele přepravní nebo distribuční soustavy v rozporu s § 71 odst.  11,

g)   provozuje vlastní náhradní zdroj bez dohody s provozovatelem přenosové soustavy nebo provozovatelem 
distribuční soustavy v rozporu s § 28 odst.  4,

h)    jako provozovatel přímého vedení nebo přímého plynovodu poruší některou z povinností stanovených v § 43 nebo 
§ 65 odst.  3,

i)     nezajistí provoz, údržbu nebo opravy elektrické nebo plynovodní přípojky podle § 45 odst.  5 nebo § 66 odst.  3 
nebo nezajistí opravy nebo údržbu tepelné přípojky podle § 79 odst.  3,

j)      jako vlastník či uživatel nemovitosti neumožní provozovateli přenosové soustavy, provozovateli přepravní 
soustavy nebo provozovateli distribuční soustavy výkon činností v ochranném pásmu podle § 46 odst.  4 nebo § 68 
odst.  5 nebo jako vlastník nemovitosti neumožní provozovateli zařízení přístup k zařízení pro rozvod tepelné 
energie podle § 87 odst.  6,

k)    poruší některý ze zákazů stanovených v § 46 odst.  8, 9, 10 nebo v § 68 odst.  3 nebo některou z povinností 
stanovených v § 46 odst.  12 nebo 13,

l)      poruší zákaz neoprávněného přenosu elektřiny nebo neoprávněné distribuce elektřiny uvedený v § 53 odst.  2 
nebo zákaz neoprávněné přepravy plynu nebo neoprávněné distribuce plynu uvedený v § 74 odst.  5,

m)  neupraví odběrné místo pro instalaci měřicího zařízení podle § 49 odst.  2 nebo podle § 71 odst.  4,
n)    neoznámí provozovateli přenosové, přepravní nebo distribuční soustavy zjištěné závady na měřicím zařízení nebo 

zajištění proti neoprávněné manipulaci neprodleně po jejich zjištění podle § 49 odst.  4 nebo podle § 71 odst.  7 
nebo neoznámí zjištěné porušení měřicího zařízení nebo jeho zajištění podle § 78 odst.  4,
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o)   zasáhne do měřicího zařízení bez souhlasu provozovatele přenosové, přepravní nebo distribuční soustavy v 
rozporu s § 49 odst.  4, § 71 odst.  5 nebo zasáhne do měřicího zařízení bez souhlasu jeho vlastníka v rozporu s § 
78 odst.  3,

p)   neumožní provozovateli přenosové nebo distribuční soustavy přístup k měřicímu zařízení nebo neměřeným částem 
odběrného elektrického zařízení podle § 49 odst.  6 nebo provozovateli přepravní nebo distribuční soustavy přístup 
k měřicímu zařízení podle § 71 odst.  6,

q)   nepodřídí se omezení spotřeby elektřiny, plynu nebo změně dodávek elektřiny nebo plynu podle § 54 odst.  5 nebo 
§ 73 odst.  5 nebo se nepodřídí omezení spotřeby tepelné energie podle § 88 odst.  3,

r)    vysadí trvalé porosty bez souhlasu provozovatele přepravní soustavy, provozovatele distribuční soustavy nebo 
provozovatele přípojky v rozporu s § 68 odst.  6,

s)    neupraví odběrné tepelné zařízení při změně teplonosné látky nebo jejích parametrů nebo neupraví odběrné 
tepelné zařízení pro instalaci měřicího zařízení po předchozím projednání s dodavatelem tepelné energie podle § 
77 odst.  3,

t)     provozuje vlastní náhradní či jiný zdroj propojený s rozvodným zařízením nebo dodává do tohoto zařízení tepelnou 
energii bez písemné dohody s držitelem licence na rozvod tepelné energie v rozporu s § 77 odst.  4,

u)    jako vlastník nemovitosti nestrpí umístění nebo provozování rozvodného tepelného zařízení nebo jeho části podle 
§ 77 odst.  6,

v)    provede úpravy na odběrném tepelném zařízení nebo jeho částech, kterými prochází neměřená dodávka tepelné 
energie, bez souhlasu držitele licence na výrobu tepelné energie nebo rozvod tepelné energie v rozporu s § 77 
odst.  7,

w)   poruší zákaz stanovený v § 87 odst.  4 nebo provádí v ochranných pásmech činnosti bez předchozího písemného 
souhlasu provozovatele zařízení, které slouží pro výrobu či rozvod tepelné energie v rozporu s § 87 odst.  4,

x)    jako vlastník dotčené stavby při provádění stavebních činností nezajistí bezpečnost zařízení pro rozvod tepelné 
energie podle § 87 odst.  5,

y)    jako statutární orgán, člen statutárního orgánu, člen dozorčí rady nebo zaměstnanec přímo podřízený vedoucímu 
zaměstnanci v záležitostech týkajících se provozu, údržby nebo rozvoje přepravní soustavy se účastní na 
podnikání jiné osoby, která je součástí téhož vertikálně integrovaného plynárenského podnikatele jako nezávislý 
provozovatel přepravní soustavy, nebo nabude vůči takové osobě právo na podíl na zisku nebo jiné obdobné 
plnění v rozporu s § 58d odst.  4 nebo poruší povinnost uvedenou v § 58d odst.  5, nebo

z)    jako auditor programu poruší některou z povinností auditora programu stanovených v § 25a odst.  5, § 58d odst.  4 
nebo 5, § 58i odst.  4, § 58j odst.  6 až 8, § 59a odst.  5 nebo § 60a odst.  5.

        (2)  Fyzická osoba se jako zaměstnanec Energetického regulačního úřadu nebo po skončení pracovněprávního 
nebo jiného vztahu k Energetickému regulačnímu úřadu dopustí přestupku tím, že poruší povinnost mlčenlivosti podle § 
17 odst.  13.

        (3)  Za přestupek uvedený v odstavci  1 písm.  a) až w) nebo x) nebo odstavci  2 se uloží pokuta až do výše 100 000 
Kč. Za přestupek uvedený v odstavci  1 písm.  y) nebo z) se uloží pokuta až do výše 500 000 Kč. 

§ 91

Správní delikty držitele licence

        (1)  Držitel licence se dopustí správního deliktu tím, že

a)   nenavrhne nového odpovědného zástupce ve stanovené lhůtě podle § 6 odst.  7,
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 požádá 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, Energetickému regulačnímu úřadu nebo Státní energetické inspekci ve stanovené lhůtě 
požadované podklady nebo informace podle § 15a odst.  1 nebo neposkytne Komisi ve stanovené lhůtě 
požadované podklady nebo informace podle § 15a odst.  2,

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.  2 nebo v § 74 odst.  5, nebo
h)    zahájí výkon licencované činnosti v rozporu s § 9 odst.  5.

        (2)  Držitel licence na výrobu elektřiny se dopustí správního deliktu tím, že

a)   poruší opatření stanovené formou opatření obecné povahy podle § 18a odst.  3,

Page 91 of 114458/2000 Sb. Zákon o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetick...

4.12.2013http://www.esipa.cz/sbirka/sbsrv.dll/sb?PRINT=1&amp;DR=AZ&amp;CP=2000s458-...



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 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,
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 správního deliktu 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 nebo odst.  10 písm.  a) až d), f) až l), o), s), t) nebo w),
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
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 správního deliktu tím, že

a)   poruší opatření stanovené formou opatření obecné povahy podle § 18a odst.  3,
b)   nepředá dodavateli poslední instance identifikační údaje podle § 12a odst.  4,
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, 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 statutární 
orgán nebo jeho členy, členy dozorčí rady nebo zaměstnance podle § 25a odst.  5,

g)   jako nájemce nepřevezme pronajatý podnik nebo jeho část do svého účetnictví nebo nesdělí nájemci informace o 
hodnotě pronajatého 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,

n)    neumožní provozovateli přenosové nebo distribuční soustavy přístup k měřicímu zařízení podle § 49 odst.  6,
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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 správního deliktu 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 6 nebo neoznámí dotčenému 

zákazníkovi nebo provozovateli distribuční soustavy zahájení dodávky, výši ceny nebo jiné podmínky dodávky 
podle § 12a odst.  3,

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 správního deliktu 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 l),
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.  9,
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 správního deliktu 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) nebo w),
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,
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,
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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 správního deliktu tím, že

a)   nemá právní formu společnosti podle § 58b odst.  1,
b)   nevydá listinné akcie na jméno nebo akcie v zaknihované podobě 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 nevydá stanovy podle § 58b odst.  3 písm.  c),
d)   nejmenuje nebo nezvolí statutární orgán nebo členy statutárního orgánu podle § 58b odst.  4,
e)   poskytne plnění ve prospěch statutárního orgánu nebo člena statutárního orgánu v rozporu s § 58c odst.  6,
f)     jmenuje nebo zvolí statutárním orgánem nebo členem statutárního orgánu osobu v rozporu s § 58d odst.  1 nebo 

2,
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 statutárního orgánu, člena statutárního orgánu, člena dozorčí 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

t)     nepřipojí k přepravní soustavě zařízení jiné přepravní soustavy, distribuční soustavy, zásobníku plynu nebo 
odběrné plynové zařízení podle § 58m odst.  1.

        (9)  Držitel licence na distribuci plynu se dopustí správního deliktu tím, že

a)   poruší opatření stanovené formou opatření obecné povahy podle § 18a odst.  3,
b)   nepředá dodavateli poslední instance identifikační údaje podle § 12a odst.  4,
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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),
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 statutární 
orgán nebo jeho členy, členy dozorčí rady nebo zaměstnance podle § 59a odst.  5,

g)   jako nájemce nepřevezme pronajatý podnik nebo jeho část do svého účetnictví nebo nesdělí nájemci informace o 
hodnotě pronajatého 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.  9,
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,
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.

        (10)  Držitel licence na uskladňování plynu se dopustí správního deliktu 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), d) až r) nebo s),
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 statutární 
orgán nebo jeho členy, členy dozorčí 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.  9,
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,
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 správního deliktu 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 6 nebo neoznámí dotčenému 

zákazníkovi nebo provozovateli distribuční soustavy zahájení dodávky, výši ceny nebo ostatní podmínky dodávky 
podle § 12a odst.  3,

c)    poruší některý ze zákazů stanovených v § 24a odst.  5 nebo § 58n odst.  5,
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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 správního deliktu 
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,
d)   neměří, nevyhodnocuje nebo neúčtuje dodávku tepelné energie podle skutečných hodnot teplonosné látky nebo 

údajů měřicího zařízení nebo neosadí, nezapojí nebo neudržuje vlastní měřicí zařízení nebo pravidelně neověřuje 
správnost měření podle § 78 odst.  1,

e)   nepřezkouší měřicí zařízení nebo jej nevymění 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)  Za správní delikt se uloží 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 správní delikt 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 správní delikt 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 správní delikt uvedený v odstavci  1 nebo odstavci  12.

§ 91a

Správní delikty právnických a podnikajících
fyzických osob

        (1)  Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu tím, že

a)   podniká v energetických odvětvích bez licence nebo bez oprávnění k podnikání uznaného Energetickým 
regulačním úřadem podle § 7a nebo neoznámí Energetickému regulačnímu úřadu zánik oprávnění podle § 7a 
odst.  3,

b)   poskytuje odebranou elektřinu, plyn nebo tepelnou energii jiné fyzické či právnické osobě nebo rozúčtuje náklady 
na nákup elektřiny, plynu nebo tepelné energie v rozporu s § 3 odst.  3,

c)    jako vlastník energetického zařízení neumožní určenému držiteli licence přístup k energetickému zařízení v 
rozsahu podle § 10 odst.  7,

d)   neposkytne ministerstvu, Energetickému regulačnímu úřadu nebo Státní energetické inspekci ve stanovené lhůtě 
požadované podklady nebo informace podle § 15a odst.  1,

e)   jako vlastník nebo pronajímatel energetického zařízení nevede v účtovém rozvrhu účty pro účtování o nákladech a 
výnosech z vlastnictví nebo pronájmu energetického zařízení podle § 20 odst.  5,

f)     neposkytne operátorovi trhu údaje nezbytné pro plnění jeho povinností nebo neposkytne informace o změnách 
dodavatele plynu podle § 20a odst.  5 písm.  a) nebo f) nebo nepředá nezbytné údaje potřebné k dispečerskému 
řízení podle § 26 odst.  6,

g)   poruší některou z povinností stanovených v § 28 odst.  2 písm.  a) až f), h), j), k) nebo odst.  5 nebo některou z 
povinností stanovených v § 62 odst.  2 písm.  b) až i), v § 62 odst.  3 nebo 4,
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h)    provede zásah na odběrném elektrickém zařízení, kterým prochází neměřená elektřina, bez souhlasu 
provozovatele přenosové soustavy nebo provozovatele distribuční soustavy v rozporu s § 28 odst.  3 nebo provede 
zásah na odběrném plynovém zařízení před měřicím zařízením bez předchozího písemného souhlasu 
provozovatele přepravní nebo distribuční soustavy v rozporu s § 71 odst.  11,

i)     provozuje vlastní náhradní zdroj bez dohody s provozovatelem přenosové soustavy nebo provozovatelem 
distribuční soustavy v rozporu s § 28 odst.  4,

j)     jako vlastník přímého vedení nebo provozovatel přímého plynovodu poruší některou z povinností stanovených v § 
43 nebo § 65 odst.  3 nebo jako vlastník příslušné části elektrizační soustavy nebo osoba provozující plynárenské 
zařízení nestanoví písemně podmínky pro realizaci veřejně prospěšné stavby nebo neudělí písemný souhlas s 
jinou stavbou nebo stavební nebo jinou činností v ochranném pásmu podle § 46 odst.  11 nebo § 68 odst.  4,

k)    nezajistí provoz, údržbu nebo opravy elektrické nebo plynovodní přípojky podle § 45 odst.  5 nebo § 66 odst.  3 
nebo nezajistí opravy nebo údržbu tepelné přípojky podle § 79 odst.  3,

l)     jako vlastník či uživatel nemovitosti neumožní provozovateli přenosové soustavy, provozovateli přepravní soustavy 
nebo provozovateli distribuční soustavy výkon činností v ochranném pásmu podle § 46 odst.  4 nebo § 68 odst.  5 
nebo jako vlastník nemovitosti neumožní provozovateli zařízení přístup k zařízení pro rozvod tepelné energie podle 
§ 87 odst.  6,

m)  poruší některý ze zákazů stanovených v § 46 odst.  8, 9, 10 nebo § 68 odst.  3 nebo některou z povinností 
stanovených v § 46 odst.  12 nebo 13,

n)    neupraví odběrné místo pro instalaci měřicího zařízení podle § 49 odst.  2 nebo § 71 odst.  4,
o)   neoznámí provozovateli přenosové, přepravní nebo distribuční soustavy zjištěné závady na měřicím zařízení nebo 

zajištění proti neoprávněné manipulaci neprodleně po jejich zjištění podle § 49 odst.  4 nebo § 71 odst.  7 nebo 
neoznámí zjištěné porušení měřicího zařízení nebo jeho zajištění podle § 78 odst.  4,

p)   zasáhne do měřicího zařízení bez souhlasu provozovatele přenosové, přepravní nebo distribuční soustavy v 
rozporu s § 49 odst.  4, § 71 odst.  5 nebo zasáhne do měřicího zařízení bez souhlasu jeho vlastníka v rozporu s § 
78 odst.  3,

q)   neumožní provozovateli přenosové nebo distribuční soustavy přístup k měřicímu zařízení nebo neměřeným částem 
odběrného elektrického zařízení podle § 49 odst.  6 nebo provozovateli přepravní nebo distribuční soustavy přístup 
k měřicímu zařízení podle § 71 odst.  6,

r)    poruší zákaz neoprávněného přenosu elektřiny nebo neoprávněné distribuce elektřiny uvedený v § 53 odst.  2 
nebo zákaz neoprávněné přepravy plynu nebo neoprávněné distribuce plynu uvedený v § 74 odst.  5,

s)    nepodřídí se omezení spotřeby elektřiny, plynu nebo změně dodávek elektřiny nebo plynu podle § 54 odst.  5 nebo 
§ 73 odst.  5 nebo se nepodřídí omezení spotřeby tepelné energie podle § 88 odst.  3,

t)     vysadí trvalé porosty bez souhlasu provozovatele přepravní soustavy, provozovatele distribuční soustavy nebo 
provozovatele přípojky v rozporu s § 68 odst.  6,

u)    neupraví odběrné tepelné zařízení při změně teplonosné látky nebo jejích parametrů nebo neupraví odběrné 
tepelné zařízení pro instalaci měřicího zařízení po předchozím projednání s dodavatelem tepelné energie podle § 
77 odst.  3,

v)    provozuje vlastní náhradní či jiný zdroj propojený s rozvodným zařízením nebo dodává do tohoto zařízení tepelnou 
energii bez písemné dohody s držitelem licence na rozvod tepelné energie v rozporu s § 77 odst.  4,

w)   jako vlastník nemovitosti nestrpí umístění nebo provozování rozvodného tepelného zařízení nebo jeho části podle 
§ 77 odst.  6,

x)    provede úpravy na odběrném tepelném zařízení nebo jeho částech, kterými prochází neměřená dodávka tepelné 
energie, bez souhlasu držitele licence na výrobu tepelné energie nebo rozvod tepelné energie v rozporu s § 77 
odst.  7,

y)    poruší zákaz stanovený v § 87 odst.  4 nebo provádí v ochranných pásmech činnosti bez předchozího písemného 
souhlasu provozovatele zařízení, které slouží pro výrobu či rozvod tepelné energie v rozporu s § 87 odst.  4,

z)    jako vlastník dotčené stavby při provádění stavebních činností nezajistí bezpečnost zařízení pro rozvod tepelné 
energie podle § 87 odst.  5.

        (2)  Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu tím, že jako auditor programu poruší 
některou z povinností auditora programu stanovených v § 25a odst.  5, § 58i odst.  8 až 10, § 59a odst.  5 nebo § 60a 
odst.  5.

        (3)  Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba se jako dodavatel tepelné energie, který není držitelem licence 
na výrobu tepelné energie nebo licence na rozvod tepelné energie, dopustí správního deliktu tím, že

a)   omezí nebo přeruší dodávku tepelné energie v rozporu s § 76 odst.  4 písm.  i), nebo
b)   neprovozuje, neudržuje nebo neopravuje tepelnou přípojku na žádost jejího vlastníka podle § 79 odst.  4.

        (4)  Za správní delikt uvedený v odstavcích  1 až 3 se uloží pokuta do 15 000 000 Kč s výjimkou správního deliktu 
podle odstavce  1 písm.  s), kdy lze uložit pokutu až do 50 000 000 Kč.

§ 91b
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Správní delikty osoby, která je součástí vertikálně
integrovaného podnikatele nebo vertikálně
integrovaného plynárenského podnikatele

nebo koncernu

        (1)  Osoba, která je součástí vertikálně integrovaného podnikatele nebo vertikálně integrovaného plynárenského 
podnikatele nebo koncernu, se dopustí správního deliktu tím, že

a)   sama nebo prostřednictvím ovládané osoby drží podíl v provozovateli přepravní soustavy a současně vyrábí plyn 
nebo obchoduje s plynem v rozporu s § 58g odst.  1,

b)   nezdrží se jednání nebo udělování pokynů ohledně každodenních činností provozovatele přepravní soustavy a 
provozu přepravní soustavy v rozporu s § 58g odst.  5,

c)    jako mateřská společnost udělí provozovateli distribuční soustavy pokyn ohledně běžného provozu nebo údržby 
distribuční soustavy nebo jiným způsobem zasáhne do rozhodování o výstavbě či modernizaci částí distribuční 
soustavy v rozporu s § 25a odst.  2 písm.  c) nebo § 59a odst.  2 písm.  c), nebo

d)   jako mateřská společnost v rozporu s § 60a odst.  2 písm.  c) udělí provozovateli zásobníku plynu pokyn ohledně 
běžného provozu nebo údržby zásobníku plynu nebo jiným způsobem zasáhne do rozhodování o výstavbě či 
modernizaci částí zásobníku plynu.

        (2)  Za správní delikt uvedený v odstavci  1 písm.  a) nebo b) se ukládá pokuta až do výše 100 000 000 Kč nebo 
10  % z čistého obratu dosaženého osobou, která je součástí vertikálně integrovaného plynárenského podnikatele nebo 
koncernu společně s provozovatelem přepravní soustavy, za poslední ukončené účetní období. Za správní delikt uvedený 
v odstavci  1 písm.  c) nebo d) se ukládá pokuta až do výše 50 000 000 Kč nebo 1  % z čistého obratu dosaženého 
osobou, která je součástí vertikálně integrovaného podnikatele nebo vertikálně integrovaného plynárenského podnikatele 
nebo koncernu společně s provozovatelem distribuční soustavy nebo zásobníku plynu, za poslední ukončené účetní 
období.

§ 91c

Pořádková pokuta

        (1)  Držiteli licence nebo jiné fyzické osobě podnikající nebo právnické osobě, která znemožní nebo závažně ztíží 
výkon dozoru podle tohoto zákona tím, že neumožní Energetickému regulačnímu úřadu výkon jeho oprávnění podle § 18 
odst.  4 nebo neposkytne Energetickému regulačnímu úřadu součinnost, ač je k tomu povinen podle tohoto zákona nebo 
zákona upravujícího výkon státní kontroly, nebo nesplní některou z povinností podle § 18b odst.  4, může Energetický 
regulační úřad uložit pořádkovou pokutu do výše 5 000 000 Kč nebo do 1 % z čistého obratu dosaženého takovou 
osobou za poslední ukončené účetní období.

        (2)  Držiteli licence, fyzické osobě podnikající nebo právnické osobě, která neposkytne Energetickému regulačnímu 
úřadu vysvětlení, nepředloží požadované doklady nebo se neúčastní jednání nebo neumožní Energetickému regulačnímu 
úřadu nahlédnout do svých obchodních záznamů podle § 96a, je-li účastníkem sporu rozhodovaného Energetickým 
regulačním úřadem, může Energetický regulační úřad uložit pořádkovou pokutu do výše 100  000 Kč. 

        (3)  Pořádkovou pokutu lze ukládat opakovaně. Úhrn opakovaně uložených pořádkových pokut podle odstavce  1 
nesmí přesáhnout 20 000 000 Kč nebo 10 % z čistého obratu dosaženého držitelem licence, fyzickou osobou nebo 
právnickou osobou za poslední ukončené účetní období. Úhrn opakovaně uložených pořádkových pokut podle 
odstavce  2 nesmí přesáhnout 500 000 Kč. 

        (4)  Řízení o uložení pořádkové pokuty lze zahájit do 2 měsíců ode dne, kdy byla povinnost porušena. Pořádková 
pokuta je příjmem státního rozpočtu.

§ 91d

Společná ustanovení ke správním deliktům

        (1)  Právnická osoba za správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že vynaložila veškeré úsilí, které bylo možno 
požadovat, aby porušení povinnosti zabránila.

        (2)  Při stanovení výše pokuty právnické osobě se přihlédne k závažnosti správního deliktu, zejména ke způsobu 
jeho spáchání a jeho následkům, době trvání a okolnostem, za kterých byl spáchán.

        (3)  Odpovědnost právnické osoby za správní delikt zaniká, jestliže správní orgán o něm nezahájil řízení do 2 let ode 
dne, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však do 5 let ode dne, kdy byl spáchán.
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        (4)  Správní delikty podle tohoto zákona v prvním stupni projednává Energetický regulační úřad. Pokuty jsou příjmem 
státního rozpočtu a jejich správu vykonává Energetický regulační úřad podle daňového řádu.

        (5)  Na odpovědnost za jednání, k němuž došlo při podnikání fyzické osoby nebo v přímé souvislosti s ním, se 
vztahují ustanovení tohoto zákona o odpovědnosti a postihu právnické osoby.

        (6)  Odpovědnost právnické osoby za správní delikt přechází na kteréhokoliv jejího právního nástupce; tím není 
dotčena odpovědnost původní právnické osoby, pokud v důsledku přeměny nezanikla.

        (7)  Má-li zaniklá právnická osoba více právních nástupců, odpovídá za správní delikt každý z nich. Při výměře 
pokuty se přihlédne též k tomu, v jakém rozsahu přešly na právního nástupce výnosy, užitky a jiné výhody ze spáchaného 
správního deliktu, a k tomu, pokračuje-li některý z právních nástupců v činnosti, při které byl správní delikt spáchán.

        (8)  Zanikla-li právnická osoba, která správní delikt spáchala, až po nabytí právní moci rozhodnutí, jímž jí byla za 
tento správní delikt uložena pokuta, přechází povinnost tuto pokutu zaplatit na právního nástupce zaniklé právnické 
osoby. Je-li právních nástupců více, odpovídají za zaplacení pokuty společně a nerozdílně.

HLAVA ČTVRTÁ

STÁTNÍ ENERGETICKÁ INSPEKCE

§ 92

        (1)  Státní energetická inspekce je organizační složkou státu se sídlem v Praze.

        (2)  Státní energetická inspekce je podřízena ministerstvu a člení se na ústřední inspektorát a územní inspektoráty. 
Územní inspektoráty jsou vnitřními organizačními jednotkami Státní energetické inspekce. Sídla územních inspektorátů 
stanoví ústřední ředitel.

        (3)  Státní energetická inspekce je účetní jednotkou. Pro účely hospodaření s majetkem státu včetně prostředků 
státního rozpočtu mají územní inspektoráty postavení vnitřních organizačních jednotek Státní energetické inspekce.

        (4)  V čele ústředního inspektorátu je ústřední ředitel; jeho jmenování a odvolání se řídí služebním zákonem12b). V 
čele územního inspektorátu je ředitel, kterého jmenuje, řídí a odvolává ústřední ředitel.

Působnost

§ 93

        (1)  Státní energetická inspekce kontroluje na návrh ministerstva, Energetického regulačního úřadu nebo z vlastního 
podnětu dodržování

a)   zákona o hospodaření energií5a),
b)   zákona o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů,

c)   zákona o cenách4) v rozsahu podle zákona o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen13).

        (2)  Státní energetická inspekce na základě vlastního zjištění ukládá pokuty za porušení právních předpisů podle 
odstavce 1.

        (3)  Při výkonu kontroly se Státní energetická inspekce řídí zvláštním právním předpisem.14)

§ 94

        (1)  Státní energetická inspekce je oprávněna

a)   vyžadovat písemný návrh opatření a termínů k odstranění zjištěných nedostatků a ve stanovené lhůtě podání 
písemné zprávy o jejich odstranění,

b)   rozhodovat o povinnosti provést opatření navržená energetickým auditem a o lhůtách,
c)    kontrolovat, zda příjemci dotací v rámci Národního programu hospodárného využívání energie a využívání jejích 

obnovitelných a druhotných zdrojů uvádějí v žádostech a vyhodnoceních úplné a pravdivé údaje,
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d)   ověřovat úspory energie plynoucí z energetických služeb a dalších opatření ke zvýšení energetické účinnosti 
včetně stávajících vnitrostátních opatření ke zvýšení energetické účinnosti,

e)   předávat účastníkům trhu informace o mechanismech na zvýšení energetické účinnosti a o jejich finančních a 
správních rámcích,

f)     vyžadovat informace potřebné k výkonu její činnosti.

        (2)  Státní energetická inspekce zajišťuje dozor nad tím, zda jsou výrobky spojené se spotřebou energie uváděny na 
trh, do provozu nebo dále distribuovány v souladu s požadavky stanovenými zákonem o hospodaření energií. V této 
souvislosti je Státní energetická inspekce oprávněna

a)   vyžádat si od kontrolovaných osob veškeré informace potřebné k posouzení souladu výrobků spojených se 
spotřebou energie s požadavky zákona o hospodaření energií,

b)   převzít na náklad kontrolovaných osob potřebné vzorky výrobků spojených se spotřebou energie k posouzení, zda 
tyto výrobky splňují požadavky zákona o hospodaření energií,

c)    provádět rozbory nebo zajistit provedení rozborů k ověření toho, zda výrobky spojené se spotřebou energie plní 
požadavky zákona o hospodaření energií; provedení těchto rozborů se zajišťuje u příslušných orgánů nebo osob; 
pokud bylo rozborem zjištěno, že výrobek nesplňuje požadavky zákona o hospodaření energií, hradí náklady na 
provedení rozboru kontrolovaná osoba,

d)   uložit kontrolovaným osobám, aby ve stanovené lhůtě odstranily zjištěné nedostatky, jejich příčiny a škodlivé 
následky nebo aby neprodleně provedly nezbytná opatření k nápravě,

e)   nařídit omezení nebo zákaz uvádění na trh, uvádění do provozu nebo distribuci výrobku spojeného se spotřebou 
energie do doby, než je odstraněn protiprávní stav,

f)     nařídit stažení nevyhovujícího výrobku spojeného se spotřebou energie z trhu; současně může Státní energetická 
inspekce nařídit zničení výrobku spojeného se spotřebou energie nebo nařídit jeho znehodnocení,

g)   oznámit opatření přijatá podle písmen  e) a f) neprodleně Evropské komisi a ostatním členským státům Evropské 
unie.

        (3)  Státní energetická inspekce, jako dotčený správní orgán, uplatňuje stanovisko k územnímu plánu a regulačnímu 

plánu a závazná stanoviska v územním řízení a stavebním řízení4d).

        (4)  Státní energetická inspekce shromažďuje a vyhodnocuje připomínky spotřebitelů a jiných dotčených stran 
týkající se shody výrobků spojených se spotřebou energie.

        (5)  Pokud Státní energetická inspekce zahajuje kontrolu na návrh ministerstva nebo Energetického regulačního 
úřadu, je povinna je seznámit s výsledky šetření.

        (6)  Rozhodnutí v prvním stupni vydává Státní energetická inspekce. O odvolání proti rozhodnutí Státní energetické 
inspekce rozhoduje ústřední ředitel Státní energetické inspekce.

§ 95

Ukládání pokut

      (1) Při stanovení výše pokuty Státní energetická inspekce přihlédne k závažnosti porušení povinnosti, zejména ke 
způsobu jejího porušení a jeho následkům a k okolnostem, za nichž k porušení došlo.

(2)  Právnická osoba za správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že vynaložila veškeré úsilí, které bylo možno 
požadovat, aby porušení povinnosti zabránila.

      (3)  Pokuty ukládá v prvním stupni Státní energetická inspekce. O odvolání proti uložení pokuty rozhoduje ústřední 
ředitel Státní energetické inspekce.

      (4) Řízení o uložení pokuty lze zahájit do jednoho roku ode dne, kdy se územní inspektorát o porušení povinnosti 
dozvěděl, nejpozději však do dvou let ode dne, kdy k porušení povinnosti došlo. Pokutu nelze uložit, uplynuly-li od 
porušení tři roky.

      (5) Pokuty jsou příjmem státního rozpočtu a správu jejich placení vykonává Státní energetická inspekce.

      (6)  Na odpovědnost za jednání, k němuž došlo při podnikání fyzické osoby nebo v přímé souvislosti s ním, se 
vztahují ustanovení tohoto zákona o odpovědnosti a postihu právnické osoby.

Hlava pátá
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Společná ustanovení

§ 96

        (1)  Energetický regulační úřad je příslušný k rozhodování sporů o právech či povinnostech vyplývajících z právního 
vztahu podle § 17 odst.  5 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 ustanovení správního řádu o možném způsobu 
ukončení řízení o rozkladu nepoužije.

        (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 se při nahlížení do spisu zákonem uznaná povinnost 
mlčenlivosti vztahuje kromě jiných zákonem chráněných nebo uznaných tajemství rovněž na zachování obchodního 
tajemství nebo ochranu důvěrných informací z obchodního styku podle obchodního zákoníku. Spis musí zahrnovat vedle 
listin obsahujících takové tajemství i listiny, ze kterých bylo toto tajemství odstraněno, případně dostatečně podrobný 
výpis, který tajemství neobsahuje. Na žádost Energetického regulačního úřadu je osoba, které ochrana takového 
tajemství svědčí, povinna vedle listin obsahujících takové tajemství předložit i listiny, ze kterých bylo takové tajemství 
odstraněno, případně pořídit z takových listin dostatečně podrobný výtah, který tajemství 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 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.

§ 96a

        V průběhu řízení o rozhodnutí sporu je Energetický regulační úřad oprávněn vyžadovat od účastníků řízení 
předložení veškerých důkazů na podporu jejich tvrzení, a to včetně podání ústního vysvětlení. Účastník řízení je povinen 
na výzvu a ve lhůtě stanovené Energetickým regulačním úřadem

a)   poskytnout vysvětlení, předložit požadované doklady vztahující se k předmětu sporu a účastnit se jednání,
b)   umožnit Energetickému regulačnímu úřadu nahlédnout do svých obchodních záznamů, které se týkají vedeného 

sporu.

§ 96b
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        (1)  V řízení podle § 17 odst.  7 písm.  e) má podání návrhu na rozhodnutí sporu tytéž právní účinky, jako kdyby byla 
v téže věci podána žaloba u soudu.

        (2)  V řízení podle § 17 odst.  7 písm.  e) je návrh nepřípustný, jestliže

a)   ve věci samé již rozhodl soud nebo řízení ve věci samé bylo před soudem zahájeno, nebo
b)   spor je nebo již byl předmětem rozhodčího řízení.

§ 96c

Přezkum souladu rozhodnutí Energetického
regulačního úřadu s předpisem Evropské unie

        (1)  Rozhodne-li Komise o tom, že rozhodnutí vydané Energetickým regulačním úřadem je v rozporu s předpisem 

Evropské unie22), provede Energetický regulační úřad přezkumné řízení a vydá rozhodnutí do 2  měsíců ode dne, kdy 
Komise takové rozhodnutí vydala. Energetický regulační úřad o vydání rozhodnutí informuje bez zbytečného odkladu 
Komisi.

        (2)  Pro přezkoumání souladu rozhodnutí vydaného Energetickým regulačním úřadem s předpisem Evropské unie 
platí obdobně ustanovení správního řádu o přezkumném řízení s tím, že Energetický regulační úřad není vázán lhůtami 
pro vydání usnesení o zahájení přezkumného řízení a pro vydání rozhodnutí ve věci v přezkumném řízení.

§ 96d

Donucovací pokuty

        (1)  Energetický regulační úřad vymáhá ukládáním donucovacích pokut splnění

a)   povinnosti pokračovat ve výkonu licencované činnosti po dobu stanovenou v rozhodnutí Energetického regulačního 
úřadu podle § 10 odst.  4,

b)   povinnosti poskytnout energetické zařízení držiteli licence pro výkon povinnosti nad rámec licence podle rozhodnutí 
Energetického regulačního úřadu podle § 10 odst.  7 nebo § 12 odst.  7,

c)    povinnosti poskytovat dodávky tepelné energie nad rámec licence nebo distribuci elektřiny nebo distribuci plynu 
nad rámec licence podle rozhodnutí Energetického regulačního úřadu podle § 12 odst.  2 nebo 3,

d)   povinnosti vyplývající z opatření k nápravě nebo podmínek stanovených k zajištění splnění opatření k nápravě 
uložených rozhodnutím Energetického regulačního úřadu podle § 18 odst.  3,

e)   povinnosti vyplývající z opatření uloženého rozhodnutím Energetického regulačního úřadu podle § 18a odst.  3 
nebo § 58l odst.  2,

f)     povinnosti vyplývající z rozhodnutí Energetického regulačního úřadu, Komise nebo Agentury vydaného podle 
Nařízení o podmínkách přístupu do sítě pro příhraniční obchod s elektřinou nebo Nařízení o podmínkách přístupu 
k plynárenským přepravním soustavám nebo podle přímo použitelného předpisu vydaného na jejich základě nebo 
k jejich provedení nebo splnění povinnosti vyplývající z rozhodnutí ministerstva vydaného podle Nařízení o 
opatřeních na zajištění bezpečnosti dodávek zemního plynu.

        (2)  Ustanovení § 105 odst.  2 správního řádu není dotčeno.

        (3)  Donucovací pokuty lze ukládat opakovaně. Výše jednotlivé donucovací pokuty ukládané

a)   fyzické osobě nesmí přesahovat 100 000 Kč,
b)   držiteli licence na výrobu tepelné energie nebo rozvod tepelné energie nebo jiné právnické osobě nebo fyzické 

osobě podnikající nesmí přesahovat 1  000 000 Kč,
c)    jinému držiteli licence neuvedenému v písmeni b) nesmí přesahovat 5 000 000 Kč.

§ 97

zrušen

§ 97a

Schvalovací řízení a řízení o stanovení řádu

        (1)  Řízení o schválení Pravidel provozování přenosové soustavy, Pravidel provozování distribuční soustavy, Řádu 
provozovatele přepravní soustavy, Řádu provozovatele distribuční soustavy, Řádu provozovatele zásobníku plynu, 
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obchodních podmínek operátora trhu nebo jiných obdobných podmínek či postupů, jejichž schválení Energetickým 
regulačním úřadem ukládá právní předpis, nebo jejich změn (dále jen „řád“) se zahajuje na žádost držitele licence. Řízení 
o stanovení řádu se zahajuje z moci úřední.

        (2)  Účastníkem řízení je držitel licence, jehož řád je předmětem řízení.

        (3)  Dostane-li se schválený řád vlivem změny právní úpravy do rozporu s právním předpisem, je držitel licence 
povinen předložit do 3 měsíců od nabytí účinnosti takového právního předpisu Energetickému regulačnímu úřadu ke 
schválení návrh nového řádu nebo návrh změny schváleného řádu, kterým se rozpor s právním předpisem odstraní. V 
ostatních případech je držitel licence povinen návrh nového řádu nebo návrh změny schváleného řádu předložit nejméně 
3 měsíce přede dnem navrhované účinnosti nového řádu nebo změny schváleného řádu. 

        (4)  Nepředloží-li držitel licence Energetickému regulačnímu úřadu ke schválení návrh řádu ve lhůtě stanovené tímto 
zákonem nebo ve lhůtě podle odstavce  3, Energetický regulační úřad vyzve držitele licence k jeho předložení a stanoví 
přiměřenou lhůtu. Po marném uplynutí lhůty stanovené ve výzvě Energetický regulační úřad zahájí řízení o stanovení 
řádu. Zahájení řízení z moci úřední brání zahájení řízení v téže věci na žádost držitele licence.

        (5)  Pokud zvláštní právní předpis ukládá projednání návrhu řádu s dotčenými osobami, musí držitel licence 
projednání a jeho výsledky doložit současně s návrhem řádu na jeho schválení. Pokud držitel licence nedoloží projednání 
návrhu řádu a jeho výsledky ani po zahájení řízení ve lhůtě stanovené Energetickým regulačním úřadem, postupuje 
Energetický regulační úřad podle odstavce  6. 

        (6)  Energetický regulační úřad po zahájení řízení zveřejní návrh řádu způsobem umožňujícím dálkový přístup, a to 
nejméně na 10 pracovních dnů, není-li právním předpisem stanovena jiná lhůta. Oznámení o zveřejnění vyvěsí 
Energetický regulační úřad na úřední desce spolu s uvedením, o jaký návrh se jedná, kde je možné se s ním seznámit a 
do kdy je možné uplatnit připomínky. To neplatí v případě, kdy držitel licence projednal návrh řádu s dotčenými osobami 
podle odstavce  5 věty první. 

        (7)  Každý, jehož oprávněné zájmy mohou být schválením nebo stanovením řádu přímo dotčeny, může u 
Energetického regulačního úřadu uplatnit připomínky s jejich odůvodněním. Připomínkami, které se návrhu řádu netýkají, 
připomínkami, které uplatní osoba, jejíž oprávněné zájmy nemohou být schválením řádu přímo dotčeny, nebo 
připomínkami bez odůvodnění nebo uplatněnými po lhůtě se Energetický regulační úřad nezabývá. Výsledky vypořádání 
připomínek zveřejní Energetický regulační úřad před vydáním rozhodnutí způsobem umožňujícím dálkový přístup. 
Energetický regulační úřad může návrh řádu upravit s přihlédnutím k vyhodnocení připomínek. Pokud by takovou úpravou 
došlo k podstatné změně návrhu řádu, může Energetický regulační úřad rozhodnout o opakovaném zveřejnění návrhu 
řádu podle odstavce  6. 

        (8)  Na postup Energetického regulačního úřadu podle odstavce  6 a uplatňování připomínek a jejich vypořádání 
podle odstavce  7 se nevztahují obecné předpisy o správním řízení. Po dobu zveřejnění návrhu řádu způsobem 
umožňujícím dálkový přístup neběží lhůta pro vydání rozhodnutí. V řízení o schválení návrhu řádu se § 45 odst.  4 
správního řádu nepoužije. 

        (9)  Energetický regulační úřad návrh řádu, popřípadě návrh řádu upravený podle odstavce  7 schválí, není-li v 
rozporu s právním předpisem a pokud schválením návrhu řádu nedojde k založení značné nerovnováhy v právech a 
povinnostech účastníků trhu, jinak návrh řádu zamítne. V případě, kdy návrh řádu nebyl zcela nebo zčásti schválen, může 
Energetický regulační úřad stanovit řád nebo jeho část v řízení zahájeném z moci úřední. 

        (10)  V řízení o stanovení řádu postupuje Energetický regulační úřad tak, aby stanovením řádu nedošlo k založení 
značné nerovnováhy v právech a povinnostech účastníků trhu. Stanovený řád je držitel licence povinen bez zbytečného 
odkladu zveřejnit.

§ 98

Přechodná ustanovení

      (1) Fyzické či právnické osoby, které podnikají v energetických odvětvích podle dosavadních předpisů, musí do 
jednoho roku ode dne účinnosti tohoto zákona požádat o udělení licence, jinak jejich oprávnění k podnikání zaniká.

      (2) Ochranná pásma stanovená v elektroenergetice a teplárenství podle dosavadních právních předpisů se nemění 
po nabytí účinnosti tohoto zákona. Výjimky z ustanovení o ochranných pásmech udělené podle dosavadních právních 
předpisů zůstávají zachovány i po dni účinnosti tohoto zákona.

      (3) Bezpečnostní pásma plynových zařízení stanovená podle dosavadních právních předpisů a předchozí písemné 
souhlasy se zřízením stavby v těchto pásmech zůstávají zachovány i po dni nabytí účinnosti tohoto zákona.
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      (4) Oprávnění k cizím nemovitostem, jakož i omezení jejich užívání, která vznikla před účinností tohoto zákona, 
zůstávají nedotčena.

      (5) Pokud fyzické či právnické osoby provádějící nákup, prodej a skladování uhlovodíkových plynů v tlakových 
nádobách, včetně jejich dopravy, nepožádají o vydání živnostenského oprávnění na tuto činnost do jednoho roku ode dne 
nabytí účinnosti tohoto zákona, jejich oprávnění k podnikání zaniká.

      (6) zrušen zákonem č. 158/2009 Sb. (účinnost: 4. července 2009)

      (7) zrušen zákonem č. 158/2009 Sb. (účinnost: 4. července 2009)

      (8) zrušen zákonem č. 158/2009 Sb. (účinnost: 4. července 2009)

      (9) Při změně napětí elektřiny, při změně tlaku nebo druhu plynu a při změně teplonosné látky nebo jejích parametrů 
zahájené před dnem nabytí účinností tohoto zákona se postupuje podle dosavadních právních předpisů.

      (10) O autorizaci na výstavbu musí požádat každá fyzická či právnická osoba, která požádá o územní rozhodnutí na 
novou výstavbu po dni nabytí účinnosti tohoto zákona.     

      (11) Inspekce podle zákona č. 222/1994 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických 
odvětvích a o Státní energetické inspekci, ve znění zákona č. 83/1998 Sb., je Státní energetickou inspekcí podle tohoto 
zákona.

      (12) Řízení o uložení pokuty zahájená před nabytím účinnosti tohoto zákona se dokončí podle dosavadních právních 
předpisů.

      (13)  Provozovatel, respektive výrobce, zajistí promítnutí existujícího věcného břemene podle § 24 odst.  4, § 25 
odst.  5, § 57 odst.  2, § 58 odst.  2, § 59 odst.  2, § 60 odst.  2 a § 76 odst.  7 u energetických sítí a zařízení daných do 
provozu před nabytím účinnosti tohoto zákona do katastru nemovitostí do konce roku 2017. Podrobnosti stanoví zvláštní 

právní předpis19).

§ 98a

Zmocňovací ustanovení

        (1)  Ministerstvo stanoví vyhláškou

a)   druhy měřicích zařízení, umístění měřicích zařízení a způsoby a podmínky jejich instalace, způsoby vyhodnocování 
a určení množství odebrané elektřiny nebo plynu v případě závady měřicího zařízení a způsob stanovení náhrady 
škody při neoprávněném odběru, dodávce, přenosu nebo distribuci elektřiny a při neoprávněném odběru, dodávce, 
uskladňování, přepravě nebo distribuci plynu a neoprávněném odběru tepelné energie, termíny a rozsah předávání 
údajů operátorovi trhu potřebných pro plnění jeho povinností,

b)   způsoby dispečerského řízení, rozsah a postup při dispečerském řízení výroben elektřiny, pravidla spolupráce 
technických dispečinků, termíny a rozsah údajů předávaných provozovateli přenosové soustavy, přepravní 
soustavy, provozovateli zásobníku plynu nebo provozovateli distribuční soustavy pro dispečerské řízení, přípravu 
provozu přenosové nebo přepravní soustavy nebo distribuční soustavy a pro provoz a rozvoj elektrizační nebo 
plynárenské soustavy, vyhodnocování provozu elektrizační a plynárenské soustavy a způsob využívání zařízení 
pro poskytování podpůrných služeb, způsob a postup stanovení neodebrané elektřiny a náhrady za neodebranou 
elektřinu při dispečerském řízení podle § 26 odst.  5 a požadavky na technické vybavení výroben elektřiny pro 
účely dispečerského řízení, při případném omezování výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů přihlédnout k 
technické a organizační náročnosti regulace jednotlivých typů obnovitelných zdrojů,

c)    způsoby tvorby bilancí plynárenské soustavy, postupy pro sledování kapacit a výkonů v plynárenské soustavě a 
termíny a rozsah údajů předávaných účastníky trhu s plynem operátorovi trhu pro tvorbu bilancí a sledování 
kapacit a výkonů v plynárenské soustavě,

d)   náležitosti žádosti o udělení, změnu, prodloužení a zrušení autorizace na výstavbu vybraných plynových zařízení 
včetně vzorů žádostí a podmínky pro posuzování těchto žádostí,

e)   opatření a postupy vykonávané při předcházení stavu nouze, při stavu nouze a při odstraňování následků stavu 
nouze, způsob vyhlašování stavu nouze a oznamování předcházení stavu nouze a postupy při omezování výroby 
elektřiny, spotřeby elektřiny, plynu a tepla včetně regulačního, vypínacího a frekvenčního plánu, bezpečnostní 
standard požadované dodávky plynu a obsahové náležitosti havarijních plánů, způsob zajištění bezpečnostních 
standardů plynu, rozsah chráněných zákazníků včetně způsobu určení jejich spotřeby plynu, jejichž dodavatelé 
mají povinnost plnit bezpečnostní standard dodávky plynu,

f)     způsob a postup registrace technických pravidel v plynárenství u Hospodářské komory České republiky,
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g)   způsob dělení nákladů za dodávku tepelné energie při společném měření odebíraného množství tepelné energie 
pro více odběrných míst nebo v případě, že z odběrného místa jsou zásobovány tepelnou energií objekty nebo 
části objektů různých vlastníků, kteří uzavírají smlouvu o dodávce tepelné energie, a kdy nedojde k dohodě o 
způsobu rozdělení nákladů,

h)    vzory žádostí o udělení autorizace na výstavbu výrobny elektřiny a postup ministerstva při jejich posuzování.

        (2)  Energetický regulační úřad stanoví vyhláškou

a)   způsoby prokazování finančních a technických předpokladů a odborné způsobilosti pro jednotlivé druhy licencí, 
způsoby určení vymezeného území a provozovny, prokázání vlastnického nebo užívacího práva k užívání 
energetického zařízení, náležitosti prohlášení odpovědného zástupce, a vzory žádostí k udělení, změně a zrušení 
licence, a žádostí o uznání oprávnění k podnikání uděleného v jiném členském státě Evropské unie,

b)   obsahové náležitosti Pravidel provozování přenosové soustavy, Pravidel provozování distribuční soustavy, Řádu 
provozovatele přepravní soustavy, Řádu provozovatele distribuční soustavy, Řádu provozovatele zásobníku plynu 
a obchodních podmínek operátora trhu,

c)    požadovanou kvalitu dodávek a služeb v elektroenergetice a plynárenství, výši náhrad za její nedodržení, postupy 
a lhůty pro uplatnění nároku na náhradu a postupy pro vykazování dodržování kvality dodávek a služeb,

d)   postup stanovení výše finančního příspěvku držitelů licence do fondu, postup čerpání finančních prostředků z 
fondu, způsob výpočtu prokazatelné ztráty při plnění povinností nad rámec licence a doklady, kterými musí být 
výpočty prokazatelné ztráty doloženy a vymezeny,

e)   náležitosti a členění regulačních výkazů včetně jejich vzorů, odpisové sazby pro účely regulace a pravidla pro 
sestavování regulačních výkazů a termíny pro jejich předkládání,

f)     způsob regulace v energetických odvětvích, postupy pro regulaci cen a termíny a rozsah údajů předávaných 
držiteli licencí pro rozhodnutí o cenách, přípravu a provádění programů zvýšení energetické účinnosti, podporu a 
sledování energetických služeb a jiných opatření ke zvýšení energetické účinnosti,

g)   podmínky připojení výroben elektřiny, výroben plynu, distribučních soustav, zásobníků plynu a odběrných míst 
zákazníků k elektrizační nebo plynárenské soustavě, způsob stanovení podílu nákladů spojených s připojením a 
se zajištěním požadovaného příkonu nebo výkonu elektřiny nebo plynu a pravidla pro posuzování souběžných 
požadavků na připojení,

h)    Pravidla trhu s elektřinou, která stanoví

1.   podmínky přístupu k přenosové soustavě a k distribučním soustavám, rozsah zveřejňovaných informací pro 
umožnění přístupu k přenosové a k distribuční soustavě a způsoby řešení nedostatku kapacit v elektrizační 
soustavě,

2.   termíny pro předkládání žádostí o uzavření smluv na trhu s elektřinou a termíny uzavírání smluv a jejich 
registrace u operátora trhu,

3.   postupy a podmínky pro přenesení a převzetí odpovědnosti za odchylku,
4.   rozsah a termíny předávání údajů pro vyhodnocování odchylek a vyúčtování dodávek elektřiny a ostatních 

služeb, postupy pro vyhodnocování, zúčtování a vypořádání odchylek, včetně zúčtování a vypořádání 
regulační energie ve stavu nouze a při předcházení stavu nouze,

5.   postupy pro obstarávání regulační energie a způsoby zúčtování regulační energie,
6.   postupy pro uplatnění povinně vykoupené elektřiny z obnovitelných zdrojů na trhu s elektřinou,
7.   organizaci krátkodobého trhu s elektřinou a vyrovnávacího trhu a způsoby jejich vypořádání,
8.   pravidla tvorby, přiřazení a užití typových diagramů dodávek elektřiny,
9.   termíny a postup při volbě a změně dodavatele elektřiny,
10. postup při přerušení, omezení a obnovení dodávky elektřiny při neoprávněném odběru, neoprávněné 

distribuci a neoprávněném přenosu,
11. postup při zajištění dodávky elektřiny dodavatelem poslední instance,

i)     Pravidla trhu s plynem, která stanoví

1.  pravidla přístupu k přepravní soustavě, k distribučním soustavám a k zásobníku plynu, rozsah zveřejňovaných 
informací pro umožnění přístupu k přepravní soustavě, distribuční soustavě a zásobníku plynu a způsoby 
řešení nedostatku kapacit v plynárenské soustavě,

2.   termíny pro předkládání žádostí o uzavření smluv na trhu s plynem a termíny uzavírání smluv,
3.   postupy a podmínky pro přenesení a převzetí odpovědnosti za odchylku,
4.   rozsah a termíny předávání údajů pro vyhodnocování odchylek a vyúčtování dodávek plynu a ostatních 

služeb, postupy pro vyhodnocování, zúčtování a vyrovnávání odchylek a zúčtování a vypořádání 
vyrovnávacího plynu ve stavu nouze a při předcházení stavu nouze,

5.   postupy a termíny pro předkládání nominací a renominací,
6.   postup provozovatele zásobníku plynu při prodeji nevytěženého plynu z podzemního zásobníku plynu po 

zániku smlouvy o uskladňování plynu,
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7.   druhy krátkodobých trhů, jejich organizaci a způsoby jejich vypořádání,
8.   pravidla tvorby, přiřazení a užití typových diagramů dodávek plynu,
9.   termíny a postup při volbě a změně dodavatele plynu,
10. postup při přerušení, omezení a obnovení dodávky plynu při neoprávněném odběru, neoprávněné distribuci a 

neoprávněné přepravě,
11. postup při zajištění dodávky plynu dodavatelem poslední instance,

j)     rozsah, náležitosti a termíny vyúčtování dodávek elektřiny, plynu nebo tepelné energie a souvisejících služeb,
k)    rozsah uchovávaných údajů o plnění podle smluv na dodávky elektřiny nebo plynu nebo jejich derivátů,
l)     náležitosti žádosti o schválení jmenování, volby a odvolání statutárního orgánu, členů statutárního orgánu nebo 

členů dozorčí rady nezávislého provozovatele přepravní soustavy, náležitosti žádosti o schválení jmenování nebo 
jiného ustanovení do funkce a odvolání z funkce auditora programu nezávislého provozovatele přepravní soustavy 
a způsoby prokazování odborné způsobilosti auditora programu.

        (3)  Ministerstvo pro místní rozvoj stanoví vyhláškou pravidla pro rozúčtování nákladů na teplo na vytápění a nákladů 
na poskytování teplé vody mezi konečné spotřebitele.

§ 99

Závěrečná ustanovení

      Zrušují se:
1. 

Zákon č. 222/1994 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o Státní 
energetické inspekci.

2. 
Článek V zákona č. 83/1998 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a o změně a doplnění některých dalších zákonů.

ČÁST DRUHÁ

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

§ 100

      V § 2 odst. 1 zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve 
znění zákona č. 34/1970 Sb., zákona č. 147/1970 Sb., zákona č. 125/1973 Sb., zákona č. 25/1976 Sb., zákona č. 
118/1983 Sb., zákona č. 60/1988 Sb., zákona č. 173/1989 Sb., zákonného opatření Předsednictva České národní rady č. 
9/1990 Sb., zákona č. 93/1990 Sb., zákona č. 126/1990 Sb., zákona č. 203/1990 Sb., zákona č. 288/1990 Sb., 
zákonného opatření Předsednictva České národní rady č. 305/1990 Sb., zákona č. 575/1990 Sb., zákona č. 
173/1991 Sb., zákona č. 283/1991 Sb., zákona č. 19/1992 Sb., zákona č. 23/1992 Sb., zákona č. 103/1992 Sb., zákona č. 
167/1992 Sb., zákona č. 239/1992 Sb., zákonného opatření Předsednictva České národní rady č. 350/1992 Sb., zákona 
č. 358/1992 Sb., zákona č. 359/1992 Sb., zákona č. 474/1992 Sb., zákona č. 548/1992 Sb., zákona č. 21/1993 Sb., 
zákona č. 166/1993 Sb., zákona č. 285/1993 Sb., zákona č. 47/1994 Sb., zákona č. 89/1995 Sb., zákona č. 289/1995 Sb., 
zákona č. 135/1996 Sb., zákona č. 272/1996 Sb., zákona č. 152/1997 Sb., zákona č. 15/1998 Sb., zákona č. 
148/2000 Sb., zákona č. 63/2000 Sb., zákona č. 130/2000 Sb., zákona č. 154/2000 Sb., zákona č. 204/2000 Sb., zákona 
č. 239/2000 Sb., zákona č. 257/2000 Sb. a zákona č. 258/2000 Sb., se za bodem 10 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje 
se bod 11, který zní:

"11. 
Energetický regulační úřad.".

ČÁST TŘETÍ

Změna zákona o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen

§ 101

      Zákon č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, ve znění zákona č. 135/1994 Sb., zákona 
č. 151/1997 Sb. a zákona č. 151/2000 Sb., se mění takto:
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      1. V § 1 se za slovo "ministerstev," vkládají slova "jiných správních úřadů,".

2. Za § 2b se vkládá nový § 2c, který zní:
"§ 2c

      Energetický regulační úřad

a)   vykonává působnost při uplatňování, regulaci, sjednávání a kontrole cen v oblasti energetiky,
b)   vydává právní předpisy pro regulaci, sjednávání a kontrolu cen v oblasti energetiky,
c)    vydává rozhodnutí o regulaci cen včetně pravidel pro klíčování nákladů, výnosů a hospodářského výsledku 

regulovaných a neregulovaných činností.".

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

      "(3) Státní energetická inspekce provádí kontrolu dodržování cenových předpisů v energetice.

      (4) Státní energetická inspekce ukládá za porušení cenových předpisů v oblasti cen energie pokuty podle zvláštního 

právního předpisu.2)".

ČÁST ČTVRTÁ

Změna živnostenského zákona

§ 102

      V příloze č. 2 VÁZANÉ ŽIVNOSTI skupině 207: chemická výroba zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání 
(živnostenský zákon), ve znění zákona č. 231/1992 Sb., zákona č. 591/1992 Sb., zákona č. 273/1993 Sb., zákona č. 
303/1993 Sb., zákona č. 38/1994 Sb., zákona č. 42/1994 Sb., zákona č. 136/1994 Sb., zákona č. 200/1994 Sb., zákona č. 
237/1995 Sb., zákona č. 286/1995 Sb., zákona č. 94/1996 Sb., zákona č. 95/1996 Sb., zákona č. 147/1996 Sb., zákona č. 
19/1997 Sb., zákona č. 49/1997 Sb., zákona č. 61/1997 Sb., zákona č. 79/1997 Sb., zákona č. 217/1997 Sb., zákona č. 
280/1997 Sb., zákona č. 15/1998 Sb., zákona č. 83/1998 Sb., zákona č. 167/1998 Sb., zákona č. 159/1999 Sb., zákona č. 
356/1999 Sb., zákona č. 358/1999 Sb., zákona č. 360/1999 Sb., zákona č. 363/1999 Sb., zákona č. 27/2000 Sb., zákona 
č. 28/2000 Sb., zákona č. 121/2000 Sb., zákona č. 122/2000 Sb., zákona č. 123/2000 Sb., zákona č. 124/2000 Sb., 
zákona č. 149/2000 Sb., zákona č. 151/2000 Sb., zákona č. 158/2000 Sb., zákona č. 247/2000 Sb., zákona č. 
249/2000 Sb., zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 309/2000 Sb. a zákona č. 362/2000 Sb., se doplňuje obor živnosti 
takto:

      Text ve sloupci 1 zní:

"Nákup, prodej a skladování zkapalněných uhlovodíkových plynů v tlakových nádobách, včetně jejich dopravy",

      text ve sloupci 2 zní:

"úplné střední vzdělání na střední odborné škole technického směru zakončené maturitní zkouškou a 5 let praxe v oboru".

ČÁST PÁTÁ

Změna zákona o chemických látkách a chemických přípravcích
a o změně některých dalších zákonů

zrušena zákonem č. 356/2003 Sb., ve znění zákona č. 186/2004 Sb.

ČÁST ŠESTÁ

Účinnost

§ 104

      Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2001.
Klaus v. r.
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Havel v. r.

Zeman v. r.

____________________________________________________________
1) 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/72/ES ze dne 13. července 2009 o společných pravidlech pro 
vnitřní trh s elektřinou a o zrušení směrnice 2003/54/ES .
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/73/ES ze dne 13. července 2009 o společných pravidlech pro 
vnitřní trh se zemním plynem a o zrušení směrnice 2003/55/ES .
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/32/ES ze dne 5. dubna 2006 o energetické účinnosti u konečného 
uživatele a o energetických službách a o zrušení směrnice Rady 93/76/EHS .
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/89/ES ze dne 18. ledna 2006 o opatřeních pro zabezpečení 
dodávek elektřiny a investic do infrastruktury.

1a) 
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 713/2009 ze dne 13. července 2009, kterým se zřizuje Agentura 
pro spolupráci energetických regulačních orgánů.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 714/2009 ze dne 13. července 2009 o podmínkách přístupu do 
sítě pro přeshraniční obchod s elektřinou a o zrušení nařízení (ES) č. 1228/2003 .
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 715/2009 ze dne 13. července 2009 o podmínkách přístupu k 
plynárenským přepravním soustavám a o zrušení nařízení (ES) č. 1775/2005 .
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 617/2010 ze dne 24. června 2010 o povinnosti informovat Komisi 
o investičních projektech do energetické infrastruktury v rámci Evropské unie a o zrušení nařízení (ES) č. 736/96 .
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 994/2010 ze dne 20. října 2010 o opatřeních na zajištění 
bezpečnosti dodávek plynu a o zrušení směrnice Rady 2004/67/ES .

1b) 
Čl. 3 odst.  2 a 3 nařízení Rady (ES) 139/2004 ze dne 20. ledna 2004 o kontrole spojování podniků.

1c) 
Zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů.

1d) 
Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších 
předpisů.

1e)
zrušen zákonem č. 281/2009 Sb. (účinnost: 1. ledna 2011)

1f) 
§ 52 odst.  3 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník.

2) 
Zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů České republiky, ve znění pozdějších 
předpisů.

2a) 
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 714/2009 ze dne 13. července 2009 o podmínkách přístupu do 
sítě pro přeshraniční obchod s elektřinou a o zrušení nařízení (ES) č. 1228/2003 .

2b) 
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 715/2009 ze dne 13. července 2009 o podmínkách přístupu k 
plynárenským přepravním soustavám a o zrušení nařízení (ES) č. 1775/2005.

3) 
Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

4) 
Zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů.

4a) 
Zákon č. 180/2005 Sb., o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a o změně některých zákonů 
(zákon o podpoře využívání obnovitelných zdrojů).

4c) 
Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci 
obyvatel), ve znění pozdějších předpisů.

4d) 
Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).

4e) 
Zákon č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě (zákon o 
vyvlastnění).

5) 
Zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), ve znění 
zákona č. 121/2000 Sb.Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích.
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Vyhláška č. 55/1999 Sb., o způsobu výpočtu výše újmy nebo škody způsobené na lesích.
5a) 

Zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů.
6) 

Vyhláška č. 150/2001 Sb., kterou se stanoví minimální účinnost užití energie při výrobě elektřiny a tepelné 
energie.
Zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů.

6a)
Vyhláška č. 150/2001 Sb., kterou se stanoví minimální účinnost užití energie při výrobě elektřiny a tepelné 
energie.

7) 
zrušen zákonem č. 158/2009 Sb. (účinnost: 4. července 2009)

8) 
zrušen zákonem č. 158/2009 Sb. (účinnost: 4. července 2009)

9) 
zrušen zákonem č. 158/2009 Sb. (účinnost: 4. července 2009)

9a) 
Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.

9b) 
Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

10) 
Ústavní zákon č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky.

10a) 
Zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

11) 
Zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů.

12) 
Zákon č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění zákona č. 119/2000 Sb.

12a)   
Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů.

12b) 
§ 53 odst.  5 zákona č. 218/2002 Sb., o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování 
těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon).

13) 
Zákon č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, ve znění pozdějších předpisů.

14) 
Zákon č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů.

15)
Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).
§ 13 zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií.

16) 
zrušen zákonem č. 281/2009 Sb. (účinnost: 1. ledna 2011)

17) 
§ 149 odst.  1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.

18) 
Zákon č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky.

19) 
Vyhláška Českého úřadu zeměměřického a katastrálního.

20) 
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 713/2009 ze dne 13. července 2009, kterým se zřizuje Agentura 
pro spolupráci energetických regulačních orgánů.

21) 
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 994/2010 ze dne 20. října 2010 o opatřeních na zajištění 
bezpečnosti dodávek plynu a o zrušení směrnice Rady 2004/67/ES .

22) 
Čl. 39 Směrnice 2009/72/ES.
Čl. 43 Směrnice 2009/73/ES.

23) 
§ 12 odst.  2 písm.  b) zákona č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů.

24) 
Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.
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Příloha k zákonu č. 458/2000 Sb.

Bezpečnostní pásma plynových zařízení
druh zařízení: velikost 

pásma:
Zásobníky (od oplocení) mimo 
samostatně umístěných sond

250 m

Tlakové zásobníky zkapalněných 
plynů do vnitřního obsahu nad 5 m3
do 20 m3

20 m

nad 20 m3 do 100 m3 40 m
nad 100 m3 do 250 m3 60 m
nad 250 m3 do 500 m3 100 m
nad 500 m3 do 1000 m3 150 m
nad 1000 m3 do 3000 m3 200 m
nad 3000 m3 300 m
Plynojemy do 100 m3 30 m
nad 100 m3 50 m
Plnírny plynů (od technologie) 100 m
Zkapalňovací stanice stlačených plynů 100 m
Odpařovací stanice zkapalněných 
plynů

100 m

Kompresorové stanice (od 
technologie)

200 m

Regulační stanice vysokotlaké do 
tlaku 40 barů včetně

10 m

Regulační stanice s tlakem nad 40 
barů

20 m

druh zařízení: velikost 
pásma:

Vysokotlaké plynovody a plynovodní 
přípojky do tlaku 40 barů včetně
do DN 100 včetně 10 m
nad DN 100 do DN 300 včetně 20 m
nad DN 300 do DN 500 včetně 30 m
nad DN 500 do DN 700 včetně 45 m
nad DN 700 65 m
Vysokotlaké plynovody a plynovodní 
přípojky s tlakem nad 40 barů
do DN 100 včetně 80 m
nad DN 100 do DN 500 včetně 120 m
nad DN 500 160 m
Sondy zásobníku plynu od jejich ústí
s tlakem do 100 barů 80 m
s tlakem nad 100 barů 150 m

Čl. II zákona č. 278/2003 Sb. zní:
Čl. II

Přechodné ustanovení
        Souběžné dodávky elektrické energie a plynu uskutečňované na základě smluv uzavřených ke dni účinnosti tohoto 
zákona se řídí dosavadními předpisy.

Čl. II zákona č. 670/2004 Sb. zní:
Čl. II

Přechodná a závěrečná ustanovení
        1.  Operátor trhu s elektřinou musí do 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona požádat o udělení licence.

        2.  Práva a povinnosti Bilančního centra podle tohoto zákona vykonává do 31. prosince 2004 Ústřední plynárenský 
dispečink.

        3.  Osoby založené v souvislosti s oddělením provozovatelů distribučních soustav podle § 25 odst.  3 nebo § 59a 
odst.  3 zákona č. 458/2000 Sb., ve znění tohoto zákona, nebo provozovatele přepravní soustavy podle § 58a odst.  4 
zákona č. 458/2000 Sb., ve znění tohoto zákona, musí do 30 dnů ode dne jejich založení požádat o udělení licence. Do 
doby udělení licence nebo do doby vzniku těchto osob, je-li tento den pozdější, vykonávají práva a povinnosti podle 
tohoto zákona dosavadní držitelé licencí; k témuž dni zanikají souběžně držené licence provozovatelů distribučních 
soustav, s výjimkou licence na distribuci elektřiny a licence na distribuci plynu, a u provozovatele přepravní soustavy 
souběžně držené licence, s výjimkou licence na přepravu plynu.

        4.  Práva a povinnosti vyplývající ze smluv o dodávce elektřiny a ze smluv o sdružených službách dodávky elektřiny 
uzavřených souběžným držitelem licence na distribuci elektřiny a licence na obchod s elektřinou, přecházejí na držitele 
licence na obchod s elektřinou, který vznikl v souvislosti s oddělením podle § 25a zákona č. 458/2000 Sb., ve znění 
tohoto zákona.
        5.  Práva a povinnosti vyplývající ze smluv o dodávce plynu a ze smluv o sdružených službách dodávky plynu 
uzavřených souběžným držitelem licence na distribuci plynu a licence na obchod s plynem přecházejí na držitele licence 
na obchod s plynem, který vznikl v souvislosti s oddělením podle § 59a zákona č. 458/2000 Sb., ve znění tohoto zákona.
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        6.  Poprvé je provozovatel přenosové, přepravní nebo distribuční soustavy povinen zpracovat a předat 
Energetickému regulačnímu úřadu a ministerstvu program podle § 24a odst.  2 písm.  d), § 25a odst.  2 písm.  d), § 58a 
odst.  2 písm.  d) a § 59a odst.  2 písm.  d) do 90 dní ode dne nabytí účinnosti toho zákona.

        7.  Vertikálně integrovaný plynárenský podnikatel, který je držitelem licence na přepravu plynu, je povinen 
rozhodnout o způsobu oddělení podle § 58a a toto své rozhodnutí do 30 dnů od nabytí účinnosti tohoto zákona písemně 
oznámit ministerstvu a Energetickému regulačnímu úřadu.

        8.  Stane-li se chráněný zákazník podle § 21 nebo § 55 oprávněným zákazníkem, není smlouva o dodávce elektřiny 
nebo o dodávce plynu uzavřená podle dosavadních předpisů dotčena a nadále se považuje za smlouvu o sdružených 
službách dodávky elektřiny nebo za smlouvu o sdružených službách dodávky plynu a cena stanovená ve smlouvě o 
dodávce elektřiny nebo o dodávce plynu odkazem na cenové rozhodnutí, týkající se elektřiny nebo plynu, se nahrazuje 
odkazem na ceník dodavatele elektřiny nebo dodavatele plynu, který musí být zveřejněn minimálně 30 dnů před 
termínem platnosti uvedených cen; v případě, že oprávněný zákazník s touto cenou nesouhlasí, má právo smlouvu 
vypovědět s výpovědní lhůtou jeden měsíc. Výpovědní lhůta začíná prvním dnem následujícího kalendářního měsíce.

        9.  Práva a povinnosti vyplývající ze smluv o připojení uzavřených podle dosavadních předpisů souběžným držitelem 
licence na distribuci elektřiny a licence na obchod s elektřinou přecházejí na držitele licence na distribuci elektřiny, který 
vznikl v souvislosti s oddělením podle § 25a zákona č. 458/2000 Sb., ve znění tohoto zákona.

        10.  Práva a povinnosti vyplývající ze smluv o připojení uzavřených podle dosavadních předpisů souběžným 
držitelem licence na distribuci plynu a licence na obchod s plynem přecházejí na držitele licence na distribuci plynu, který 
vznikl v souvislosti s oddělením podle § 59a zákona č. 458/2000 Sb., ve znění tohoto zákona.

        11.  Oprávnění k cizím nemovitostem, jakož omezení jejich užívání, která vznikla na základě smluv uzavřených 
souběžným držitelem licence na distribuci elektřiny a licence na obchod s elektřinou podle dosavadních předpisů, 
přecházejí na držitele licence na distribuci elektřiny, který vznikl v souvislosti s oddělením podle § 25a tohoto zákona.

        12.  Oprávnění k cizím nemovitostem, jakož omezení jejich užívání, která vznikla na základě smluv uzavřených 
souběžným držitelem licence na přepravu plynu a licence na obchod s plynem podle dosavadních předpisů, přecházejí na 
držitele licence na přepravu plynu, který vznikl v souvislosti s oddělením podle § 58a tohoto zákona.

        13.  Oprávnění k cizím nemovitostem, jakož omezení jejich užívání, která vznikla na základě smluv uzavřených 
souběžným držitelem licence na distribuci plynu a licence na obchod s plynem podle dosavadních předpisů, přecházejí na 
držitele licence na distribuci plynu, který vznikl v souvislosti s oddělením podle § 59a tohoto zákona.

        14.  Rozhodne-li Energetický regulační úřad o změně dodavatele poslední instance, přecházejí práva a povinnosti 
vyplývající ze smluv uzavřených mezi dosavadním dodavatelem poslední instance a konečným zákazníkem na nového 
dodavatele poslední instance. Dosavadní dodavatel poslední instance je povinen poskytnout nově vybranému dodavateli 
poslední instance součinnost a nezbytné údaje.

        15.  Energetický regulační úřad může rozhodnout o možnosti zahrnutí oprávněných minimálních nákladů vzniklých 
držitelům licence na přenos elektřiny, distribuci elektřiny, přepravu plynu a distribuci plynu v souvislosti s otevřením trhu s 
elektřinou nebo trhu s plynem do regulovaných cen.

        16.  Správní řízení zahájená před účinností tohoto zákona se dokončí podle dosavadních právních předpisů. 
Autorizace na podnikání v energetických odvětvích vydané podle předchozích právních předpisů zanikají k 31. březnu 
2005.

        17.  Ministerstvo průmyslu a obchodu vydá vyhlášku k provedení § 16 písm.  e), § 25 odst.  12 písm.  b), § 32 
odst.  6, § 49 odst.  1, § 57 odst.  8 písm.  h), § 61 odst.  2 písm.  e), § 62 odst.  3 písm.  a), § 62 odst.  4 písm.  b), § 64 
odst.  6, § 67 odst.  14, § 73 odst.  5, § 73 odst.  10.

        18.  Energetický regulační úřad vydá vyhlášku k provedení § 20 odst.  7 a § 27 odst.  7.

        19.  Ministerstvo průmyslu a obchodu a Energetický regulační úřad podle § 57 odst.  1 písm.  a) stanoví vyhláškou 
Pravidla provozu přepravní soustavy a distribučních soustav v plynárenství.

ČÁST PADESÁTÁ TŘETÍ  (Čl. LVII) zákona č. 186/2006 Sb. zní:
ČÁST PADESÁTÁ TŘETÍ

ÚČINNOST
Čl.  LVII
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        1.  Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2007, s výjimkou části třetí, čl. III bodu 1, který nabývá účinnosti 
dnem jeho vyhlášení, a části padesáté první, čl. LV, který nabývá účinnosti dnem 1. července 2006.
        2.  Část padesátá první, čl. LV tohoto zákona pozbývá platnosti dnem 31. prosince 2006.

Čl. II zákona č. 158/2009 Sb. zní:
Čl. II

Přechodná ustanovení
        1.  Oprávnění k cizím nemovitostem, jakož i omezení jejich užívání, která vznikla přede dnem nabytí účinnosti tohoto 
zákona, zůstávají nedotčena.

        2.  Práva a povinnosti operátora trhu v oblasti plynárenství vykonávají do posledního dne šestého kalendářního 
měsíce ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona provozovatel přepravní soustavy a Bilanční centrum.

        3.  Regulace cen za mezinárodní přepravu plynu se nevztahuje na smlouvy uzavřené přede dnem nabytí účinnosti 
tohoto zákona.

        4.  Provozovatel distribuční soustavy je povinen provést technická opatření k ochraně ptactva u stávajících stožárů 
venkovního vedení vysokého napětí do 15 let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

        5.  Do nabytí účinnosti služebního zákona jmenuje a odvolává ústředního ředitele Státní energetické inspekce 
ministr průmyslu a obchodu.

        6.  Správní řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí podle dosavadních právních 
předpisů.

7.  Osvědčení o původu elektřiny vydaná podle dosavadních právních předpisů zůstávají v platnosti.

        8.  Vydaná rozhodnutí o státní autorizaci na výstavbu výrobny elektřiny, přímého vedení nebo výrobny tepelné 
energie zůstávají v platnosti.

        9.  Předseda jmenovaný podle dosavadních právních předpisů je předsedou Energetického regulačního úřadu podle 
tohoto zákona s funkčním obdobím 2 roky.

Poznámka redakce k zákonu č. 158/2009 Sb. zní:
ČÁST PRVNÍ (Změna energetického zákona, Čl. I, bod č. 30)  zákona č. 158/2009 Sb. byla zapracována tak, že 

v textu ust. § 11 odst. 2 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických 
odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 262/2002 Sb., 
zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 278/2003 Sb., zákona č. 356/2003 Sb., zákona č. 670/2004 Sb., zákona č. 
186/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb. a zákona č. 158/2009 Sb.má být 
všude odkaz na pozn. pod čarou č. 1d přitom dosavadní poznámka pod čarou č. 1d se označuje jako poznámka pod 
čarou č. 1e, a to včetně odkazu na tuto poznámku pod čarou.

ČÁST DVACÁTÁ  (Čl. XXXVII) zákona č. 223/2009 Sb. zní:
Čl. XXXVII

Přechodné ustanovení
Řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona a do tohoto dne neskončená se dokončí a práva a 

povinnosti s nimi související se posuzují podle dosavadních právních předpisů.

Poznámka redakce k zákonu č. 281/2009 Sb. zní:
ČÁST OSMDESÁTÁ OSMÁ (Změna energetického zákona, Čl. XC, bod č. 3)  zákona č. 281/2009 Sb. byla 

zapracována zrušením poznámky pod čarou 1e místo navrhované pozn. pod čarou 1b. v ust.  § 14 odst. 3 zákona č. 
458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů 
(energetický zákon), ve znění zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 262/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 
278/2003 Sb., zákona č. 356/2003 Sb., zákona č. 670/2004 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., 
zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb. a zákona č. 158/2009 Sb., a to na základě změny provedené 
zapracováním zákona č. 158/2009 Sb. (účinnost k 04.07.2009).

ČÁST PRVNÍ  (Čl. II) a ČÁST ČTVRTÁ (Čl. VI) zákona č. 211/2011 Sb. znějí:
Čl. II
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Přechodná ustanovení
        1.  Do doby, než provozovatel přenosové soustavy nebo provozovatel přepravní soustavy požádá o udělení 
certifikátu, nejpozději však do 3. března 2012, se nepoužijí ustanovení zákona č. 458/2000 Sb., ve znění účinném ode 
dne nabytí účinnosti tohoto zákona upravující povinnost vlastnického oddělení provozovatele přenosové soustavy nebo 
provozovatele přepravní soustavy a ustanovení upravující povinnost zřídit nezávislého provozovatele přepravní soustavy. 
Do doby, než Energetický regulační úřad rozhodne o udělení certifikátu provozovatele přenosové soustavy nebo 
provozovatele přepravní soustavy, se nadále, nejpozději však do 3. března 2012, použijí ustanovení zákona č. 
458/2000 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, o oddělení provozovatele přenosové soustavy 
nebo o oddělení provozovatele přepravní soustavy.

        2.  Požádá-li držitel licence na přenos elektřiny nebo přepravu plynu o udělení certifikátu nejpozději do 3. března 
2012, do doby vydání rozhodnutí o udělení certifikátu se nepoužije ustanovení § 10a odst.  1 zákona č. 458/2000 Sb., ve 
znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

        3.  Provozovatel přepravní soustavy navrhne do 6  měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona osobě, pro kterou 
zajišťuje přepravu plynu na základě smlouvy o přepravě plynu uzavřené přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, 
změnu této smlouvy tak, aby splňovala podmínky ustanovení § 58 odst.  8 písm.  y) a z) zákona č. 458/2000 Sb., ve znění 
účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

        4.  Návrh změny uzavřené smlouvy podle bodu 3 je přípustný pouze v míře nezbytně nutné pro splnění podmínek 
ustanovení § 58 odst.  8 písm.  y) a z) zákona č. 458/2000 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, 
a nesmí mít vliv na určení sjednaných vstupních a výstupních bodů přepravní soustavy a přepravní kapacita na každém z 
nich je rovna přepravní kapacitě sjednané v uzavřené smlouvě podle smluvní trasy. Součet plateb za přepravní kapacitu 
na vstupním a výstupním bodě přepravní soustavy a ostatních souvisejících plateb je roven součtu všech plateb podle 
uzavřené smlouvy a platba za přepravní kapacitu na vstupním bodě přepravní soustavy je rovna platbě za přepravní 
kapacitu na tomto vstupním bodě podle platného tarifu provozovatele přepravní soustavy ke dni nabytí účinnosti tohoto 
zákona.

        5.  Provozovatel přepravní soustavy nesmí návrh změny uzavřené smlouvy odvolat nebo jeho přijetí vázat na určitou 
lhůtu či podmínku. Tento návrh je závazný až do okamžiku jeho přijetí účastníkem trhu s plynem.

        6.  Nedojde-li k dohodě o změně smlouvy podle bodů 3 až 5, není tato skutečnost důvodem k odstoupení od 
smlouvy.

        7.  Řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí podle zákona č. 458/2000 Sb., ve znění 
účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona. V územních řízeních o umístění výrobny elektřiny zahájených přede 
dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se nepoužijí ustanovení § 30a až 30d zákona č. 458/2000 Sb., ve znění účinném 
ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

        8.  Kontroly započaté Státní energetickou inspekcí v oblasti působnosti, která dnem nabytí účinnosti tohoto zákona 
přechází na Energetický regulační úřad a která před tímto dnem nebyla dokončena, dokončí Energetický regulační úřad.

        9.  Řízení o uložení pokuty zahájená Státní energetickou inspekcí v oblasti působnosti, která dnem nabytí účinnosti 
tohoto zákona přechází na Energetický regulační úřad a která před tímto dnem nebyla pravomocně skončena, dokončí 
Energetický regulační úřad. Pokuta se uloží podle zákona č. 458/2000 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti 
tohoto zákona. Lhůty  pro vydání správních rozhodnutí se prodlužují o 30  dnů.

10.  O opravných prostředcích podaných proti rozhodnutím vydaným Státní energetickou inspekcí v oblasti 
působnosti, která dnem nabytí účinnosti tohoto zákona přechází na Energetický regulační úřad, a o kterých před tímto 
dnem nebylo rozhodnuto, rozhodne předseda Energetického regulačního úřadu. Lhůta pro vydání rozhodnutí o opravném 
prostředku se prodlužuje o 30 dnů. Přitom postupuje podle ustanovení správního řádu o řízení o rozkladu.

        11.  Výkon rozhodnutí o uložení pokuty zahájený Státní energetickou inspekcí přede dnem nabytí účinnosti tohoto 
zákona dokončí Státní energetická inspekce. Výkon rozhodnutí Státní energetické inspekce o uložení pokuty, který bude 
možné zahájit až po nabytí účinnosti tohoto zákona, provede Energetický regulační úřad. Výkon rozhodnutí Státní 
energetické inspekce o uložení pokuty, který mohl být zahájen přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, provede 
Energetický regulační úřad.

        12.  Omezení podle § 58d odst.  1 a 2 zákona č. 458/2000 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto 
zákona, se nevztahují na osoby, jejichž funkční období nebo pracovněprávní vztah k provozovateli přepravní soustavy 
vznikl přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

        13.  Provozovatel zásobníku plynu je povinen provést oddělení provozovatele zásobníku plynu podle tohoto zákona 
do 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
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        14.  Výrobce elektřiny je povinen vybavit výrobnu elektřiny s instalovaným výkonem 2 MW a více uvedenou do 
provozu před nabytím účinnosti tohoto zákona  zařízením umožňujícím dispečerské řízení do 30. června 2012.

        15.  Výrobce elektřiny je povinen vybavit výrobnu elektřiny s instalovaným výkonem od 100 kW do 2  MW uvedenou 
do provozu před nabytím účinnosti tohoto zákona zařízením umožňujícím dispečerské řízení do 30. června 2013.

        16.  Délka funkčního období předsedy Energetického regulačního úřadu jmenovaného přede dnem nabytí účinnosti 
tohoto zákona se řídí zákonem č. 458/2000 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

        17.  Pro rozpočtový rok, který následuje po roce, ve kterém nabude tento zákon účinnosti, se při stanovení roční 
výše poplatku vychází z celkového množství elektřiny a plynu, za které účastníci trhu s elektřinou a účastníci trhu s 
plynem hradí v souladu s cenovými předpisy cenu za zúčtování operátora trhu, spotřebovaného v České republice v roce 
2010. Energetický regulační úřad uveřejní formou sdělení ve Sbírce zákonů celkové množství elektřiny a plynu, za které 
účastníci trhu s elektřinou a účastníci trhu s plynem hradí v souladu s cenovými předpisy cenu za zúčtování operátora 
trhu, spotřebované v České republice v roce 2010, do 30 dnů ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

        18.  Rozhodnutí o státní autorizaci na výstavbu výrobny elektřiny, přímého vedení nebo výrobny tepelné energie 
vydaná přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona zůstávají v platnosti. Rozhodnutí podle předchozí věty vydaná na 
dobu určitou se považují za rozhodnutí vydaná na dobu neurčitou.

ČÁST ČTVRTÁ
ÚČINNOST

Čl. VI
        Tento zákon nabývá účinnosti třicátým dnem po dni jeho vyhlášení, s výjimkou § 17d, který nabývá účinnosti dnem 
1. ledna 2012.

ČÁST SEDMÁ (§ 62) zákona č. 165/2012 Sb. zní:
ČÁST SEDMÁ

ÚČINNOST
§ 62

        Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2013, s výjimkou ustanovení
a)   § 1 odst.  3, § 3, § 4 odst.  3, 7 až 9, § 5 odst.  7, § 6 odst.  5, § 7 odst.  1, 2 a 6, § 8 odst.  3 a 5, § 10 odst.  1, § 11 

odst.  3, § 12, 17, § 23 odst.  7, § 24 odst.  2, 5, 7 a 8, § 26 odst.  3 až 5 a 7, § 27 odst.  1, 2 a 6, § 30 odst.  2, 4, 6 
a 7, § 31 odst.  1 až 3 a 6, § 32 odst.  2, § 35, § 38 odst.  2, § 39 odst.  2 a 4, § 42, § 44 až 47, § 53 a 54, § 56 
bodů 1 až 25 a 27 až 39, § 57 bodů 1 až 13, 15 až 20, 22 až 24 a 26 až 43 a § 60 bodu 1, která nabývají účinnosti 
dnem vyhlášení, a

b)   § 56 bodu 26, který nabývá účinnosti dnem 1.  ledna 2015.
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165
ZÁKON

ze dne 31. ledna 2012
o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ
PODPOROVANÉ ZDROJE ENERGIE

HLAVA I
OBECNÁ USTANOVENÍ

§ 1

Předmět, účel úpravy a společná pravidla podpory

        (1)  Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1) a upravuje

a)   podporu elektřiny, tepla a biometanu z obnovitelných zdrojů energie (dále jen „obnovitelný zdroj“), druhotných 
energetických zdrojů (dále jen „druhotný zdroj“), vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla a decentrální 
výroby elektřiny, výkon státní správy a práva a povinnosti fyzických a právnických osob s tím spojené,

b)   obsah a tvorbu Národního akčního plánu České republiky pro energii z obnovitelných zdrojů (dále jen „Národní 
akční plán“),
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c)   podmínky pro vydávání, evidenci a uznávání záruk původu energie z obnovitelných zdrojů,
d)   podmínky pro vydávání osvědčení o původu elektřiny vyrobené z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a 

tepla nebo druhotných zdrojů,
e)   financování podpory na úhradu nákladů spojených s podporou elektřiny z podporovaných zdrojů, tepla z 

obnovitelných zdrojů, decentrální výroby elektřiny, biometanu a poskytnutí dotace operátorovi trhu na úhradu 
těchto nákladů,

f)    odvod z elektřiny ze slunečního záření.

        (2)  Účelem tohoto zákona je v zájmu ochrany klimatu a ochrany životního prostředí

a)   podpořit využití obnovitelných zdrojů, druhotných zdrojů, vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla, 
biometanu a decentrální výroby elektřiny,

b)   zajistit zvyšování podílu obnovitelných zdrojů na spotřebě primárních energetických zdrojů k dosažení stanovených 

cílů1),
c)   přispět k šetrnému využívání přírodních zdrojů a k trvale udržitelnému rozvoji společnosti,
d)   vytvořit podmínky pro naplnění závazného cíle podílu energie z obnovitelných zdrojů na hrubé konečné spotřebě 

energie v České republice při současném zohlednění zájmů zákazníků na minimalizaci dopadů podpory na ceny 
energií pro zákazníky v České republice.

        (3)  Ustanovení tohoto zákona upravující postup pro stanovení výše a rozsahu podpory se nepoužijí, pokud by 
podpora stanovená na jejich základě byla v rozporu s podmínkami pro poskytování veřejné podpory stanovenými právem 
Evropské unie nebo rozhodnutími Komise vydanými na jeho základě.

§ 2

Základní pojmy

        Pro účely tohoto zákona se rozumí

a)   obnovitelnými zdroji obnovitelné nefosilní přírodní zdroje energie, jimiž jsou energie větru, energie slunečního 
záření, geotermální energie, energie vody, energie půdy, energie vzduchu, energie biomasy, energie skládkového 
plynu, energie kalového plynu z čistíren odpadních vod a energie bioplynu,

b)   biomasou biologicky rozložitelná část produktů, odpadů a zbytků biologického původu z provozování zemědělství a 
hospodaření v lesích a souvisejících průmyslových odvětvích, zemědělské produkty pěstované pro energetické 
účely a biologicky rozložitelná část průmyslového a komunálního odpadu,

c)   bioplynem plynné palivo vyráběné z biomasy používané pro výrobu elektřiny, tepla nebo pro výrobu biometanu,
d)   biokapalinou kapalné palivo vyráběné z biomasy používané pro výrobu elektřiny a tepla,
e)   biometanem upravený bioplyn srovnatelný kvalitou a čistotou se zemním plynem, který je po vstupu do přepravní 

nebo distribuční soustavy považován za zemní plyn,
f)    druhotnými zdroji využitelné energetické zdroje, jejichž energetický potenciál vzniká jako vedlejší produkt při 

přeměně a konečné spotřebě energie, při uvolňování z bituminozních hornin včetně degazačního a důlního plynu 
nebo při energetickém využívání nebo odstraňování odpadů a náhradních paliv vyrobených na bázi odpadů nebo 
při jiné hospodářské činnosti,

g)   kombinovanou výrobou elektřiny a tepla přeměna primární energie na energii elektrickou a užitečné teplo ve 
společném současně probíhajícím procesu v jednom výrobním zařízení,

h)   užitečným teplem teplo vyrobené v procesu kombinované výroby elektřiny a tepla sloužící pro dodávky do soustavy 

zásobování tepelnou energií2) nebo k dalšímu využití pro technologické účely s výjimkou odběru pro vlastní 
spotřebu zdroje a tepelné energie využité k další přeměně na elektrickou nebo mechanickou energii,

i)    hrubou konečnou spotřebou energie dodaná energie k dalšímu využití pro průmysl, dopravu, zemědělství a 
lesnictví, domácnosti a služby, včetně elektřiny a tepla spotřebovaného odvětvím energetiky při výrobě elektřiny a 
tepla a ztrát elektřiny a tepla v sítích,

j)    zeleným bonusem na elektřinu finanční částka na podporu výroby elektřiny podle tohoto zákona určená výrobcům 
elektřiny z obnovitelných zdrojů, druhotných zdrojů nebo vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla,

k)   zeleným bonusem na biometan finanční částka na podporu výroby biometanu podle tohoto zákona určená 
výrobcům biometanu,

l)    zeleným bonusem na teplo finanční částka na podporu výroby tepla podle tohoto zákona určená výrobcům tepla,
m)  bonusem na decentrální výrobu elektřiny finanční částka na podporu výroby elektřiny ve výrobnách elektřiny, které 

jsou připojeny k distribuční soustavě přímo nebo prostřednictvím odběrného místa nebo prostřednictvím jiné 
výrobny elektřiny připojené k distribuční soustavě,
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n)   výrobnou elektřiny z podporovaných zdrojů výrobna elektřiny z obnovitelných zdrojů, druhotných zdrojů nebo z 
vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla,

o)   výrobnou tepla zdroj tepelné energie2) z obnovitelných zdrojů,
p)   výrobnou biometanu zařízení k výrobě bioplynu a jeho úpravě na biometan,
q)   výrobcem výrobce elektřiny z obnovitelného zdroje, výrobce elektřiny z druhotného zdroje a výrobce elektřiny z 

vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla,
r)    výrobcem biometanu výrobce biometanu z bioplynu,
s)   výrobcem tepla výrobce tepla z obnovitelného zdroje,
t)    vykupujícím obchodník s elektřinou, který vykupuje vyrobenou elektřinu od výrobce,
u)   povinně vykupujícím obchodník s elektřinou určený tímto zákonem nebo vybraný Ministerstvem průmyslu a 

obchodu (dále jen „ministerstvo“), který vykupuje elektřinu od výrobce z obnovitelného zdroje vyrobenou ve 
výrobně elektřiny na vymezeném území,

v)   vykupujícím biometan obchodník s plynem, který vykupuje vyrobený biometan od výrobce biometanu,

w)  hodinovou cenou cena elektřiny na denním trhu s elektřinou organizovaném operátorem trhu3); v případech, kdy 
není denní trh s elektřinou organizován, rozumí se hodinovou cenou pevná jednotková cena elektřiny pro zvláštní 
režim zúčtování ve stavech nouze stanovená cenovým rozhodnutím Energetického regulačního úřadu (dále jen 
„Úřad“),

x)   provozovatelem regionální distribuční soustavy držitel licence na distribuci elektřiny, jehož distribuční soustava je 
přímo připojena na přenosovou soustavu.

HLAVA II
NÁRODNÍ AKČNÍ PLÁN

§ 3

        (1)  Národní akční plán zpracovaný podle Rozhodnutí Komise4) obsahuje opatření a způsob dosažení závazných 
cílů podílu energie z obnovitelných zdrojů, průběžných dílčích cílů podílu energie z obnovitelných zdrojů a předpokládané 
hodnoty vyrobené energie a další informace pro jednotlivé druhy obnovitelných zdrojů.

        (2)  Národní akční plán přispívá k naplňování závazných cílů podílu energie z obnovitelných zdrojů na hrubé 
konečné spotřebě energie a hrubé konečné spotřebě energie v dopravě v České republice v roce 2020 a stanoví 
průběžné dílčí cíle podílů energie z obnovitelných zdrojů.

        (3)  Návrh Národního akčního plánu vypracovává a jeho aktualizaci provádí ministerstvo. Národní akční plán 
schvaluje vláda.

        (4)  Při zpracování návrhu Národního akčního plánu ministerstvo vychází ze Státní energetické koncepce, 
očekávaného zvyšování energetické účinnosti a úspor energie a posouzení nezbytnosti budování nové energetické 
infrastruktury a soustav zásobování tepelnou energií využívajících energii z obnovitelných zdrojů.

        (5)  Plnění Národního akčního plánu vyhodnocuje ministerstvo nejméně jedenkrát za 2 roky a o výsledcích 
vyhodnocení informuje vládu.

HLAVA III
PODPORA ELEKTŘINY

Z OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ
A DRUHOTNÝCH ZDROJŮ

A VYSOKOÚČINNÉ KOMBINOVANÉ VÝROBY ELEKTŘINY A TEPLA

§ 4

Podpora elektřiny z obnovitelných zdrojů

        (1)  Pro účely stanovení podpory elektřiny z obnovitelných zdrojů podle tohoto zákona se za elektřinu z 
obnovitelných zdrojů považuje elektřina vyrobená využitím obnovitelných zdrojů naměřená v předávacím místě výrobny 

elektřiny5) a distribuční soustavy nebo přenosové soustavy, nebo naměřená na svorkách generátoru a snížená o 
technologickou vlastní spotřebu elektřiny, anebo poměrná část elektřiny pocházející z obnovitelného zdroje v případě 
společného spalování obnovitelného zdroje a druhotného zdroje nebo neobnovitelného zdroje.

        (2)  Podpora elektřiny z obnovitelných zdrojů se vztahuje na výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů ve výrobnách 
elektřiny na území České republiky připojených k elektrizační soustavě České republiky přímo nebo prostřednictvím 
odběrného místa nebo prostřednictvím jiné výrobny elektřiny připojené k elektrizační soustavě České republiky.
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        (3)  Podpora elektřiny z obnovitelných zdrojů se stanoví s ohledem na předpokládané hodnoty výroby energie pro 
jednotlivé druhy obnovitelných zdrojů pro jednotlivé roky do roku 2020 uvedené v Národním akčním plánu.

        (4)  Podpora elektřiny z obnovitelných zdrojů se vztahuje na elektřinu vyrobenou ve výrobnách elektřiny využívajících 
obnovitelné zdroje, které splňují minimální účinnost užití energie stanovenou prováděcím právním předpisem, a na 
elektřinu uvedenou v odstavci  5. Požadavky na minimální účinnost užití energie se nestanoví pro výrobny elektřiny 
využívající geotermální energii, energii slunečního záření, energii větru a vody.

        (5)  V případě elektřiny vyrobené

a)   spalováním obnovitelného zdroje je podpora elektřiny z obnovitelných zdrojů stanovena odlišně podle druhu a 
parametrů obnovitelného zdroje a způsobů jeho využití stanovených prováděcím právním předpisem,

b)   z biomasy nebo biokapalin se podpora elektřiny z obnovitelných zdrojů vztahuje pouze na elektřinu vyrobenou v 
zařízení schopném vyrábět elektřinu v kombinované výrobě elektřiny a tepla, na které ministerstvo vydalo 
osvědčení podle § 47,

c)   z bioplynu se podpora elektřiny z obnovitelných zdrojů vztahuje pouze na elektřinu vyrobenou v kombinované 
výrobě elektřiny a tepla, která využívá bioplyn vznikající alespoň ze 30 % z jiné biomasy, než je cíleně pěstovaná 

biomasa na orné půdě6) a na travním porostu6), a která zajistí efektivní využití pro alespoň 50 % primární energie 
biomasy, ze které je bioplyn vyroben; vlastní technologická spotřeba elektřiny a tepla výrobny elektřiny se přitom 
nezapočítává; způsob vykazování množství cíleně pěstované biomasy na orné půdě a na travním porostu při 
výrobě bioplynu stanoví prováděcí právní předpis,

d)   využitím energie slunečního záření se podpora elektřiny z obnovitelných zdrojů vztahuje pouze na elektřinu 
vyrobenou ve výrobně elektřiny s instalovaným výkonem výrobny do 30 kWp, která je umístěna na střešní 
konstrukci nebo na obvodové zdi jedné budovy spojené se zemí pevným základem evidované v katastru 

nemovitostí7); podporována je pouze elektřina vyrobená v jedné výrobně elektřiny do 30 kWp, která je umístěna na 
jedné střešní konstrukci nebo na obvodové zdi jedné budovy spojené se zemí pevným základem evidované v 

katastru nemovitostí7),
e)   energetickým využitím komunálního odpadu se podpora elektřiny z obnovitelných zdrojů vztahuje pouze na 

elektřinu vyrobenou z biologicky rozložitelné části komunálního odpadu; v případě nevytříděného komunálního 
odpadu stanoví podíl biologicky rozložitelné a nerozložitelné části na energetickém obsahu komunálního odpadu 
prováděcí právní předpis,

f)    z biokapalin se podpora elektřiny z obnovitelných zdrojů vztahuje pouze na elektřinu vyrobenou z biokapalin, které 
splňují kritéria udržitelnosti stanovená prováděcím právním předpisem.

        (6)  Podpora elektřiny z obnovitelných zdrojů se nevztahuje na elektřinu z obnovitelných zdrojů

a)   v případě neoprávněné dodávky elektřiny do elektrizační soustavy podle jiného právního předpisu8), nebo
b)   vyrobenou ve výrobnách elektřiny uvedených do provozu v období, pro které Úřad podle odstavce  8 podporu 

elektřiny z obnovitelných zdrojů nestanoví,
(text kurzívou: 310/2013 Sb.( účinnost: 1. července 2014))

c)    vyrobenou výrobcem elektřiny z obnovitelného zdroje, který, má-li formu akciové společnosti či právní formu 
obdobnou akciové společnosti, nemá vydány výlučně zaknihované akcie, popřípadě, který, je-li zahraniční osobou, 
nepředloží čestné prohlášení o tom, které osoby jsou vlastníky akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 
10 % základního kapitálu výrobce s uvedením zdroje, z něhož údaje o velikosti podílu akcionářů vychází.

        (7)  Rozsah a výši podpory elektřiny z obnovitelných zdrojů stanoví Úřad podle tohoto zákona v cenovém rozhodnutí.

        (8)  V případě, že pro výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů bylo o dva roky dříve, než je rok, ve kterém se o 
podpoře elektřiny z obnovitelných zdrojů rozhoduje, dosaženo nebo překonáno skutečnými hodnotami výroby elektřiny z 
obnovitelných zdrojů předpokládaných hodnot výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů stanovených v Národním akčním 

plánu4) pro rok, ve kterém se o podpoře elektřiny z obnovitelných zdrojů rozhoduje, Úřad pro výrobny elektřiny uvedené 
do provozu od 1. ledna následujícího roku podporu elektřiny z obnovitelných zdrojů pro tento rok nestanoví. V případě 

vodních a větrných elektráren se pro porovnání používají přepočtené hodnoty stanovené podle rozhodnutí Komise4).

        (9)  Informace o dosažené hodnotě výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů podle odstavce  8 zveřejní Úřad do 30. 
května v Energetickém regulačním věstníku.

(10)  Podpora elektřiny z obnovitelných zdrojů včetně elektřiny pocházející z obnovitelného zdroje v případě 
společného spalování obnovitelného zdroje a neobnovitelného zdroje a biokapalin se vztahuje pouze na elektřinu 
vyrobenou ve výrobnách elektřiny uvedených do provozu do 31. prosince 2013 včetně. Toto se netýká podpory výroby 
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elektrické energie využívající energii vody ve výrobnách elektřiny do instalovaného výkonu 10 MW. V případě biokapalin 
se podpora vztahuje pouze na elektřinu vyrobenou z biokapalin do 31. prosince 2013 včetně ve výrobnách elektřiny 
uvedených do provozu do 31. prosince 2013 včetně.

§ 5

Podpora elektřiny z druhotných zdrojů

        (1)  Pro účely stanovení podpory elektřiny z druhotných zdrojů podle tohoto zákona se za elektřinu z druhotných 

zdrojů považuje elektřina vyrobená využitím druhotných zdrojů naměřená v předávacím místě výrobny elektřiny5) a 
distribuční soustavy nebo přenosové soustavy, nebo naměřená na svorkách generátoru a snížená o technologickou 
vlastní spotřebu elektřiny, anebo poměrná část elektřiny pocházející z druhotného zdroje v případě společného spalování 
druhotného zdroje a obnovitelného zdroje nebo neobnovitelného zdroje a jestliže na elektřinu vyrobenou z druhotných 
zdrojů vydalo ministerstvo osvědčení o původu elektřiny z druhotných zdrojů.

        (2)  Podpora elektřiny z druhotných zdrojů se vztahuje na výrobu elektřiny z druhotných zdrojů ve výrobnách 
elektřiny na území České republiky připojených k elektrizační soustavě České republiky přímo nebo prostřednictvím 
odběrného místa nebo prostřednictvím jiné výrobny elektřiny připojené k elektrizační soustavě České republiky.

        (3)  Podpora elektřiny z druhotných zdrojů se vztahuje na elektřinu vyrobenou v kombinované výrobě elektřiny a 
tepla ve výrobnách elektřiny využívajících druhotné zdroje, které splňují minimální účinnost užití energie stanovenou 
prováděcím právním předpisem. V případě výroby elektřiny z degazačního plynu nebo důlního plynu není podmínkou pro 
podporu elektřiny kombinovaná výroba elektřiny a tepla.

        (4)  V případě elektřiny vyrobené energetickým využíváním komunálního odpadu se podpora elektřiny z druhotných 
zdrojů vztahuje pouze na elektřinu vyrobenou z jeho biologicky nerozložitelné části při splnění podmínky podle 
odstavce  3.

        (5)  Podpora elektřiny z druhotných zdrojů se poskytuje na množství elektřiny vykázané výrobcem, a to v termínech, 
v rozsahu a způsobem podle prováděcího právního předpisu.

        (6)  Podpora elektřiny z druhotných zdrojů se nevztahuje na elektřinu z druhotných zdrojů v případě neoprávněné 

dodávky elektřiny do elektrizační soustavy podle jiného právního předpisu8).

(text kurzívou: 310/2013 Sb.( účinnost: 1. července 2014))
(7)  Podpora elektřiny z druhotných zdrojů se nevztahuje na elektřinu vyrobenou výrobcem elektřiny z druhotného 

zdroje, který, má-li formu akciové společnosti či právní formu obdobnou akciové společnosti, nemá vydány výlučně 
zaknihované akcie, popřípadě, který, je-li zahraniční osobou, nepředloží čestné prohlášení o tom, které osoby jsou 
vlastníky akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu výrobce s uvedením zdroje, z 
něhož údaje o velikosti podílu akcionářů vychází.

        (8)  Rozsah a výši podpory elektřiny z druhotných zdrojů stanoví Úřad podle tohoto zákona v cenovém rozhodnutí.

§ 6

Podpora elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla

        (1)  Pro účely stanovení podpory elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla podle tohoto zákona 
se za elektřinu z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla považuje elektřina vyrobená ve společném procesu 
spojeném s dodávkou užitečného tepla v zařízení, na které ministerstvo vydalo osvědčení o původu elektřiny z 
vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla, při jejíž výrobě se dosahuje poměrné úspory vstupního primárního 
paliva potřebného na výrobu této elektřiny a tepla ve výši nejméně 10 % oproti oddělené výrobě elektřiny a tepla, přičemž 
požadavek na dosažení poměrné úspory vstupního primárního paliva se vztahuje pouze na elektřinu vyrobenou ve 
výrobně elektřiny s instalovaným elektrickým výkonem vyšším než 1 MW.

        (2)  Podpora elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla se vztahuje na elektřinu z vysokoúčinné 
kombinované výroby elektřiny a tepla vyrobenou ve výrobnách elektřiny na území České republiky připojených k 
elektrizační soustavě České republiky přímo nebo prostřednictvím odběrného místa nebo prostřednictvím jiné výrobny 
elektřiny připojené k elektrizační soustavě České republiky.

        (3)  Podpora elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla se poskytuje na množství elektřiny 
vykázané výrobcem, a to v termínech, v rozsahu a způsobem podle prováděcího právního předpisu.
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        (4)  Podpora elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla se nevztahuje na elektřinu z 
vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla v případě neoprávněné dodávky elektřiny do elektrizační soustavy 

podle jiného právního předpisu8).

(text kurzívou: 310/2013 Sb.( účinnost: 1. července 2014))
(5)  Podpora elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla se nevztahuje na elektřinu vyrobenou 

výrobcem elektřiny, který, má-li formu akciové společnosti či právní formu obdobnou akciové společnosti, nemá vydány 
výlučně zaknihované akcie, popřípadě, který, je-li zahraniční osobou, nepředloží čestné prohlášení o tom, které osoby 
jsou vlastníky akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu výrobce s uvedením zdroje, z 
něhož údaje o velikosti podílu akcionářů vychází.

        (6)  Rozsah a výši podpory elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla stanoví Úřad podle tohoto 
zákona v cenovém rozhodnutí.

§ 7

Práva a povinnosti subjektů na trhu s elektřinou z obnovitelných zdrojů, druhotných zdrojů
a z vysokoúčinné kombinované výroby

elektřiny a tepla

        (1)  Provozovatel přenosové soustavy nebo provozovatel distribuční soustavy je povinen na svém licencí 
vymezeném území přednostně připojit k přenosové soustavě nebo k distribuční soustavě výrobnu elektřiny z 
podporovaného zdroje za účelem přenosu elektřiny nebo distribuce elektřiny, pokud o to výrobce požádá a splňuje 

podmínky připojení stanovené jiným právním předpisem9), s výjimkou případu prokazatelného nedostatku kapacity 
zařízení pro přenos nebo distribuci nebo při ohrožení bezpečného a spolehlivého provozu elektrizační soustavy.

        (2)  Provozovatel přenosové soustavy nebo provozovatel distribuční soustavy je povinen na vyžádání výrobce, jehož 
výrobna elektřiny z podporovaného zdroje má být připojena k distribuční soustavě nebo k přenosové soustavě, 
poskytnout informace nezbytné pro připojení, odhad nákladů souvisejících s připojením, lhůty pro přijetí a vyřízení žádosti 
o připojení a odhad doby nezbytné pro provedení připojení.

        (3)  Právo na podporu elektřiny z obnovitelných zdrojů, druhotných zdrojů nebo vysokoúčinné kombinované výroby 
elektřiny a tepla (dále jen „podpora elektřiny“) podle tohoto zákona se vztahuje pouze na držitele licence na výrobu 
elektřiny, který vyrábí elektřinu z podporovaných zdrojů. U výroben elektřiny využívajících obnovitelné zdroje trvá právo 
na podporu elektřiny po dobu životnosti výrobny elektřiny stanovené prováděcím právním předpisem ve znění účinném ke 
dni uvedení výrobny do provozu. Způsob a postup uvedení výrobny elektřiny do provozu stanoví prováděcí právní 
předpis.

        (4)  Výrobce, který používá pro výrobu elektřiny palivo z biomasy, z biokapaliny nebo z bioplynu, je povinen 
uchovávat dokumenty a záznamy o použitém palivu po dobu 5 let v rozsahu stanoveném prováděcím právním předpisem.

        (5)  Výrobce nebo dovozce paliva z biomasy, z biokapaliny nebo z bioplynu je povinen uchovávat dokumenty a 
záznamy o použitých druzích biomasy, biokapalin a bioplynu a o způsobu jejich využití pro výrobu paliv v rozsahu 
stanoveném prováděcím právním předpisem, nejméně po dobu 5 let ode dne, kdy tyto dokumenty a záznamy vznikly, a 
na vyžádání je zpřístupnit Úřadu, ministerstvu, operátorovi trhu a Státní energetické inspekci.

        (6)  Provozovatel přenosové soustavy nebo provozovatel distribuční soustavy je povinen zaregistrovat předávací 
místo výrobny elektřiny vyrábějící elektřinu z obnovitelných zdrojů, druhotných zdrojů nebo vysokoúčinné kombinované 
výroby elektřiny a tepla, ke které vzniká nárok na podporu elektřiny podle tohoto zákona, připojené k jím provozované 
přenosové soustavě nebo distribuční soustavě přímo nebo prostřednictvím odběrného místa nebo prostřednictvím jiné 
výrobny elektřiny připojené k přenosové nebo distribuční soustavě jako výrobní předávací místo v systému operátora trhu 

a dále registrovat všechny změny v těchto údajích podle jiného právního předpisu10).

§ 8

Formy podpory elektřiny

        (1)  Podpora elektřiny se uskutečňuje formou zelených bonusů na elektřinu nebo výkupních cen.

        (2)  Právo zvolit podporu elektřiny formou výkupních cen má pouze výrobce elektřiny z obnovitelných zdrojů 
využívající energii vody, a to ve výrobně elektřiny o instalovaném výkonu do 10 MW včetně a ostatní výrobci elektřiny z 
obnovitelných zdrojů ve výrobně elektřiny o instalovaném výkonu do 100 kW včetně. V ostatních případech, včetně 
elektřiny vyrobené ve výrobně elektřiny s instalovaným výkonem do 100 kW společně z obnovitelných zdrojů a 
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neobnovitelných zdrojů, má výrobce elektřiny z obnovitelných zdrojů právo pouze na podporu elektřiny formou zelených 
bonusů na elektřinu. Výrobce elektřiny z obnovitelných zdrojů má právo, pokud je to v souladu s výše uvedeným, změnit 
formu podpory elektřiny podle odstavce  1 pouze k 1. lednu pro daný kalendářní rok.

        (3)  Výrobce je povinen zaregistrovat prostřednictvím vykupujícího nebo povinně vykupujícího anebo přímo v 
systému operátora trhu zvolenou formu podpory elektřiny a její změnu.

        (4)  Podporu elektřiny formou výkupních cen nelze v rámci jedné výrobny elektřiny kombinovat s podporou elektřiny 
formou zelených bonusů na elektřinu.

        (5)  Termíny a postup pro výběr formy podpory elektřiny a její změny a postup při registraci v systému operátora trhu 
stanoví prováděcí právní předpis.

        (6)  V případě elektřiny vyrobené z obnovitelných zdrojů, z druhotných zdrojů nebo z vysokoúčinné kombinované 
výroby elektřiny a tepla je možný souběh podpory elektřiny formou zelených bonusů na elektřinu.

§ 9

Zelený bonus na elektřinu

        (1)  Zelený bonus na elektřinu je stanoven v Kč/MWh a poskytován v ročním nebo hodinovém režimu.

        (2)  Pokud není výrobce subjektem zúčtování5) nebo nepřenesl odpovědnost za odchylku na jiný subjekt zúčtování, 

je vykupující povinen převzít odpovědnost za odchylku11).

        (3)  Pokud o to výrobce požádá, je operátor trhu povinen, na základě vyúčtování podle odstavce  6, hradit výrobci 
zelený bonus na elektřinu z obnovitelných zdrojů, druhotných zdrojů a vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a 
tepla.

        (4)  Podpora elektřiny formou zeleného bonusu na elektřinu

a)   vyrobenou ve výrobně elektřiny využívající obnovitelné zdroje s instalovaným výkonem do 100 kW včetně nebo 
biologicky rozložitelnou část komunálního odpadu nebo vyrobenou společným spalováním obnovitelného zdroje a 
neobnovitelného zdroje se poskytuje pouze v režimu ročního zeleného bonusu na elektřinu,

b)   vyrobenou ve výrobně elektřiny využívající obnovitelné zdroje s instalovaným výkonem nad 100  kW, s výjimkou 
biologicky rozložitelné části komunálního odpadu nebo vyrobenou společným spalováním obnovitelného zdroje a 
neobnovitelného zdroje, se poskytuje pouze v režimu hodinového zeleného bonusu na elektřinu,

c)   z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla a druhotných zdrojů se poskytuje pouze v režimu ročního 
zeleného bonusu na elektřinu.

        (5)  Výrobce má právo, pokud je to v souladu s odstavcem  4, změnit režim zeleného bonusu na elektřinu pouze k 1. 
lednu pro daný kalendářní rok v termínech a postupem pro výběr režimů zeleného bonusu na elektřinu podle prováděcího 
právního předpisu.

        (6)  Vyúčtování zeleného bonusu na elektřinu se uskutečňuje na základě naměřených hodnot12) vyrobené elektřiny 
nebo v případech podle § 11 odst.  6 na základě vypočtených hodnot vyrobené elektřiny evidovaných operátorem trhu 
podle prováděcího právního předpisu. Nepředá-li výrobce operátorovi trhu naměřené nebo vypočtené hodnoty vyrobené 
elektřiny nebo neumožní-li operátorovi trhu nebo jím písemně pověřené osobě ani na základě opakovaně prokazatelně 
předané výzvy přístup k měřicímu zařízení sloužícímu pro měření vyrobené elektřiny z podporovaných zdrojů energie 
nebo nezajistí-li na základě žádosti operátora trhu ověření vypočtených hodnot způsobem a postupem stanoveným 
prováděcím právním předpisem, nárok na úhradu zelených bonusů na elektřinu nevzniká.

§ 10

Výkupní ceny

        (1)  Do doby rozhodnutí o výběru povinně vykupujícího je pro příslušné vymezené území povinně vykupujícím 

dodavatel poslední instance13). O výběru povinně vykupujícího informuje ministerstvo způsobem umožňujícím dálkový 
přístup.

        (2)  Povinně vykupující je povinen vykupovat elektřinu z obnovitelných zdrojů, na kterou se vztahuje podpora 
elektřiny, vyrobenou ve výrobně elektřiny nacházející se na jeho vymezeném území za podmínek podle § 11 a 12. 
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Povinně vykupující nese odpovědnost za odchylku v předávacím místě výrobny elektřiny podle jiného právního 

předpisu11).

        (3)  Vyúčtování povinně vykoupené elektřiny se provádí na základě naměřených hodnot12) v předávacím místě 
výrobny elektřiny a distribuční soustavy nebo přenosové soustavy a evidovaných operátorem trhu podle prováděcího 
právního předpisu.

§ 11

Podmínky podpory elektřiny, výkupu a evidence výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů,
druhotných zdrojů a vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla

        (1)  Základním časovým úsekem pro výkup elektřiny z obnovitelných zdrojů, druhotných zdrojů a vysokoúčinné 
kombinované výroby elektřiny a tepla je 1 hodina.

        (2)  Základním časovým úsekem pro vyhodnocování a zúčtování výkupu elektřiny z obnovitelných zdrojů, druhotných 
zdrojů a vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla je 1 měsíc nebo jeho celé násobky. V případě výroben 
elektřiny s instalovaným výkonem do 10 kW je základní časový úsek čtvrtletí.

        (3)  Pokud výrobce hodlá nabídnout elektřinu povinně vykupujícímu, musí mu tuto skutečnost oznámit v termínu 
stanoveném prováděcím právním předpisem.

        (4)  V případě podpory elektřiny formou zelených bonusů na elektřinu je výrobce povinen

a)   předat elektronickou formou operátorovi trhu naměřené nebo vypočtené hodnoty v členění podle jednotlivých druhů 
podporovaných zdrojů a předávacích míst výroben elektřiny a jejich evidenci podle prováděcího právního předpisu 
a případně další doplňující informace, týkající se předávaných naměřených nebo vypočtených hodnot; způsob 
předání a evidence naměřených nebo vypočtených hodnot elektřiny z podporovaných zdrojů využívajících formu 
podpory zeleným bonusem na elektřinu stanoví prováděcí právní předpis, a

b)   umožnit operátorovi trhu nebo jím písemně pověřené osobě přístup k měřicímu zařízení, které slouží pro měření 
vyrobené elektřiny z podporovaných zdrojů energie.

        (5)  V případě podpory elektřiny formou výkupních cen je provozovatel přenosové soustavy nebo provozovatel 
distribuční soustavy povinen předat elektronickou formou operátorovi trhu naměřené hodnoty v předávacím místě 
připojení výrobny elektřiny k jím provozované přenosové nebo distribuční soustavě v členění podle jednotlivých druhů 
obnovitelných zdrojů a předávacích míst výroben elektřiny a vést jejich evidenci. Způsob předání a evidence naměřených 
hodnot elektřiny z obnovitelných zdrojů využívajících formu podpory výkupní cenou stanoví prováděcí právní předpis.

        (6)  Výrobce, který vyrábí elektřinu z obnovitelných zdrojů nebo druhotných zdrojů společně s elektřinou z 
neobnovitelných zdrojů, je povinen zajistit měření nebo výpočet vyrobeného množství elektřiny z obnovitelných zdrojů 
nebo druhotných zdrojů způsobem, který stanoví prováděcí právní předpis.

        (7)  Výrobce, který vyrábí elektřinu společným spalováním obnovitelného zdroje a neobnovitelného zdroje, je 
povinen způsobem, který stanoví prováděcí právní předpis, vykazovat operátorovi trhu a na vyžádání též Úřadu a 
ministerstvu

a)   zvlášť množství elektřiny z obnovitelného zdroje a neobnovitelného zdroje,
b)   skutečné nabytí množství obnovitelného zdroje a jeho kvalitu a
c)   skutečné využití veškerého nabytého množství obnovitelného zdroje pro účely výroby elektřiny.

        (8)  Výrobce, který uplatňuje podporu elektřiny v režimu hodinového zeleného bonusu na elektřinu i na vyrobenou 
elektřinu, která nebyla dodána do distribuční soustavy nebo přenosové soustavy, je povinen zajistit měření s hodinovým 

průběhem výroby elektřiny z obnovitelného zdroje způsobem, který stanoví jiný právní předpis12).

        (9)  V případě dosažení záporné hodinové ceny je výrobce, který využívá podporu elektřiny formou výkupní ceny, 
povinen zápornou hodinovou cenu uhradit povinně vykupujícímu, a to za dodané množství elektřiny v dané hodině. 
Povinně vykupující je povinen o takových případech předem informovat výrobce v termínech a způsobem podle 
prováděcího právního předpisu.

        (10)  V případech, kdy na denním trhu s elektřinou organizovaném operátorem trhu nedojde k sesouhlasení nabídky 
a poptávky, nevzniká výrobci, který využívá podporu elektřiny formou výkupní ceny nebo formou zeleného bonusu na 
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elektřinu, v těchto hodinách k vyrobené elektřině nárok na podporu. Povinně vykupující nebo vykupující je povinen o 
takových případech předem informovat výrobce v termínech a způsobem podle prováděcího právního předpisu.

        (11)  V případě podpory formou výkupní ceny, kdy je dosaženo vyšší hodinové ceny, než je výkupní cena stanovená 
Úřadem, je povinen povinně vykupující uhradit operátorovi trhu rozdíl mezi hodinovou cenou a výkupní cenou stanovenou 
Úřadem. Způsob a postup stanovení rozdílu mezi hodinovou cenou a výkupní cenou a jeho úhrady operátorovi trhu 
stanoví prováděcí právní předpis.

        (12)  V případě podpory formou zelených bonusů na elektřinu z obnovitelných zdrojů, pokud výrobce nabídne 
elektřinu vyrobenou z obnovitelných zdrojů k výkupu povinně vykupujícímu, je povinen povinně vykupující uhradit výrobci 
rozdíl mezi výkupní cenou a zeleným bonusem na elektřinu. Případné vícenáklady povinně vykupujícího vyplývající z 
rozdílu mezi výkupní cenou a zeleným bonusem na elektřinu podle věty první tohoto odstavce Úřad zohlední v ceně za 
činnost povinně vykupujícího podle § 13 odst.  3.

§ 12

Výše výkupní ceny a zelených bonusů
na elektřinu

        (1)  Úřad stanoví v souladu s § 1 odst.  3 a § 4 odst.  3, 7 a 8 v daném kalendářním roce na následující kalendářní 
rok výkupní cenu samostatně pro jednotlivé druhy obnovitelných zdrojů, popřípadě pro skupiny podle velikosti 
instalovaného výkonu výrobny elektřiny, nebo s ohledem na jejich umístění tak, aby při podpoře elektřiny vyrobené ve 
výrobnách elektřiny uvedených do provozu po dni nabytí účinnosti tohoto zákona

a)   bylo dosaženo patnáctileté doby prosté návratnosti investic za podmínky splnění technických a ekonomických 
parametrů, kterými jsou zejména náklady na instalovanou jednotku výkonu, účinnost využití primárního obsahu 
energie v obnovitelném zdroji, v případě výroben elektřiny využívajících biomasu, bioplyn nebo biokapaliny náklady 
na pořízení paliva a doba využití zařízení stanovených prováděcím právním předpisem,

b)   zůstala zachována výše výnosů za jednotku elektřiny z obnovitelných zdrojů při podpoře od roku uvedení výrobny 
elektřiny do provozu po dobu trvání práva na podporu jako minimální s pravidelným ročním navýšením o 2 %; to 
neplatí pro výrobnu elektřiny využívající biomasu nebo bioplyn nebo biokapaliny; za uvedení výrobny elektřiny do 
provozu se, s výjimkou výrobny elektřiny z obnovitelných zdrojů využívající energii vody o instalovaném výkonu do 
10 MW, považuje též ukončení rekonstrukce technologické části stávající výrobny elektřiny, nebo ukončení 
modernizace, zvyšující technickou a ekologickou úroveň stávající výrobny elektřiny na úroveň srovnatelnou s nově 
zřizovanými výrobnami elektřiny,

c)   byly případy dosažení záporné hodinové ceny podle § 11 odst.  9 a případy, kdy na denním trhu s elektřinou 
organizovaném operátorem trhu nedojde k sesouhlasení nabídky a poptávky podle § 11 odst.  10, zahrnuty pod 
písmeno a).

        (2)  Pro podporu elektřiny z obnovitelných zdrojů Úřad stanoví v souladu s § 1 odst.  3 a § 4 odst.  3, 7 a 8 v daném 
kalendářním roce na následující kalendářní rok výši ročního zeleného bonusu na elektřinu a postup pro stanovení 
hodinového zeleného bonusu na elektřinu tak, aby výše ročního zeleného bonusu na elektřinu pokryla pro daný druh 
obnovitelného zdroje alespoň rozdíl mezi výkupní cenou a očekávanou průměrnou roční hodinovou cenou a výše 
hodinového zeleného bonusu na elektřinu pokryla pro daný druh obnovitelného zdroje alespoň rozdíl mezi výkupní cenou 
a dosaženou hodinovou cenou. Způsob stanovení hodinového zeleného bonusu na elektřinu a hodinové ceny stanoví 
prováděcí právní předpis.

        (3)  V případech dosažení záporné hodinové ceny Úřad při stanovení postupu pro hodinový zelený bonus na 
elektřinu podle odstavce  2 postupuje tak, aby byla hodnota hodinového zeleného bonusu na elektřinu rovna nejvýše 
hodnotě hodinového zeleného bonusu na elektřinu při dosažení nulové hodinové ceny.

        (4)  Úřad stanoví v souladu s § 1 odst.  3, § 5 odst.  8 a § 6 odst.  6 v daném kalendářním roce na následující 
kalendářní rok výši ročního zeleného bonusu na elektřinu pro podporu elektřiny z druhotných zdrojů s ohledem na druh 
druhotného zdroje, umístění a velikost instalovaného výkonu výrobny elektřiny, a pro podporu elektřiny z vysokoúčinné 
kombinované výroby elektřiny a tepla s ohledem na umístění a velikost instalovaného elektrického výkonu výrobny 
elektřiny, použité primární palivo a provozní režim výrobny elektřiny. Úřad může stanovit odlišnou výši zeleného bonusu 
na elektřinu také pro rekonstruované výrobny elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla. Při 
stanovení zeleného bonusu na elektřinu pro podporu elektřiny z druhotných zdrojů a podporu elektřiny z vysokoúčinné 
kombinované výroby elektřiny a tepla se nepoužijí a neplatí pravidla stanovená v ustanovení odstavců 1 a 2.

        (5)  Úřad meziročně upravuje výši zelených bonusů na elektřinu k elektřině z vysokoúčinné kombinované výroby 
elektřiny a tepla a druhotných zdrojů v závislosti na změnách cen elektřiny na trhu, cen tepelné energie, cen primárních 
energetických zdrojů, efektivitě výroby a době využití výrobny elektřiny.
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        (6)  Výkupní cena stanovená Úřadem pro následující kalendářní rok nesmí být nižší než 95 % výkupní ceny platné v 
roce, v němž se o novém stanovení výkupní ceny rozhoduje. To neplatí pro stanovení výkupní ceny pro následující 
kalendářní rok pro druhy obnovitelných zdrojů, u kterých je v roce, v němž se o novém stanovení výkupní ceny rozhoduje, 
dosaženo prosté návratnosti investic kratší než 12 let; v těchto případech postupuje Úřad při stanovení výkupní ceny 
podle odstavce  1. Současně výkupní cena stanovená Úřadem pro následující kalendářní rok nesmí být vyšší než 115 % 
výkupní ceny platné v roce, v němž se o novém stanovení výkupní ceny rozhoduje. Úřad informuje o dosahovaných 
dobách návratnosti investic pro jednotlivé druhy obnovitelných zdrojů způsobem umožňujícím dálkový přístup.

        (7)  Úřad je povinen stanovit celkovou výši podpory elektřiny tak, aby pro rok, kdy je výrobna elektřiny uvedena do 
provozu, činila výkupní cena nebo zelený bonus na elektřinu nejvýše 4 500 Kč/MWh.

        (8)  V případě výroby elektřiny společným spalováním obnovitelného zdroje a neobnovitelného zdroje, pokud se 
nejedná o vysokoúčinnou kombinovanou výrobu elektřiny a tepla, je Úřad oprávněn podporu elektřiny formou zelených 
bonusů na elektřinu snížit oproti podpoře elektřiny z předcházejícího roku.

        (9)  Při stanovení výkupních cen, ročních zelených bonusů na elektřinu a postupu pro stanovení hodinového 
zeleného bonusu na elektřinu a ceny za činnost povinně vykupujícího postupuje Úřad podle zákona o cenách.

§ 13

Vyúčtování podpory elektřiny

        (1)  Operátor trhu účtuje provozovateli regionální distribuční soustavy a provozovateli přenosové soustavy složku 
ceny za přenos elektřiny a ceny za distribuci elektřiny na krytí nákladů spojených s podporou elektřiny a provozovatel 
regionální distribuční soustavy a provozovatel přenosové soustavy je povinen ji hradit operátorovi trhu. Způsob a termíny 
účtování a hrazení složky ceny za přenos elektřiny a ceny za distribuci elektřiny na krytí nákladů spojených s podporou 
elektřiny stanoví prováděcí právní předpis.

        (2)  Povinně vykupující účtuje operátorovi trhu rozdíl mezi výkupní cenou a hodinovou cenou a cenu za svoji činnost 
podle množství povinně vykupované elektřiny z jednotlivých druhů obnovitelných zdrojů evidovaných operátorem trhu 
podle § 10 odst.  3 a operátor trhu je povinen hradit rozdíl mezi výkupní cenou a hodinovou cenou a cenu za činnost 
povinně vykupujícího.

        (3)  Výši ceny za činnost povinně vykupujícího stanovuje Úřad v daném kalendářním roce na následující kalendářní 
rok. Způsob výpočtu ceny stanoví prováděcí právní předpis.

        (4)  Právo účtovat podle odstavce  2 vzniká zaplacením výkupní ceny výrobci elektřiny z obnovitelných zdrojů, a to v 
rozsahu naměřených nebo vypočtených hodnot vyrobené elektřiny evidovaných operátorem trhu.

HLAVA IV
ODVOD Z ELEKTŘINY

ZE SLUNEČNÍHO ZÁŘENÍ

§ 14

Předmět odvodu z elektřiny ze slunečního záření

        Předmětem odvodu za elektřinu ze slunečního záření (dále jen „odvod“) je elektřina vyrobená ze slunečního záření v 
období od 1. ledna 2013 do 31. prosince 2013 v zařízení uvedeném do provozu v období od 1. ledna 2009 do 31. 
prosince 2010.

§ 15

Subjekty odvodu

        (1)  Poplatníkem odvodu je výrobce, pokud vyrábí elektřinu ze slunečního záření.

        (2)  Plátcem odvodu je v případě hrazení formou zeleného bonusu na elektřinu operátor trhu a v případě hrazení 
formou výkupní ceny povinně vykupující.

§ 16

Základ odvodu
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        Základem odvodu je částka bez daně z přidané hodnoty hrazená plátcem odvodu formou výkupní ceny nebo 
zeleného bonusu na elektřinu poplatníkovi odvodu za elektřinu ze slunečního záření vyrobenou v odvodovém období.

§ 17

Osvobození od odvodu

        Od odvodu je osvobozena elektřina vyrobená ze slunečního záření ve výrobně elektřiny s instalovaným výkonem 
výrobny do 30 kW.

§ 18

Sazba odvodu

        Sazba odvodu ze základu odvodu činí v případě hrazení formou

a)   výkupní ceny 26 %,
b)   zeleného bonusu na elektřinu 28 %.

§ 19

Odvodové období

        Odvodovým obdobím je kalendářní měsíc.

§ 20

Způsob výběru odvodu

        (1)  Plátce odvodu je povinen srazit nebo vybrat odvod ze základu odvodu.

        (2)  Plátce odvodu je povinen odvést odvod ze základu odvodu do 25 dnů po skončení odvodového období; ve 
stejné lhůtě je povinen podat vyúčtování odvodu.

§ 21

Správa odvodu

        (1)  Správu odvodu vykonávají finanční úřady.

        (2)  Při správě odvodu se postupuje podle daňového řádu.

§ 22

Rozpočtové určení odvodu

        Odvod je příjmem státního rozpočtu.

HLAVA V
PODPORA TEPLA

Z OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ

§ 23

Podpora tepla a formy podpory tepla

        (1)  Pro účely stanovení podpory tepla z obnovitelných zdrojů podle tohoto zákona se za teplo z obnovitelných zdrojů 
považuje teplo vyrobené využitím obnovitelného zdroje.

        (2)  Podpora tepla z obnovitelných zdrojů (dále jen „podpora tepla“) se uskutečňuje formou

a)   investiční podpory tepla, nebo
b)   provozní podpory tepla.
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        (3)  Provozní podpora tepla se uskutečňuje formou zeleného bonusu na teplo.

        (4)  Investiční podpora tepla se uskutečňuje formou programů podpory ze státních nebo evropských finančních 
prostředků nebo finančních prostředků pocházejících z prodeje povolenek na emise skleníkových plynů.

        (5)  Právo zvolit podporu tepla formou provozní podpory tepla má pouze výrobce tepla, který vyrábí teplo z 
obnovitelných zdrojů podle § 24 tohoto zákona.

        (6)  Podporu tepla formou provozní podpory tepla lze v rámci jedné výrobny tepla kombinovat s podporou tepla 
formou investiční podpory tepla.

        (7)  Výrobce tepla, který uplatňuje provozní podporu tepla, je povinen zaregistrovat přímo v systému operátora trhu 
provozní podporu tepla zeleným bonusem na teplo. Postup při registraci stanoví prováděcí právní předpis.

§ 24

Provozní podpora tepla

        (1)  Právo na provozní podporu tepla podle tohoto zákona se vztahuje pouze na držitele licence na výrobu tepelné 
energie, který vyrábí tepelnou energii z obnovitelných zdrojů.

        (2)  Provozní podpora tepla se stanoví s ohledem na předpokládané hodnoty vyrobené energie pro jednotlivé druhy 
obnovitelných zdrojů pro jednotlivé roky do roku 2020 uvedené v Národním akčním plánu.

        (3)  Provozní podpora tepla se vztahuje na teplo dodané do rozvodného tepelného zařízení2) soustavy zásobování 
tepelnou energií z výroben tepla využívajících obnovitelné zdroje, které jsou umístěné na území České republiky 
využívajících obnovitelné zdroje a které splňují minimální účinnost užití energie stanovenou prováděcím právním 
předpisem.

        (4)  Nárok na provozní podporu tepla má teplo vyrobené z podporované biomasy, pro kterou je stanovena podpora 
elektřiny podle § 4 odst.  5 písm.  a), nebo z biokapalin splňující kritéria udržitelnosti stanovená prováděcím právním 
předpisem ve výrobnách tepla se jmenovitým tepelným výkonem vyšším než 200 kW a nebo teplo vyrobené z 
geotermální energie v zařízeních se jmenovitým tepelným výkonem vyšším než 200  kW.

        (5)  Rozsah a výši provozní podpory tepla stanoví Úřad podle tohoto zákona v cenovém rozhodnutí.

        (6)  Provozní podpora tepla se nevztahuje na

a)   teplo vyrobené v kombinované výrobě elektřiny a tepla s výjimkou tepla vyrobeného ve výrobně s kombinovanou 
výrobou elektřiny a tepla s instalovaným výkonem do 7,5 MWe, pro kterou je stanovena podpora elektřiny podle § 
4 odst.  5 písm.  b),

b)   teplo vyrobené společným spalováním obnovitelného zdroje s neobnovitelným zdrojem s výjimkou tepla 
vyrobeného společným spalováním obnovitelného zdroje s druhotným zdrojem,

c)   neoprávněnou dodávku tepla do rozvodného tepelného zařízení soustavy zásobování tepelnou energií, když při 
neoprávněné dodávce tepla do rozvodného tepelného zařízení soustavy zásobování tepelnou energií se postupuje 

obdobně jako při neoprávněném odběru tepelné energie podle jiného právního předpisu14),
d)   teplo vyrobené ve výrobnách tepla uvedených do provozu v období, pro které Úřad podle odstavce  7 provozní 

podporu tepla z obnovitelných zdrojů nestanoví,
(text kurzívou: 310/2013 Sb.( účinnost: 1. července 2014))

e)   teplo vyrobené výrobcem tepla z obnovitelného zdroje, který, má-li formu akciové společnosti či právní formu 
obdobnou akciové společnosti, nemá vydány výlučně zaknihované akcie, popřípadě, který, je-li zahraniční osobou, 
nepředloží čestné prohlášení o tom, které osoby jsou vlastníky akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahu-
je 10 % základního kapitálu výrobce s uvedením zdroje, z něhož údaje o velikosti podílu akcionářů vychází.

        (7)  V případě, že pro výrobu tepla z biomasy bylo o dva roky dříve, než je rok, ve kterém se o provozní podpoře 
tepla rozhoduje, dosaženo nebo překonáno skutečnými hodnotami výroby tepla z biomasy předpokládaných hodnot 
výroby tepla z biomasy stanovené v Národním akčním plánu pro rok, ve kterém se o provozní podpoře tepla z 
obnovitelných zdrojů rozhoduje,  Úřad pro výrobny tepla uvedené do provozu od 1.  ledna následujícího roku podporu 
tepla z obnovitelných zdrojů pro tento rok nestanoví.

        (8)  Informace o dosažené hodnotě výroby tepla z biomasy podle odstavce  7 zveřejní Úřad do 30.  května v 
Energetickém regulačním věstníku.
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§ 25

Investiční podpora tepla

        (1)  Investiční podpora tepla se vztahuje na výstavbu výrobny tepla z obnovitelných zdrojů a na rozvodné tepelné 

zařízení2) z těchto výroben tepla na území České republiky s minimální účinností užití energie stanovenou prováděcím 
právním předpisem.

        (2)  Vyhlašují-li organizační složky státu, kraje nebo obce programy podpory ze státních, evropských finančních 
prostředků nebo finančních prostředků pocházejících z prodeje povolenek na emise skleníkových plynů, týkající se zcela 
nebo z části obnovitelných zdrojů, jsou povinny do výzvy k podání nabídek podle příslušných programů zařadit investiční 

podporu výstavby výrobny tepla z obnovitelných zdrojů a rozvodných tepelných zařízení2) z těchto výroben tepla.

        (3)  V případě výstavby výrobny tepla z tepelných čerpadel se investiční podpora tepla vztahuje na výrobnu tepla 

splňující požadavky stanovené rozhodnutím Komise15).

        (4)  V případě výstavby výrobny tepla z biokapalin se investiční podpora tepla vztahuje pouze na výrobnu tepla 
využívající jako paliva biokapaliny splňující kritéria udržitelnosti stanovená v prováděcím právním předpise. Splnění kritérií 
udržitelnosti biokapalin je povinen výrobce tepla doložit poskytovateli dotace do 30  dní po uvedení výrobny tepla do 
provozu.

        (5)  Investiční podpora tepla podle odstavců 3 a 4 se nevztahuje na solární systémy, systémy s tepelnými čerpadly, 
které by svým provozem zhoršily celkovou průměrnou roční účinnost stávajících soustav zásobování tepelnou energií 
využívajících obnovitelné zdroje, ve kterých byla v předcházejícím kalendářním roce vyrobena více než polovina tepla z 
obnovitelných zdrojů. Tyto soustavy zásobování tepelnou energií eviduje a způsobem umožňujícím dálkový přístup 
zveřejňuje Úřad do 30. dubna následujícího roku.

(text kurzívou: 310/2013 Sb.( účinnost: 1. července 2014))
(6)  Investiční podpora tepla se nevztahuje na výrobce tepla z obnovitelného zdroje, který, má-li formu akciové 

společnosti či právní formu obdobnou akciové společnosti, nemá vydány výlučně zaknihované akcie, popřípadě, který, je-
li zahraniční osobou, nepředloží čestné prohlášení o tom, které osoby jsou vlastníky akcií, jejichž souhrnná jmenovitá 
hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu výrobce s uvedením zdroje, z něhož údaje o velikosti podílu akcionářů 
vychází.

§ 26

Zelený bonus na teplo a jeho výše

        (1)  Zelený bonus na teplo je stanoven v Kč/GJ a poskytován pouze v ročním režimu.

        (2)  Zúčtovacím obdobím pro úhradu zeleného bonusu na teplo je 1 měsíc nebo jeho celé násobky.

        (3)  Úřad stanoví v souladu s § 1 odst.  3, § 24 odst.  2, 5 a 7 v daném kalendářním roce na následující kalendářní 
rok výši ročního zeleného bonusu na teplo.

        (4)  Úřad je povinen stanovit zelený bonus na teplo ve výši 50 Kč/GJ.

        (5)  Při stanovení ročních zelených bonusů na teplo postupuje Úřad podle zákona o cenách.

        (6)  Pokud o to výrobce tepla požádá, je operátor trhu povinen, na základě vyúčtování podle odstavce  7, hradit 
výrobci zelený bonus na teplo.

        (7)  Vyúčtování zeleného bonusu na teplo se uskutečňuje na základě naměřených hodnot tepla dodaného do 
rozvodného tepelného zařízení soustavy zásobování tepelnou energií evidovaných operátorem trhu podle prováděcího 
právního předpisu. Nepředá-li výrobce tepla operátorovi trhu naměřené hodnoty dodaného tepla nebo neumožní-li 
operátorovi trhu nebo jím písemně pověřené osobě ani na základě opakovaně prokazatelně předané výzvy přístup k 
měřicímu zařízení sloužícímu pro měření dodaného tepla, na které se vztahuje podpora tepla, nárok na úhradu zeleného 
bonusu na teplo nevzniká.

§ 27

Práva a povinnosti subjektů na trhu s teplem a s provozní podporou tepla
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        (1)  Držitel licence na rozvod tepelné energie16) je povinen vykupovat teplo vyrobené z obnovitelných zdrojů a za tím 
účelem připojit výrobnu tepla k rozvodnému tepelnému zařízení.

        (2)  Povinnost výkupu tepla nevzniká,

a)   pokud výrobce tepla není držitelem licence na výrobu tepla podle jiného právního předpisu,
b)   je-li již potřeba tepla uspokojena podle odstavce  1,
c)   pokud by došlo ke zvýšení celkových nákladů na pořízení tepla pro stávající odběratele držitele licence na rozvod 

tepelné energie, nebo
d)   pokud parametry teplonosné látky neodpovídají parametrům v rozvodném tepelném zařízení v místě připojení.

        (3)  Výrobce tepla je povinen zajistit měření dodaného tepla do rozvodného tepelného zařízení soustavy zásobování 
tepelnou energií z výrobny tepla podle prováděcího právního předpisu.

        (4)  Výrobce tepla, který používá pro výrobu tepla palivo z biomasy, je povinen uchovávat dokumenty a záznamy o 
použitém palivu po dobu 5 let v rozsahu stanoveném prováděcím právním předpisem.

        (5)  Výrobce tepla nebo dovozce paliva z biomasy je povinen uchovávat dokumenty a záznamy o použitých druzích 
biomasy a o způsobu jejich využití pro výrobu paliv v rozsahu stanoveném prováděcím právním předpisem, nejméně po 
dobu 5 let ode dne, kdy tyto dokumenty a záznamy vznikly, a na vyžádání je zpřístupnit Úřadu, ministerstvu, operátorovi 
trhu a Státní energetické inspekci.

        (6)  Výrobce tepla je povinen zaregistrovat místo předání vyrobeného tepla z výrobny tepla vyrábějící teplo z 
obnovitelných zdrojů do rozvodného tepelného zařízení soustavy zásobování tepelnou energií, ke kterému vzniká nárok 
na provozní podporu tepla podle tohoto zákona, v systému operátora trhu a dále registrovat všechny změny v těchto 
údajích podle prováděcího právního předpisu.

        (7)  Výrobce tepla je povinen

a)   předat elektronickou formou operátorovi trhu naměřené hodnoty tepla dodaného do rozvodného tepelného zařízení 
soustavy zásobování tepelnou energií a na základě žádosti operátora trhu mu předat další doplňující informace 
týkající se předávaných naměřených hodnot; způsob předání a evidence naměřených hodnot tepla stanoví 
prováděcí právní předpis, a

b)   umožnit operátorovi trhu nebo jím písemně pověřené osobě přístup k měřicímu zařízení, které slouží pro měření 
dodaného tepla, na které se vztahuje provozní podpora tepla.

HLAVA VI
FINANCOVÁNÍ PODPORY

ELEKTŘINY A TEPLA

§ 28

Financování podpory elektřiny
a provozní podpory tepla

(1)  Náklady na podporu elektřiny a provozní podporu tepla jsou hrazeny prostřednictvím operátora trhu z finančních 
prostředků, které jsou tvořeny

a)   tržbami z plateb ceny na úhradu nákladů spojených s podporou elektřiny,
b)   tržbami z plateb za nesplnění minimální účinnosti užití energie při spalování hnědého uhlí podle § 6 odst.  5 zákona 

o hospodaření energií,
c)   dotací z prostředků státního rozpočtu podle odstavce  2 a
d)   vrácenou neoprávněně čerpanou podporou a uhrazeným penále podle § 51;

operátor trhu má právo na úhradu nákladů spojených s podporou elektřiny a provozní podporou tepla.

(2)  Vláda stanoví nařízením prostředky státního rozpočtu pro poskytnutí dotace na úhradu části ceny elektřiny pro 
zákazníky a na úhradu provozní podpory tepla, a to do 31. října kalendářního roku, který předchází kalendářnímu roku, 
pro který Úřad stanoví cenu na úhradu nákladů spojených s podporou elektřiny. Prostředky státního rozpočtu pro 
poskytnutí dotace se stanoví podle výše finančních prostředků uvedených v odstavci  1 písm.  a) a b), a to tak, aby spolu 
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s nimi zajistily pokrytí celkových předpokládaných finančních prostředků na úhradu nákladů spojených s podporou 
elektřiny a provozní podporou tepla.

(3)  Úřad stanoví cenu na úhradu nákladů spo- jených s podporou elektřiny maximálně ve vý- ši 495 Kč/MWh. Cenu 
na úhradu nákladů spojených s podporou elektřiny stanovuje Úřad podle zákona o cenách.

(4)  Cenu na úhradu nákladů spojených s podporou elektřiny hradí

a)   zákazník za množství elektřiny jím spotřebované,
b)   výrobce provozující výrobnu elektřiny za množství elektřiny jím spotřebované včetně množství elektřiny 

spotřebované jiným účastníkem trhu s elektřinou bez použití přenosové nebo distribuční soustavy,
c)   provozovatel přenosové nebo distribuční soustavy za ostatní spotřebu,

s výjimkou množství elektřiny spotřebované pro čerpání přečerpávacích vodních elektráren, spotřebované zákazníkem v 
ostrovním provozu na území České republiky prokazatelně odděleném od elektrizační soustavy, spotřebované pro 
technologickou vlastní spotřebu elektřiny a spotřebované pro pokrytí ztrát v přenosové a distribuční soustavě.

(5)  Provozovatel přenosové soustavy a provozovatel distribuční soustavy hradí operátorovi trhu finanční prostředky 
získané na základě účtování ceny na úhradu nákladů spojených s podporou elektřiny podle odstavce  4. Termíny a 
podmínky úhrady podle věty první provozovatelem přenosové soustavy a provozovatelem distribuční soustavy stanoví 
prováděcí právní předpis.

(6)  Finanční prostředky určené pro podporu elektřiny a provozní podporu tepla podle § 9 odst.  3, § 13 odst.  2 a § 
26 odst.  6 vede operátor trhu samostatně na zvláštních účtech.

(7)  Při stanovení cen pro následující kalendářní rok podle právního předpisu, který upravuje způsob regulace cen v 

energetických odvětvích a postupy pro regulaci cen17), Úřad bere v úvahu rozdíly mezi skutečně vynaloženými náklady a 
příjmy spojenými s podporou elektřiny a provozní podporou tepla za uplynulý kalendářní rok.

(8)  Skutečnými celkovými náklady operátora trhu je součet celkových vyplacených finančních prostředků výrobcům 
podle § 9 odst.  3 a výrobcům tepla podle § 26 odst.  6 a celkových vyplacených finančních prostředků povinně 
vykupujícímu podle § 13 odst.  2. Skutečnými výnosy operátora trhu jsou skutečně uhrazené finanční prostředky podle 
odstavce  1.

(9)  Úřad poskytuje operátorovi trhu údaje o držitelích licencí a údaje z vydaných rozhodnutí o udělení licence a 
ministerstvo údaje o držitelích osvědčení o původu elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla a 
osvědčení o původu elektřiny z druhotných zdrojů v rozsahu nezbytném pro jeho činnost.

§ 29

Poskytnutí dotace

        (1)  Dotaci na úhradu nákladů spojených s podporou elektřiny a provozní podporu tepla podle § 28 poskytuje 
ministerstvo operátorovi trhu čtvrtletně na základě jeho žádosti předložené do konce měsíce následujícího po ukončení 
čtvrtletí. Ministerstvo operátorovi trhu do konce dalšího měsíce poukáže jednu čtvrtinu částky uvedené v nařízení vlády 
podle § 28 odst.  2.

        (2)  O poskytnutí dotace vydá ministerstvo rozhodnutí, ve kterém uvede svůj název a adresu, název a adresu sídla 
operátora trhu, kterému je dotace určena, poskytovanou částku a den vydání rozhodnutí.

HLAVA VII
PODPORA BIOMETANU

§ 30

Podpora biometanu

        (1)  Pro účely stanovení podpory biometanu podle tohoto zákona se za biometan považuje plyn vyrobený z bioplynu 

ve výrobnách plynu na území České republiky připojených k distribuční nebo přepravní soustavě18) České republiky 

přímo nebo prostřednictvím odběrného místa18) nebo prostřednictvím jiné výrobny plynu připojené k distribuční nebo 
přepravní soustavě České republiky nebo připojených k podzemnímu zásobníku plynu.

Page 15 of 36165/2012 Sb. Zákon o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů

4.12.2013http://www.esipa.cz/sbirka/sbsrv.dll/sb?PRINT=1&amp;DR=AZ&amp;CP=2012s165-...



        (2)  Podpora biometanu se stanoví s ohledem na předpokládané hodnoty výroby energie biometanu pro jednotlivé 
roky do roku 2020 uvedené v Národním akčním plánu.

        (3)  Podpora biometanu se vztahuje pouze na biometan vyrobený

a)   z bioplynu, který vzniká alespoň ze 30 % z jiné biomasy, než je cíleně pěstovaná biomasa na orné půdě6) a na 

travním porostu6); způsob vykazování množství cíleně pěstované biomasy na orné půdě a na travním porostu při 
výrobě bioplynu stanoví prováděcí právní předpis, a

b)   v souladu s požadavky na jeho kvalitu, odorizaci a tlak stanovenými prováděcím právním předpisem.

        (4)  Rozsah a výši podpory biometanu stanoví Úřad podle tohoto zákona v cenovém rozhodnutí.

        (5)  Podpora biometanu se nevztahuje na

a)   neoprávněnou dodávku biometanu do distribuční soustavy, přepravní soustavy nebo do podzemního zásobníku 

plynu podle jiného právního předpisu19), nebo
b)   vyrobenou ve výrobnách biometanu uvedených do provozu v období, pro které Úřad podle odstavce  6 podporu 

biometanu nestanoví,
(text kurzívou: 310/2013 Sb.( účinnost: 1. července 2014))

c)    biometan, vyrobený výrobcem biometanu z bioplynu, který, má-li formu akciové společnosti či právní formu 
obdobnou akciové společnosti, nemá vydány výlučně zaknihované akcie, popřípadě, který, je-li zahraniční osobou, 
nepředloží čestné prohlášení o tom, které osoby jsou vlastníky akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 
10 % základního kapitálu výrobce s uvedením zdroje, z něhož údaje o velikosti podílu akcionářů vychází.

        (6)  V případě, že pro výrobu biometanu bylo o dva roky dříve, než je rok, ve kterém se o podpoře biometanu 
rozhoduje, dosaženo nebo překonáno skutečnými hodnotami výroby biometanu předpokládaných hodnot výroby 
biometanu stanovené v Národním akčním plánu pro rok, ve kterém se o podpoře biometanu rozhoduje, Úřad pro výrobny 
biometanu uvedené do provozu od 1. ledna následujícího roku podporu biometanu pro tento rok nestanoví.

        (7)  Informace o dosažené hodnotě výroby biometanu podle odstavce  6 zveřejní Úřad do 30. května v Energetickém 
regulačním věstníku.

(8)  Podpora biometanu se vztahuje pouze na biometan vyrobený do 31. prosince 2013 včetně.

§ 31

Práva a povinnosti subjektů
na trhu s biometanem

        (1)  Provozovatel přepravní soustavy, provozovatel distribuční soustavy nebo provozovatel podzemního zásobníku 
plynu je povinen přednostně připojit výrobnu biometanu za účelem přístupu k distribuční nebo přepravní soustavě nebo k 
podzemnímu zásobníku plynu, pokud o to výrobce biometanu požádá a splňuje podmínky připojení.

        (2)  Ustanovení předchozího odstavce se neuplatní v případě prokazatelného nedostatku kapacity.

        (3)  Provozovatel přepravní soustavy, provozovatel distribuční soustavy nebo provozovatel podzemního zásobníku 
plynu je povinen poskytnout na žádost výrobce biometanu informace nezbytné pro připojení, odhad nákladů souvisejících 
s připojením a lhůtu pro připojení.

        (4)  Právo na podporu biometanu podle tohoto zákona se vztahuje pouze na držitele licence na výrobu plynu, který 
vyrábí biometan z bioplynu.

        (5)  Výrobce biometanu je povinen uchovávat dokumenty a záznamy o použitých druzích biomasy a biokapalin a o 
způsobu jejich využití pro výrobu biometanu v rozsahu stanoveném prováděcím právním předpisem, nejméně po dobu 5 
let ode dne, kdy tyto dokumenty a záznamy vznikly, a na vyžádání je zpřístupnit Úřadu, ministerstvu a Státní energetické 
inspekci.

        (6)  Provozovatel přepravní soustavy, provozovatel distribuční soustavy nebo provozovatel podzemního zásobníku 

plynu je povinen zaregistrovat předávací místo19) výrobny biometanu, ke které vzniká nárok na podporu biometanu podle 
tohoto zákona, připojené jako výrobní předávací místo v systému operátora trhu a dále registrovat všechny změny v 
těchto údajích podle jiného právního předpisu.
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§ 32

Forma podpory biometanu

        (1)  Podpora biometanu se uskutečňuje formou zelených bonusů na biometan.

        (2)  Výrobce biometanu je povinen zaregistrovat přímo v systému operátora trhu podporu zeleným bonusem na 
biometan. Postup při registraci stanoví prováděcí právní předpis.

§ 33

Zelený bonus na biometan

        (1)  Zelený bonus na biometan je stanoven v Kč/MWh spalného tepla a poskytován v ročním režimu.

        (2)  Pokud není výrobce biometanu subjektem zúčtování18) nebo nepřenesl odpovědnost za odchylku na jiný subjekt 

zúčtování, je vykupující biometan povinen převzít odpovědnost za odchylku20).

        (3)  Pokud o to výrobce biometanu požádá, je operátor trhu povinen na základě vyúčtování podle odstavce  4 hradit 
výrobci biometanu zelený bonus na biometan.

        (4)  Vyúčtování zeleného bonusu na biometan se uskutečňuje na základě naměřených hodnot biometanu podle 

prováděcího právního předpisu v předávacím místě18) a evidovaných operátorem trhu podle prováděcího právního 
předpisu. Nepředá-li výrobce biometanu operátorovi trhu naměřené hodnoty biometanu v předávacím místě, nárok na 
úhradu zeleného bonusu na biometan nevzniká.

§ 34

Podmínky podpory biometanu

        (1)  Zúčtovacím obdobím pro úhradu zeleného bonusu na biometan je 1 měsíc nebo jeho celé násobky.

        (2)  Výrobce biometanu předává naměřené hodnoty v předávacích místech výroben biometanu operátorovi trhu. 
Výrobce biometanu je povinen operátorovi trhu na základě jeho žádosti předat další doplňující informace týkající se 
předávaných naměřených hodnot. Způsob předávání a evidence naměřených hodnot biometanu stanoví prováděcí právní 
předpis.

        (3)  Výrobce biometanu je povinen zajistit měření množství a kvality biometanu v předávacím místě výrobny 
biometanu a distribuční nebo přepravní soustavy nebo podzemního zásobníku plynu způsobem, který stanoví prováděcí 
právní předpis.

§ 35

Výše zelených bonusů na biometan

        (1)  Úřad stanoví v souladu s § 1 odst.  3, § 30 odst.  2, 4 a 6 v daném kalendářním roce na následující kalendářní 
rok výši ročního zeleného bonusu na biometan.

        (2)  Při stanovení ročních zelených bonusů na biometan postupuje Úřad podle zákona o cenách.

        (3)  Úřad je povinen stanovit zelený bonus na biometan tak, aby pro rok, kdy je výrobna biometanu uvedena do 
provozu, činil nejvýše 1 700 Kč/MWh spalného tepla.

§ 36

Financování podpory biometanu

        (1)  Náklady spojené s podporou biometanu zahrne Úřad do složky ceny za přepravu plynu a ceny za distribuci plynu 
na krytí nákladů spojených s podporou biometanu.

        (2)  Operátor trhu má právo na úhradu nákladů spojených s podporou biometanu. Tyto náklady jsou operátorovi trhu 
hrazeny provozovateli distribučních soustav a provozovatelem přepravní soustavy z finančních prostředků, které tvoří 
složku ceny za přepravu plynu a ceny za distribuci plynu na krytí nákladů spojených s podporou biometanu.
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        (3)  Operátor trhu účtuje provozovatelům distribučních soustav a provozovateli přepravní soustavy složku ceny za 
přepravu plynu a ceny za distribuci plynu na krytí nákladů spojených s podporou biometanu způsobem a v termínech, 
které stanoví prováděcí právní předpis, a provozovatel distribuční soustavy a provozovatel přepravní soustavy je povinen 
ji hradit.

        (4)  Operátor trhu vede finanční prostředky pro zajištění podpory biometanu na zvláštním účtu.

        (5)  Úřad poskytuje operátorovi trhu údaje o držitelích licencí na výrobu plynu a údaje z vydaných rozhodnutí o 
udělení těchto licencí v rozsahu nezbytném pro jeho činnost.

HLAVA VIII
PODPORA DECENTRÁLNÍ VÝROBY

ELEKTŘINY

§ 37

Podpora decentrální výroby elektřiny

        (1)  Podpora decentrální výroby elektřiny se vztahuje na elektřinu vyrobenou ve výrobnách elektřiny na území České 
republiky připojených k distribuční soustavě přímo nebo prostřednictvím odběrného místa nebo prostřednictvím jiné 
výrobny elektřiny připojené k distribuční soustavě (dále jen „připojených k distribuční soustavě“) a dodanou do distribuční 
soustavy.

        (2)  Podpora decentrální výroby elektřiny se poskytuje na množství elektřiny naměřené12) v předávacím místě 

decentrální výrobny elektřiny a distribuční soustavy podle jiného právního předpisu5).

        (3)  Podpora decentrální výroby elektřiny se neposkytuje v případě neoprávněné dodávky elektřiny do distribuční 

soustavy podle jiného právního předpisu8).

(text kurzívou: 310/2013 Sb.( účinnost: 1. července 2014))
(4)  Podpora decentrální výroby elektřiny se neposkytuje tomu výrobci elektřiny z decentrální výrobny elektřiny, který, 

má-li formu akciové společnosti či právní formu obdobnou akciové společnosti, nemá vydány výlučně zaknihované akcie, 
popřípadě, který, je-li zahraniční osobou, nepředloží čestné prohlášení o tom, které osoby jsou vlastníky akcií, jejichž 
souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu výrobce s uvedením zdroje, z něhož údaje o velikosti 
podílu akcionářů vychází.

§ 38

Práva a povinnosti subjektů na trhu
decentrální výroby elektřiny

        (1)  Právo na podporu elektřiny z decentrální výroby elektřiny podle tohoto zákona se vztahuje pouze na držitele 
licence na výrobu elektřiny.

        (2)  Provozovatel distribuční soustavy je povinen zaregistrovat předávací místo decentrální výrobny elektřiny, ke 
které vzniká nárok na podporu decentrální výroby elektřiny podle tohoto zákona, připojené k distribuční soustavě jako 
výrobní předávací místo v systému operátora trhu a dále registrovat všechny změny v těchto údajích podle jiného 

právního předpisu10).

§ 39

Forma podpory decentrální výroby elektřiny

        (1)  Podpora decentrální výroby elektřiny se uskutečňuje formou bonusů na decentrální výrobu elektřiny.

        (2)  Výrobce elektřiny z decentrální výrobny elektřiny, ke které vzniká nárok na podporu decentrální výroby elektřiny 
podle tohoto zákona, je povinen registrovat přímo v systému operátora trhu podporu bonusem na decentrální výrobu 
elektřiny. Postup registrace podpory bonusem na decentrální výrobu elektřiny je uveden v prováděcím právním předpisu.

        (3)  V případě elektřiny vyrobené z obnovitelných zdrojů, z druhotných zdrojů, z vysokoúčinné kombinované výroby 
elektřiny a tepla a v decentrální výrobně elektřiny je možný souběh podpory elektřiny formou zelených bonusů na 
elektřinu a formou bonusů na decentrální výrobu elektřiny.
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        (4)  Rozsah a výši podpory decentrální výroby elektřiny stanoví Úřad podle tohoto zákona v cenovém rozhodnutí.

§ 40

Bonus na decentrální výrobu elektřiny

        (1)  Bonus na decentrální výrobu elektřiny je stanoven v Kč/MWh a poskytován v ročním režimu.

        (2)  Pokud o to výrobce elektřiny vyrábějící elektřinu ve výrobně elektřiny připojené k distribuční soustavě požádá, je 
operátor trhu povinen na základě vyúčtování podle odstavce  3 hradit výrobci elektřiny bonus na decentrální výrobu 
elektřiny.

        (3)  Vyúčtování bonusu na decentrální výrobu elektřiny se uskutečňuje na základě naměřených hodnot elektřiny v 
předávacím místě decentrální výrobny elektřiny a distribuční soustavy a evidovaných operátorem trhu. Nepředá-li výrobce 
elektřiny operátorovi trhu naměřené hodnoty elektřiny v předávacím místě decentrální výrobny elektřiny a distribuční 
soustavy, nárok na úhradu bonusu na decentrální výrobu elektřiny nevzniká.

§ 41

Podmínky podpory decentrální výroby elektřiny

        (1)  Základním časovým úsekem pro vyhodnocování a zúčtování bonusu na decentrální výrobu elektřiny je 1 měsíc 
nebo jeho celé násobky. V případě decentrálních výroben elektřiny s instalovaným výkonem do 10 kW je základní časový 
úsek čtvrtletí.

        (2)  V případě podpory decentrální výroby elektřiny je provozovatel distribuční soustavy povinen předat elektronickou 
formou operátorovi trhu naměřené hodnoty v předávacím místě připojení decentrální výrobny elektřiny, ke které vzniká 
nárok na podporu decentrální výroby elektřiny podle tohoto zákona, k jím provozované distribuční soustavě v členění 
podle předávacích míst decentrálních výroben elektřiny a vést jejich evidenci. Způsob předání a evidence naměřených 
hodnot elektřiny podle věty první tohoto odstavce stanoví prováděcí právní předpis.

§ 42

Výše bonusů na decentrální výrobu elektřiny

        (1)  Úřad stanoví v souladu s § 1 odst.  3 a § 39 odst.  4 v daném kalendářním roce na následující kalendářní rok 
výši ročního bonusu na decentrální výrobu elektřiny.

        (2)  Úřad stanoví výši ročního bonusu na decentrální výrobu elektřiny

a)   s ohledem na napěťovou hladinu, do které je dodávána elektřina z výrobny elektřiny, ke které vzniká nárok na 
podporu decentrální výroby elektřiny podle tohoto zákona,

b)   s ohledem na předpokládanou úsporu nákladů na ztráty provozovatele distribuční soustavy v porovnání se stavem, 
pokud by do distribuční soustavy nebyla dodávána elektřina ze všech výroben elektřiny aktuálně připojených k 
distribuční soustavě, a

c)   tak, aby byla zahrnuta do ceny za distribuci elektřiny nejvýše polovina předpokládané úspory nákladů na ztráty 
provozovatele distribuční soustavy stanovená podle písmene b).

        (3)  Při stanovení ročních bonusů na decentrální výrobu elektřiny postupuje Úřad podle zákona o cenách.

§ 43

Financování podpory na decentrální výrobu
elektřiny

        (1)  Náklady spojené s podporou decentrální výroby elektřiny stanovené podle § 42 odst.  2 písm.  c) tohoto zákona 
zahrne Úřad do složky ceny za distribuci elektřiny.

        (2)  Operátor trhu má právo na úhradu nákladů spojených s podporou decentrální výroby elektřiny podle odstavce  1. 
Tyto náklady jsou operátorovi trhu hrazeny provozovateli distribučních soustav z finančních prostředků, které tvoří složku 
ceny za distribuci elektřiny spojených s podporou decentrální výroby elektřiny.
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        (3)  Operátor trhu účtuje provozovatelům distribučních soustav složku ceny za distribuci elektřiny spojenou s 
podporou decentrální výroby elektřiny způsobem a v termínech, které stanoví prováděcí právní předpis, a provozovatel 
distribuční soustavy je povinen ji hradit.

        (4)  Operátor trhu vede finanční prostředky pro zajištění podpory decentrální výroby elektřiny na zvláštním účtu.

HLAVA IX
PODMÍNKY PRO VYDÁNÍ, EVIDENCI

A UZNÁVÁNÍ ZÁRUK PŮVODU ELEKTŘINY Z OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ A OSVĚDČENÍ O PŮVODU ELEKTŘINY Z 
VYSOKOÚČINNÉ KOMBINOVANÉ VÝROBY ELEKTŘINY

A TEPLA NEBO DRUHOTNÝCH ZDROJŮ

§ 44

Záruka původu elektřiny z obnovitelných zdrojů

Záruka původu elektřiny z obnovitelných zdrojů (dále jen „záruka původu“) prokazuje, že daný podíl elektřiny nebo 
dané množství elektřiny byly vyrobeny z obnovitelných zdrojů a slouží pro prokázání původu elektřiny z obnovitelných 
zdrojů za uzavřené období.

§ 45

Vydávání, evidence a uznávání záruk původu

        (1)  Záruku původu vydává v elektronické podobě operátor trhu na základě žádosti výrobce elektřiny z obnovitelných 
zdrojů.

        (2)  Výrobce elektřiny z obnovitelných zdrojů může požádat o vydání záruky původu nejpozději do 12 měsíců od 
uskutečnění výroby elektřiny.

        (3)  Vydané záruky původu eviduje operátor trhu.

        (4)  Výrobce elektřiny z obnovitelných zdrojů, který podá žádost o vydání záruky původu, je povinen

a)   předat elektronickou formou operátorovi trhu úplné a pravdivé informace nutné k vydání záruky původu a údaje 
sloužící k jejich ověření,

b)   zajistit na základě žádosti operátora trhu ověření hodnot a nezbytných údajů nutných k vydání záruky původu a
c)   uhradit operátorovi trhu cenu za vydání záruky původu zveřejněnou způsobem umožňujícím dálkový přístup.

        (5)  Záruka původu, která byla vydána v jiném členském státě Evropské unie, platí jako záruka původu podle tohoto 
zákona. V případě pochybností o správnosti nebo pravosti záruk původu vydaných v jiném členském státě Evropské unie 
je operátor trhu oprávněn tyto záruky prověřit a případně neuznat jako záruky původu podle tohoto zákona a o těchto 
skutečnostech informovat ministerstvo. Ministerstvo oznámí Komisi Evropské unie neuznání záruky původu včetně 
odůvodnění.

        (6)  Vzor žádosti o vydání záruky původu a podmínky pro její vydání a uznání stanoví prováděcí právní předpis.

§ 46

Osvědčení o původu elektřiny z vysokoúčinné
kombinované výroby elektřiny a tepla nebo

z druhotných zdrojů

Osvědčení o původu elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla nebo z druhotných zdrojů (dále 
jen „osvědčení o původu“) slouží k prokazování schopnosti zařízení vyrábět elektřinu z vysokoúčinné kombinované 
výroby elektřiny a tepla nebo z druhotných zdrojů.

§ 47

Vydávání a evidence osvědčení o původu

        (1)  Osvědčení o původu vydává ministerstvo na základě žádosti výrobce elektřiny z druhotných zdrojů nebo výrobce 
elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla.
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        (2)  Vydaná osvědčení o původu eviduje ministerstvo.

        (3)  Výrobce elektřiny z druhotných zdrojů nebo výrobce elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a 
tepla, který podá žádost o vydání osvědčení o původu, je povinen předat ministerstvu úplné a pravdivé informace nutné k 
jeho vydání.

        (4)  Vzor žádosti o vydání osvědčení o původu stanoví prováděcí právní předpis.

HLAVA X
SPOLEČNÁ USTANOVENÍ

§ 48

Kontrola

        Kontrolu dodržování tohoto zákona, s výjimkou správy odvodu, provádí Státní energetická inspekce.

§ 49

Správní delikty právnických a podnikajících
fyzických osob

        (1)  Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu tím, že

a)   jako provozovatel přenosové soustavy nebo provozovatel distribuční soustavy nesplní povinnost podle § 7 odst.  1 
nebo 2,

b)   jako výrobce nesplní povinnosti podle § 7 odst.  4,
c)   jako výrobce nebo dovozce paliva z biomasy, biokapaliny nebo bioplynu nesplní povinnosti podle § 7 odst.  5,
d)   jako provozovatel přenosové soustavy nebo provozovatel distribuční soustavy nesplní povinnost podle § 7 odst.  6,
e)   jako vykupující nesplní povinnost podle § 9 odst.  2,
f)    jako povinně vykupující nesplní některou z povinností podle § 10 odst.  2,
g)   jako výrobce nesplní některou z povinností podle § 11 odst.  3 nebo 4,
h)   jako provozovatel přenosové soustavy nebo provozovatel distribuční soustavy nesplní povinnost podle § 11

odst.  5,
i)    jako výrobce nesplní některou z povinností podle § 11 odst.  6,
j)    jako výrobce nesplní některou z povinností podle § 11 odst.  7,
k)   jako výrobce nesplní povinnost podle § 11 odst.  8,
l)    jako výrobce nesplní povinnost podle § 11 odst.  9,
m)  jako povinně vykupující nesplní povinnosti podle § 11 odst.  9, 10, 11 nebo 12,
n)   jako vykupující nesplní povinnost podle § 11 odst.  10,
o)   jako provozovatel regionální distribuční soustavy nebo provozovatel přenosové soustavy nesplní povinnost podle § 

13 odst.  1,
p)   jako plátce odvodu nesplní povinnost podle § 20 odst.  1 nebo   2,
q)   jako výrobce tepla nesplní povinnost podle § 23 odst.  7,
r)    jako výrobce tepla nesplní povinnost podle § 25 odst.  4,
s)   jako držitel licence na rozvod tepelné energie nesplní povinnost podle § 27 odst. 1,
t)    jako výrobce tepla nesplní povinnost podle § 27 odst.  3, 4, 6 nebo 7,
u)   jako výrobce tepla nebo dovozce paliva z biomasy nesplní povinnost podle § 27 odst.  5,
v)   jako provozovatel přepravní soustavy, provozovatel distribuční soustavy nebo provozovatel podzemního zásobníku 

plynu nesplní některou povinnost podle § 31 odst.  1, 3 nebo 6,
w)  jako výrobce biometanu nesplní povinnost podle § 31 odst.  5,
x)   jako výrobce biometanu nesplní povinnost podle § 32 odst.  2,
y)   jako vykupující biometan nesplní povinnost podle § 33 odst.  2,
z)   jako výrobce biometanu nesplní některou povinnost podle § 34 odst.  2 a 3,
aa)   jako provozovatel distribuční soustavy nesplní povinnost podle § 38 odst.  2,
bb)   jako výrobce elektřiny připojený k distribuční soustavě nesplní povinnost podle § 39 odst.  2,
cc)   jako provozovatel distribuční soustavy nesplní povinnost podle § 41 odst.  2,
dd)   jako výrobce elektřiny z obnovitelných zdrojů žádající o vydání záruky původu nesplní povinnost podle § 45

odst.  4,
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ee)   jako výrobce elektřiny z druhotných zdrojů nebo výrobce elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a 
tepla žádající o vydání osvědčení o původu nesplní povinnost podle § 47 odst.  3.

        (2)  Za správní delikt podle odstavce  1 se uloží pokuta do 5 000 000 Kč. Sazba pokuty za správní delikt uvedený v 
odstavci  1 písm.  b), c), g), i), j), k), l), q), t), u), v), w), x), y), z), bb) a dd) se zvyšuje na dvojnásobek, jestliže je týž 
správní delikt spáchán opakovaně. Správní delikt je spáchán opakovaně, pokud před uplynutím 5 let ode dne, kdy 
rozhodnutí o uložení pokuty za správní delikt nabylo právní moci, byl znovu spáchán týž správní delikt. Současně s 
pokutou může Státní energetická inspekce rozhodnout o uložení opatření k nápravě, jehož účelem je odstranění 
protiprávního stavu, a stanovit přiměřenou lhůtu k jeho odstranění.

§ 50

Společná ustanovení ke správním deliktům

        (1)  Právnická osoba za správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že vynaložila veškeré úsilí, které bylo možno 
požadovat, aby porušení právní povinnosti zabránila.

        (2)  Při stanovení výše pokuty právnické osobě se přihlédne k závažnosti správního deliktu, zejména ke způsobu 
jeho spáchání a jeho následkům a k okolnostem, za nichž byl spáchán.

        (3)  Odpovědnost právnické osoby za správní delikt zaniká, jestliže správní orgán o něm nezahájil řízení do 2 let ode 
dne, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však do 3 let ode dne, kdy byl spáchán.

        (4)  Správní delikty podle tohoto zákona v prvním stupni projednává územní inspektorát Státní energetické inspekce. 
O odvolání proti uložení pokuty rozhoduje ústřední inspektorát Státní energetické inspekce.

        (5)  Na odpovědnost za jednání, k němuž došlo při podnikání fyzické osoby21) nebo v přímé souvislosti s ním, se 
vztahují ustanovení zákona o odpovědnosti a postihu právnické osoby.

§ 51

Neoprávněné čerpání podpory

        Dojde-li v souvislosti se spácháním správního deliktu podle tohoto zákona k neoprávněnému čerpání podpory 
elektřiny, podpory decentrální výroby elektřiny, provozní podpory tepla nebo podpory biometanu, je výrobce, výrobce 
elektřiny připojený k distribuční soustavě, výrobce tepla nebo výrobce biometanu povinen neoprávněně čerpanou 
podporu elektřiny, podporu decentrální výroby elektřiny, provozní podporu tepla nebo podporu biometanu vrátit. Státní 
energetická inspekce tuto skutečnost bez zbytečného odkladu oznámí operátorovi trhu. Výrobce, výrobce elektřiny 
připojený k distribuční soustavě, výrobce tepla nebo výrobce biometanu je zároveň povinen uhradit penále ve výši 0,1 % 
denně z neoprávněně čerpané podpory elektřiny, podpory decentrální výroby elektřiny, provozní podpory tepla nebo 
podpory biometanu za dobu, kdy výrobce, výrobce elektřiny připojený k distribuční soustavě, výrobce tepla nebo výrobce 
biometanu podporu elektřiny, podporu decentrální výroby elektřiny, provozní podporu tepla nebo podporu biometanu 
neoprávněně čerpal do doby, kdy ji operátorovi trhu uhradil. Penále je příjmem operátora trhu. Výrobce, výrobce elektřiny 
připojený k distribuční soustavě, výrobce tepla nebo výrobce biometanu je povinen neoprávněně čerpanou podporu 
elektřiny, podporu decentrální výroby elektřiny, provozní podporu tepla nebo podporu biometanu včetně penále uhradit 
operátorovi trhu do 30 dnů od nabytí právní moci rozhodnutí o spáchání správního deliktu.

§ 52

Rozhodování sporů

        (1)  Úřad rozhoduje spory týkající se podpory elektřiny z obnovitelných zdrojů, elektřiny z druhotných zdrojů nebo 
elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla, podpory decentrální výroby elektřiny, podpory tepla a 
podpory biometanu.

        (2)  Úřad rozhoduje další spory, jejichž předmětem je splnění peněžité povinnosti uložené tímto zákonem nebo 
sjednané na základě tohoto zákona, nebo povinnosti vrácení neoprávněně čerpané podpory podle § 51.

§ 53

Zmocnění k vydání prováděcích právních předpisů

        (1)  Ministerstvo stanoví vyhláškou
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a)   druhy a parametry podporovaných obnovitelných zdrojů a způsoby jejich využití pro výrobu elektřiny z 
obnovitelných zdrojů, tepla z obnovitelných zdrojů nebo výrobu biometanu, včetně způsobu a vykazování množství 
cíleně pěstované biomasy na orné půdě a na travním porostu při výrobě bioplynu,

b)   minimální účinnosti užití energie ve výrobnách elektřiny, na které se vztahuje podpora elektřiny z obnovitelných 
zdrojů nebo druhotných zdrojů a minimální účinnosti užití energie ve výrobnách tepla, na které se vztahuje 
podpora tepla z obnovitelných zdrojů,

c)   způsob měření a výpočtu vyrobeného množství elektřiny z obnovitelných zdrojů nebo druhotných zdrojů při výrobě 
elektřiny z obnovitelného zdroje nebo druhotného zdroje společně s neobnovitelným zdrojem,

d)   způsob vykazování množství elektřiny z obnovitelného zdroje a neobnovitelného zdroje, množství tepla z 
obnovitelného zdroje a druhotného zdroje, skutečného nabytí množství obnovitelného zdroje a jeho kvality, 
skutečného využití veškerého nabytého množství obnovitelného zdroje,

e)   způsob uchovávání dokumentů a záznamů o použitém palivu při výrobě elektřiny a tepla z obnovitelných zdrojů a 
výroby biometanu a o způsobu výroby tohoto paliva,

f)    vzor žádosti o vydání záruky původu elektřiny z obnovitelných zdrojů a podmínky pro její vydání a uznání,
g)   vzor žádosti o vydání osvědčení o původu elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla nebo z 

druhotných zdrojů a podmínky pro jeho vydávání,
h)   způsob určení množství elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla a elektřiny z druhotných 

zdrojů a termíny a rozsah předávaných údajů pro určení elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a 
tepla a elektřiny z druhotných zdrojů,

i)    podíl biologicky rozložitelné a nerozložitelné části nevytříděného komunálního odpadu na energetickém obsahu 
komunálního odpadu,

j)    požadavky na kvalitu, odorizaci a tlak vyrobeného biometanu,
k)   způsob měření biometanu a kvality biometanu v předávacím místě výrobny biometanu a distribuční nebo přepravní 

soustavy nebo podzemního zásobníku plynu,
l)    způsob uchovávání dokumentů a záznamů o použitých druzích biomasy, bioplynu a biokapalin a o způsobu jejich 

využití pro výrobu paliv,
m)  kritéria udržitelnosti pro biokapaliny,
n)   způsob předávání a evidence naměřených nebo vypočtených hodnot elektřiny z podporovaných zdrojů a ověření 

vypočtených hodnot u podpory formou zeleného bonusu na elektřinu,
o)   způsob předání a evidence naměřených hodnot elektřiny z podporovaných zdrojů u podpory formou výkupních 

cen,
p)   způsob a postup měření, předávání a evidence naměřených hodnot vyrobeného a dodaného tepla z obnovitelných 

zdrojů do rozvodného tepelného zařízení soustavy zásobování tepelnou energií z výrobny tepla,
q)   způsob registrace místa předání vyrobeného tepla z výrobny tepla do rozvodného tepelného zařízení a její změny 

u podpory formou zeleného bonusu na teplo,
r)    způsob a postup předávání a evidence naměřených hodnot biometanu,
s)   způsob a postup předání a evidence naměřených hodnot elektřiny výrobny elektřiny, ke které vzniká nárok na 

podporu decentrální výroby elektřiny,
t)    způsob a postup uvedení výrobny elektřiny do provozu.

        (2)  Úřad stanoví vyhláškou

a)   technicko-ekonomické parametry pro stanovení výkupních cen jednotlivých druhů obnovitelných zdrojů pro výrobu 
elektřiny,

b)   dobu životnosti výroben elektřiny z podporovaných zdrojů,
c)   termíny a postupy výběru formy podpory elektřiny u operátora trhu,
d)   postup registrace formy podpory elektřiny u operátora trhu,
e)   termíny a postupy výběru a změn režimů zeleného bonusu na elektřinu,
f)    postup registrace provozní podpory tepla a podpory biometanu u operátora trhu,
g)   postup registrace podpory formou bonusu na decentrální výrobu elektřiny u operátora trhu,
h)   způsob a postup stanovení rozdílu mezi hodinovou cenou a výkupní cenou a jeho úhrady operátorovi trhu,
i)    způsob a termíny účtování a hrazení ceny na úhradu nákladů spojených s podporou elektřiny,
j)    způsob a termíny účtování a hrazení složky ceny za přepravu plynu a ceny za distribuci plynu na krytí nákladů 

spojených s podporou biometanu,
k)   způsob a termíny účtování a hrazení složky ceny za distribuci elektřiny spojenou s podporou decentrální výroby 

elektřiny,
l)    způsob stanovení hodinového zeleného bonusu na elektřinu, hodinové ceny, ceny na úhradu nákladů spojených s 

podporou elektřiny a ceny za činnost povinně vykupujícího,
m)  termín nabídnutí elektřiny výrobcem elektřiny z obnovitelných zdrojů povinně vykupujícímu,
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n)   termíny a způsob informování výrobce povinně vykupujícím nebo vykupujícím o dosažení záporné ceny na denním 
trhu s elektřinou a o situaci, kdy nedojde k sesouhlasení nabídky a poptávky elektřiny na denním trhu,

o)   termíny a podmínky úhrady finančních prostředků provozovatelem přenosové soustavy a provozovatelem 
distribuční soustavy.

§ 54

Přechodná ustanovení

        (1)  Pro elektřinu z výroben elektřiny uvedených do provozu přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, pro kterou 
vznikl nárok na podporu elektřiny výkupními cenami podle dosavadních právních předpisů, vzniká nárok na podporu 
elektřiny formou výkupních cen podle tohoto zákona. Na výkup elektřiny z těchto výroben se uplatní povinnost povinně 
vykupujícího podle § 10 odst.  2. Pro elektřinu z těchto výroben elektřiny stanoví Úřad výši podpory elektřiny tak, aby její 
celková výše odpovídala postupům pro stanovení výše výkupní ceny podle dosavadních právních předpisů a 
zohledňovala případy dosažení záporné hodinové ceny podle § 11 odst.  9 a případy, kdy na denním trhu s elektřinou 
organizovaným operátorem trhu nedojde k sesouhlasení nabídky a poptávky podle § 11 odst.  10. Na výrobny elektřiny 
podle věty první, druhé a třetí se nevztahuje ustanovení § 4 odst.  4, 5 a 8 a § 12 odst.  7 tohoto zákona. Výrobce 
elektřiny podle věty první má i v případě, že si po účinnosti tohoto zákona zvolí podporu elektřiny formou zelených bonusů 
na elektřinu, právo si zvolit znovu podporu elektřiny formou výkupních cen v termínech a postupem podle tohoto zákona.

        (2)  Pro elektřinu z výroben elektřiny uvedených do provozu přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, pro kterou 
vznikl nárok na podporu elektřiny zelenými bonusy podle dosavadních právních předpisů, vzniká nárok na podporu 
elektřiny formou ročních zelených bonusů na elektřinu podle tohoto zákona. Na výkup elektřiny z těchto výroben se 
uplatní povinnost povinně vykupujícího podle § 10 odst.  2. Pro elektřinu z těchto výroben elektřiny postupuje Úřad při 
stanovení zelených bonusů na elektřinu nebo způsobu jejich stanovení tak, aby jejich výše odpovídala postupům pro 
stanovení výše zelených bonusů podle dosavadních právních předpisů. Na výrobny elektřiny podle věty první, druhé a 
třetí se nevztahuje ustanovení § 4 odst.  4, 5 a 8 a § 12 odst.  7 tohoto zákona. Výrobce elektřiny podle věty první má 
nárok po účinnosti tohoto zákona zvolit si podporu formou výkupních cen, s výjimkou případů výroby elektřiny vyráběné 
společně z obnovitelného zdroje a neobnovitelného zdroje energie, v termínech a postupem podle tohoto zákona.

        (3)  Připojí-li výrobce výrobnu elektřiny dosud nepřipojenou k přenosové nebo distribuční soustavě a uvedenou do 
provozu přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona k přenosové nebo distribuční soustavě, má nárok na podporu 
elektřiny podle tohoto zákona. Pro účely stanovení podpory elektřiny se taková výrobna elektřiny považuje za výrobnu 
elektřiny uvedenou do provozu v roce 2011. Právo na podporu vzniká pouze výrobnám elektřiny, které uplatňovaly nárok 
na podporu podle zákona č. 180/2005 Sb., o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a o změně 
některých zákonů (zákon o podpoře využívání obnovitelných zdrojů), ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti 
zákona č. 330/2010 Sb.

        (4)  Pro elektřinu z výroben elektřiny uvedených do provozu přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, pro které 
vznikl podle dosavadních právních předpisů nárok na příspěvek k ceně elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby 
elektřiny a tepla nebo elektřiny z druhotných zdrojů, vzniká nárok na podporu elektřiny formou ročních zelených bonusů 
na elektřinu podle tohoto zákona. Na výrobny elektřiny podle věty první se nevztahuje ustanovení § 5 odst.  3 tohoto 
zákona.

        (5)  Pro výrobny elektřiny uvedené do provozu přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, pro které vznikl nárok na 
podporu elektřiny podle dosavadních právních předpisů, trvá nárok na podporu elektřiny podle tohoto zákona po dobu 
životnosti výrobny elektřiny podle dosavadních právních předpisů. Ustanovení odstavce  3 tím není dotčeno.

        (6)  V případě elektřiny vyrobené společně z obnovitelného zdroje a neobnovitelného zdroje, pokud se nejedná o 
vysokoúčinnou kombinovanou výrobu elektřiny a tepla, podpora elektřiny podle dosavadních právních předpisů trvá do 
31. prosince 2015.

        (7)  Záruky původu a osvědčení o původu vydané přede dnem vyhlášení tohoto zákona ve Sbírce zákonů se 
považují za záruky původu a osvědčení o původu podle tohoto zákona.

        (8)  Za odvodové období prosinec 2012 je plátce odvodu určený podle dosavadního právního předpisu povinen 
odvést odvody a podat vyúčtování odvodu do 25 dnů po dni nabytí účinnosti tohoto zákona.

        (9)  Smlouvy o dodávce elektřiny uzavřené podle dosavadních právních předpisů mezi provozovatelem přenosové 
soustavy nebo provozovatelem regionální distribuční soustavy a výrobcem, jejichž předmětem je dodávka elektřiny 
vykupovaná provozovatelem přenosové soustavy nebo provozovatelem distribuční soustavy při podpoře výkupními 
cenami, zanikají uplynutím dne 31. prosince 2012. Výkupní cenu za elektřinu vyrobenou v časovém úseku pro 
vyhodnocování a zúčtování výkupu elektřiny dohodnutém v této smlouvě, který uplynul do dne účinnosti tohoto zákona, 
zaplatí výrobci provozovatel přenosové soustavy nebo provozovatel regionální distribuční soustavy. Časový úsek, který 
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měl skončit až po nabytí účinnosti tohoto zákona, skončí uplynutím dne 31. prosince 2012. Podklady, na jejichž základě 
zaplatí výrobci provozovatel přenosové soustavy nebo provozovatel regionální distribuční soustavy výkupní cenu za 
elektřinu vyrobenou v časovém úseku pro vyhodnocování a zúčtování výkupu elektřiny dohodnutém v této smlouvě, který 
uplynul do dne účinnosti tohoto zákona, předá výrobce provozovateli přenosové soustavy nebo provozovateli regionální 
distribuční soustavy do 5. ledna 2013.

        (10)  Ujednání mezi provozovatelem přenosové soustavy nebo provozovatelem regionální distribuční soustavy a 
výrobcem týkající se úhrady zeleného bonusu zanikají uplynutím dne 31. prosince 2012. Zelený bonus za elektřinu 
vyrobenou v časovém úseku pro vyhodnocování a zúčtování zeleného bonusu dohodnutém mezi provozovatelem 
přenosové soustavy nebo provozovatelem regionální distribuční soustavy a výrobcem, který uplynul do dne účinnosti 
tohoto zákona, uhradí výrobci provozovatel přenosové soustavy nebo provozovatel regionální distribuční soustavy. 
Časový úsek, který měl skončit až po nabytí účinnosti tohoto zákona, skončí uplynutím dne 31. prosince 2012. Naměřené 
nebo vypočtené údaje o množství jím vyrobené elektřiny a další podklady, na jejichž základě zaplatí výrobci provozovatel 
přenosové soustavy nebo provozovatel regionální distribuční soustavy zelený bonus za elektřinu vyrobenou v časovém 
úseku pro vyhodnocování a zúčtování zeleného bonusu sjednaném mezi provozovatelem přenosové soustavy nebo 
provozovatelem regionální distribuční soustavy a výrobcem, který uplynul do dne účinnosti tohoto zákona, předá výrobce 
provozovateli přenosové soustavy nebo provozovateli regionální distribuční soustavy do 5. ledna 2013.

        (11)  Ujednání mezi provozovatelem přenosové soustavy nebo provozovatelem regionální distribuční soustavy a 
výrobcem, týkající se úhrady příspěvku k ceně elektřiny z kombinované výroby elektřiny a tepla a nebo vyrobené z 
druhotných zdrojů, zanikají uplynutím dne 31. prosince 2012. Příspěvek k ceně elektřiny z kombinované výroby elektřiny 
a tepla a nebo vyrobené z druhotných zdrojů v časovém úseku pro vyhodnocování a zúčtování příspěvku k ceně elektřiny 
z kombinované výroby elektřiny a tepla a nebo vyrobené z druhotných zdrojů dohodnutém mezi provozovatelem 
přenosové soustavy nebo provozovatelem regionální distribuční soustavy a výrobcem, který uplynul do dne účinnosti 
tohoto zákona, uhradí výrobci provozovatel přenosové soustavy nebo provozovatel regionální distribuční soustavy. 
Časový úsek, který měl skončit až po nabytí účinnosti tohoto zákona, skončí uplynutím dne 31. prosince 2012. Naměřené 
nebo vypočtené údaje o množství jím vyrobené elektřiny a další podklady, na jejichž základě zaplatí výrobci provozovatel 
přenosové soustavy nebo provozovatel regionální distribuční soustavy příspěvek k ceně elektřiny z kombinované výroby 
elektřiny a tepla a nebo vyrobené z druhotných zdrojů v časovém úseku pro vyhodnocování a zúčtování příspěvku k ceně 
elektřiny z kombinované výroby elektřiny a tepla a nebo vyrobené z druhotných zdrojů sjednaném mezi provozovatelem 
přenosové soustavy nebo provozovatelem regionální distribuční soustavy a výrobcem, který uplynul do dne účinnosti 
tohoto zákona, předá výrobce provozovateli přenosové soustavy nebo provozovateli regionální distribuční soustavy do 5. 
ledna 2013.

        (12)  Práva a závazky provozovatele přenosové soustavy nebo provozovatele regionální distribuční soustavy vzniklé 
ze zaplacení výkupní ceny podle odstavce  9, úhrady zeleného bonusu podle odstavce  10 a úhrady příspěvku k ceně 
elektřiny z kombinované výroby elektřiny a tepla a nebo vyrobené z druhotných zdrojů podle odstavce  11 v případech, 
kdy výrobce nepředá podklady, na jejichž základě zaplatí provozovatel přenosové soustavy nebo provozovatel regionální 
distribuční soustavy výrobci výkupní cenu, kdy výrobce nepředá naměřené nebo vypočtené údaje o množství jím 
vyrobené elektřiny a další podklady, na jejichž základě uhradí provozovatel přenosové soustavy nebo provozovatel 
regionální distribuční soustavy výrobci zelený bonus, a kdy výrobce nepředá naměřené nebo vypočtené údaje o množství 
jím vyrobené elektřiny a další podklady, na jejichž základě uhradí provozovatel přenosové soustavy nebo provozovatel 
regionální distribuční soustavy výrobci příspěvek k ceně elektřiny z kombinované výroby elektřiny a tepla a nebo 
vyrobené z druhotných zdrojů do 28. února 2013, přecházejí dnem 1. března 2013 na operátora trhu.

        (13)  Práva a závazky provozovatele přenosové soustavy nebo provozovatele regionální distribuční soustavy vzniklé 
do účinnosti tohoto zákona z důvodu, že provozovatel přenosové soustavy nebo provozovatel regionální distribuční 
soustavy odmítl přiznat výrobci zcela nebo zčásti nárok na výkupní cenu nebo na zelený bonus nebo na příspěvek k ceně 
elektřiny z kombinované výroby elektřiny a tepla a nebo vyrobené z druhotných zdrojů, přecházejí dnem účinnosti tohoto 
zákona na operátora trhu.

        (14)  Výrobce z výrobny elektřiny uvedené do provozu přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, který ke dni 
účinnosti tohoto zákona uplatňoval podporu elektřiny formou zelených bonusů podle dosavadních právních předpisů, do 
doby změny formy podpory provedené na základě podání žádosti o změnu formy podpory výrobcem podle § 8 odst.  5 
tohoto zákona, je registrován do 30 dnů od účinnosti tohoto zákona provozovatelem přenosové nebo distribuční soustavy 
u operátora trhu jako výrobce s podporou formou ročních zelených bonusů na elektřinu. Výrobce z výrobny elektřiny 
uvedené do provozu přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, který ke dni účinnosti tohoto zákona uplatňoval podporu 
elektřiny formou výkupních cen podle dosavadních právních předpisů, do doby změny formy podpory provedené na 
základě podání žádosti o změnu formy podpory výrobcem podle § 8 odst.  5 tohoto zákona, je registrován do 30 dnů od 
účinnosti tohoto zákona provozovatelem přenosové nebo distribuční soustavy u operátora trhu jako výrobce s podporou 
formou výkupních cen.

        (15)  Ustanovení § 4 odst.  4 a odst. 5 písm.  b) a c) a § 5 odst.  3 tohoto zákona se nevztahují na výrobny elektřiny z 
obnovitelných a druhotných zdrojů uvedených do provozu do 24 měsíců od vyhlášení tohoto zákona ve Sbírce zákonů.
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        (16)  Na elektřinu vyrobenou ve výrobnách elektřiny využívajících slunečního záření na území České republiky, které 
jsou připojené k elektrizační soustavě České republiky prostřednictvím elektrizační soustavy v sousedním státu a byly 
uvedeny do provozu přede dnem nabytí účinnosti zákona č. 180/2005 Sb., o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných 
zdrojů energie a o změně některých zákonů (zákon o podpoře využívání obnovitelných zdrojů), ve znění zákona č. 
330/2010 Sb., se ustanovení § 4 odst.  2 tohoto zákona nevztahuje. Pro účely stanovení podpory elektřiny se taková 
výrobna elektřiny považuje za výrobnu elektřiny uvedenou do provozu dnem, kdy byla v souladu se smlouvou o připojení 
připojena k elektrizační soustavě sousedního státu.

        (17)  Na elektřinu vyrobenou z obnovitelných zdrojů ve výrobnách elektřiny na území České republiky, které nejsou 
připojeny k elektrizační soustavě České republiky přímo nebo prostřednictvím odběrného místa nebo prostřednictvím jiné 
výrobny elektřiny připojené k elektrizační soustavě České republiky a byly uvedeny do provozu přede dnem nabytí 
účinnosti tohoto zákona, se ustanovení § 4 odst.  2 tohoto zákona nevztahuje. Pro účely stanovení podpory elektřiny se 
taková výrobna elektřiny považuje za výrobnu elektřiny uvedenou do provozu dnem, kdy začala vyrábět elektřinu, na 
kterou čerpala podporu podle zákona č. 180/2005 Sb., o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a o 
změně některých zákonů (zákon o podpoře využívání obnovitelných zdrojů), ve znění účinném přede dnem nabytí 
účinnosti zákona č. 330/2010 Sb. Právo na podporu vzniká pouze výrobcům elektřiny, kteří uplatňovali nárok na podporu 
podle zákona č. 180/2005 Sb., o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a o změně některých zákonů 
(zákon o podpoře využívání obnovitelných zdrojů), ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti zákona č. 
330/2010 Sb.

        (18)  Korekční faktory související s podporou elektřiny z obnovitelných zdrojů, kombinované výroby elektřiny a tepla 

a druhotných energetických zdrojů17), které náleží provozovateli přenosové soustavy a provozovateli regionální distribuční 
soustavy za poslední dva kalendářní roky bezprostředně předcházející roku, ve kterém nabyl účinnosti tento zákon, 
stanoví Úřad v souladu s jiným právním předpisem, který upravuje způsob regulace cen v energetických odvětvích a 

postupy pro regulace cen17) ve znění účinném k 31. prosinci 2012. O takto stanovené korekční faktory upraví Úřad složku 
ceny za přenos elektřiny a ceny za distribuci elektřiny na krytí nákladů spojených s podporou elektřiny účtované 
operátorem trhu provozovateli regionální distribuční soustavy a provozovateli přenosové soustavy podle § 13 odst.  1 
nejpozději do konce druhého kalendářního roku následujícího po kalendářním roce, ve kterém tento zákon nabyl 
účinnosti.

        (19)  Pokud žadatel o připojení získal v době před 1. dubnem 2010 rezervaci výkonu pro účely připojení výrobny 
elektřiny, která využívá sluneční energii k výrobě elektřiny, k přenosové soustavě nebo distribuční soustavě a tato 
výrobna elektřiny nesplňuje podmínky podle § 3 odst.  5 zákona č. 180/2005 Sb., o podpoře výroby elektřiny z 
obnovitelných zdrojů energie a o změně některých zákonů (zákon o podpoře využívání obnovitelných zdrojů), ve znění 
zákona č. 330/2010 Sb., a ke dni vyhlášení tohoto zákona žadatel o připojení nemá licenci na výrobu elektřiny v takové 
výrobně, rezervace výkonu v den vyhlášení tohoto zákona zaniká. Dnem zániku rezervace výkonu zaniká právo na 
připojení této výrobny elektřiny k elektrizační soustavě České republiky. Povinnost provozovatele přenosové soustavy 
nebo distribuční soustavy vrátit žadateli o připojení zaplacený podíl na oprávněných nákladech na připojení, jakož i 
povinnost žadatele o připojení nahradit provozovateli přenosové soustavy nebo distribuční soustavy náklady vynaložené 
na připojení, zůstávají tímto nedotčeny.

        (20)  Úřad stanoví poprvé výši zeleného bonusu na teplo podle § 26 a bonusu na decentrální výrobu elektřiny podle 
§ 42 tohoto zákona pro rok 2013.

§ 55

Zrušovací ustanovení

        Zrušuje se:
1.   Zákon č. 180/2005 Sb., o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a o změně některých zákonů 

(zákon o podpoře využívání obnovitelných zdrojů).
2.   Zákon č. 137/2010 Sb., kterým se mění zákon č. 180/2005 Sb., o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů 

energie a o změně některých zákonů (zákon o podpoře využívání obnovitelných zdrojů).
3.   Zákon č. 330/2010 Sb., kterým se mění zákon č. 180/2005 Sb., o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů 

energie a o změně některých zákonů (zákon o podpoře využívání obnovitelných zdrojů), ve znění pozdějších 
předpisů.

ČÁST DRUHÁ

Změna zákona o hospodaření energií
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§ 56

        Zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění zákona č. 359/2003 Sb., zákona č. 694/2004 Sb., zákona č. 
180/2005 Sb., zákona č. 177/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 214/2006 Sb., zákona č. 574/2006 Sb., 
zákona č. 393/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 223/2009 Sb., zákona č. 299/2011 Sb. a zákona č. 
53/2012 Sb., se mění takto:

        1.  V § 1 písm.  b) se za slovo „obnovitelných“ vkládají slova „a druhotných“.

2.  V § 1 písm.  c) se slova „energetických spotřebičů“ nahrazují slovy „výrobků spojených se spotřebou energie“.

3.  V § 1 se na konci písmene d) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno e), které zní:

„e)   požadavky na informování a vzdělávání v oblasti úspor energie a využití obnovitelných a druhotných zdrojů.“.

4.  V § 2 odst.  1 písm.  b) se za slova „energie kalového plynu“ vkládají slova „z čistíren odpadních vod“.

5.  V § 2 odst.  1 písm.  c) se za slova „bituminozních hornin“ vkládají slova „včetně degazačního a důlního plynu“.

6.  V § 2 odst.  1 písm.  f) se slovo „stavební“ zrušuje.

        7.  V § 2 odst.  1 písmeno j) zní:

„j)   ústředním vytápěním nebo chlazením vytápění nebo chlazení, kde zdroj tepla nebo chladu je umístěn mimo 
vytápěné nebo chlazené prostory a slouží pro vytápění nebo chlazení vícebytových či nebytových prostor,“.

8.  V § 2 odst.  1 písm.  q) se za slova „která probíhá“ vkládá slovo „na“.

9.  V § 2 odst.  1 se na konci písmene q) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno r), které zní:

„r)   zásadní změnou dokončené budovy taková změna dokončené budovy, která probíhá na více než 75  % celkové 
plochy obvodového pláště budovy, nebo taková změna technických zařízení budovy s energetickými účinky, kde 
výchozí součet ovlivněných spotřeb energií je vyšší než 75 % celkové spotřeby energie.“.

10.  V § 4 odst.  5 se na konci textu písmene c) doplňují slova „ , zvláště se vyhodnotí vhodnost vytápění a chlazení 
využívajících obnovitelné zdroje energie v místní infrastruktuře“.

11.  V názvu hlavy III se za slovo „obnovitelných“ vkládají slova „a druhotných“.

12.  V § 5 odst.  1 se za slova „využití obnovitelných“ vkládají slova „a druhotných“.

13.  V § 5 odst.  4 písm.  b) se slova „a dále druhotných energetických zdrojů“ zrušují.

        14.  V § 5 odst.  4 se na konci textu písmene g) doplňují slova „ , využívání a přínosů obnovitelných a druhotných 
zdrojů energie“.

15.  V § 5 odst.  4 písm.  h) se za slovo „obnovitelných“ vkládají slova „a druhotných“.

16.  V § 5 odst.  4 písm.  k) se slova „energetické spotřebiče“ nahrazují slovy „výrobky spojené se spotřebou 
energie“.

17.  V § 5 se na konci odstavce  4 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno l), které zní:

„l)   rozvoj energeticky úsporných budov.“.

18.  V § 6 odst.  10 se slova „spotřebiče energie“ nahrazují slovy „výrobky spojené se spotřebou energie“ a slovo 
„spotřebič“ se nahrazuje slovem „výrobek“.

19.  V § 6 se doplňuje odstavec  11, který zní:

„(11)  Dodavatel zařízení pro výrobu energie z obnovitelných zdrojů, zejména kotlů a kamen na biomasu, solárních 
fotovoltaických a solárních tepelných systémů, mělkých geotermálních systémů a tepelných čerpadel, je povinen uvést 
pravdivé a nezkreslené informace o předpokládaných přínosech a ročních provozních nákladech těchto zařízení včetně 
jejich energetické účinnosti v průvodní technické dokumentaci nebo návodu na použití.“.
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20.  V § 6a odst.  4 úvodní část ustanovení zní: „Součástí průkazu musí být výsledky posouzení technické, 
ekologické a ekonomické proveditelnosti obnovitelných zdrojů energie a alternativních systémů, kterými jsou:“.

21.  V § 6a odst.  4 písmeno c) zní:

„c)   dodávka tepelné energie nebo chladu ze soustavy zásobování tepelnou energií,“.

22.  V § 6a odst.  4 se na konci textu písmene d) doplňují slova „a solární kolektory“.

23.  V § 6a odst.  5 se slova „ , včetně využití již zpracovaných energetických auditů podle § 9,“ zrušují.

        24.  V § 6a odst.  6 se za slova „1 000 m2“ vkládají slova „v případě, že jim vznikla povinnost nechat si zpracovat 
průkaz podle odstavce  2,“.

25.  V § 6a se doplňuje odstavec  12, který zní:

„(12)  U nových budov veřejné správy a při zásadních změnách dokončených budov veřejné správy v případě 
technické, ekonomické a ekologické proveditelnosti instalace obnovitelných zdrojů energie vyplývající z průkazu je 
stavebník nebo vlastník budovy povinen tyto zdroje instalovat. Tato povinnost může být splněna také výstavbou budovy s 
nulovou spotřebou energie nebo prostřednictvím dodávky tepelné energie ze soustavy zásobování tepelnou energií, ve 
které byla v předcházejícím kalendářním roce vyrobena více než polovina tepelné energie z obnovitelných zdrojů.“.

26.  V § 6a se doplňuje odstavec  13, který zní:

„(13)  U nových budov a při zásadních změnách dokončených budov v případě technické, ekonomické a ekologické 
proveditelnosti instalace obnovitelných zdrojů energie vyplývající z průkazu je stavebník, vlastník budovy nebo 
společenství vlastníků jednotek povinen tyto zdroje instalovat. Tato povinnost může být splněna také výstavbou budov s 
nulovou spotřebou energie nebo prostřednictvím dodávky tepelné energie ze soustav zásobování tepelnou energií, ve 
které byla v předcházejícím kalendářním roce vyrobena více než polovina tepelné energie z obnovitelných zdrojů.“.

27.  V § 7 se odstavec  4 zrušuje.

        28.  V § 8 odst.  1 se slova „Evropské unie“ nahrazují slovy „Evropské unie nebo prováděcí právní předpis;“.

29.  V § 8 odst.  2 písm.  a) a § 8 odst.  4 písm.  a) se za slovo „list“ vkládají slova „v českém jazyce“.

30.  V § 10 odst.  2 se na konci textu písmene c) doplňují slova „v oblasti energetiky nebo stavitelství“.

31.  V § 10 odstavec  5 zní:

„(5)  Odbornou způsobilost k provádění energetických auditů má ten, kdo prokáže vysokoškolské vzdělání 
magisterského nebo doktorského studijního programu v oblasti technických věd a technologií a 3  roky praxe v oboru 
energetiky a stavitelství nebo ukončené středoškolské vzdělání s maturitní zkouškou a 5  let praxe v oboru energetiky a 
stavitelství nebo ukončené středoškolské vzdělání a odpovídající profesní kvalifikace podle zákona č. 179/2006 Sb. a 
5  let praxe v oboru energetiky a stavitelství, nebo vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu v oblasti 
technických věd a technologií a 5  let praxe v oboru energetiky a stavitelství.“.

32.  V § 10 odst.  13 se za slova „stanoví-li tak“ vkládají slova „tento nebo“.

33.  V § 11 odst.  1 se na konci textu písmene d) doplňují slova „a využívání obnovitelných a druhotných zdrojů 
energie“.

34.  V § 11 se na konci odstavce  1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno k), které zní:

„k)   zveřejňuje a aktualizuje informace ohledně jednotlivých forem podpory pro úspory energie a pro zařízení 
využívající energii z obnovitelných a druhotných zdrojů energie.“.

35.  V § 12 odst.  1 písm.  f) a v § 12a odst.  1 písm.  f) se za slova „§ 6a odst.  1,“ vkládají slova „12 nebo 13,“.

36.  V § 12a se na konci odstavce  1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno n), které zní:
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„n)   jako dodavatel zařízení pro výrobu energie z obnovitelných zdrojů uvedených v § 6 odst.  11 neuvede pravdivé a 
nezkreslené informace o předpokládaných přínosech a ročních provozních nákladech těchto zařízení včetně jejich 
energetické účinnosti v průvodní technické dokumentaci nebo návodu k použití.“.

37.  V § 12a odst.  2 písm.  c) se slova „spotřebiče energie“ nahrazují slovy „výrobek spojený se spotřebou energie“.

38.  V § 14 se odstavec  4 zrušuje.

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

        39.  V § 14 odstavec  4 zní:

„(4)  Ministerstvo vydá vyhlášku k provedení § 6, 6a, § 8 až 10 a § 13.“.

ČÁST TŘETÍ
Změna energetického zákona

§ 57

        Zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně 
některých zákonů (energetický zákon), ve znění zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 262/2002 Sb., zákona č. 
309/2002 Sb., zákona č. 278/2003 Sb., zákona č. 356/2003 Sb., zákona č. 670/2004 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., 
zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 158/2009 Sb., zákona č. 
223/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 155/2010 Sb., zákona č. 211/2011 Sb., 
zákona č. 299/2011 Sb., zákona č. 420/2011 a zákona č. 458/2011 Sb., se mění takto:

        1.  V § 2 odst.  2 písm.  a) se bod 2 zrušuje.

Dosavadní body 3 až 20 se označují jako body 2 až 19.

        2.  V § 2 odst.  2 písm.  a) se bod 5 zrušuje.

Dosavadní body 6 až 19 se označují jako body 5 až 18.

        3.  V § 2 odst.  2 písm.  c) se za bod 9 vkládá nový bod 10, který zní:

„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,“.

Dosavadní body 10 až 14 se označují jako body 11 až 15.

        4.  V § 2 odst.  2 písm.  c) v bodě 11 se čárka za slovem „sítěmi“ nahrazuje spojkou „a“ a slova „a domovními 
předávacími stanicemi“ se zrušují.

        5.  V § 2 odst.  2 písm.  c) se bod 13 zrušuje.

Dosavadní body 14 a 15 se označují jako body 13 a 14.

        6.  V § 11a se na konci odstavce  2 doplňují věty „Spotřebitel1f) nebo podnikající fyzická osoba, na kterou se podle 
věty první vztahuje ustanovení § 57 občanského zákoníku, může od smlouvy, jejímž předmětem je dodávka elektřiny 
nebo plynu, uzavřené mimo prostory obvyklé k podnikání držitele licence, písemně odstoupit bez uvedení důvodu a bez 
jakékoliv sankce ve lhůtě do 5 dnů před zahájením dodávky elektřiny nebo plynu. Lhůta k uplatnění práva na odstoupení 
je zachována, pokud bylo odstoupení od smlouvy písemně odesláno před uplynutím této lhůty.“.

Poznámka pod čarou č. 1f) zní:
_______________________________

„1f) 
§ 52 odst.  3 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník.“.

7.  V § 16 se na konci písmene p) tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena q) až x), která znějí:

Page 29 of 36165/2012 Sb. Zákon o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů

4.12.2013http://www.esipa.cz/sbirka/sbsrv.dll/sb?PRINT=1&amp;DR=AZ&amp;CP=2012s165-...



„q)   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,

r)    provádí výpočet podílu energie z obnovitelných zdrojů na hrubé konečné spotřebě energie včetně vypracování 
všech souvisejících informací a předkládá je Komisi,

s)   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,

t)    zveřejňuje informace týkající se jednotlivých forem podpory elektřiny z podporovaných zdrojů, podpory tepla z 
obnovitelných zdrojů, podpory biometanu a podpory decentrální výroby elektřiny,

u)   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,

v)   eviduje množství elektřiny z podporovaných zdrojů, biometanu a decentrální výroby elektřiny a množství tepla z 
obnovitelných zdrojů,

w)  zveřejňuje informace o dostupnosti všech obnovitelných zdrojů pro dopravu a jejich výhodách z hlediska ochrany 
životního prostředí,

x)   vydává osvědčení o původu elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla a elektřiny z druhotných 
zdrojů.“.

8.  V § 17 odst.  4 se ve větě druhé za slova „podpora kombinované výroby elektřiny a tepla“ vkládají slova „ , 
podpora biometanu, podpora decentrální výroby elektřiny“.

9.  V § 18 odst.  4 se za větu první vkládají věty, které včetně poznámky pod čarou č. 23 znějí: „Zaměstnanci 
Energetického regulačního úřadu vykonávající dozor v energetických odvětvích se prokazují průkazem zaměstnance 

Energetického regulačního úřadu, který je zároveň dokladem o jejich pověření k provedení kontroly23). Předložením 
průkazu zaměstnance Energetického regulačního úřadu osobě, u které má být kontrola vykonána, je kontrola zahájena.
_______________________________

23) 
§ 12 odst.  2 písm.  b) zákona č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů.“.

10.  V § 19a odst.  4 se za slovo „regulaci“ vkládají slova „cen za činnosti operátora trhu a“.

11.  V § 20a odst.  4 se na konci písmene u) tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena v) až bb), která znějí:

„v)   zpracovávat a vést evidenci výroben elektřiny, kterým provozovatel přenosové soustavy nebo provozovatel 
přepravní soustavy nebo provozovatel distribuční soustavy stanovil termín a podmínky připojení, a poskytovat 
evidované údaje ministerstvu a úřadu,

w)  hradit výrobcům elektřiny zelený bonus na elektřinu z obnovitelných zdrojů, druhotných zdrojů a vysokoúčinné 
kombinované výroby elektřiny a tepla,

x)   hradit povinně vykupujícímu rozdíl mezi výkupní cenou a hodinovou cenou a cenu za jeho činnost,
y)   hradit výrobcům tepla zelený bonus na teplo,
z)   hradit výrobcům biometanu zelený bonus na biometan,
aa)   hradit výrobcům elektřiny připojeným k distribuční soustavě bonus na podporu decentrální výroby elektřiny,
bb)   vydávat záruky původu elektřiny z obnovitelných zdrojů.“.

12.  V § 24 odst.  7 ve větě druhé se za slova „podle § 26 odst.  5“ vkládají slova „prováděném mimo stavy nouze 
nebo předcházení stavu nouze“.

13.  V § 24 odst.  10 písmeno a) zní:

„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,“.

14.  V § 24 odst.  10 se na konci písmene w) čárka nahrazuje tečkou a písmeno x) se zrušuje.

        15.  V § 25 odst.  4 se číslovka „4“ nahrazuje číslovkou „3“.

16.  V § 25 odst.  5 se číslovka „4“ nahrazuje číslovkou „3“.
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17.  V § 25 odst.  6 se slova „odstavci  4“ nahrazují slovy „odstavci  3“.

18.  V § 25 odst.  7 se číslovka „4“ nahrazuje číslovkou „3“ a slova „odstavce  6“ se nahrazují slovy „odstavce  5“.

19.  V § 25 odst.  7 ve větě druhé se za slova „podle § 26 odst.  5“ vkládají slova „prováděném mimo stavy nouze 
nebo předcházení stavu nouze“.

20.  V § 25 odst.  10 písmeno a) zní:

„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,“.

21.  V § 25 se odstavec  12 zrušuje.

        22.  V § 26 odst.  5 se slova „dle zvláštního zákona5a)“ včetně poznámky pod čárou nahrazují slovy „podle zákona o 
podporovaných zdrojích energie prováděné mimo stavy nouze nebo předcházení stavu nouze“.

23.  V § 26 odst.  6 se za slova „při dispečerském řízení“ vkládají slova „prováděném mimo stavy nouze nebo 
předcházení stavu nouze“.

24.  V § 30b odst.  1 se na konci textu písmene e) doplňují slova „včetně termínu a podmínek připojení“.

25.  § 32 se zrušuje.

        26.  V § 50 odst.  3 se ve větě druhé slovo „a“ za slovem „umístění“ nahrazuje čárkou a na konci odstavce  3 se 
doplňují slova „a podmínky zániku smluvního vztahu a závazků z tohoto vztahu vyplývajících“.

27.  V § 67 odst.  2 se na konci písmene d) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno e), které zní:

„e)   výrobny plynu.“.

28.  V § 78 odst.  1 poslední věta zní: „V případě, že předávací stanice slouží pro dodávku tepelné energie pouze 

pro jeden objekt popřípadě pro soubor objektů jednoho odběratele, lze instalovat měření12) tepelné energie na vstupu 
nebo na výstupu z této předávací stanice.“.

29.  V § 78 odst.  7 se poslední věta zrušuje.

        30.  § 80 se zrušuje.

        31.  V § 87 odst.  3 se slovo „výměníkových“ nahrazuje slovem „předávacích“ a slova „určených ke změně parametrů 
teplonosné látky“ se zrušují.

        32.  V § 90 odst.  1 se na konci textu písmene b) doplňují slova „nebo poruší zákaz stanovený v § 3 odst.  5“.

33.  V § 91 odst.  6 písmeno n) zní:

„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“.

34.  V § 91 odst.  8 písm.  g) se slova „nesplňuje podmínky podle § 58d odst.  1“ nahrazují slovy „nesplňuje 
podmínky podle § 58d odst.  1 až 3“.

35.  V § 91 odst.  8 písm.  o) se slova „§ 58 odst.  8“ nahrazují slovy „§ 58h odst.  8“.

36.  § 93 odst.  1 včetně poznámky pod čarou č. 5a zní:

„(1)  Státní energetická inspekce kontroluje na návrh ministerstva, Energetického regulačního úřadu nebo z vlastního 
podnětu dodržování

Page 31 of 36165/2012 Sb. Zákon o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů

4.12.2013http://www.esipa.cz/sbirka/sbsrv.dll/sb?PRINT=1&amp;DR=AZ&amp;CP=2012s165-...



a)   zákona o hospodaření energií5a),
b)   zákona o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů,

c)   zákona o cenách4) v rozsahu podle zákona o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen13).
_______________________________

5a) 
Zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů.“.

37.  V § 94 odst.  4 se slova „energetických spotřebičů“ nahrazují slovy „spojených se spotřebou energie“.

38.  V § 96 se doplňuje odstavec  8, který zní:

„(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 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.“.

39.  V § 98 se odstavec  11 zrušuje.

Dosavadní odstavce  12 až 14 se označují jako odstavce  11 až 13.

        40.  V § 98a odst.  1 písm.  a) se slova „a termíny a rozsah předávání údajů operátorovi trhu potřebných pro plnění 
jeho povinností“ zrušují a na konci textu písmene a) se doplňují slova „ , termíny a rozsah předávání údajů operátorovi 
trhu potřebných pro plnění jeho povinností“.

41.  V § 98a odst.  1 písm.  b) se za slova „podpůrných služeb“ vkládají slova „ , způsob a postup stanovení 
neodebrané elektřiny a náhrady za neodebranou elektřinu při dispečerském řízení podle § 26 odst.  5“.

42.  V § 98a odst.  1 se písmeno d) zrušuje.

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

        43.  V § 98a odst.  1 se na konci textu písmene h) doplňují slova „a postup ministerstva při jejich posuzování“.

ČÁST ČTVRTÁ

Změna zákona o odpadech

§ 58

        Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 477/2001 Sb., zákona 
č. 76/2002 Sb., zákona č. 275/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 356/2003 Sb., zákona č. 167/2004 Sb., 
zákona č. 188/2004 Sb., zákona č. 317/2004 Sb., zákona č. 7/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., 
zákona č. 222/2006 Sb., zákona č. 314/2006 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 25/2008 Sb., zákona č. 34/2008 Sb., 
zákona č. 383/2008 Sb., zákona č. 9/2009 Sb., zákona č. 157/2009 Sb., zákona č. 223/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., 
zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 291/2009 Sb., zákona č. 297/2009 Sb., zákona č. 326/2009 Sb., zákona č. 
154/2010 Sb., zákona č. 31/2011 Sb., zákona č. 77/2011 Sb., zákona č. 264/2011 Sb., zákona č. 457/2011 Sb. a zákona 
č. 18/2012 Sb., se mění takto:

        1.  V § 37g se na konci písmene h) tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena i) až l), která znějí:

„i)   fotovoltaickým článkem – článek tvořený polovodičovými nebo organickými prvky, které mění energii slunečního 
záření v energii elektrickou,

j)    solárním panelem – elektrozařízení tvořené fotovoltaickými články a určené k přímé výrobě elektřiny ze slunečního 
záření,

k)   solární elektrárnou – výrobna elektřiny využívající solární panely,
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l)    provozovatelem solární elektrárny – držitel licence na výrobu elektřiny podle zvláštního právního předpisu ve 
výrobně elektřiny, která vyrábí elektřinu ze slunečního záření.“.

2.  V § 37h se doplňuje odstavec  4, který zní:

„(4)  Právnická osoba, zajišťující společné plnění povinností výrobců podle tohoto dílu zákona, podle odstavce  1 
písm.  c), musí být založena nejméně čtyřmi výrobci elektrozařízení, anebo jinou právnickou osobou, sdružující nejméně 
čtyři výrobce elektrozařízení.“.

3.  V § 37j odst.  3 písm.  a) se slovo „nebo“ zrušuje.

        4.  V § 37j se na konci odstavce  3 tečka nahrazuje slovem „ , nebo“ a doplňuje se písmeno c), které zní:

„c)   solární panely.“.

5.  V § 37k se za odstavec 5 vkládá nový odstavec  6, který zní:

„(6)  Zpětný odběr elektrozařízení a oddělený sběr elektroodpadu ze solárních panelů, které jsou součástí výroben 
elektřiny s celkovým instalovaným výkonem do 30 kW, musí být zajištěn prostřednictvím sítě míst zpětného odběru a 
odděleného sběru o dostatečné četnosti a dostupnosti.“.

Dosavadní odstavce  6 až 8 se označují jako odstavce  7 až 9.

        6.  V § 37o odst.  1 úvodní části ustanovení se za slovo „elektrozařízení“ vkládají slova „s výjimkou solárních 
panelů“.

7.  Za § 37o se vkládá nový § 37p, který včetně nadpisu zní:
„§ 37p

Financování nakládání s elektroodpadem
ze solárních panelů

        (1)  Pro solární panely uvedené na trh po dni 1.  ledna 2013, zajistí financování odděleného sběru, zpracování, 
využití a odstranění výrobce. Před uvedením solárních panelů na trh je výrobce povinen poskytnout záruku prokazující, 
že nakládání s elektroodpadem ze solárních panelů bude finančně zajištěno. Tato záruka musí být dostatečná k pokrytí 
financování odděleného sběru, zpracování, využití a odstranění elektroodpadu ze solárních panelů, který byl odevzdán v 
rámci systému odděleného sběru vytvořeného a provozovaného podle § 37k. Výrobce, který zajišťuje plnění povinností 
podle § 37h odst.  1 písm.  a) nebo b), poskytne záruku formou účelově vázaného bankovního účtu za podmínek 
stanovených prováděcím právním předpisem. Údaje o stavu a čerpání z účelově vázaného účtu za uplynulý rok uvádí v 
roční zprávě. Prostředky uložené na účelově vázaném bankovním účtu mohou být použity pouze se souhlasem 
ministerstva k zajištění financování odděleného sběru, zpracování, využití a odstranění elektroodpadu ze solárních 
panelů; tyto prostředky nemohou být předmětem nařízení a provedení výkonu rozhodnutí, ani exekuce, ani zahrnuty do 
majetkové podstaty výrobce. Výrobce, který zajišťuje plnění povinností podle § 37h odst.  1 písm.  c), záruku neposkytuje.

        (2)  Pro solární panely uvedené na trh do dne 1.  ledna 2013 zajistí financování předání ke zpracování, využití a 
odstranění elektroodpadu ze solárních panelů, včetně plnění těchto povinností, provozovatel solární elektrárny, jejíž jsou 
solární panely součástí, prostřednictvím osoby podle § 37h odst.  1 písm.  c). Tuto povinnost musí zajistit prostřednictvím 
rovnoměrných dílčích plateb příspěvků, poskytovaných minimálně s roční periodicitou, počínaje od 1. ledna 2014, na 
základě smlouvy uzavřené nejpozději do 30. června 2013 s osobou podle § 37h odst.  1 písm.  c) tak, aby financování 
bylo plně zajištěno nejpozději do 1. ledna 2019. Právnická osoba podle § 37h odst.  1 písm.  c) stanoví příspěvky na 
předání ke zpracování, využití a odstranění elektroodpadu ze solárních panelů zejména v závislosti na jejich hmotnosti a 
složení.

        (3)  O splnění povinností podle odstavce  2 je povinna osoba podle § 37h odst.  1 písm.  c) zpracovat a zaslat 
ministerstvu nejpozději do 30. března 2019 úplnou a pravdivou zprávu.

        (4)  Ministerstvo stanoví po projednání s Ministerstvem financí prováděcím právním předpisem bližší podmínky 
financování odděleného sběru, zpracování, využití a odstranění elektroodpadu ze solárních panelů podle odstavce  1, 
zejména způsob výpočtu minimální výše uložených finančních prostředků na účelově vázaném bankovním účtu a způsob 
jejich čerpání, dále bližší podmínky financování podle odstavce  2 včetně způsobu výpočtu minimální výše příspěvků, a 
dále rozsah a obsah zprávy podle odstavce  3.“.

8.  V příloze č. 7 bod č. 4 zní:
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„4.   Spotřebitelské zařízení a solární panely“.
§ 59

Přechodné ustanovení

        Výrobce solárního panelu splní svoji povinnost podle § 37i odst.  1 zákona o odpadech do dvou měsíců od nabytí 
účinnosti tohoto zákona.

ČÁST PÁTÁ
Změna zákona č. 402/2010 Sb.

§ 60

        Zákon č. 402/2010 Sb., kterým se mění zákon č. 180/2005 Sb., o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů 
energie a o změně některých zákonů (zákon o podpoře využívání obnovitelných zdrojů), ve znění pozdějších předpisů, a 
některé další zákony, se mění takto:

        1.  V části první se § 7d zrušuje.

        2.  Část první se zrušuje.

ČÁST ŠESTÁ

Změna zákona č. 281/2009 Sb.

§ 61

        V zákoně č. 281/2009 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím daňového řádu, se část sto 
padesátá druhá zrušuje.

ČÁST SEDMÁ
ÚČINNOST

§ 62

        Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2013, s výjimkou ustanovení
a)   § 1 odst.  3, § 3, § 4 odst.  3, 7 až 9, § 5 odst.  7, § 6 odst.  5, § 7 odst.  1, 2 a 6, § 8 odst.  3 a 5, § 10 odst.  1, § 11 

odst.  3, § 12, 17, § 23 odst.  7, § 24 odst.  2, 5, 7 a 8, § 26 odst.  3 až 5 a 7, § 27 odst.  1, 2 a 6, § 30 odst.  2, 4, 6 
a 7, § 31 odst.  1 až 3 a 6, § 32 odst.  2, § 35, § 38 odst.  2, § 39 odst.  2 a 4, § 42, § 44 až 47, § 53 a 54, § 56 
bodů 1 až 25 a 27 až 39, § 57 bodů 1 až 13, 15 až 20, 22 až 24 a 26 až 43 a § 60 bodu 1, která nabývají účinnosti 
dnem vyhlášení, a

b)   § 56 bodu 26, který nabývá účinnosti dnem 1.  ledna 2015.

Němcová v. r.
Nečas v. r.

_______________________________
1) 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/28/ES ze dne 23. dubna 2009 o podpoře využívání energie z 
obnovitelných zdrojů a o změně a následném zrušení směrnic 2001/77/ES a 2003/30/ES .
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/8/ES ze dne 11. února 2004 o podpoře kombinované výroby tepla 
a elektřiny založené na poptávce po užitečném teple na vnitřním trhu s energií a o změně směrnice 92/42/EHS .
Nařízení Komise (ES) č. 800/2008 ze dne 6. srpna 2008, kterým se v souladu s články 87 a 88 Smlouvy o ES 
prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné se společným trhem (obecné nařízení o blokových výjimkách). 

2) 
§ 2 odst.  2 písm.  c) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických 
odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění zákona č. 670/2004 Sb. a zákona č. 
158/2009 Sb.

3) 
§ 20a zákona č. 458/2000 Sb., ve znění zákona č. 158/2009 Sb.

4) 
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Rozhodnutí Komise 2009/548/ES ze dne 30. června 2009, kterým se stanoví vzor pro národní akční plány pro 
energii z obnovitelných zdrojů podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/28/ES . 

5) 
§ 2 odst.  2 písm.  a) zákona č. 458/2000 Sb., ve znění zákona č. 158/2009 Sb.

6) 
§ 3i zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství. 

7) 
Zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů. 

8) 
§ 52 zákona č. 458/2000 Sb., ve znění zákona č. 670/2004 Sb. a zákona č. 158/2009 Sb.

9) 
Vyhláška č. 51/2006 Sb., o připojení k elektrizační soustavě, ve znění pozdějších předpisů. 

10) 
Vyhláška č. 541/2005 Sb., o pravidlech trhu s elektřinou, zásadách tvorby cen za činnosti operátora trhu s 
elektřinou a provedení některých dalších ustanovení energetického zákona, ve znění pozdějších předpisů. 

11) 
§ 22 zákona č. 458/2000 Sb., ve znění zákona č. 670/2004 Sb. a zákona č. 158/2009 Sb.

12) 
Vyhláška č. 82/2011 Sb., o měření elektřiny a o způsobu stanovení náhrady škody při neoprávněném odběru, 
neoprávněné dodávce, neoprávněném přenosu nebo neoprávněné distribuci elektřiny.
Zákon č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění pozdějších předpisů. 

13) 
§ 12a zákona č. 458/2000 Sb., ve znění zákona č. 158/2009 Sb.

14) 
§ 89 zákona č. 458/2000 Sb., ve znění zákona č. 670/2004 Sb. a zákona č. 158/2009 Sb.

15) 
Rozhodnutí Komise 2007/742/ES ze dne 9. listopadu 2007, kterým se stanoví ekologická kritéria pro udělení 
ekoznačky Společenství tepelným čerpadlům na elektrický nebo plynový pohon a tepelným čerpadlům 
absorbujícím plyn. 

16) 
§ 4 zákona č. 458/2000 Sb., ve znění zákona č. 670/2004 Sb. a zákona č. 158/2009 Sb.

17) 
Vyhláška č. 140/2009 Sb., o způsobech regulace cen v energetických odvětvích a postupech pro regulaci cen, ve 
znění pozdějších předpisů.

18) 
§ 2 odst.  2 písm.  b) zákona č. 458/2000 Sb., ve znění zákona č. 670/2004 Sb. a zákona č. 158/2009 Sb.

19) 
§ 74 zákona č. 458/2000 Sb., ve znění zákona č. 670/2004 Sb. a zákona č. 158/2009 Sb.

20) 
§ 56 zákona č. 458/2000 Sb., ve znění zákona č. 670/2004 Sb. a zákona č. 158/2009 Sb.

21) 
§ 2 odst. 2 obchodního zákoníku. 

ČÁST OSMNÁCTÁ (Čl. XXI) zákona č. 407/2012 Sb. zní:
ČÁST OSMNÁCTÁ

ÚČINNOST
Čl. XXI

        Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2013 s výjimkou
a)   části šestnácté, která nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2014,
b)   části sedmnácté, která nabývá účinnosti dnem nabytí účinnosti zákona č. 458/2011 Sb., o změně zákonů 

související se zřízením jednoho inkasního místa a dalších změnách daňových a pojistných zákonů.

ČÁST PRVNÍ (Čl. II) a ČÁST ČTVRTÁ (ČI. V)  zákona č. 310/2013 Sb. znějí:
Čl. II

Přechodná ustanovení
1.  Držitel autorizace na výstavbu výrobny elektřiny z obnovitelných zdrojů využívající energii větru, geotermální 

energii, energii vody nebo energii biomasy, vydané přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, který tuto výrobnu 
elektřiny uvede do provozu do 31. prosince 2015 včetně, má nárok na podporu elektřiny z obnovitelných zdrojů podle 
zákona č. 165/2012 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

2.  Držitel povolení stavby výrobny elektřiny s výkonem do 100 kW z obnovitelných zdrojů využívající energii větru, 
geotermální energii, energii vody nebo energii biomasy, vydaného přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, který do 
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31. prosince 2015 včetně uvede tuto výrobnu elektřiny do provozu, má nárok na podporu elektřiny z obnovitelných zdrojů 
podle zákona č. 165/2012 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

3.  Pro odvodové povinnosti u odvodu z elektřiny ze slunečního záření, jakož i pro práva a povinnosti s nimi 
související, vzniklé přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se použije zákon č. 165/2012 Sb., ve znění účinném 
přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

ČÁST ČTVRTÁ
ÚČINNOST

Čl. V
Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení, s výjimkou ustanovení čl. I bodů 7, 8 a 9, která nabývají 

účinnosti dnem 1. ledna 2014, a ustanovení čl. I bodů 1, 3, 4, 6, 10, 11, 13 a 15, která nabývají účinnosti dnem 1. 
července 2014.
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201/2012 Sb.
Zákon o ochraně ovzduší
Částka: 069 Druh předpisu: Zákon

Rozeslána dne: 13. června 2012 Autor předpisu: Parlament

Přijato: 2.5.2012 Nabývá účinnosti: 1. září 2012 s výjimkou

Platnost předpisu: Ano Pozbývá účinnosti:

Předpisem se mění
455/1991 Sb.; 521/2002 Sb.; 186/2004 Sb.; 695/2004 Sb.; 180/2005 Sb.; 444/2005 Sb.; 186/2006 Sb.; 212/2006 Sb.; 
222/2006 Sb.; 230/2006 Sb.; 296/2007 Sb.; 25/2008 Sb.; 37/2008 Sb.; 124/2008 Sb.; 223/2009 Sb.; 227/2009 Sb.; 281/2009 Sb.; 
292/2009 Sb.; 164/2010 Sb.; 77/2011 Sb.; 91/2011 Sb.; 221/2011 Sb.; 288/2011 Sb.; 375/2011 Sb.; 

Předpisem se ruší
86/2002 Sb.; 351/2002 Sb.; 354/2002 Sb.; 553/2002 Sb.; 417/2003 Sb.; 92/2004 Sb.; 42/2005 Sb.; 385/2005 Sb.; 206/2006 Sb.; 
362/2006 Sb.; 597/2006 Sb.; 615/2006 Sb.; 146/2007 Sb.; 180/2007 Sb.; 372/2007 Sb.; 483/2008 Sb.; 13/2009 Sb.; 
205/2009 Sb.; 279/2009 Sb.; 373/2009 Sb.; 475/2009 Sb.; 476/2009 Sb.; 17/2010 Sb.; 172/2010 Sb.; 337/2010 Sb.; 42/2011 Sb.; 
199/2011 Sb.; 257/2011 Sb.; 294/2011 Sb.; 

Prováděcí předpisy
312/2012 Sb.; 330/2012 Sb.; 351/2012 Sb.; 415/2012 Sb.; 56/2013 Sb.; 

Oblasti
Bezpečnost a ochrana zdraví; Životní prostředí

Věcný rejstřík
Přestupky a jiné správní delikty; Kontrola; Zdravotnictví; Životní prostředí, ochrana přírody; Metrologie, normalizace a 
typizace, zkušebnictví; Živnostenské podnikání, živnostenské úřady; Evropská unie; Kraje, krajské úřady; Ovzduší; Státní 
správa; Informace, informatika, informační systémy; Biopaliva

OKEČ
10.000; 11.000; 12.000; 13.000; 14.000; 20.000; 21.000; 22.000; 26.000; 30.000; 31.000; 32.000; 33.000; 36.000; 37.000; 40.000;
41.000; 45.000; 64.000; 72.000; 73.000; 74.000; 75.000; 80.000; 90.000; 91.000; 92.000;

CZ-NACE
05; 06; 07; 08; 09; 16; 17; 18; 23; 26; 27; 31; 32; 35; 36; 37; 38; 39; 41; 42; 43; 53; 58; 59; 60; 61; 62; 63; 71; 72; 79; 81; 84; 85;
90; 91; 92; 93; 95;

Normy
ISO14001-2; ISO9001-6.3;

Daně a účetnictví
Spotřební daň

201

ZÁKON
ze dne 2. května 2012
o ochraně ovzduší

        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

§ 1

        (1)  Ochranou ovzduší se rozumí předcházení znečišťování ovzduší a snižování úrovně znečišťování tak, aby byla 
omezena rizika pro lidské zdraví způsobená znečištěním ovzduší, snížení zátěže životního prostředí látkami vnášenými 
do ovzduší a poškozujícími ekosystémy a vytvoření předpokladů pro regeneraci složek životního prostředí postižených v 
důsledku znečištění ovzduší.

        (2)  Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1) a upravuje,
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a)   přípustné úrovně znečištění a znečišťování ovzduší,
b)   způsob posuzování přípustné úrovně znečištění a znečišťování ovzduší a jejich vyhodnocení,
c)   nástroje ke snižování znečištění a znečišťování ovzduší,
d)   práva a povinnosti osob a působnost orgánů veřejné správy při ochraně ovzduší,
e)   práva a povinnosti dodavatelů pohonných hmot a působnost orgánů veřejné správy při sledování a snižování emisí 

skleníkových plynů z pohonných hmot v dopravě.

        (3)  Tento zákon se nevztahuje na vnášení radionuklidů2) do ovzduší, na zdolávání požárů a na práce při 
odstraňování následků nebezpečných epidemií, živelních pohrom i jiných mimořádných událostí, prováděné podle jiných 

právních předpisů3).

        (4)  Tento zákon byl oznámen v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 98/34/ES ze dne 22. června 
1998 o postupu při poskytování informací v oblasti technických norem a předpisů a pravidel pro služby informační 
společnosti, ve znění směrnice 98/48/ES .

§ 2

        Pro účely tohoto zákona se rozumí

a)   ovzduším vnější ovzduší v troposféře,
b)   znečišťující látkou každá látka, která svou přítomností v ovzduší má nebo může mít škodlivé účinky na lidské 

zdraví nebo životní prostředí anebo obtěžuje zápachem,
c)   znečišťováním (emisí) vnášení jedné nebo více znečišťujících látek do ovzduší,
d)   úrovní znečištění hmotnostní koncentrace znečišťující látky v ovzduší (imise) nebo její depozice na zemský povrch 

za jednotku času,
e)   stacionárním zdrojem ucelená technicky dále nedělitelná stacionární technická jednotka nebo činnost, které 

znečišťují nebo by mohly znečišťovat, nejde-li o stacionární technickou jednotku používanou pouze k výzkumu, 
vývoji nebo zkoušení nových výrobků a procesů,

f)    mobilním zdrojem se rozumí samohybná a další pohyblivá, případně přenosná technická jednotka vybavená 
spalovacím motorem, pokud tento slouží k vlastnímu pohonu nebo je zabudován jako nedílná součást 
technologického vybavení,

g)   spalovacím stacionárním zdrojem stacionární zdroj, ve kterém se oxidují paliva za účelem využití uvolněného tepla,
h)   provozovatelem právnická nebo fyzická osoba, která stacionární zdroj skutečně provozuje; není-li taková osoba 

známa nebo neexistuje, považuje se za provozovatele vlastník stacionárního zdroje,
i)    emisním limitem nejvýše přípustné množství znečišťující látky nebo skupiny znečišťujících látek vnášené do 

ovzduší ze stacionárního zdroje,
j)    emisním stropem nejvýše přípustné množství znečišťující látky vnesené do ovzduší za kalendářní rok,
k)   imisním limitem nejvýše přípustná úroveň znečištění stanovená tímto zákonem,
l)    palivem spalitelný materiál v pevném, kapalném nebo plynném skupenství, určený jeho výrobcem ke spalování za 

účelem uvolnění energetického obsahu tohoto materiálu,
m)  těkavou organickou látkou (VOC) jakákoli organická sloučenina nebo směs organických sloučenin, s výjimkou 

methanu, která při teplotě 20 °C má tlak par 0,01 kPa nebo více nebo má odpovídající těkavost za konkrétních 
podmínek jejího použití,

n)   organickým rozpouštědlem jakákoli těkavá organická látka, která je používána samostatně nebo ve směsi s jinými 
látkami, aniž by přitom prošla chemickou změnou, k rozpouštění surovin, produktů nebo odpadů, nebo která se 
používá jako čisticí prostředek k rozpouštění znečišťujících látek, jako odmašťovací prostředek, jako dispergační 
činidlo, jako prostředek používaný k úpravě viskozity nebo povrchového napětí, jako změkčovadlo nebo jako 
ochranný prostředek,

o)   tepelným zpracováním odpadu oxidace odpadu nebo jeho zpracování jiným termickým procesem, včetně spalování 
vzniklých látek, pokud by tím mohlo dojít k vyšší úrovni znečišťování oproti spálení odpovídajícího množství 
zemního plynu o stejném energetickém obsahu,

p)   spalovnou odpadu stacionární zdroj určený k tepelnému zpracování odpadu, jehož hlavním účelem není výroba 
energie ani jiných produktů, a jakýkoliv stacionární zdroj, ve kterém více než 40 % tepla vzniká tepelným 
zpracováním nebezpečného odpadu nebo ve kterém se tepelně zpracovává neupravený směsný komunální 
odpad.

ČÁST DRUHÁ
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ZNEČIŠTĚNÍ A ZNEČIŠŤOVÁNÍ

§ 3

Přípustná úroveň znečištění

        (1)  Imisní limity a přípustné četnosti jejich překročení jsou uvedeny v příloze č. 1 k tomuto zákonu. Imisní limity jsou 
závazné pro orgány ochrany ovzduší při výkonu jejich působnosti podle tohoto zákona.

        (2)  Přípustná úroveň znečištění stanovená podle odstavce  1 se nevztahuje na ovzduší ve venkovních pracovištích, 
do nichž nemá veřejnost volný přístup.

§ 4

Přípustná úroveň znečišťování

        (1)  Přípustná úroveň znečišťování je určena emisními limity, emisními stropy, technickými podmínkami provozu a 
přípustnou tmavostí kouře.

        (2)  Emisní limity musí být dodrženy na každém komínovém průduchu nebo výduchu do ovzduší. Emisní limity se 
dělí na

a)   obecné emisní limity stanovené prováděcím právním předpisem pro znečišťující látky a jejich skupiny a
b)   specifické emisní limity stanovené prováděcím právním předpisem nebo v povolení podle § 11 odst.  2 písm.  d) 

pro stacionární zdroj.

        (3)  Pokud je pro stacionární zdroj stanoven jeden nebo více specifických emisních limitů nebo jeden nebo více 
emisních stropů, nevztahují se na něj obecné emisní limity. Specifický emisní limit stanovený v povolení provozu podle § 
11 odst.  2 písm.  d) nesmí být stejný nebo vyšší než specifický emisní limit stanovený prováděcím právním předpisem 
pro daný stacionární zdroj.

        (4)  Emisní stropy se stanovují pro stacionární zdroj, skupinu stacionárních nebo mobilních zdrojů, provozovnu4)
nebo vymezené území.

        (5)  Emisní stropy doplňují emisní limity s výjimkou stacionárních zdrojů uvedených pod kódy 9.1. až 9.24. v příloze 
č. 2 k tomuto zákonu, u kterých může být emisní limit pro těkavé organické látky emisním stropem nahrazen.

        (6)  Technické podmínky provozu doplňují emisní limity s výjimkou spalovacích stacionárních zdrojů o celkovém 
jmenovitém tepelném příkonu 50 MW a vyšším spalujících uhlí těžené v České republice a specificky konstruovaných pro 
toto palivo, u kterých může být emisní limit pro oxid siřičitý stanovený prováděcím právním předpisem, nelze-li jej 
dosáhnout, nahrazen technickou podmínkou provozu stanovenou prováděcím právním předpisem.

        (7)  Pro účely stanovení celkového jmenovitého tepelného příkonu spalovacích stacionárních zdrojů nebo celkové 
projektované kapacity jiných stacionárních zdrojů se jmenovité tepelné příkony spalovacích stacionárních zdrojů nebo 
projektované kapacity jiných než spalovacích stacionárních zdrojů sčítají, jestliže se jedná o stacionární zdroje označené 

stejným kódem podle přílohy č. 2 k tomuto zákonu, které jsou umístěny ve stejné provozovně4) a u kterých dochází nebo 
by s ohledem na jejich uspořádání mohlo docházet ke znečišťování společným výduchem nebo komínem bez ohledu na 
počet komínových průduchů. Obdobně se postupuje u stacionárních zdrojů neuvedených v příloze č. 2 k tomuto zákonu. 
V případě, že výrobce spalovacího stacionárního zdroje neuvádí jeho jmenovitý tepelný příkon, vypočte se jako podíl 
jmenovitého tepelného výkonu a jemu odpovídající tepelné účinnosti, případně výpočtem z jiných dostupných parametrů.

        (8)  Odstavec 7 se nepoužije u

a)   spalovacích stacionárních zdrojů, u nichž bylo první povolení provozu vydáno před 1. červencem 1987, pokud by 
celkový jmenovitý tepelný příkon stanovený postupem podle odstavce  7 dosáhl 50  MW a více; u těchto 
spalovacích stacionárních zdrojů se pro účely stanovení celkového jmenovitého příkonu jmenovité tepelné příkony 
sčítají, pouze pokud se jedná o stacionární zdroje označené stejným kódem podle přílohy č. 2 k tomuto zákonu, 
které jsou umístěny ve stejné provozovně a u kterých dochází ke znečišťování společným komínem bez ohledu na 
počet komínových průduchů,

b)   spalovacích stacionárních zdrojů o jmenovitém tepelném příkonu nižším než 15 MW; tyto stacionární zdroje se 
nepřičítají k celkovému jmenovitému tepelnému příkonu, pokud by celkový jmenovitý tepelný příkon stanovený 
postupem podle odstavce  7 dosáhl 50 MW a více,
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c)   spalovacích stacionárních zdrojů o jmenovitém tepelném příkonu 300 kW a nižším, umístěných v rodinném nebo 
bytovém domě; tyto stacionární zdroje se nesčítají,

d)   stacionárních zdrojů uvedených pod kódem 8. v příloze č. 2 k tomuto zákonu; tyto stacionární zdroje se sčítají 

vždy, jsou-li umístěny ve stejné provozovně4),
e)   stacionárních zdrojů používajících organická rozpouštědla, které typově spadají pod stejný kód podle přílohy č. 2 k 

tomuto zákonu; tyto zdroje se sčítají, jsou-li umístěny ve stejné provozovně, bez ohledu na to, zda dosahují 
hranice projektované spotřeby uvedené v příloze č. 2 k tomuto zákonu.

        (9)  Ministerstvo životního prostředí (dále jen „ministerstvo“) vyhláškou stanoví obecné a specifické emisní limity, 
technické podmínky provozu stacionárních zdrojů a činností nebo technologií souvisejících s provozem stacionárního 
zdroje, způsob stanovení emisních stropů a emisních limitů, podmínky, za kterých jsou považovány za plněné, a 
přípustnou tmavost kouře, způsob jejího zjišťování a podmínky, za kterých je považována za plněnou.

§ 5

Posuzování a vyhodnocení úrovně znečištění

        (1)  Za účelem vyhodnocení úrovně znečištění ministerstvo zajišťuje posuzování úrovně znečištění a porovnání 
výsledné úrovně znečištění s imisními limity stanovenými v příloze č. 1 k tomuto zákonu.

        (2)  Posuzování a vyhodnocení úrovně znečištění se provádí pro území vymezené pro účely posuzování a řízení 
kvality ovzduší (dále jen „zóna“) a pro zónu, která je městskou aglomerací s počtem obyvatel vyšším než 250 000 (dále 
jen „aglomerace“). Seznam zón a aglomerací je uveden v příloze č. 3 k tomuto zákonu.

        (3)  Posuzování úrovně znečištění provádí ministerstvo stacionárním měřením, výpočtem nebo jejich kombinací, 
podle toho, zda v zóně nebo aglomeraci došlo k překročení dolní nebo horní meze pro posuzování úrovně znečištění. 
Ministerstvo provádí hodnocení, zda v jednotlivých zónách a aglomeracích došlo k překročení dolní nebo horní meze pro 
posuzování úrovně znečištění.

        (4)  Ministerstvo za účelem stacionárního měření stanoví státní síť imisního monitoringu a tuto síť provozuje. Státní 
síť imisního monitoringu ministerstvo zveřejní ve Věstníku Ministerstva životního prostředí.

        (5)  Pro vyhodnocení úrovně znečištění se použijí i výsledky měření úrovně znečištění prováděné osobou, které bylo 
vydáno rozhodnutí o autorizaci (dále jen „autorizovaná osoba“) pro měření úrovně znečištění podle § 32 odst.  1 písm.  b). 
Ministerstvo uvědomí autorizovanou osobu o způsobu využití těchto výsledků.

        (6)  Ministerstvo vyhláškou stanoví podmínky a způsob posuzování a vyhodnocení úrovně znečištění, cíle v oblasti 
kvality údajů, postup hodnocení zón a aglomerací, umístění bodů vzorkování pro stacionární měření, minimální počty 
bodů vzorkování pro stacionární měření a referenční metody pro posuzování úrovně znečištění.

§ 6

Zjišťování a vyhodnocení úrovně znečišťování

        (1)  Úroveň znečišťování zjišťuje provozovatel

a)   u znečišťující látky, pro kterou má stanoven specifický emisní limit nebo emisní strop, anebo, pokud je tak výslovně 
stanoveno v prováděcím právním předpisu nebo v povolení provozu, u znečišťující látky, pro niž má stanovenu 
pouze technickou podmínku provozu, a

b)   u stacionárního zdroje a znečišťujících látek uvedených v příloze č. 4 k tomuto zákonu.

        (2)  Provozovatel stacionárního zdroje zjišťuje úroveň znečišťování měřením. V případě, kdy nelze, s ohledem na 
dostupné technické prostředky, měřením zjistit skutečnou úroveň znečišťování, nebo v případě vybraných stacionárních 
zdrojů vnášejících do ovzduší těkavé organické látky uvedených v prováděcím právním předpisu, rozhodne krajský úřad 
na žádost provozovatele, že pro zjištění úrovně znečišťování se namísto měření použije výpočet. Výpočet namísto 
měření se použije také v případě záložních zdrojů energie podle odstavce  8 a v případě stacionárních zdrojů, u kterých 
tak s ohledem na jejich vliv na úroveň znečištění a na možnost ovlivnění výsledných emisí stanoví prováděcí právní 
předpis.

        (3)  Měření se provádí v místě, za kterým již nedochází ke změnám ve složení odpadních plynů vnášených do 
ovzduší, nebo v jiném místě, které je přesně definováno obsahem referenčního kyslíku. Dochází-li u stacionárního zdroje 
ke znečišťování prostřednictvím více komínů nebo výduchů, zjišťuje se úroveň znečišťování na každém z nich, pokud 
není v povolení provozu podle § 11 odst.  2 písm.  d) stanoveno jinak.
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        (4)  Úroveň znečišťování se zjišťuje jednorázovým měřením emisí v intervalech stanovených prováděcím právním 
předpisem nebo kontinuálním měřením emisí. Jednorázové měření emisí zajišťuje provozovatel prostřednictvím 
autorizované osoby podle § 32 odst.  1 písm.  a). Kontinuální měření emisí provádí provozovatel stacionárního zdroje 
uvedeného v příloze č. 4 k tomuto zákonu.

        (5)  Kontinuálním měřením emisí se zjišťují emise znečišťujících látek a provozní parametry uvedené v příloze č. 4 k 
tomuto zákonu. Ověření správnosti výsledků kontinuálního měření zajistí provozovatel jednorázovým měřením emisí 
provedeným autorizovanou osobou podle § 32 odst.  1 písm.  a) jednou za kalendářní rok. Každé 3 kalendářní roky 
provozovatel zajistí kalibraci kontinuálního měření emisí.

        (6)  Česká inspekce životního prostředí (dále jen „inspekce“) při výkonu kontroly provádí měření emisí za účelem 
ověření plnění emisních limitů a zjištění úrovně znečišťování. Protokol o tomto měření zasílá inspekce bez zbytečného 
odkladu na vědomí příslušnému krajskému úřadu. Tímto měřením emisí prováděným inspekcí není dotčena povinnost 
provozovatele zjišťovat úroveň znečišťování podle odstavce  1 a ověřovat správnost výsledků podle odstavce  5.

        (7)  Za jednorázové měření emisí podle odstavců 4 a 5 se považuje pouze takové měření, kterému předchází 
oznámení inspekci učiněné provozovatelem nejméně 5 pracovních dní před provedením tohoto měření. Pokud dojde ke 
změně nebo zrušení termínu plánovaného měření z předem předvídatelných důvodů, musí tuto skutečnost provozovatel 
inspekci oznámit nejméně 1 pracovní den před původně plánovaným termínem.

        (8)  Provozovatel stacionárního zdroje označeného kódem 1.1., 1.2. nebo 1.3. v příloze č. 2 k tomuto zákonu 
nezjišťuje úroveň znečišťování u tohoto zdroje měřením, slouží-li tento zdroj jako záložní zdroj energie, a jeho provozní 
hodiny, stanovené způsobem podle prováděcího právního předpisu, v daném kalendářním roce nepřekročí 300 hodin. To 
neplatí v případě, kdy uplatněním postupu podle § 4 odst.  7 nebo 8 vzniká celkový jmenovitý tepelný příkon 50 MW a 
vyšší.

        (9)  Ministerstvo vyhláškou stanoví stacionární zdroje, u kterých se s ohledem na jejich vliv na úroveň znečištění a 
možnost ovlivnění výsledných emisí použije výpočet namísto měření, způsob, podmínky a intervaly zjišťování úrovně 
znečišťování, rozsah, způsob a podmínky zaznamenávání, ověřování, vyhodnocení a uchovávání výsledků zjišťování 
úrovně znečišťování a způsob stanovení počtu provozních hodin.

§ 7

Informační systém kvality ovzduší

        (1)  Výsledky posuzování a vyhodnocení úrovní znečištění vede ministerstvo v informačním systému kvality ovzduší. 
Součástí informačního systému kvality ovzduší je také registr emisí a stacionárních zdrojů, ve kterém jsou vedeny údaje o 
stacionárních zdrojích a množství znečišťujících látek, které jsou vnášeny do ovzduší ze stacionárních a mobilních zdrojů.

        (2)  Ministerstvo provádí na základě shromážděných dat emisní inventuru, spočívající ve zjišťování celkového 
množství znečišťujících látek, které byly v předchozím kalendářním roce vneseny do ovzduší, a emisní projekci, 
spočívající v odhadu vývoje množství znečišťujících látek, které budou vneseny do ovzduší v dalších kalendářních letech. 
Ministerstvo každý rok zveřejní zprávu o ochraně ovzduší zpracovanou na základě dat z informačního systému kvality 
ovzduší.

        (3)  Ministerstvo vyhláškou stanoví strukturu emisní inventury, metodiku jejího provádění, metodiku provádění emisní 
projekce a poměr částic, které projdou velikostně-selektivním vstupním filtrem vykazujícím pro aerodynamický průměr 10 
µm odlučovací účinnost 50 % (dále jen „částice PM10“), a částic, které projdou velikostně-selektivním vstupním filtrem 
vykazujícím pro aerodynamický průměr 2,5 µm odlučovací účinnost 50 % (dále jen „částice PM2,5“), vůči tuhým 
znečišťujícím látkám v emisích.

ČÁST TŘETÍ

NÁSTROJE KE SNIŽOVÁNÍ ÚROVNÍ
ZNEČIŠTĚNÍ A ZNEČIŠŤOVÁNÍ

§ 8

Národní program snižování emisí České republiky

Page 5 of 38201/2012 Sb. Zákon o ochraně ovzduší

4.12.2013http://www.esipa.cz/sbirka/sbsrv.dll/sb?PRINT=1&amp;DR=SB&amp;CP=2012s201



        (1)  Za účelem snížení celkové úrovně znečištění a znečišťování v České republice ministerstvo ve spolupráci s 
příslušnými ústředními správními úřady zpracovává Národní program snižování emisí České republiky (dále jen „národní 
program“). Národní program se zpracovává nejméně jednou za 4 roky. Národní program schvaluje vláda.

        (2)  Národní program obsahuje

a)   analýzu úrovní znečištění a znečišťování,
b)   scénáře vývoje úrovní znečištění a znečišťování,
c)   cíle v oblasti snižování úrovně znečištění a znečišťování, a to

1.   emisní stropy pro Českou republiku,
2.   směrné cílové hodnoty pro omezení acidifikace a zatížení troposférickým ozonem,
3.   národní cíl snížení expozice pro částice PM2,5,

d)   opatření ke snižování úrovně znečištění znečišťujícími látkami, které mají stanoveny imisní limity, a úrovně 
znečišťování a předpokládaný přínos těchto opatření, zejména emisní stropy pro skupiny stacionárních zdrojů a 
skupiny mobilních zdrojů,

e)   lhůty pro dosažení hodnot uvedených v písmenu  c) a harmonogram pro realizaci opatření uvedených v písmenu 
d),

f)    orgány odpovědné za realizaci národního programu,
g)   indikátory pro hodnocení plnění národního programu zohledňující vliv na zdraví a kvalitu ovzduší.

§ 9

Programy zlepšování kvality ovzduší

        (1)  V případě, že je v zóně nebo aglomeraci překročen imisní limit stanovený v bodech 1 až 3 v příloze č. 1 k tomuto 
zákonu, nebo v případě, že je v zóně nebo aglomeraci imisní limit stanovený v této příloze v bodu  1 překročen vícekrát, 
než je zde stanovený maximální počet překročení, zpracuje ministerstvo ve spolupráci s příslušným krajským úřadem 
nebo obecním úřadem do 18 měsíců od konce kalendářního roku, ve kterém došlo k překročení imisního limitu, pro 
danou zónu nebo aglomeraci program zlepšování kvality ovzduší. Program zlepšování kvality ovzduší vydává 
ministerstvo formou opatření obecné povahy a vyhlašuje ho ve Věstníku Ministerstva životního prostředí.

        (2)  Požadavky na obsah programu zlepšování kvality ovzduší jsou uvedeny v příloze č. 5 k tomuto zákonu. Při 
zpracování programu zlepšování kvality ovzduší ministerstvo přijme taková opatření, aby imisního limitu bylo dosaženo co 
nejdříve.

        (3)  Emisní stropy stanovené v programu zlepšování kvality ovzduší zohlední krajský úřad v podmínkách povolení 
provozu podle § 11 odst.  2 písm.  d) a ministerstvo v podmínkách závazného stanoviska podle § 11 odst.  1 písm.  b).

        (4)  Námitku proti návrhu programu zlepšování kvality ovzduší může podat pouze provozovatel stacionárního zdroje, 
u kterého byl při zpracování programu zlepšování kvality ovzduší identifikován významný příspěvek k překročení imisního 
limitu. Přezkumné řízení lze zahájit nejpozději do 1 roku ode dne nabytí účinnosti programu zlepšování kvality ovzduší.

        (5)  Ministerstvo ve spolupráci s příslušným krajským úřadem nebo obecním úřadem aktualizuje program zlepšování 
kvality ovzduší podle potřeby, nejméně však jednou za 3 roky.

§ 10

Smogová situace

        (1)  Smogová situace je stav mimořádně znečištěného ovzduší, kdy úroveň znečištění oxidem siřičitým, oxidem 
dusičitým, částicemi PM10 nebo troposférickým ozonem překročí některou z prahových hodnot uvedených v příloze č. 6 k 
tomuto zákonu za podmínek uvedených v této příloze.

        (2)  Vznik smogové situace a její ukončení vyhlašuje ministerstvo neprodleně ve veřejně přístupném informačním 
systému a v médiích. Současně neprodleně informuje inspekci a dotčené krajské a obecní úřady a dotčené provozovatele 
stacionárních zdrojů, kterým byly uloženy zvláštní podmínky provozu podle odstavce  3.

        (3)  Pro případy překročení regulační prahové hodnoty podle přílohy č. 6 k tomuto zákonu stanovuje krajský úřad 
zvláštní podmínky provozu podle § 12 odst.  4 písm.  g) pro stacionární zdroje, které v dané lokalitě významně přispívají k 
úrovni znečištění. Krajský úřad informuje ministerstvo bez zbytečného odkladu o aktuálním výčtu těchto zdrojů.
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        (4)  Je-li to třeba, vydá obec pro případy vzniku smogové situace regulační řád. Regulační řád obsahuje opatření na 
omezení provozu silničních motorových vozidel. Regulační řád se nevydá, je-li zřejmé, že omezení provozu vozidel v obci 

nemůže přispět ke snížení úrovně znečištění. Regulační řád vydává obec formou nařízení5) a zároveň o jeho vydání 
informuje ministerstvo. Odbornou pomoc při zpracování regulačních řádů poskytuje obcím ministerstvo.

        (5)  V případě, že je pro dané území stanovena nízkoemisní zóna podle § 14, jsou opatření na omezení provozu 
silničních motorových vozidel pro případ vzniku smogové situace stanovena jako zvláštní podmínky v rámci stanovení 
nízkoemisní zóny.

        (6)  Osoba, která provozuje televizní nebo rozhlasové vysílání, je povinna bez nároku na úhradu nákladů neprodleně 
a bez úprav obsahu a smyslu zveřejnit jí poskytnuté informace o riziku vzniku nebo o vzniku smogové situace a o jejím 
ukončení, a to na základě žádosti ministerstva.

Stanoviska, závazná stanoviska a rozhodnutí orgánu ochrany ovzduší
§ 11

        (1)  Ministerstvo vydává

a)   stanovisko k politice územního rozvoje 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 předpisu6),
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 pouze
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 ke stavbě a změně stavby stacionárního zdroje uvedeného v příloze č. 2 k tomuto zákonu k 

řízením podle jiného právního předpisu6),
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 územnímu a stavebnímu řízení a k 
řízení o vydání kolaudačního souhlasu z hlediska ochrany ovzduší u stacionárních zdrojů neuvedených v příloze č. 2 k 
tomuto zákonu.

        (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, 
jehož 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 
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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. 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 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 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.

        (11)  Náležitosti žádosti o povolení provozu jsou stanoveny v příloze č. 7 k tomuto zákonu.

§ 12

        (1)  Při vydání stanoviska, závazného stanoviska a povolení provozu podle § 11 odst.  1 a 2 vychází ministerstvo a 
krajský úřad z programů zlepšování kvality ovzduší a z úrovně znečištění znečišťujícími látkami, které mají stanoven 
imisní limit v bodech 1 a 2 přílohy č. 1 k tomuto zákonu. V případě znečišťujících látek, které mají stanoven imisní limit v 
bodech 3 a 4 přílohy č. 1 k tomuto zákonu, k úrovním znečištění přihlíží.

        (2)  Inspekce může vydat své vyjádření k řízení o povolení provozu, a to do 15 dnů ode dne doručení podkladů ve 
věci, pokud se s krajským úřadem nedohodne jinak. Vyjádření inspekce je podkladem pro rozhodnutí krajského úřadu.

        (3)  Závazné stanovisko podle § 11 odst.  1 písm.  b) nebo § 11 odst.  2 písm.  b) a povolení provozu stacionárního 

zdroje v případě, že nepředcházelo řízení podle jiného právního předpisu6), obsahuje podmínky umístění stacionárního 
zdroje a umístění stavby pozemní komunikace. V případě uložení kompenzačních opatření na stacionárních zdrojích 
neuvedených v příloze č. 2 k tomuto zákonu nebo jiných kompenzačních opatření zajišťujících snížení úrovně znečištění 
obsahuje závazné stanovisko podle § 11 odst.  1 písm.  b) a § 11 odst.  2 písm.  b) také příslušná kompenzační opatření.
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        (4)  Povolení provozu obsahuje závazné podmínky pro provoz stacionárního zdroje, kterými jsou

a)   specifické emisní limity,
b)   způsob, podmínky a četnost zjišťování úrovně znečišťování,

c)   emisní stropy pro stacionární zdroj nebo provozovnu4), které je stacionární zdroj součástí,
d)   provozní řád, jedná-li se o stacionární zdroj označený ve sloupci C v příloze č. 2 k tomuto zákonu; provozní řád 

obsahuje soubor technickoprovozních parametrů a technickoorganizačních opatření k zajištění provozu 
stacionárního zdroje, včetně opatření k předcházení, ke zmírňování průběhu a odstraňování důsledků havarijního 
stavu v souladu s podmínkami ochrany ovzduší,

e)   technické podmínky provozu stacionárního zdroje, pokud nejsou obsahem provozního řádu podle písmene d),
f)    podmínky provádění činností a provozu technologií souvisejících s provozem nebo zajištěním provozu 

stacionárního zdroje, které mají vliv na úroveň znečištění,
g)   zvláštní podmínky provozu při překročení regulační prahové hodnoty u stacionárního zdroje podle § 10 odst.  3,
h)   kompenzační opatření, pokud byla uložena,
i)    v případě tepelného zpracování odpadu stanovení množství odpadu a určení kategorií odpadu, které lze spalovat, 

specifikaci minimálních a maximálních hmotnostních toků nebezpečných odpadů, jejich minimální a maximální 
spalné teplo a maximální obsah znečišťujících látek v nebezpečných odpadech, zejména polychlorovaných 
bifenylů, pentachlorfenolu, chloridů, fluoridů, síry a těžkých kovů, nebo

j)    podmínky pro umístění stacionárního zdroje, pokud nepředcházelo řízení podle jiného právního předpisu6).

        (5)  Jsou-li splněny podmínky podle § 11 odst.  10 písm.  a) až c), krajský úřad stanoví v závazném stanovisku 
podmínku, na základě které bude v místě stacionárního zdroje vyhrazen vhodný prostor pro umístění zařízení nezbytného 

pro zachytávání a stlačování oxidu uhličitého postupem podle jiného právního předpisu6).

        (6)  Bez závazného stanoviska podle § 11 odst.  1 písm.  b) a odst.  2 písm.  b) nelze vydat územní rozhodnutí nebo 

rozhodnutí o stanovení dobývacího prostoru podle jiných právních předpisů6). Bez závazného stanoviska podle § 11

odst.  2 písm.  c) nelze vydat stavební povolení nebo povolení hornické činnosti podle jiných právních předpisů6).

        (7)  Povolení provozu může krajský úřad vydat na dobu časově omezenou, přičemž vychází z obvyklé doby 
životnosti stacionárního zdroje. Má-li být ve stacionárním zdroji tepelně zpracován odpad, lze povolení provozu vydat 
nejdéle na dobu 25 let a krajský úřad toto povolení a jeho případné změny zašle bez zbytečného odkladu ministerstvu na 
vědomí. Ministerstvo vede údaje ze všech povolení provozu jako součást informačního systému kvality ovzduší podle § 7.

        (8)  Ministerstvo vyhláškou stanoví náležitosti provozního řádu, způsob uplatnění kompenzačních opatření a 
minimální hodnoty příspěvku stacionárního zdroje k úrovni znečištění podle § 11 odst.  5.

§ 13

Změna a zánik povolení provozu

        (1)  U stacionárních zdrojů, u kterých byl při zpracování programu zlepšování kvality ovzduší podle § 9 odst.  1 
identifikován významný příspěvek k překročení imisního limitu stanoveného v bodech 1 až 3 přílohy č. 1, prověří krajský 
úřad možnost zpřísnění nebo stanovení dalších specifických emisních limitů, doplňujících technických podmínek provozu 
nebo emisních stropů. Zjistí-li, že to umožní prokazatelně snížit úroveň znečištění bez vynaložení nepřiměřených nákladů 
ze strany provozovatele, rozhodne o změně povolení provozu. V případě znečišťujících látek, které mají stanoven imisní 
limit v bodě 3 přílohy č. 1 k tomuto zákonu, se za opatření vedoucí ke snížení úrovně znečištění bez vynaložení 
nepřiměřených nákladů považuje, pokud u daného stacionárního zdroje uplatňuje provozovatel nejlepší dostupné 
techniky. Snížení úrovně znečištění krajský úřad prokazuje na základě rozptylové studie zpracované autorizovanou 
osobou podle § 32 odst.  1 písm.  e).

        (2)  Krajský úřad, který vydal povolení provozu podle § 11 odst.  2 písm.  d), jím vydané povolení změní, dojde-li ke 
změně okolností, které byly rozhodné pro stanovení závazných podmínek pro provoz stacionárního zdroje podle § 12
odst.  4 a v případech podle § 37 odst.  6, § 38 odst.  1 a § 39 odst.  2.

        (3)  Vydané povolení se zruší, pokud není využíváno bez vážného důvodu po dobu delší než 8 let.

§ 14

Nízkoemisní zóny
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        (1)  Ve zvláště chráněných územích7), lázeňských místech8), nebo pokud došlo k překročení některého z imisních 
limitů uvedených v bodech 1 až 3 přílohy č. 1 k tomuto zákonu, může obec na svém území, nebo jeho části, stanovit 
vyhláškou zónu s omezením provozu motorových silničních vozidel (dále jen „nízkoemisní zóna“) postupem podle tohoto 
zákona a prováděcích právních předpisů.

        (2)  Obec ve vyhlášce vymezí území nízkoemisní zóny a emisní kategorie vozidel, které mají dovolen vjezd do této 
zóny. Obec může dále vyhláškou stanovit, že se omezení vjezdu do nízkoemisní zóny nevztahuje na osoby s trvalým 
pobytem na území nízkoemisní zóny. Pro případy vzniku smogové situace podle § 10 odst.  1 může obec stanovit zvláštní 
podmínky provozu nízkoemisní zóny, zejména zpřísnit emisní kategorie vozidel, která mohou vjíždět do nízkoemisní zóny 

po dobu trvání smogové situace. Na průjezdním úseku dálnice nebo silnice9) lze nízkoemisní zónu stanovit pouze v 
případě, že na území obce mimo nízkoemisní zónu anebo mimo zastavěné území téže nebo sousední obce existuje jiná 

dálnice nebo silnice stejné nebo vyšší třídy9), po které je možné zajistit obdobné dopravní spojení.

        (3)  Účinnost vyhlášky o vyhlášení nízkoemisní zóny lze stanovit nejdříve 12 měsíců ode dne jejího vyhlášení. Obec 
informuje ministerstvo o přijetí vyhlášky nejpozději 1 měsíc ode dne jejího vyhlášení. Ministerstvo vede seznam 
vyhlášených nízkoemisních zón způsobem umožňujícím dálkový přístup.

        (4)  Místní úpravu provozu na pozemních komunikacích v nízkoemisní zóně stanoví příslušný úřad postupem podle 

jiného zákona10). Začátek a konec nízkoemisní zóny je označen svislou dopravní značkou podle jiného zákona10), která 
kromě příslušného omezení vymezí vozidla s emisními kategoriemi, kterým je vjezd do nízkoemisní zóny dovolen. Vjezd 
do nízkoemisní zóny je dovolen pouze pro silniční motorová vozidla označená emisní plaketou s uvedením příslušné 
emisní kategorie podle prováděcího právního předpisu a v souladu s podmínkami stanovenými příslušnou dopravní 
značkou a dále pro vozidla uvedená v příloze č. 8 k tomuto zákonu. Výrobu emisních plaket zajišťuje Státní fond životního 
prostředí. Distribuci emisních plaket zajišťují obecní úřady obcí s rozšířenou působností a ministerstvo. Emisní plaketa se 
vydává za úplatu, jejíž výši stanoví prováděcí právní předpis. Polovina z této úplaty je příjmem Státního fondu životního 
prostředí a polovina je příjmem osoby, která plaketu distribuuje.

        (5)  Obecní úřad obce, která stanovila svou vyhláškou nízkoemisní zónu, může v samostatné působnosti na základě 
žádosti provozovatele vozidla povolit dočasnou nebo trvalou individuální výjimku pro vozidla

a)   se speciálním vybavením, například nákladní dopravníky, zábavní zařízení, vozidla užívaná jako pracoviště,
b)   určená k přepravě věcí na kulturní a společenské akce, včetně akcí rekreačních, vzdělávacích a výchovných, 

například dětské tábory, nebo
c)   určená k přepravě tuhých, tekutých a plynných paliv pro zajištění provozu nemocnic, sociálních ústavů a školských 

zařízení.

        (6)  Obecní úřad podle odstavce  5 může dále na základě žádosti povolit dočasnou nebo trvalou individuální výjimku 
z důvodu

a)   nemoci, bezmoci nebo jiného postižení osoby, která nesplňuje podmínky pro přiznání označení pro osobu těžce 
zdravotně postiženou,

b)   pracovní doby žadatele o výjimku neumožňující přepravovat se hromadnou dopravou, nebo
c)   zásadního významu pro podnikání, kde by omezení provozu v nízkoemisní zóně mohlo výrazně ohrozit nebo 

znemožnit podnikání.

        (7)  Pro získání emisní plakety je provozovatel silničního motorového vozidla povinen předložit technický průkaz 
silničního motorového vozidla. U vozidel registrovaných v zahraničí se emisní plaketa přiděluje podle data první registrace 
motorového vozidla, pokud nelze prokázat jeho emisní třídu.

        (8)  Vláda nařízením stanoví způsob zařazení motorových silničních vozidel do emisních kategorií, pravidla pro 
označení vozidel příslušnou emisní plaketou, vzory emisních plaket, bližší podmínky jejich distribuce a jejich cenu, která 
nesmí být vyšší než 200 Kč. 

§ 15

Poplatek za znečišťování

        (1)  Poplatníkem poplatku za znečišťování je provozovatel stacionárního zdroje uvedeného v příloze č. 2 k tomuto 
zákonu.

        (2)  Předmětem poplatku za znečišťování jsou znečišťující látky, které jsou vypouštěné stacionárním zdrojem nebo 
zdroji a pro které má provozovatel povinnost zjišťovat úroveň znečišťování podle § 6 odst.  1 písm.  a).
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        (3)  Od poplatku za znečišťování se osvobozují znečišťující látky vypouštěné stacionárním zdrojem nebo zdroji v 
provozovně, u které celková výše poplatků za poplatkové období činí méně než 50 000 Kč. 

        (4)  Základem poplatku za znečišťování je množství emisí ze stacionárního zdroje nebo zdrojů v tunách.

        (5)  Poplatek za znečišťování se vypočte jako součin základu poplatku a sazby uvedené v příloze č. 9 bodu 1 k 
tomuto zákonu. Poplatek za znečišťování za kalendářní rok 2017 a následující poplatková období se vypočte jako součin 
základu poplatku, sazby a koeficientu úrovně emisí, uvedeného v příloze č. 9 bodu 2 k tomuto zákonu, stanoveného 
podle dosahované emisní koncentrace dané znečišťující látky v celém poplatkovém období. Po sečtení poplatků za 

jednotlivé znečišťující látky za všechny stacionární zdroje v rámci provozovny4) se celková částka zaokrouhlí na celé 
stokoruny nahoru.

        (6)  Poplatek za znečišťování se u znečišťující látky vypouštěné stacionárním zdrojem nevyměří, pokud

a)   je na tomto stacionárním zdroji provedena rekonstrukce nebo modernizace, v jejímž důsledku dosahuje v celém 
poplatkovém období nižších ročních emisí tuhých znečišťujících látek nejméně o 30  %, oxidů síry vyjádřených 
jako oxid siřičitý nejméně o 55 %, oxidů dusíku vyjádřených jako oxid dusičitý nejméně o 55 % nebo těkavých 
organických látek nejméně o 30 % ve srovnání s rokem 2010,

b)   stacionární zdroj, pro nějž jsou specifikovány nejlepší dostupné techniky, dosahuje v celém poplatkovém období 
nižší emisní koncentrace nežli 50 % horní hranice úrovně emisí spojené s nejlepšími dostupnými technikami podle 
informací zveřejňovaných Evropskou komisí, nebo

c)   stacionární zdroj, pro nějž nejsou specifikovány nejlepší dostupné techniky, dosahuje v celém poplatkovém období 
nižší emisní koncentrace nežli 50 % hodnoty specifického emisního limitu.

        (7)  Poplatkovým obdobím je kalendářní rok.

        (8)  Poplatník je povinen do 31. března roku následujícího po skončení poplatkového období podat krajskému úřadu 
poplatkové přiznání prostřednictvím integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí 

podle jiného právního předpisu11). Poplatkové přiznání není povinen podat poplatník, u něhož celková výše poplatků za 
provozovnu za poplatkové období činí méně než 5 000 Kč. 

        (9)  Krajský úřad vydá do 4 měsíců od podání poplatkového přiznání platební výměr. Poplatek za znečišťování 
ovzduší je splatný do 30 dnů ode dne doručení platebního výměru.

        (10)  Pokud výše stanoveného poplatku za skončené poplatkové období přesahuje částku 200 000 Kč, je poplatník 
povinen platit měsíční zálohy pro poplatkové období bezprostředně následující po kalendářním roce, ve kterém měl 
povinnost podat poplatkové přiznání za skončené poplatkové období, a to ve výši jedné dvanáctiny stanoveného 
poplatku. Krajský úřad rozhodne o povinnosti platit poplatek za znečišťování ovzduší prostřednictvím záloh v rámci 
platebního výměru za skončené poplatkové období. Poplatník je povinen zaplatit měsíční zálohu do dvacátého pátého 
dne kalendářního měsíce, ke kterému se vztahuje.

        (11)  Dojde-li k uvedení stacionárního zdroje do provozu a je zřejmé, že poplatek za znečišťování ovzduší vztahující 
se k tomuto zdroji přesáhne v bezprostředně následujícím poplatkovém období částku  200 000 Kč, rozhodne krajský 
úřad o stanovení záloh pro dvě poplatková období bezprostředně následující po roce uvedení stacionárního zdroje do 
provozu; přitom vychází ze jmenovitého tepelného příkonu nebo z projektované kapacity tohoto zdroje.

        (12)  Krajský úřad zašle stejnopis platebního výměru do 7 dní od jeho doručení příslušnému celnímu úřadu.

        (13)  Správu poplatku za znečišťování ovzduší vykonávají krajské úřady místně příslušné podle umístění 
jednotlivých stacionárních zdrojů. Správu placení tohoto poplatku vykonávají příslušné celní úřady.

        (14)  Výnos z poplatků za znečišťování je do roku 2016 včetně příjmem Státního fondu životního prostředí České 
republiky. Od roku 2017 je 65 % výnosu z poplatků za znečišťování ovzduší příjmem Státního fondu životního prostředí 
České republiky, 25 % příjmem kraje, na jehož území se stacionární zdroj nachází, a 10 % příjmem státního rozpočtu. 
Výnos z poplatků za znečišťování, který je příjmem kraje, může být použit jen na financování opatření v oblasti ochrany 
životního prostředí. Výnos z poplatků za znečišťování, který je příjmem státního rozpočtu, může být použit jen na 
financování činností zajišťovaných ministerstvem podle § 5 odst.  1 až 5, § 7 odst.  1 a 2, § 10 odst.  2 a 6 a § 30, které 
jsou vykonávány ministerstvem zřízenou právnickou osobou na základě zřizovací listiny.

ČÁST ČTVRTÁ

POVINNOSTI OSOB A KRITÉRIA
UDRŽITELNOSTI BIOPALIV
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§ 16

Povinnosti osob

        (1)  Osoba uvádějící na trh v České republice paliva smí na trh uvést pouze paliva, která splňují požadavky na 
kvalitu paliv stanovené prováděcím právním předpisem. Splnění těchto požadavků je povinna odběrateli paliva prokázat 
způsobem stanoveným prováděcím právním předpisem vždy při první dodávce paliva a následně při změně kvality paliva 
nebo na vyžádání odběratele. Osoby uvádějící na trh paliva stanovená prováděcím právním předpisem mají povinnost 
ohlásit údaje stanovené prováděcím právním předpisem ministerstvu do 31. března následujícího roku.

        (2)  Osoba uvádějící na trh v České republice spalovací stacionární zdroj o jmenovitém tepelném příkonu 300 kW a 
nižším, který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění, je povinna prokázat certifikátem podle 

jiného právního předpisu12), že spalovací stacionární zdroj splňuje emisní požadavky pro tento stacionární zdroj podle 
přílohy č. 10 k tomuto zákonu.

        (3)  Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba, která poskytuje k dispozici jiné osobě anebo dováží výrobek 
používaný při činnostech uvedených pod kódy 9.1. až 9.24. v příloze č. 2 k tomuto zákonu, který obsahuje více než 3  % 
hmotnostní těkavých organických látek, je povinna zajistit označení tohoto výrobku údaji o obsahu těkavých organických 
látek způsobem stanoveným v prováděcím právním předpisu.

        (4)  V otevřeném ohništi lze spalovat jen suché rostlinné materiály neznečištěné chemickými látkami.

        (5)  Obec může vyhláškou stanovit podmínky pro spalování suchého rostlinného materiálu v otevřeném ohništi za 
účelem jeho odstranění nebo jeho spalování zakázat, pokud zajistí jiný způsob pro jeho odstranění podle jiného právního 

předpisu13). Při stanovení podmínek nebo zákazu obec přihlíží zejména ke klimatickým podmínkám, úrovni znečištění ve 
svém územním obvodu, vegetačnímu období a hustotě zástavby.

        (6)  Odpad podle jiného právního předpisu13), s výjimkou odpadu uvedeného v prováděcím právním předpisu, může 
být tepelně zpracován jen ve stacionárním zdroji, ve kterém je tepelné zpracování odpadu povoleno podle § 11 odst.  2 
písm.  d). Tepelné zpracování odpadu je možné pouze pod dohledem osoby autorizované podle § 32 odst.  1 písm.  c).

        (7)  Právnická a fyzická osoba je povinna, je-li to pro ni technicky možné a ekonomicky přijatelné, u nových staveb 
nebo při změnách stávajících staveb využít pro vytápění teplo ze soustavy zásobování tepelnou energií nebo zdroje, který 
není stacionárním zdrojem.

        (8)  Ministerstvo vyhláškou stanoví požadavky na kvalitu paliv a požadavky na způsob prokazování jejich plnění, 
obsahové náležitosti hlášení o kvalitě paliv a pravidla pro stanovení ekonomické přijatelnosti využití tepla ze soustavy 
zásobování tepelnou energií nebo zdroje energie, který není stacionárním zdrojem.

§ 17

Povinnosti provozovatele stacionárního zdroje

        (1)  Provozovatel stacionárního zdroje je povinen

a)   uvádět do provozu a provozovat stacionární zdroj a činnosti nebo technologie související s provozem nebo 
zajištěním provozu stacionárního zdroje, které mají vliv na úroveň znečištění, v souladu s podmínkami pro provoz 
tohoto stacionárního zdroje stanovenými tímto zákonem, jeho prováděcími právními předpisy a výrobcem,

b)   dodržovat emisní limity, emisní stropy, technické podmínky provozu a přípustnou tmavost kouře podle § 4,
c)   spalovat ve stacionárním zdroji pouze paliva, která splňují požadavky na kvalitu paliv stanovené prováděcím 

právním předpisem a jsou určená výrobcem stacionárního zdroje nebo paliva uvedená v povolení provozu,
d)   předkládat příslušnému orgánu ochrany ovzduší na vyžádání informace o provozu stacionárního zdroje a jeho 

emisích, včetně údajů o vnášení skleníkových plynů do ovzduší,
e)   umožnit osobám pověřeným ministerstvem, obecním úřadem obce s rozšířenou působností a inspekci přístup ke 

stacionárnímu zdroji a jeho příslušenství, používaným palivům a surovinám a technologiím souvisejícím s 
provozem nebo zajištěním provozu stacionárního zdroje, za účelem kontroly dodržování povinností podle tohoto 
zákona,

f)    provést kompenzační opatření uložená krajským úřadem podle § 11 odst.  5,
g)   provozovat spalovací stacionární zdroj na pevná paliva o jmenovitém tepelném příkonu od 10 do 300 kW včetně, 

který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění, v souladu s minimálními požadavky 
uvedenými v příloze č. 11 k tomuto zákonu,
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h)   provádět jednou za dva kalendářní roky prostřednictvím osoby, která byla proškolena výrobcem spalovacího 
stacionárního zdroje a má od něj udělené oprávnění k jeho instalaci, provozu a údržbě (dále jen „odborně 
způsobilá osoba“), kontrolu technického stavu a provozu spalovacího stacionárního zdroje na pevná paliva o 
jmenovitém tepelném příkonu od 10 do 300 kW včetně, který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu 
ústředního vytápění, a předkládat na vyžádání obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností doklad o provedení 
této kontroly vystavený odborně způsobilou osobou potvrzující, že stacionární zdroj je instalován, provozován a 
udržován v souladu s pokyny výrobce a tímto zákonem.

        (2)  Povinnost uvedená v odstavci  1 písm.  e) se nevztahuje na provozovatele stacionárního zdroje umístěného v 
rodinném domě, v bytě nebo ve stavbě pro rodinnou rekreaci, nejde-li o prostory užívané pro podnikatelskou činnost.

        (3)  Provozovatel stacionárního zdroje uvedeného v příloze č. 2 k tomuto zákonu je, kromě povinností uvedených v 
odstavci  1, dále povinen

a)   provozovat stacionární zdroj pouze na základě a v souladu s povolením provozu,
b)   zjišťovat úroveň znečišťování podle § 6 odst.  1,
c)   vést provozní evidenci o stálých a proměnných údajích o stacionárním zdroji, popisujících tento zdroj a jeho provoz 

a o údajích o vstupech a výstupech z tohoto zdroje a každoročně ohlašovat údaje souhrnné provozní evidence 

prostřednictvím integrovaného systému ohlašovacích povinností podle jiného právního předpisu11); provozní 
evidenci je povinen uchovávat po dobu alespoň 3 let v místě provozu stacionárního zdroje tak, aby byla k dispozici 
pro kontrolu,

d)   odvádět znečišťující látky ze stacionárního zdroje do ovzduší komínem nebo výduchem, pokud v povolení provozu 
není uvedeno jinak; výška, ve které dochází ke znečišťování, musí být vypočtena tak, aby provozem tohoto zdroje 
nedošlo k překročení imisního limitu uvedeného v bodech 1 až 3 přílohy č. 1 k tomuto zákonu; to neplatí v případě, 
kdy se postupuje podle § 11 odst.  5,

e)   bezodkladně odstraňovat v provozu stacionárního zdroje nebezpečné stavy ohrožující kvalitu ovzduší,
f)    nejpozději do 24 hodin podat zprávu krajskému úřadu a inspekci o výskytu stavu ohrožujícího přípustnou úroveň 

znečištění,
g)   v souladu s provozním řádem bezodkladně omezit provoz nebo odstavit stacionární zdroj v případě jeho odchylky 

od normálního provozu v důsledku technické závady, při které nemohou být dodrženy podmínky provozu a kterou 
není možno odstranit do 24 hodin od jejího vzniku; u spalovacích stacionárních zdrojů nesmí během 12 měsíců 
tato doba kumulativně překročit 120 hodin; povinnost odstavení neplatí pro stacionární zdroj, jehož odstavení by 
vedlo k vyšší úrovni znečištění, než kterou by způsobil jeho další provoz nebo pokud by v důsledku přerušení 

dodávek tepelné energie bylo ohroženo lidské zdraví; ustanovení jiných právních předpisů tímto nejsou dotčena14); 
provozovatel je povinen informovat krajský úřad a inspekci o této technické závadě nejpozději do 48 hodin od 
jejího vzniku,

h)   předložit inspekci protokol o jednorázovém měření emisí podle § 6 odst.  4 nebo 5 do 90 dnů od data provedení 
tohoto měření,

i)    průběžně zaznamenávat, vyhodnocovat a uchovávat výsledky jednorázového a kontinuálního měření emisí pro 
účely kontroly po dobu 5 let v rozsahu a formě stanovené prováděcím právním předpisem, pokud se jedná o 
stacionární zdroj uvedený v příloze č. 4 k tomuto zákonu,

j)    zajistit a řádně provozovat technické prostředky pro kontinuální měření emisí, pokud se jedná o stacionární zdroj 
uvedený v příloze č. 4 k tomuto zákonu.

        (4)  Povinnosti stanovené v odstavci  3 se nevztahují na provozovatele chovu hospodářských zvířat, s výjimkou 
povinnosti uvedené v odstavci  3 písm.  a).

        (5)  Ve spalovacím stacionárním zdroji o jmenovitém tepelném příkonu 300 kW a nižším je zakázáno spalovat hnědé 
uhlí energetické, lignit, uhelné kaly a proplástky.

        (6)  Provozovatel stacionárního zdroje, ve kterém je tepelně zpracován odpad, je kromě povinností uvedených v 
odstavcích 1 a 3 dále povinen

a)   v případě přebírání nebezpečného odpadu provést odběr reprezentativních vzorků odpadu, a to pokud možno před 
jeho vyložením, a tyto vzorky uchovávat po dobu nejméně 1 měsíce po spálení odpadu; tato povinnost se 
nevztahuje na infekční odpad ze zdravotnické a veterinární péče uzavřený v ochranných obalech,

b)   zastavit bezodkladně, nejdéle za 4 hodiny, tepelné zpracování odpadu, pokud je z měření emisí zřejmé, že jsou 
překročeny specifické emisní limity do doby, než jsou odstraněny příčiny tohoto stavu; opětovné zahájení provozu 
po odstranění příčin je možné při splnění podmínek a postupem stanoveným v provozním řádu a

c)   oznámit překročení specifických emisních limitů bezodkladně inspekci.

        (7)  Ministerstvo vyhláškou stanoví náležitosti provozní evidence a souhrnné provozní evidence.
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§ 18

Povinnosti osob nakládajících
s vybranými barvami, laky a výrobky
pro opravy nátěru silničních vozidel

        (1)  Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba, která doveze nebo poskytne k dispozici jiné osobě barvu, lak 
nebo výrobek pro opravy nátěru silničních vozidel uvedené v prováděcím právním předpisu, je povinna zajistit, aby obsah 
organických sloučenin nebo směsi organických sloučenin, s výjimkou methanu, jejichž počáteční bod varu je menší nebo 
roven 250 °C, při normálním atmosférickém tlaku 101,3 kPa v tomto výrobku nepřesahoval limitní hodnoty pro obsah 
těchto látek ve výrobku stanovené prováděcím právním předpisem.

        (2)  Obsah sloučenin podle odstavce  1 vyšší než stanoví prováděcí právní předpis je přípustný u výrobků, které jsou 
prodávány pouze k výlučnému použití ve stacionárních zdrojích uvedených pod kódy 9.1. až 9.24. v příloze č. 2 k tomuto 
zákonu, kterým bylo vydáno povolení provozu a které mají stanoveny specifické emisní limity nebo emisní stropy. Osoba 
prodávající tyto výrobky je povinna vést evidenci o množství a druhu prodaných výrobků, o osobách, kterým byl tento 
výrobek prodán, s uvedením jména, popřípadě jmen, příjmení a adresy fyzické osoby nebo názvu a adresy právnické 
osoby. Tuto evidenci je povinna uchovat pro účely kontroly po dobu 5 let.

        (3)  Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba, která doveze nebo poskytne k dispozici jiné osobě barvu, lak 
nebo výrobek pro opravy nátěru silničních vozidel uvedený v prováděcím právním předpisu, je povinna zajistit označení 
tohoto výrobku údaji o obsahu těkavých organických látek a o jeho kategorizaci způsobem stanoveným v prováděcím 
právním předpisu.

        (4)  Ministerstvo vyhláškou stanoví barvy, laky a výrobky pro opravy nátěru silničních vozidel obsahující organické 
sloučeniny nebo směs organických sloučenin, pro které jsou stanoveny limitní hodnoty pro obsah těchto látek ve výrobku, 
limitní hodnoty pro obsah těchto látek ve výrobku a analytické metody pro stanovení jejich obsahu ve výrobku a dále 
seznam barev, laků a výrobků pro opravy nátěru vozidel, u kterých je nutné zajistit označení a způsob tohoto označení.

§ 19

Povinnost zajištění minimálního obsahu biopaliv

        (1)  Osoba uvádějící motorové benziny nebo motorovou naftu do volného daňového oběhu na daňovém území 
České republiky pro dopravní účely nebo osoba, která dodává na daňové území České republiky pro dopravní účely 
motorové benziny nebo motorovou naftu uvedené do volného daňového oběhu v jiném členském státě Evropské unie 
(dále jen „dodavatel pohonných hmot“), je povinna zajistit, aby v těchto pohonných hmotách, které uvádí do volného 
daňového oběhu na daňovém území České republiky pro dopravní účely za kalendářní rok nebo které byly uvedeny do 
volného daňového oběhu v jiném členském státě Evropské unie a jsou dodávány na daňové území České republiky pro 
dopravní účely za kalendářní rok, bylo obsaženo i minimální množství biopaliva podle jiného právního předpisu 

upravujícího pohonné hmoty15)

a)   ve výši 4,1 % objemových z celkového množství motorových benzinů přimíchaných do motorových benzinů,
b)   ve výši 6,0 % objemových z celkového množství motorové nafty přimíchaných do motorové nafty.

        (2)  Povinnost podle odstavce  1 lze splnit i uvedením čistého biopaliva nebo směsného paliva podle jiného právního 

předpisu upravujícího pohonné hmoty15) do volného daňového oběhu na daňovém území České republiky pro dopravní 
účely nebo dodáním čistého biopaliva nebo směsného paliva, které bylo uvedeno do volného daňového oběhu v jiném 
členském státě Evropské unie, na daňové území České republiky pro dopravní účely v rozsahu podle odstavce  1.

        (3)  V případě, že dodavatel pohonných hmot překročí v kalendářním roce povinné minimální množství biopaliv 
stanovené v odstavci  1, může toto nadměrné množství biopaliv převést do plnění povinnosti podle odstavce  1 v 
následujícím kalendářním roce. Množství biopaliv převáděné do následujícího kalendářního roku může činit nejvýše 0,2 
% z celkového množství motorových benzinů a motorové nafty uvedených do volného daňového oběhu na daňovém 
území České republiky pro dopravní účely nebo uvedených do volného daňového oběhu pro dopravní účely v jiném 
členském státě Evropské unie a dodaných na daňové území České republiky v uplynulém kalendářním roce.

        (4)  Pokud dodavatel pohonných hmot hodlá v následujícím kalendářním roce uplatnit nadměrné množství biopaliv 
podle odstavce  3, je povinen to písemně sdělit místně příslušnému celnímu úřadu ve lhůtě stanovené pro podání hlášení 
podle odstavce  9. Sdělení musí obsahovat následující údaje

a)   jméno, popřípadě jména, příjmení a adresu, v případě právnické osoby název, právní formu a sídlo a daňové 
identifikační číslo osoby,
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b)   množství biopaliv, které odpovídá výši povinnosti podle odstavce  1 v uplynulém kalendářním roce,
c)   množství biopaliv, o které byla překročena povinnost podle odstavce  1 v uplynulém kalendářním roce,
d)   množství biopaliv, které má být zahrnuto do plnění povinnosti podle odstavce  1 v následujícím kalendářním roce.

        (5)  Dodavatel pohonných hmot je povinen vést odděleně evidenci o množství přijatého a vyrobeného benzinu, 
motorové nafty a jednotlivých druhů biopaliv a směsných paliv a evidenci vyskladněných jednotlivých pohonných hmot s 
uvedením druhu a podílu biopaliv, které uvádí do volného daňového oběhu na daňovém území České republiky pro 
dopravní účely nebo které byly uvedeny do volného daňového oběhu v jiném členském státě Evropské unie a jsou 
dodávány na daňové území České republiky pro dopravní účely. Tyto evidence je dodavatel pohonných hmot povinen 
uzavřít vždy k 31. prosinci příslušného kalendářního roku.

        (6)  Pro účely splnění povinnosti uvedené v odstavci  1 jsou zohledňována pouze biopaliva, která splňují kritéria 
udržitelnosti stanovená prováděcím právním předpisem. Splnění těchto kritérií prokazuje dodavatel pohonných hmot 
předložením příslušných dokladů vydaných podle § 21; za nesprávnost údaje obsaženého v jemu předloženém dokladu 
nenese odpovědnost, pokud prokáže, že nebylo možno ji zjistit ani s vynaložením veškerého úsilí, které lze požadovat.

        (7)  Ustanovení odstavců 1 a 2 se nevztahují na státní hmotné rezervy16) uváděné při jejich obměně do volného 
daňového oběhu na daňovém území České republiky.

        (8)  Dodavatel pohonných hmot, který dováží pohonné hmoty a uvádí je do volného daňového oběhu pro dopravní 
účely na daňovém území České republiky nebo který dodává na daňové území České republiky pro dopravní účely 
pohonné hmoty uvedené do volného daňového oběhu v jiném členském státě Evropské unie, je povinen na formuláři 
vydaném Generálním ředitelstvím cel sdělit celnímu úřadu místně příslušnému podle místa přijetí pohonných hmot místo, 
datum a čas přijetí a stáčení pohonných hmot, které podle doprovodných dokladů obsahují biopalivo, tak, aby bylo 
celnímu úřadu nebo celnímu ředitelství umožněno odebrat vzorek pohonné hmoty a ověřit údaje v předložených 
dokladech.

        (9)  Dodavatel pohonných hmot je povinen každoročně k 31. lednu podat místně příslušnému celnímu úřadu hlášení 
o splnění povinnosti uvedení minimálního množství biopaliv do volného daňového oběhu pro dopravní účely nebo o 
splnění povinnosti dodání minimálního množství biopaliv na daňové území České republiky pro dopravní účely v 
pohonných hmotách uvedených do volného daňového oběhu v jiném členském státě Evropské unie za uplynulý 
kalendářní rok (dále jen „hlášení“), obsahující identifikační údaje a údaje z evidencí podle odstavce  5. Hlášení se podává 
na tiskopisu vydaném Generálním ředitelstvím cel.

        (10)  Celní úřad uloží dodavateli pohonných hmot, který nesplní povinnost stanovenou v odstavci  1, pokutu z 
nedodaného objemu biopaliv. Výše pokuty z nedodaného objemu biopaliv se stanoví jako součin množství nedodaného 
biopaliva podle odstavce  1 v litrech a částky 40 Kč. Pokuta z nedodaného objemu biopaliv je splatná do 30 dnů od 
doručení rozhodnutí o uložení pokuty z nedodaného objemu biopaliv. Pokuta z nedodaného objemu biopaliv se spravuje 
podle daňového řádu a je příjmem státního rozpočtu.

        (11)  Dodavatel pohonných hmot je povinen uvést v dokladu vydaném podle zákona o spotřebních daních17) druh a 
obsah biopaliva v pohonné hmotě s přesností na jedno desetinné místo procenta objemových.

§ 20

Povinnost snižování emisí skleníkových plynů
z pohonných hmot

        (1)  Dodavatel pohonných hmot je povinen postupně snižovat emise skleníkových plynů na jednotku energie 
obsaženou v pohonné hmotě v úplném životním cyklu pohonné hmoty tak, aby dosáhl, ve srovnání se základní hodnotou 
produkce emisí skleníkových plynů pro fosilní pohonné hmoty stanovenou prováděcím právním předpisem, snížení o 2 % 
do 31. prosince 2014, o 4 % do 31. prosince 2017 a o 6 % do 31. prosince 2020.

        (2)  Emisemi skleníkových plynů na jednotku energie obsaženou v pohonné hmotě se rozumí celkový objem emisí 
skleníkových plynů vyjádřený v ekvivalentu CO2 vyprodukovaných v úplném životním cyklu pohonné hmoty, dělený 
celkovým energetickým obsahem pohonné hmoty vyjádřeným hodnotou spodní výhřevnosti. Za emise skleníkových plynů 
vzniklé během úplného životního cyklu pohonné hmoty se považují celkové čisté hodnoty emisí CO2, CH4 a N2O, které 
jsou přičitatelné této pohonné hmotě, a to včetně přimíšených složek, za období zahrnující všechny etapy procesu výroby 
a spotřeby pohonné hmoty od těžby nebo obdělávání půdy, včetně změn ve využívání půdy, přes dopravu, distribuci a 
zpracování, až po spalování, a to bez ohledu na to, kdy tyto emise vznikají.

        (3)  Dodavatel pohonných hmot je povinen podávat každoročně do 15. března ministerstvu a celnímu úřadu zprávu o 
emisích skleníkových plynů z jím dodaných pohonných hmot za uplynulý kalendářní rok (dále jen „zpráva o emisích“). 
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Povinnost podávat zprávu o emisích skleníkových plynů z dodaných pohonných hmot vzniká poprvé za kalendářní rok 
2013. Obsahové náležitosti zprávy o emisích jsou stanoveny prováděcím právním předpisem.

        (4)  Dodavatel pohonných hmot je povinen zajistit ověření informací uvedených ve zprávě o emisích autorizovanou 
osobou podle § 32 odst.  1 písm.  g) a kopii protokolu o ověření přiložit ke zprávě o emisích. Nepředloží-li tuto zprávu 
včetně ověření ani v náhradním termínu stanoveném celním úřadem, má se za to, že povinnost uvedenou v odstavci  1 
nesplnil.

        (5)  Bude-li mezi dodavateli pohonných hmot uzavřena smlouva o sdružení18) za účelem splnění povinnosti uvedené 
v odstavci  1, bude splnění této povinnosti posuzováno jako vážený průměr hodnot povinného snížení emisí skleníkových 
plynů připadajících na jednotlivé povinné osoby ve sdružení. Povinnost podávání zprávy o emisích, včetně jejího ověření 
podle odstavce  4, se vztahuje na jednotlivé dodavatele pohonných hmot ve sdružení zvlášť; spolu se zprávou o emisích 
za kalendářní rok 2014, 2017 a 2020 předloží dodavatelé pohonných hmot také kopii smlouvy o sdružení. Nebude-li kopie 
smlouvy o sdružení předložena současně se zprávou o emisích nebo pokud nebude v rámci sdružení dosaženo 
celkového požadovaného snížení emisí, nebude na obsah smlouvy brán zřetel.

        (6)  Energie obsažená v biopalivech se pro účely splnění povinností uvedených v odstavci  1 zohlední pouze za 
předpokladu, že tato biopaliva splňují kritéria udržitelnosti stanovená prováděcím právním předpisem. Splnění těchto 
kritérií se prokazuje způsobem uvedeným v § 21.

        (7)  Vláda nařízením stanoví základní hodnotu produkce emisí skleníkových plynů pro fosilní pohonné hmoty a 
obsahové náležitosti zprávy o emisích.

§ 21

Kritéria udržitelnosti biopaliv

        (1)  Biopalivo určené k plnění povinností uvedených v § 19 odst.  1 a § 20 odst.  1 musí splňovat kritéria udržitelnosti 
stanovená prováděcím právním předpisem. Splnění kritérií udržitelnosti se dokládá prohlášením o shodě s kritérii 
udržitelnosti vydaným výrobcem, dovozcem do České republiky (dále jen „dovozce“) či prodejcem biopaliva. V případě 
dovozu nebo prodeje motorového benzinu a motorové nafty s přídavkem biopaliva v režimu podmíněného osvobození od 
daně nebo ve volném daňovém oběhu z jiného členského státu, vydává prohlášení o shodě s kritérii udržitelnosti dovozce 
či prodejce motorového benzinu a motorové nafty s přídavkem biopaliva. Toto prohlášení je výrobce, dovozce či prodejce 
biopaliva, a dovozce či prodejce motorového benzinu a motorové nafty s přídavkem biopaliva oprávněn vydat pouze v 
případě, že

a)   je držitelem platného certifikátu uděleného autorizovanou osobou podle § 32 odst.  1 písm.  g) nebo certifikátu či 
jiného obdobného oprávnění vydaného v souladu s právními předpisy členského státu Evropské unie,

b)   může doložit v souladu s požadavky tohoto zákona a prováděcího právního předpisu, že při výrobě biopaliva byly 
použity suroviny splňující kritéria udržitelnosti stanovená prováděcím právním předpisem.

        (2)  U kapalných nebo plynných produktů určených k výrobě biopaliv podle odstavce  1 je splnění kritérií udržitelnosti 
dokládáno dílčím prohlášením o shodě s kritérii udržitelnosti vydaným výrobcem, dovozcem nebo prodejcem těchto 
produktů. Toto prohlášení je výrobce, dovozce a prodejce oprávněn vydat pouze v případě, že

a)   je držitelem dokladu uvedeného v odstavci  1 písm.  a),
b)   může doložit v souladu s požadavky tohoto zákona a prováděcího právního předpisu, že při výrobě jeho produktu 

byla použita biomasa splňující kritéria udržitelnosti stanovená prováděcím právním předpisem.

        (3)  U biomasy určené k výrobě biopaliv podle odstavce  1 je splnění kritérií udržitelnosti dokládáno dílčím 
prohlášením o shodě s kritérii udržitelnosti vydaným prodejcem nebo dovozcem biomasy. Toto prohlášení je prodejce a 
dovozce biomasy oprávněn vydat pouze v případě, že

a)   je držitelem dokladu uvedeného v odstavci  1 písm.  a),
b)   může doložit v souladu s požadavky tohoto zákona a prováděcího právního předpisu, že při pěstování biomasy 

byla splněna kritéria udržitelnosti stanovená prováděcím právním předpisem; k doložení této skutečnosti musí mít 
prodejce nebo dovozce biomasy, který je první osobou vykupující biomasu přímo od pěstitele, pěstitelem biomasy 
vystavené samostatné prohlášení o splnění kritérií udržitelnosti.

        (4)  V případě, že prodejce biomasy je zároveň jejím pěstitelem a prodává výhradně biomasu jím vypěstovanou, lze 
splnění kritérií udržitelnosti dokládat samostatným prohlášením pěstitele o splnění kritérií udržitelnosti.

        (5)  Autorizovaná osoba podle § 32 odst.  1 písm.  g) vydá certifikát podle odstavců 1, 2 nebo 3 osobě, která 
prokáže, že plní kritéria udržitelnosti stanovená prováděcím právním předpisem a která má zaveden systém kvality podle 
prováděcího právního předpisu umožňující věrohodným způsobem v souladu s tímto zákonem a prováděcím právním 
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předpisem plnění kritérií udržitelnosti sledovat a prokazovat. Certifikát se vydává na dobu 12 měsíců. Certifikát musí 
obsahovat seznam zemí, z nichž může osoba, které byl vydán, odebírat biomasu, a další náležitosti stanovené 
prováděcím právním předpisem. Pokud osoba, které byl vydán certifikát, odebere biomasu ze země na seznamu 
neuvedené, považuje se tato biomasa za biomasu nesplňující kritéria udržitelnosti. Seznam zemí v certifikátu je totožný 
se seznamem zemí uvedeným v rozhodnutí o autorizaci podle § 32 odst.  1 písm.  g). Ministerstvo vede seznam subjektů, 
kterým byl autorizovanou osobou udělen certifikát podle odstavce  1 písm.  a), odstavce  2 písm.  a) a odstavce  3 
písm.  a) a zpřístupňuje jej způsobem umožňujícím dálkový přístup.

        (6)  Osoba vydávající prohlášení nebo dílčí prohlášení podle odstavců 1, 2 nebo 3 musí k prokázání původu biomasy 
využít systém hmotnostní bilance, který splňuje požadavky stanovené prováděcím právním předpisem.

        (7)  Osoba vydávající prohlášení nebo dílčí prohlášení podle odstavců 1, 2 nebo 3 je povinna v tomto prohlášení 
uvádět přesné, úplné a pravdivé údaje. Za nesprávnost v nich obsaženého údaje nenese tato osoba odpovědnost v 
případě, že vycházela z dílčího prohlášení o shodě s kritérii udržitelnosti nebo ze samostatného prohlášení pěstitele 
biomasy o splnění kritérií udržitelnosti, které jí bylo předáno spolu s dodávkou biopaliva nebo suroviny a které tuto 
nesprávnost obsahovalo, pokud zároveň prokáže, že nesprávnost údaje nebylo možno zjistit ani s vynaložením 
veškerého úsilí, které lze požadovat.

        (8)  Přesnost, úplnost a pravdivost údajů uváděných v prohlášeních podle odstavců 1 a 2 kontroluje inspekce; v 
případě zjištění nesplnění kritérií udržitelnosti informuje místně příslušný celní úřad. Ministerstvo zemědělství kontroluje 
přesnost, úplnost a pravdivost údajů uváděných v prohlášeních podle odstavců 3 a 4. Je-li zjištěna nesprávnost údajů, 
informuje o tom Ministerstvo zemědělství bezodkladně inspekci a v řízení o uložení pokuty poskytuje na vyžádání 
nezbytnou součinnost.

        (9)  Pěstitel biomasy je povinen v samostatném prohlášení podle odstavce  3 písm.  b) uvádět přesné, úplné a 
pravdivé údaje. Za účelem prokázání splnění kritérií udržitelnosti vede pěstitel biomasy evidenci o množství prodané 
biomasy, které odpovídá jím vystaveným samostatným prohlášením podle odstavce  3 písm.  b), a uchovává příslušnou 
dokumentaci uvedenou v prováděcím právním předpisu po dobu minimálně 5  let. Tuto dokumentaci pěstitel biomasy 
poskytuje na vyžádání osobě autorizované podle § 32 odst.  1 písm.  g) a inspekci.

        (10)  Splnění podmínky uvedené v odstavci  1 písm.  a), odstavci  2 písm.  a) a odstavci  3 písm.  a) kontroluje celní 
úřad.

        (11)  Osoba, která není držitelem certifikátu uděleného autorizovanou osobou podle § 32 odst.  1 písm.  g), avšak 
má certifikát nebo jiné obdobné oprávnění vydané podle právních předpisů členského státu Evropské unie, může vydávat 
prohlášení nebo dílčí prohlášení podle odstavců 1, 2 nebo 3 pouze za předpokladu, že je zaregistrována u ministerstva. 
Ministerstvo provede zápis do registru bez zbytečného odkladu poté, co mu byly doručeny příslušné doklady vydané v 
souladu s právními předpisy členského státu Evropské unie.

        (12)  Prokázání splnění kritérií udržitelnosti podle odstavců 1 až 4 může být nahrazeno dokladem vystaveným v 
souladu s rozhodnutím Evropské komise vydaným na základě čl. 18 odst.  4 směrnice 2009/28/ES nebo na základě čl. 7c 
odst.  4 směrnice 2009/30/ES .

        (13)  Vláda nařízením stanoví kritéria udržitelnosti biopaliv, náležitosti certifikátů podle odstavců 1, 2 a 3, náležitosti 
prohlášení a dílčího prohlášení o shodě s kritérii udržitelnosti podle odstavců 1 až 3 a náležitosti samostatného prohlášení 
pěstitele biomasy podle odstavce  3 písm.  b), požadavky na systém kvality a systém hmotnostní bilance zabezpečující 
plnění kritérií udržitelnosti a náležitosti dokumentace pěstitele biomasy podle odstavce  9.

ČÁST PÁTÁ

OPATŘENÍ K NÁPRAVĚ
A SPRÁVNÍ DELIKTY

§ 22

Opatření ke zjednání nápravy a zastavení provozu stacionárního zdroje

        (1)  V případě, že provozovatel neplní povinnosti stanovené tímto zákonem nebo povolením provozu, jsou inspekce 
nebo obecní úřad obce s rozšířenou působností oprávněny uložit provozovateli provést v přiměřené lhůtě opatření ke 
zjednání nápravy. Pokud provozovatel opatření ke zjednání nápravy ve stanovené lhůtě neprovedl, jsou inspekce nebo 
obecní úřad obce s rozšířenou působností oprávněny vydat rozhodnutí o zastavení provozu stacionárního zdroje. K 
uložení nápravného opatření u fyzických osob je příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností. K uložení 
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nápravného opatření u právnických osob a podnikajících fyzických osob v případě, že se jedná o stacionární zdroj 
uvedený v příloze č. 2 k tomuto zákonu, je příslušná inspekce; v případě, že se nejedná o stacionární zdroj uvedený v 
příloze č. 2 k tomuto zákonu, je příslušná inspekce nebo obecní úřad obce s rozšířenou působností.

        (2)  V případě, že provozovatel provozuje stacionární zdroj uvedený v příloze č. 2 k tomuto zákonu bez povolení 
provozu, rozhodne inspekce o zastavení provozu tohoto zdroje.

        (3)  Odvolání proti rozhodnutí o zastavení provozu podle odstavců 1 a 2 nemá odkladný účinek.

        (4)  Obecní úřad obce s rozšířenou působností nebo inspekce uloží podle potřeby opatření k nápravě právnímu 
nástupci provozovatele, který není původcem závadného stavu. Povinnosti plynoucí z opatření ke zjednání nápravy a 
rozhodnutí o zastavení provozu stacionárního zdroje uložené provozovateli podle odstavců 1 a 2 přecházejí na jejich 
právní nástupce.

        (5)  Rozhodnutí o uložení nápravného opatření zasílá inspekce bez zbytečného odkladu na vědomí příslušnému 
krajskému úřadu.

§ 23

Přestupky

        (1)  Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že

a)   v rozporu s § 16 odst.  4 spálí v otevřeném ohništi jiné materiály než suché rostlinné materiály neznečištěné 
chemickými látkami,

b)   jako provozovatel stacionárního zdroje neuvede do provozu nebo neprovozuje stacionární zdroj a činnosti nebo 
technologie související s provozem nebo zajištěním provozu stacionárního zdroje, které mají vliv na úroveň 
znečištění v souladu s podmínkami pro provoz tohoto stacionárního zdroje stanovenými tímto zákonem, jeho 
prováděcími právními předpisy a výrobcem podle § 17 odst.  1 písm.  a),

c)   jako provozovatel stacionárního zdroje nedodržuje přípustnou tmavost kouře podle § 17 odst.  1 písm.  b),
d)   jako provozovatel stacionárního zdroje v rozporu s § 17 odst.  1 písm.  c) spaluje ve stacionárním zdroji paliva 

neurčená výrobcem stacionárního zdroje,
e)   jako provozovatel stacionárního zdroje nepředloží příslušnému orgánu ochrany ovzduší na vyžádání informace 

podle § 17 odst.  1 písm.  d),
f)    jako provozovatel stacionárního zdroje v rozporu s § 17 odst.  5 spaluje ve spalovacím stacionárním zdroji o 

jmenovitém tepelném příkonu 300 kW a nižším hnědé uhlí energetické, lignit, uhelné kaly nebo proplástky,
g)   jako provozovatel stacionárního zdroje v rozporu s § 17 odst.  1 písm.  g) provozuje stacionární zdroj nesplňující 

požadavky podle přílohy č. 11 k tomuto zákonu, nebo
h)   jako provozovatel stacionárního zdroje v rozporu s § 17 odst.  1 písm.  h) neprovede jednou za dva kalendářní roky 

prostřednictvím odborně způsobilé osoby kontrolu technického stavu a provozu tohoto spalovacího stacionárního 
zdroje nebo nepředloží na vyžádání obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností potvrzení o provedení této 
kontroly.

        (2)  Za přestupek lze uložit pokutu do

a)   50 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce  1 písm.  a), b), c), d), f) nebo g),
b)   20 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce  1 písm.  e) nebo h).

§ 24

Společná ustanovení k přestupkům

        (1)  Přestupky podle tohoto zákona projednává obecní úřad obce s rozšířenou působností.

        (2)  Pokuty vybírá a vymáhá celní úřad. Příjem z pokuty uložené obecním úřadem obce s rozšířenou působností je 
příjmem obce s rozšířenou působností.

§ 25

Správní delikty právnických a podnikajících
fyzických osob
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        (1)  Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu tím, že

a)   v rozporu s § 16 odst.  1 uvede na trh paliva nesplňující požadavky na kvalitu paliv stanovené prováděcím právním 
předpisem nebo neohlásí ministerstvu ve stanovené lhůtě údaje stanovené prováděcím právním předpisem,

b)   v rozporu s § 16 odst.  2 uvede na trh spalovací stacionární zdroj o jmenovitém tepelném příkonu 300 kW a nižším 
sloužící jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění, který nesplňuje emisní požadavky stanovené 
v příloze č. 10 k tomuto zákonu, nebo neprokáže splnění této povinnosti certifikátem podle jiného právního 
předpisu,

c)   v rozporu s § 16 odst.  3 poskytne k dispozici jiné osobě anebo doveze výrobek používaný při činnostech 
uvedených pod kódy 9.1. až 9.24. v příloze č. 2 k tomuto zákonu, který obsahuje více než 3 % hmotnostní 
těkavých organických látek, a nezajistí jeho označení způsobem stanoveným prováděcím právním předpisem,

d)   v rozporu s § 16 odst.  4 spálí v otevřeném ohništi jiné materiály než suché rostlinné materiály neznečištěné 
chemickými látkami,

e)   v rozporu s § 16 odst.  6 tepelně zpracuje odpad ve stacionárním zdroji, ve kterém tepelné zpracování odpadu není 
povoleno podle § 11 odst.  2 písm.  d), nebo tepelně zpracuje odpad bez dohledu osoby autorizované podle § 32
odst.  1 písm.  c),

f)    jako provozovatel stacionárního zdroje neuvede do provozu nebo neprovozuje stacionární zdroj o jmenovitém 
tepelném příkonu větším než 300  kW nebo technologie související s provozem nebo zajištěním provozu 
stacionárního zdroje, které mají vliv na úroveň znečištění, v souladu s podmínkami pro provoz tohoto stacionárního 
zdroje stanovenými tímto zákonem nebo jeho prováděcími právními předpisy nebo výrobcem podle § 17 odst.  1 
písm.  a),

g)   jako provozovatel stacionárního zdroje neuvede do provozu nebo neprovozuje stacionární zdroj o jmenovitém 
tepelném příkonu 300 kW a nižším nebo technologie související s provozem nebo zajištěním provozu 
stacionárního zdroje, které mají vliv na úroveň znečištění, v souladu s podmínkami pro provoz tohoto stacionárního 
zdroje stanovenými tímto zákonem nebo jeho prováděcími právními předpisy nebo výrobcem podle § 17 odst.  1 
písm.  a),

h)   jako provozovatel stacionárního zdroje nedodržuje emisní limity, emisní stropy nebo technické podmínky provozu 
podle § 17 odst.  1 písm.  b),

i)    jako provozovatel stacionárního zdroje v rozporu s § 17 odst.  1 písm.  c) spaluje ve stacionárním zdroji o 
jmenovitém tepelném příkonu větším než 300 kW paliva, která nesplňují požadavky na kvalitu paliv stanovené 
prováděcím právním předpisem, paliva neurčená výrobcem stacionárního zdroje nebo paliva neuvedená v 
povolení provozu,

j)    jako provozovatel stacionárního zdroje v rozporu s § 17 odst.  1 písm.  c) spaluje ve stacionárním zdroji o 
jmenovitém tepelném příkonu 300 kW a nižším paliva, která nesplňují požadavky na kvalitu paliv stanovené 
prováděcím právním předpisem, nebo paliva neurčená výrobcem stacionárního zdroje,

k)   jako provozovatel stacionárního zdroje neuvedeného v příloze č. 2 k tomuto zákonu nepředloží příslušnému orgánu 
ochrany ovzduší na vyžádání informace podle § 17 odst.  1 písm.  d),

l)    jako provozovatel stacionárního zdroje neumožní osobám pověřeným ministerstvem nebo obecním úřadem obce s 
rozšířenou působností nebo inspekci přístup ke stacionárnímu zdroji, používaným palivům, surovinám nebo 
technologii související s provozem nebo zajištěním provozu stacionárního zdroje, které mají vliv na úroveň 
znečištění, za účelem zjištění úrovně znečišťování podle § 17 odst.  1 písm.  e),

m)  jako provozovatel stacionárního zdroje neprovede ve stanovené lhůtě kompenzační opatření podle § 17 odst.  1 
písm.  f),

n)   jako provozovatel stacionárního zdroje v rozporu s § 17 odst.  1 písm.  g) provozuje spalovací stacionární zdroj 
nesplňující požadavky podle přílohy č. 11 k tomuto zákonu, nebo

o)  jako provozovatel stacionárního zdroje v rozporu s § 17 odst.  1 písm.  h) neprovede jednou za dva kalendářní roky 
prostřednictvím odborně způsobilé osoby kontrolu technického stavu a provozu tohoto spalovacího stacionárního 
zdroje nebo nepředloží na vyžádání obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností potvrzení o provedení této 
kontroly.

        (2)  Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba, která je provozovatelem stacionárního zdroje uvedeného v 
příloze č. 2 k tomuto zákonu, se kromě deliktů uvedených v odstavci  1 dopustí správního deliktu tím, že

a)   v rozporu s § 17 odst.  3 písm.  a) provozuje stacionární zdroj bez povolení provozu nebo v rozporu s ním,
b)   v rozporu s § 17 odst.  3 písm.  b) nezjistí úroveň znečišťování u znečišťujících látek, u kterých tak stanoví tento 

zákon, prováděcí právní předpis nebo povolení provozu,
c)   nevede nebo neuchovává po stanovenou dobu provozní evidenci nebo neohlásí údaje souhrnné provozní evidence 

podle § 17 odst.  3 písm.  c),
d)   neodvádí znečišťující látky ze stacionárního zdroje do ovzduší podle § 17 odst.  3 písm.  d),
e)   bezodkladně neodstraňuje v provozu stacionárního zdroje nebezpečné stavy ohrožující kvalitu ovzduší podle § 17

odst.  3 písm.  e),
f)    nepředloží příslušnému orgánu ochrany ovzduší na vyžádání informace podle § 17 odst.  1 písm.  d),
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g)   nepodá do 24 hodin zprávu inspekci a krajskému úřadu o výskytu stavu ohrožujícího přípustnou úroveň znečištění 
podle § 17 odst.  3 písm.  f),

h)   neomezí provoz nebo neodstaví bezodkladně stacionární zdroj v případě jeho odchylky od normálního provozu 
zdroje v důsledku technické závady podle § 17 odst.  3 písm.  g),

i)    nepředloží inspekci protokol o jednorázovém měření emisí do 90 dnů ode dne jeho provedení podle § 17 odst.  3 
písm.  h),

j)    průběžně nezaznamenává, nevyhodnocuje nebo neuchovává po stanovenou dobu výsledky jednorázového nebo 
kontinuálního měření emisí v rozsahu a formě stanovené prováděcím právním předpisem podle § 17 odst.  3 
písm.  i),

k)   nezajistí nebo řádně neprovozuje technické prostředky pro kontinuální měření emisí podle § 17 odst.  3 písm.  j), 
nebo

l)    nepodá poplatkové přiznání prostřednictvím integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti 
životního prostředí ve stanovené lhůtě podle § 15 odst.  8.

        (3)  Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba, která je provozovatelem stacionárního zdroje, v němž je 
tepelně zpracováván odpad, se kromě deliktů uvedených v odstavcích 1 a 2 dopustí správního deliktu tím, že

a)   neprovede odběr vzorků přebíraného nebezpečného odpadu podle § 17 odst.  6 písm.  a) nebo odebrané vzorky 
neuchová po stanovenou dobu,

b)   nezastaví bezodkladně tepelné zpracování odpadu při překročení specifických emisních limitů nebo opětovně 
zahájí provoz před uplynutím lhůty podle § 17 odst.  6 písm.  b), nebo

c)   neoznámí překročení specifických emisních limitů bezodkladně inspekci podle § 17 odst.  6 písm.  c).

        (4)  Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu tím, že

a)   v rozporu s § 17 odst.  5 spaluje ve spalovacím stacionárním zdroji o jmenovitém tepelném příkonu 300 kW a 
nižším hnědé uhlí energetické, lignit, uhelné kaly nebo proplástky,

b)   provádí činnost, pro kterou je vyžadována autorizace podle § 32 odst.  1, bez platné autorizace,
c)   jako pověřená osoba podle § 35 odst.  1 nepředá informace podle § 35 odst.  3, nebo
d)   jako provozovatel spalovacího stacionárního zdroje o jmenovitém elektrickém výkonu 300  MW a vyšším, pro který 

bylo vydáno první povolení provozu v období od 25. června 2009 do nabytí účinnosti tohoto zákona, nesplní 
povinnost podle § 41 odst.  10.

        (5)  Autorizovaná osoba podle § 32 se dopustí správního deliktu tím, že

a)   provádí autorizovanou činnost v rozporu s § 34 odst.  1, nebo
b)   provádí autorizovanou činnost v rozporu s § 34 odst.  2 nebo § 34 odst.  3.

        (6)  Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu tím, že

a)   v rozporu s § 18 odst.  1 doveze nebo poskytne k dispozici jiné osobě barvu, lak nebo výrobek pro opravy nátěru 
silničních vozidel uvedené v prováděcím právním předpisu a nezajistí, aby obsah organických sloučenin nebo 
směsi organických sloučenin, nepřesahoval limitní hodnoty pro obsah těchto látek ve výrobku stanovené 
prováděcím právním předpisem,

b)   nevede evidenci o množství nebo druhu prodaných výrobků nebo o osobách, kterým byl tento výrobek prodán, 
nebo neuchovává tuto evidenci po stanovenou dobu podle § 18 odst.  2,

c)   v rozporu s § 18 odst.  3 doveze nebo poskytne k dispozici jiné osobě barvu, lak nebo výrobek pro opravy nátěru 
silničních vozidel uvedené v prováděcím právním předpisu a nezajistí označení tohoto výrobku způsobem 
stanoveným v prováděcím právním předpisu,

d)   jako dodavatel pohonných hmot v rozporu s § 19 odst.  5 nevede odděleně evidenci o množství přijatého a 
vyrobeného benzinu, motorové nafty a jednotlivých druhů biopaliv a směsných paliv a evidenci vyskladněných 
jednotlivých pohonných hmot,

e)   jako dodavatel pohonných hmot v rozporu s § 19 odst.  8 dováží pohonné hmoty a uvádí je do volného daňového 
oběhu pro dopravní účely na daňovém území České republiky nebo dodává na daňové území České republiky pro 
dopravní účely pohonné hmoty uvedené do volného daňového oběhu v jiném členském státě Evropské unie a 
nesdělí včas celnímu úřadu místně příslušnému podle místa přijetí pohonných hmot místo, datum a čas přijetí a 
stočení pohonných hmot,

f)    jako dodavatel pohonných hmot v rozporu s § 19 odst.  11 neuvede v dokladu vydaném podle zákona o 
spotřebních daních druh a obsah biopaliva v pohonné hmotě s přesností na jedno desetinné místo,

g)   jako dodavatel pohonných hmot nedosáhne požadovaného snížení emisí podle § 20 odst.  1,
h)   jako dodavatel pohonných hmot nepodá zprávu o emisích podle § 20 odst.  3 nebo nepřiloží k této zprávě protokol 

o jejím ověření ani v náhradním termínu podle § 20 odst.  4, nebo
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i)    jako výrobce, dovozce nebo prodejce biopaliva nebo kapalných nebo plynných produktů k výrobě biopaliv nebo 
jako prodejce nebo dovozce biomasy vydá prohlášení nebo dílčí prohlášení v rozporu s § 21 odst.  7 nebo 11 nebo 
jako pěstitel biomasy vydá samostatné prohlášení v rozporu s § 21 odst.  9.

        (7)  Za správní delikt právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby se uloží pokuta do

a)   10 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce  1 písm.  a), b), e), f), h), i) nebo m), podle odstavce  2 
písm.  a), e) nebo h), podle odstavce  3 písm.  b) nebo podle odstavce  6 písm.  g),

b)   2 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce  1 písm.  l), podle odstavce  2 písm.  b) nebo  d), podle 
odstavce  4 písm.  b), podle odstavce  5 písm.  a) nebo podle odstavce  6 písm.  a) a i),

c)   500 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce  1 písm.  c), odstavce  2 písm.  c), f), g), i), j), k) nebo l), podle 
odstavce  3 písm.  a) nebo c), podle odstavce  4 písm.  c) nebo d), podle odstavce  5 písm.  b) nebo podle 
odstavce  6 písm.  b), c), d), e) nebo f),

d)   50 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce  1 písm.  d), g), j), n) a o), podle odstavce  4 písm.  a) nebo podle 
odstavce  6 písm.  h),

e)   20 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce  1 písm.  k).

§ 26

Společná ustanovení ke správním deliktům
právnických a podnikajících fyzických osob

        (1)  Právnická osoba za správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že vynaložila veškeré úsilí, které bylo možno 
požadovat, aby porušení právní povinnosti zabránila.

        (2)  Při určení výše pokuty právnické osobě se přihlédne k závažnosti správního deliktu, zejména ke způsobu jeho 
spáchání a jeho následkům, době trvání protiprávního stavu a k okolnostem, za nichž byl spáchán.

        (3)  Odpovědnost právnické osoby za správní delikt zaniká, jestliže správní orgán o něm nezahájil řízení do 1 roku 
ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však do 3 let ode dne, kdy byl spáchán.

        (4)  Správní delikty uvedené v § 25, s výjimkou § 25 odst.  1 písm.  a) až c) a § 25 odst.  6 písm.  a) až h), jsou-li 
spáchány v souvislosti s provozem stacionárních zdrojů uvedených v příloze č. 2 k tomuto zákonu, projednává inspekce. 
Jsou-li spáchány v souvislosti s provozem stacionárních zdrojů, které nejsou uvedeny v příloze č. 2 k tomuto zákonu nebo 
nejsou spáchány v souvislosti s provozem stacionárních zdrojů, projedná je inspekce nebo obecní úřad obce s rozšířenou 
působností. Správní delikt projedná ten z příslušných správních orgánů, který dříve zahájil řízení, nebo bylo-li řízení 
zahájeno v týž den, tak obecní úřad obce s rozšířenou působností. O zahájení řízení o uložení pokuty se inspekce a 
obecní úřad obce s rozšířenou působností vzájemně informují. Správní delikty uvedené v § 25 odst.  5 a v § 25 odst.  6 
písm.  i) projednává inspekce.

        (5)  Rozhodnutí o uložení pokuty za správní delikt spáchaný v souvislosti s provozem stacionárního zdroje 
uvedeného v příloze č. 2 k tomuto zákonu zasílá inspekce bez zbytečného odkladu na vědomí příslušnému krajskému 
úřadu.

        (6)  Správní delikty uvedené v § 25 odst.  6 písm.  d) až h) projednává celní úřad. Správní delikty uvedené v § 25
odst.  1 písm.  a) až c) a v § 25 odst.  6 písm.  a) až c) projednává Česká obchodní inspekce.

        (7)  Pokuty vybírá a vymáhá celní úřad. Příjem z pokuty uložené obecním úřadem obce s rozšířenou působností 
připadá do rozpočtu obce, jejíž úřad pokutu uložil. Polovina příjmu z pokuty uložené inspekcí připadá do rozpočtu obce, 
na jejímž území je provozována činnost pokutou postiženého provozovatele, přičemž tento příjem je účelově určen k 
ochraně životního prostředí, a polovina je příjmem Státního fondu životního prostředí České republiky. Příjmy z pokut 
uložených inspekcí obci a z pokut uložených celním úřadem a Českou obchodní inspekcí jsou příjmem Státního fondu 
životního prostředí České republiky.

        (8)  Na odpovědnost za jednání, k němuž došlo při podnikání fyzické osoby nebo v přímé souvislosti s ním, se 
vztahují ustanovení tohoto zákona o odpovědnosti a postihu právnické osoby.

ČÁST ŠESTÁ

VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY A ČINNOSTI NA PODPORU VÝKONU STÁTNÍ SPRÁVY

§ 27
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Orgány ochrany ovzduší vykonávající správní
činnosti na úseku ochrany ovzduší

        (1)  Správní činnosti na úseku ochrany ovzduší vykonávají tyto orgány ochrany ovzduší

a)   ministerstvo,
b)   Ministerstvo zdravotnictví,
c)   inspekce,
d)   Česká obchodní inspekce,
e)   krajské úřady,
f)    obecní úřady obcí s rozšířenou působností,
g)   obecní úřady,
h)   celní úřady a
i)    Ministerstvo zemědělství.

        (2)  Na území vojenských újezdů19) vykonávají státní správu v ochraně ovzduší újezdní úřady a Ministerstvo obrany.

        (3)  Působnosti stanovené tímto zákonem obecnímu a krajskému úřadu jsou výkonem přenesené působnosti, pokud 
tento zákon nestanoví jinak.

        (4)  Ministerstvo vykonává působnost ústředního správního úřadu, řídí výkon státní správy v oblasti ochrany ovzduší 
a rozhoduje o odvolání proti rozhodnutím vydaným inspekcí a krajskými úřady.

        (5)  Inspekce, Česká obchodní inspekce, krajský úřad, obecní úřad obce s rozšířenou působností a celní úřad v 
rozsahu své působnosti dozírají na dodržování ustanovení tohoto zákona a předpisů podle něj vydaných.

        (6)  Ministerstvo zdravotnictví

a)   předkládá ministerstvu, na základě zhodnocení zdravotních rizik, návrhy ke zpřísnění imisních limitů,
b)   zpracovává a vede seznamy referenčních koncentrací znečišťujících látek pro hodnocení a řízení zdravotních rizik,
c)   provádí účelová měření úrovně znečištění ve vybraných sídlech z hlediska ochrany zdraví lidí pro potřeby 

monitorování zdravotního stavu obyvatelstva ve vztahu k životnímu prostředí, hodnocení a řízení zdravotních rizik 

podle jiného právního předpisu20); v rozsahu dohodnutém s ministerstvem a na jeho žádost se rovněž podílí na 
posuzování úrovně znečištění podle § 5 odst.  1.

Postup kontrolních orgánů
§ 28

        Inspektoři nebo pověření zaměstnanci ministerstva nebo obecního úřadu obce s rozšířenou působností jsou při 

výkonu kontrolní činnosti podle jiných právních předpisů21) povinni prokázat se průkazem.

§ 29

        (1)  Právnická osoba nebo organizační složka státu pověřená Ministerstvem zemědělství podle § 36 (dále jen „osoba 
pověřená Ministerstvem zemědělství“) je povinna provádět kontrolní činnost v souladu s tímto zákonem a jeho 
prováděcím právním předpisem a poskytovat Ministerstvu zemědělství

a)   seznam kontrolovaných osob a kontrolní zprávy, kdykoliv o to Ministerstvo zemědělství požádá,
b)   souhrnnou zprávu o provedených kontrolách a jejich výsledcích, a to v dohodnutém rozsahu vždy k 31. lednu za 

uplynulý kalendářní rok.

        (2)  Osoba kontrolovaná Ministerstvem zemědělství nebo jím pověřenou osobou je povinna

a)   poskytnout ke kontrole příslušné podklady a jinou nezbytnou součinnost,
b)   umožnit fyzické osobě, která je v pracovním poměru nebo obdobném pracovněprávním vztahu k osobě pověřené 

Ministerstvem zemědělství a která provádí kontrolu (dále jen „osoba provádějící kontrolu“), vstup do objektu 
souvisejícího s předmětem kontroly.

        (3)  Osoba provádějící kontrolu se při zahájení kontroly prokáže písemným pověřením k výkonu kontroly. Po 
ukončení kontroly sepíše kontrolní zprávu, která obsahuje popis zjištěných skutečností s označením a podrobným 
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zdůvodněním případné nesprávnosti údaje obsaženého v prohlášení podle § 21 odst.  3 nebo  4, a kopii kontrolní zprávy 
předá kontrolované osobě.

        (4)  Osoba pověřená Ministerstvem zemědělství je povinna

a)   předat kontrolní zprávu s označením nesprávnosti údaje obsaženého v prohlášení podle § 21 odst.  3 nebo 4 
inspekci,

b)   oznámit Ministerstvu zemědělství kontrolovanou osobu, která vydala prohlášení podle § 21 odst.  3 nebo 4 
obsahující nepřesný, neúplný nebo nepravdivý údaj,

c)   v řízení o uložení sankce za správní delikt podle § 25 odst.  6 písm.  i) poskytnout inspekci na vyžádání nezbytnou 
součinnost.

        (5)  Osoba provádějící kontrolu je povinna šetřit práva a právem chráněné zájmy kontrolované osoby a zachovávat 
mlčenlivost o skutečnostech, o nichž se dověděla během výkonu kontroly; to neplatí, jde-li o poskytnutí informace 
Ministerstvu zemědělství nebo inspekci podle odstavce  4.

        (6)  Osoba provádějící kontrolu nesmí kontrolovat

a)   osobu, ve které má majetkový podíl, nebo s níž má uzavřený zaměstnanecký nebo obdobný poměr, anebo osobu, 
ve které má majetkový podíl osoba pověřená Ministerstvem zemědělství,

b)   osoby blízké.

        (7)  Pro zaměstnance zařazené do organizační složky státu, která provádí kontrolu podle § 21 odst.  8, platí 
odstavce  3, 5 a 6 obdobně.

§ 30

Zpřístupňování informací

        (1)  Orgány ochrany ovzduší aktivně zpřístupňují veřejnosti bez zbytečného odkladu srozumitelné informace o

a)   úrovni znečištění,
b)   stacionárních zdrojích a emisích ze stacionárních a mobilních zdrojů,
c)   připravovaných opatřeních ke snížení úrovně znečištění a znečišťování, v dostatečném předstihu umožňujícím 

vznesení připomínek,
d)   opatřeních přijatých ke snížení úrovně znečištění a znečišťování, zejména v rámci programů zlepšování kvality 

ovzduší a regulačních řádů,
e)   ochraně klimatického systému Země,
f)    podaných žádostech o závazné stanovisko a povolení provozu a o závazných stanoviscích a povoleních, která byla 

vydána na základě těchto žádostí,
g)   stanoviscích k politice územního rozvoje, zásadám územního rozvoje, územním plánům a regulačním plánům.

        (2)  Příslušný krajský úřad a ministerstvo informuje bez prodlení veřejnost, pokud v dané zóně nebo aglomeraci 
dojde k překročení informativní prahové hodnoty, varovné prahové hodnoty nebo regulační prahové hodnoty. Veřejnosti 
jsou v těchto případech poskytovány informace minimálně v rozsahu stanoveném prováděcím právním předpisem.

        (3)  Ministerstvo a další ústřední správní úřady poskytují příslušným orgánům Evropské unie a orgánům uvedeným v 
mezinárodních smlouvách, jimiž je Česká republika vázána, v požadovaném rozsahu a formátu a v požadovaných 
intervalech informace o

a)   úrovni znečištění,
b)   zdrojích a jejich emisích,
c)   opatřeních přijatých ke snížení úrovně znečištění a znečišťování,
d)   ochraně klimatického systému Země.

        (4)  Ministerstvo vyhláškou stanoví rozsah informování veřejnosti o úrovni znečištění a minimální rozsah textu, který 
je zveřejňován v případě překročení informativní prahové hodnoty, varovné prahové hodnoty nebo regulační prahové 
hodnoty.

§ 31

Poskytování údajů
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        (1)  Ministerstvo vnitra nebo Policie České republiky poskytuje orgánům ochrany ovzduší údaje podle jiného 

právního předpisu22), kterými jsou

a)   referenční údaje ze základního registru obyvatel,
b)   údaje z agendového informačního systému evidence obyvatel,
c)   údaje z agendového informačního systému cizinců.

        (2)  Poskytovanými údaji podle odstavce  1 písm.  a) jsou

a)   jméno, popřípadě jména, příjmení,
b)   datum, místo a okres narození; u subjektu údajů, který se narodil v cizině, datum, místo a stát, kde se narodil,
c)   datum a místo 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 subjekt údajů prohlášený za mrtvého nepřežil, a datum nabytí právní moci tohoto 
rozhodnutí,

d)   adresa místa pobytu,
e)   státní občanství, popřípadě více státních občanství.

        (3)  Poskytovanými údaji podle odstavce  1 písm.  b) jsou

a)   jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,
b)   datum, místo a okres narození, u subjektu údajů, který se narodil v cizině, datum, místo a stát, kde se narodil,
c)   rodné číslo,
d)   adresa místa trvalého pobytu,
e)   státní občanství, popřípadě více státních občanství.

        (4)  Poskytovanými údaji podle odstavce  1 písm.  c) jsou

a)   jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,
b)   datum, místo a okres narození, u subjektu údajů, který se narodil v cizině, datum, místo a stát, kde se narodil,
c)   státní občanství, popřípadě více státních občanství,
d)   druh a adresa místa pobytu,
e)   počátek pobytu, případně datum ukončení pobytu.

        (5)  Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru obyvatel, se využijí z agendového 
informačního systému evidence obyvatel nebo agendového informačního systému cizinců, pouze pokud jsou ve tvaru 
předcházejícím současný stav.

        (6)  Z poskytovaných údajů lze v konkrétním případě použít vždy jen takové údaje, které jsou nezbytné ke splnění 
daného úkolu.

Autorizace
§ 32

        (1)  Jen autorizovaná osoba může vykonávat činnosti spočívající v

a)   jednorázovém měření emisí,
b)   měření úrovně znečištění,
c)   dohledu nad tepelným zpracováním odpadu,
d)   zpracování odborného posudku,
e)   zpracování rozptylové studie,

f)    ověřování množství emisí skleníkových plynů podle jiného právního předpisu23), nebo
g)   ověřování zprávy o emisích podle § 20 odst.  4 a certifikaci systému kvality podle prováděcího právního předpisu u 

osob podle § 21 odst.  1 až 3.

        (2)  Autorizaci vydává ministerstvo fyzickým a právnickým osobám na základě jejich žádosti při splnění požadavků 
stanovených zákonem. Rozhodnutí o autorizaci podle odstavce  1 písm.  g) vydá ministerstvo po dohodě s Ministerstvem 
zemědělství. Lhůta pro vydání rozhodnutí o autorizaci je 60 dní od podání žádosti. Autorizace vzniká též marným 
uplynutím lhůty a způsobem podle § 28 až 30 zákona č. 222/2009 Sb., o volném pohybu služeb. Osoba oprávněná k 
uznání odborné kvalifikace podle zákona o uznávání odborné kvalifikace se považuje za autorizovanou osobu, pokud 
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prokáže, že splňuje kvalifikační požadavky stanovené jiným členským státem Evropské unie k výkonu činností podle 
odstavce  1.

        (3)  Žádost o autorizaci pro jednorázové měření emisí a měření úrovně znečištění obsahuje

a)   u fyzických osob jméno, popřípadě jména, příjmení, identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno, datum narození a 
adresu místa trvalého pobytu u osob, které jsou státními občany České republiky, nebo adresu místa trvalého 
nebo přechodného pobytu, popřípadě místa podnikání u osob, které nejsou státními občany České republiky; u 
právnických osob obchodní firmu, právní formu, adresu sídla, popřípadě organizační složky na území České 
republiky, a identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno,

b)   uvedení rozsahu znečišťujících látek, které žadatel hodlá měřit, s uvedením, zda jde o jednorázové měření emisí 
nebo měření úrovně znečištění,

c)   seznam fyzických osob, které jsou k žadateli v pracovním nebo obdobném poměru a budou se podílet na měření 
podle písmene b), a doklady, které prokazují jejich odborné znalosti,

d)   seznam přístrojového vybavení určeného k jednorázovému měření emisí včetně seznamu výrobních čísel přístrojů, 
jejich typů, roku výroby, výrobce, doklad o právním vztahu k přístrojům a o kalibraci těchto přístrojů a seznam 
chemikálií, které budou k měření použity včetně kalibračních plynů,

e)   seznam metod, postupů odběrů a úprav vzorků pro účely měření, včetně konečných analytických metod a postupů, 
které budou použity, včetně osvědčení o akreditaci vydané akreditující osobou pověřenou podle jiného právního 

předpisu12) u těch metod a postupů, u kterých to stanoví prováděcí právní předpis,
f)    uvedení postupů pro zpracování výsledků měření a vzor výsledků měření (protokol o měření),
g)   závazný postup pro měření pro rozsah měření podle písmene b),
h)   doklady o úspěšném absolvování mezilaboratorního porovnání zkoušek a zajištění metrologické návaznosti 

měřidel a činností podle písmen e) a f),
i)    doklad o splnění minimálních kvalifikačních předpokladů, kterými jsou úplné vysokoškolské vzdělání příslušného 

technického směru a jeden rok odborné praxe anebo úplné střední vzdělání příslušného technického směru a 3 
roky odborné praxe.

        (4)  Žádost o autorizaci pro dohled nad provozem spalovny odpadu nebo stacionárním zdrojem, ve kterém je 
spoluspalován odpad, obsahuje údaje uvedené v odstavci  3 písm.  a) a k této žádosti žadatel připojí

a)   doklad o právním vztahu žadatele k provozovanému stacionárnímu zdroji uvedenému v žádosti,
b)   přesný a podrobný technický popis stacionárního zdroje včetně využívané technologie řešení ochrany ovzduší,

c)   úplnou specifikaci druhů a kategorií odpadu podle jiného právního předpisu13), jejichž spalování je u stacionárního 
zdroje povoleno, doloženou příslušnými rozhodnutími krajského úřadu,

d)   údaje o autorizacích a oprávněních k činnostem podle živnostenského zákona vydaných osobám, které budou tyto 
činnosti u stacionárního zdroje vykonávat,

e)   aktuální měřicí protokoly o jednorázovém měření emisí, pokud je stacionární zdroj již provozován,
f)    přesný a podrobný popis technického vybavení k měření emisí, záznamu a vyhodnocení emisí a 

technickoprovozních parametrů,
g)   doklad o zajištění evidence a řádného nakládání s odpady z provozu stacionárního zdroje,
h)   doklad o splnění minimálních kvalifikačních předpokladů, kterými jsou úplné vysokoškolské vzdělání příslušného 

technického směru a 1 rok odborné praxe, anebo úplné střední vzdělání příslušného technického směru a 3 roky 
odborné praxe.

        (5)  Žádost o autorizaci pro zpracování odborného posudku a zpracování rozptylové studie obsahuje údaje uvedené 
v odstavci  3 písm.  a) a k této žádosti žadatel připojí

a)   vzorový odborný posudek nebo rozptylovou studii,
b)   doklad o splnění minimálních kvalifikačních předpokladů, kterými jsou úplné vysokoškolské vzdělání příslušného 

technického směru a 1 rok odborné praxe, anebo úplné střední vzdělání příslušného technického směru a 3 roky 
odborné praxe,

c)   u odborných posudků uvedení zdrojů, pro které žadatel hodlá odborné posudky zpracovávat, a to v rozsahu zdrojů 
podle přílohy č. 2 k tomuto zákonu.

        (6)  V případě, že pro zpracování rozptylové studie nebude používána referenční metoda stanovená prováděcím 
právním předpisem, posoudí ministerstvo, zda je používaná metoda pro zpracování rozptylové studie srovnatelná s 
referenčními metodami.

        (7)  Žádost o autorizaci pro ověřování množství emisí skleníkových plynů podle jiného právního předpisu23) obsahuje 
údaje uvedené v odstavci  3 písm.  a) a k této žádosti žadatel připojí
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a)   seznam fyzických osob, které jsou k žadateli v pracovním nebo obdobném poměru a budou pro žadatele ověřování 
provádět,

b)   osvědčení o akreditaci pro ověřování množství emisí skleníkových plynů vydané vnitrostátním akreditačním 

orgánem pověřeným podle zvláštního právního předpisu24),

c)   uvedení kategorie nebo více kategorií zařízení podle jiného právního předpisu23), pro něž žadatel hodlá ověřování 
množství emisí skleníkových plynů provádět,

d)   doklad o splnění minimálních kvalifikačních předpokladů, kterými jsou úplné vysokoškolské vzdělání příslušného 
technického směru a 1 rok odborné praxe, anebo úplné střední vzdělání příslušného technického směru a 3 roky 
odborné praxe.

        (8)  Žádost o autorizaci pro ověřování zprávy o emisích podle § 20 odst.  4 a k certifikaci systému kvality podle 
prováděcího právního předpisu u osob podle § 21 odst.  1 až 3 obsahuje údaje uvedené v odstavci  3 písm.  a) a k této 
žádosti žadatel připojí

a)   seznam fyzických osob, které jsou k žadateli v pracovním nebo obdobném poměru a budou pro žadatele provádět 
ověřování, a doklad o splnění jejich kvalifikačních předpokladů, kterými jsou středoškolské vzdělání a nejméně 5 
let praxe v příslušném oboru nebo vysokoškolské vzdělání a nejméně 3 roky praxe v příslušném oboru,

b)   osvědčení o akreditaci pro ověřování zprávy o emisích podle § 20 odst.  4 a pro certifikaci systému kvality u osob 

podle § 21 odst.  1 až 3 vydané akreditující osobou pověřenou podle zvláštního právního předpisu24),
c)   popis pracovních postupů, metod a zásad, které zajistí náležitou kontrolu plnění požadavků tohoto zákona a 

prováděcího právního předpisu ze strany certifikovaných osob podle § 21 odst.  1 až 3,
d)   seznam zemí, ve kterých je žadatel schopen věrohodným způsobem provádět ověřování plnění požadavků na 

kritéria udržitelnosti podle tohoto zákona a prováděcího právního předpisu,
e)   popis pracovních postupů, metod a zásad pro ověřování zprávy o emisích podle § 20 odst.  3.

        (9)  Ministerstvo vyhláškou stanoví seznam metod a postupů, u kterých je požadováno osvědčení o akreditaci.

§ 33

        (1)  Předpokladem k vydání rozhodnutí o autorizaci je úspěšné prokázání odborných znalostí a znalostí právních 
předpisů upravujících ochranu životního prostředí v rozsahu dané činnosti. Ověřování znalostí provádí ministerstvo 
zkouškou před autorizační komisí. V případě, že žadatel neprokáže požadované znalosti, je žádost o vydání rozhodnutí o 
autorizaci ministerstvem zamítnuta. Termín zkoušky a jednotný zkušební řád ministerstvo zveřejní způsobem 
umožňujícím dálkový přístup nejméně 14 dní předem. Výsledek zkoušky je žadateli oznámen v den konání zkoušky.

        (2)  Rozhodnutí o autorizaci se vydává na dobu neurčitou a nemůže být převedeno na jinou osobu.

        (3)  Ministerstvo odebere autorizaci, jestliže autorizovaná osoba

a)   závažně nebo opakovaně poruší povinnosti při výkonu této činnosti, a to zejména tím, že zkreslí nebo uvede 
nesprávné údaje nebo nedodržuje metody a postupy činnosti uvedené v rozhodnutí o autorizaci,

b)   ztratí způsobilost k výkonu autorizované činnosti tím, že nebude mít nezbytné přístrojové vybavení, nebo
c)   pokud je právnickou osobou, nebude mít v pracovním nebo jiném obdobném poměru osoby způsobilé k měření 

nebo ověřování množství emisí skleníkových plynů.

        (4)  Ministerstvo může odebrat autorizaci v případě, že dojde k podstatné změně podmínek, za kterých bylo 
rozhodnutí o autorizaci vydáno.

        (5)  Výkon autorizovaných činností kontroluje a odebrání autorizace podle odstavců 3 a 4 navrhuje ministerstvu 
inspekce.

        (6)  Autorizovaná osoba, které ministerstvo odebralo autorizaci podle odstavce  4 písm.  a), může opětovně podat 
žádost o vydání rozhodnutí o autorizaci k téže činnosti, ke které jí byla autorizace odebrána, nejdříve po uplynutí 3 let.

        (7)  Platnost rozhodnutí o autorizaci zaniká smrtí fyzické osoby, jejím prohlášením za mrtvou, zánikem právnické 
osoby, které bylo rozhodnutí o autorizaci vydáno, nebo dnem nabytí právní moci rozhodnutí o odebrání autorizace.

§ 34

Povinnosti autorizovaných osob
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        (1)  Autorizovaná osoba nesmí provádět jednorázové měření emisí nebo ověřování množství emisí skleníkových 
plynů, pokud

a)   se jedná o stacionární zdroj, na jehož výrobě se podílí nebo který sama provozuje nebo který provozuje osoba jí 
přímo nebo nepřímo ovládaná nebo ji přímo nebo nepřímo ovládající,

b)   se jedná o stacionární zdroj provozovaný právnickou osobou, v níž je autorizovaná osoba společníkem, členem, 
statutárním orgánem, členem statutárního orgánu nebo dozorčího orgánu, tichým společníkem, popřípadě má v 
této právnické osobě postavení, jež by mohlo ovlivnit její nezávislost, nebo je-li osobou blízkou osobě, která je 
provozovatelem stacionárního zdroje, jejím společníkem, členem, statutárním orgánem, členem statutárního 
orgánu nebo dozorčího orgánu, tichým společníkem, popřípadě má v této právnické osobě postavení, jež by mohlo 
ovlivnit její nezávislost,

c)   se jedná o stacionární zdroj, u jehož provozovatele je insolvenčním správcem, likvidátorem, nuceným správcem 
nebo správcem majetku, nebo

d)   se jedná o osobu podílející se na obchodování s povolenkami nebo tyto obchody zprostředkovávající.

        (2)  Autorizovaná osoba je povinna

a)   vypracovat protokol o měření podle § 6 odst.  4 nebo 5 do 60 dnů od provedení měření a předat jej objednateli v 
elektronické podobě,

b)   podrobit se kontrole výkonu činnosti, kterou provádí inspekce nebo ministerstvo, zejména poskytnout na vyžádání 
protokoly, odborné posudky a rozptylové studie v elektronické podobě,

c)   předávat výsledky posuzování úrovně znečištění do informačního systému kvality ovzduší podle § 7 odst.  1,
d)   vypracovat protokol o ověření podle § 20 odst.  4 a předat jej objednateli.

        (3)  Autorizovaná osoba podle § 32 odst.  1 písm.  g) je dále povinna

a)   nejméně jednou ročně zkontrolovat, zda osoby, kterým vydala certifikát, nadále splňují požadavky pro jeho udělení,
b)   v rámci kontroly podle písmene a) prováděné u prodejce nebo dovozce biomasy ověřit plnění kritérií udržitelnosti 

stanovených prováděcím právním předpisem u nejméně 3 % pěstitelů biomasy, od nichž kontrolovaný prodejce 
nebo dovozce v uplynulém roce biomasu odebral,

c)   v rámci kontroly podle písmene a) prováděné u výrobce nebo dovozce kapalných nebo plynných produktů 
určených k výrobě biopaliv a výrobce nebo dovozce biopaliv, který odebíral biomasu přímo od pěstitele, ověřit 
plnění kritérií udržitelnosti stanovených prováděcím právním předpisem u nejméně 3 % pěstitelů biomasy, od nichž 
biomasu přímo odebral,

d)   po provedení kontroly podle písmene a) vypracovat zprávu se závěry kontroly a tuto zprávu uchovávat nejméně po 
dobu 5 let,

e)   v případě zjištění nedostatků v dodržování kritérií udržitelnosti při kontrole podle písmene a) neprodleně zaslat 
kopii zprávy podle písmene d) inspekci,

f)    vydávat certifikáty pouze osobám, u nichž nebyly v předchozím roce při kontrole podle písmene a) zjištěny žádné 
závažné nedostatky, zejména neschopnost plnit požadavky podle § 21 odst.  5, dovoz biomasy ze zemí, které 
nejsou uvedeny na seznamu v certifikátu, porušení povinnosti uvedené v § 21 odst.  6 nebo závažné porušení 
povinnosti uvedené v § 21 odst.  7,

g)   zasílat kopie veškerých jí vydaných certifikátů ministerstvu,
h)   zasílat ministerstvu každoročně vždy k 28. únoru souhrnnou zprávu o jí provedených kontrolách v uplynulém 

kalendářním roce.

        (4)  Autorizovaná osoba je povinna oznámit ministerstvu do 30 dnů ode dne, kdy ke změně došlo, změnu údajů 
uvedených v žádosti o vydání rozhodnutí o autorizaci.

        (5)  Ministerstvo vyhláškou stanoví obsahové náležitosti protokolu o jednorázovém měření emisí, měření úrovně 
znečištění a obsahové náležitosti odborného posudku a rozptylové studie.

Pověřené osoby
§ 35

        (1)  Činnosti zajišťované ministerstvem podle § 5 odst.  1 až 5, § 7 odst.  1 a 2, § 10 odst.  2 a 6 a § 30 může 
ministerstvo přenést na jím zřízenou právnickou osobu nebo v případě § 14 odst.  4 na jinou osobu. V takovém případě 
jsou tyto činnosti vykonávány na základě zřizovací listiny nebo na základě veřejnoprávní smlouvy.

        (2)  Smlouva o pověření stanoví dobu, na kterou je uzavírána, a dále důvody, za kterých může ministerstvo smlouvu 
vypovědět, k nimž patří zejména neplnění povinností podle odstavce  3. Pověření může být vydáno pouze osobě, která 
disponuje dostatečnou personální a odbornou kapacitou k provádění činnosti, pro kterou by byla pověřena, a prokáže 
schopnost dlouhodobě provádět tuto činnost.
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        (3)  Pověřená osoba je povinna předávat na vyžádání informace, které jsou předmětem pověřené činnosti, 
ministerstvu. Pověřená osoba je dále povinna vykonávat činnosti uvedené v odstavci  1 v souladu s požadavky tohoto 
zákona a prováděcích právních předpisů.

§ 36

        (1)  Ministerstvo zemědělství může pověřit kontrolní činností podle § 21 odst.  8 právnickou osobu, která prokáže, že

a)   fyzické osoby, které jsou k ní v pracovním poměru nebo obdobném pracovněprávním vztahu a které budou 
provádět kontrolu, splňují kvalifikační požadavky, a to úplné střední odborné vzdělání v oboru zemědělství nebo 
lesního hospodářství a nejméně 3 roky odborné praxe, nebo vysokoškolské vzdělání v oboru zemědělství nebo 
lesního hospodářství a nejméně 1 rok odborné praxe,

b)   má technické vybavení odpovídající předpokládanému druhu a rozsahu činnosti.

        (2)  Právnickou osobu podle odstavce  1 vybere Ministerstvo zemědělství postupem podle jiného právního 

předpisu25) a uzavře s ní veřejnoprávní smlouvu na dobu určitou, nejdéle však na 2 roky. Tato smlouva musí obsahovat 
výpovědní lhůtu a důvody, za kterých může Ministerstvo zemědělství smlouvu vypovědět; patří k nim zejména nesplnění 
povinnosti podle § 29 odst.  1 nebo 3 až 6 anebo nesplnění podmínky, za níž byla smlouva uzavřena. Obdobnou smlouvu 
případně uzavře Ministerstvo zemědělství s organizační složkou státu.

        (3)  Osoby pověřené Ministerstvem zemědělství se zveřejňují ve Věstníku Ministerstva zemědělství.

ČÁST SEDMÁ

PŘECHODNÉ REŽIMY PRO SPALOVACÍ
STACIONÁRNÍ ZDROJE

§ 37

Přechodný národní plán

        (1)  V období od 1. ledna 2016 do 30. června 2020 u spalovacích stacionárních zdrojů, jejichž celkový jmenovitý 
tepelný příkon stanovený podle § 4 odst.  7 a 8 je 50 MW a vyšší, u nichž bylo první povolení provozu vydáno před 27. 
listopadem 2002 nebo pro něž byla podána úplná žádost o první povolení provozu před tímto datem a které byly uvedeny 
do provozu nejpozději 27. listopadu 2003, není provozovatel povinen plnit specifické emisní limity pro oxidy dusíku, tuhé 
znečišťující látky a oxid siřičitý stanovené prováděcím právním předpisem nebo technickou podmínku provozu nahrazující 
specifický emisní limit pro oxid siřičitý podle § 4 odst.  6, pokud jsou tyto spalovací stacionární zdroje zařazeny do 
Přechodného národního plánu podle odstavce  5.

        (2)  Provozovatel spalovacího stacionárního zdroje zařazeného ministerstvem na základě žádosti provozovatele do 
Přechodného národního plánu plní emisní limity jemu stanovené v povolení provozu platném k 31. prosinci 2015 a emisní 
stropy pro jednotlivé roky stanovené v Přechodném národním plánu. Tyto emisní stropy jsou stanoveny postupem podle 
rozhodnutí Evropské komise vydaným podle čl. 41 písm.  b) směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/75/EU na 
základě celkového skutečného jmenovitého tepelného příkonu spalovacích stacionárních zdrojů k 31. prosinci 2010, jejich 
skutečných ročních provozních hodin a použitého paliva v průměrných hodnotách za posledních deset let provozu až do 
roku 2010 včetně. V případě, že takto stanovený emisní strop je vyšší než emisní strop stanovený pro daný spalovací 
stacionární zdroj v platném povolení provozu k 31. prosinci 2015, je provozovatel povinen plnit emisní strop uvedený v 
platném povolení provozu k 31. prosinci 2015. Provozovatel dvou a více spalovacích stacionárních zdrojů namísto plnění 
emisních stropů stanovených pro jednotlivé spalovací stacionární zdroje plní emisní stropy, které jsou součtem emisních 
stropů stanovených těmto spalovacím stacionárním zdrojům.

        (3)  Přechodný režim podle odstavce  1 se v případě plnění specifického emisního limitu pro oxidy dusíku nevztahuje 
na spalovací stacionární zdroje o celkovém jmenovitém tepelném příkonu vyšším než 500 MW spalující pevná paliva, pro 
které bylo první povolení provozu vydáno 1. července 1987 nebo po tomto datu. U plynových turbín se přechodný režim 
podle odstavce  1 vztahuje pouze na emise oxidů dusíku.

        (4)  Přechodný národní plán se nevztahuje na
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a)   spalovací stacionární zdroje v rafineriích spalující plyny s nízkou výhřevností ze zplyňování rafinérských zbytků 
nebo zbytky pocházející z destilace či zpracování při rafinaci surové ropy pro vlastní spotřebu, samostatně či s 
jinými palivy,

b)   spalovací stacionární zdroje s omezenou životností, pokud využijí přechodného režimu podle § 38,
c)   spalovací stacionární zdroje dodávající teplo do soustavy zásobování tepelnou energií, pokud využijí přechodného 

režimu podle § 39.

        (5)  Přechodný národní plán obsahuje seznam spalovacích stacionárních zdrojů zahrnutých do tohoto plánu, které 
nejsou povinny plnit specifický emisní limit stanovený prováděcím právním předpisem pro jednu nebo více znečišťujících 
látek uvedených v odstavci  1, a stanoví pro všechny znečišťující látky, na něž se vztahuje, emisní stropy pro jednotlivé 
spalovací stacionární zdroje podle odstavce  2, opatření plánovaná k zajištění plnění specifických emisních limitů 
stanovených prováděcím právním předpisem nejpozději od 1.  července 2020, způsob monitorování a podávání zpráv o 
jeho plnění.

        (6)  Přechodný národní plán zpracuje ministerstvo a předloží jej nejpozději do 1. ledna 2013 ke schválení Evropské 
komisi. Po schválení Evropskou komisí vyhlásí ministerstvo Přechodný národní plán ve Věstníku Ministerstva životního 
prostředí. Krajský úřad uvede bez prodlení do souladu příslušná povolení provozu se schváleným a vyhlášeným 
Přechodným národním plánem.

        (7)  Ministerstvo vyřadí spalovací stacionární zdroj a jemu příslušející emisní strop z Přechodného národního plánu, 
pokud byl tento spalovací stacionární zdroj zařazen do přechodného režimu podle § 38 nebo § 39 nebo pokud 
provozovatel o vyřazení z Přechodného národního plánu požádá. Provedenou změnu ministerstvo ohlásí Evropské 
komisi a vydá aktualizovanou verzi Přechodného národního plánu ve Věstníku Ministerstva životního prostředí. Krajský 
úřad uvede bez prodlení do souladu jím vydaná příslušná povolení provozu s aktualizovaným Přechodným národním 
plánem.

§ 38

Spalovací stacionární zdroje
s omezenou životností

        (1)  V období od 1. ledna 2016 do 31. prosince 2023 u spalovacích stacionárních zdrojů, jejichž celkový jmenovitý 
tepelný příkon stanovený podle § 4 odst.  7 a 8 je 50 MW a vyšší, není provozovatel povinen plnit specifické emisní limity 
pro oxidy dusíku, tuhé znečišťující látky a oxid siřičitý stanovené prováděcím právním předpisem nebo technickou 
podmínku nahrazující specifický emisní limit pro oxid siřičitý podle § 4 odst.  6, pokud provozovatel nejpozději do 1. ledna 
2014 ohlásil krajskému úřadu využití maximálního povoleného počtu 17 500 provozních hodin těmto spalovacím 
stacionárním zdrojům pro toto období. Po vyčerpání počtu provozních hodin nebo k 31. prosinci 2023 dojde k ukončení 
provozu těchto spalovacích stacionárních zdrojů. Krajský úřad provede bez prodlení odpovídající změnu jím vydaného 
povolení provozu.

        (2)  Přechodný režim podle odstavce  1 se v případě plnění specifického emisního limitu pro oxidy dusíku nevztahuje 
na spalovací stacionární zdroje o celkovém jmenovitém tepelném příkonu vyšším než 500 MW spalující pevná paliva, pro 
které bylo první povolení provozu vydáno 1. července 1987 nebo později.

        (3)  Provozovatel spalovacích stacionárních zdrojů je povinen v období uvedeném v odstavci  1 dodržovat emisní 
limity a emisní stropy stanovené v povolení provozu a platné k 31. prosinci 2015.

§ 39

Spalovací stacionární zdroje dodávající teplo do soustavy zásobování tepelnou energií

        (1)  V období od 1. ledna 2016 do 31. prosince 2022 u spalovacích stacionárních zdrojů, jejichž celkový jmenovitý 
tepelný příkon stanovený podle § 4 odst.  7 a 8 je od 50 MW do 200 MW včetně, u nichž bylo první povolení provozu 
vydáno před 27. listopadem 2002 nebo pro něž byla podána úplná žádost o první povolení provozu před tímto datem a 
které byly uvedeny do provozu nejpozději 27. listopadu 2003, není provozovatel povinen plnit specifické emisní limity pro 
oxidy dusíku, tuhé znečišťující látky a oxid siřičitý stanovené prováděcím právním předpisem nebo technickou podmínku 
nahrazující specifický emisní limit pro oxid siřičitý podle § 4 odst.  6, pokud nejméně 50 % využitelného vyrobeného tepla, 
vyjádřeno jako klouzavý průměr za období pěti let, je dodáváno ve formě páry nebo horké vody do soustavy zásobování 

tepelnou energií podle energetického zákona26).

        (2)  O zařazení do přechodného režimu podle odstavce  1 musí provozovatel požádat krajský úřad nejpozději do 30. 
června 2015. Krajský úřad provede na základě žádosti odpovídající změnu jím vydaného povolení provozu.

Page 29 of 38201/2012 Sb. Zákon o ochraně ovzduší

4.12.2013http://www.esipa.cz/sbirka/sbsrv.dll/sb?PRINT=1&amp;DR=SB&amp;CP=2012s201



        (3)  Provozovatel spalovacích stacionárních zdrojů je povinen v období uvedeném v odstavci  1 dodržovat emisní 
limity a emisní stropy stanovené v povolení provozu a platné k 31. prosinci 2015.

ČÁST OSMÁ

SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZRUŠOVACÍ USTANOVENÍ

§ 40

Společná ustanovení

        (1)  Při rozhodování podle tohoto zákona o dvou nebo více stacionárních zdrojích v rámci jedné provozovny4) vede 

orgán ochrany ovzduší společné řízení podle správního řádu27).

        (2)  Závazné stanovisko podle § 11 odst.  2 písm.  c) a povolení provozu podle § 11 odst.  2 písm.  d) se nevydá 
podle tohoto zákona, pokud je jeho vydání nahrazeno postupem v řízení o vydání integrovaného povolení podle jiného 

právního předpisu28). Ostatní ustanovení tohoto zákona tím nejsou dotčena.

        (3)  Práva a povinnosti vyplývající z rozhodnutí vydaných podle tohoto zákona provozovateli přecházejí na právní 
nástupce provozovatele.

        (4)  Ustanovení tohoto zákona a jeho prováděcích právních předpisů stanovující technické požadavky a další 
podmínky vztahující se na výrobky podle jiného právního předpisu jsou technickými předpisy podle tohoto jiného právního 

předpisu12).

        (5)  Na zařazování do Přechodného národního plánu a vyřazování z Přechodného národního plánu podle § 37 se 
nevztahuje správní řád.

Přechodná ustanovení
§ 41

        (1)  Správní řízení na úseku ochrany ovzduší, která nebyla pravomocně skončena přede dnem nabytí účinnosti 
tohoto zákona, se dokončí podle dosavadních právních předpisů.

        (2)  Národní program podle § 8 zpracuje ministerstvo do 1 roku ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

        (3)  Program zlepšování kvality ovzduší podle § 9 zpracuje ministerstvo pro každou zónu a aglomeraci nejpozději do 
2 let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Do doby vydání programů zlepšování kvality ovzduší platí programy vydané 
podle zákona č. 86/2002 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

        (4)  Povolení vydaná podle § 17 odst.  1 písm.  d) a § 17 odst.  2 zákona č. 86/2002 Sb., ve znění účinném do dne 
nabytí účinnosti tohoto zákona, a rozhodnutí podle § 5 odst.  10 a § 11 odst.  1 písm.  h) zákona č. 86/2002 Sb., ve znění 
účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, jsou-li v souladu s požadavky na obsah povolení provozu podle tohoto 
zákona, se považují za povolení provozu podle tohoto zákona.

        (5)  Provozovatel stacionárního zdroje uvedeného v příloze č. 2 k tomuto zákonu, jehož povolení není v souladu s 
požadavky na obsah povolení provozu podle tohoto zákona, musí požádat o jeho změnu nebo o nové povolení provozu 
podle tohoto zákona do 2 let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Do doby rozhodnutí o této žádosti platí povolení a 
rozhodnutí vydaná podle dosavadních právních předpisů.

        (6)  Provozovatel stacionárního zdroje uvedeného v příloze č. 2 k tomuto zákonu, který byl uveden do provozu před 
nabytím účinnosti tohoto zákona a který nemá vydané povolení podle § 17 odst.  1 písm.  d) zákona č. 86/2002 Sb., ve 
znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, musí požádat o povolení provozu podle tohoto zákona do 1 roku 
ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

        (7)  Plány zavedení zásad správné zemědělské praxe u stacionárního zdroje znečišťování ovzduší schválené podle 
zákona č. 86/2002 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se považují za provozní řády podle 
tohoto zákona.
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        (8)  Provozovatel stacionárního zdroje uvedeného v příloze č. 4 k tomuto zákonu, který podle dosavadních právních 
předpisů neměl povinnost zjišťovat úroveň znečišťování kontinuálním měřením, je povinen provádět kontinuální měření 
podle § 6 odst.  5 od 1. ledna 2013.

        (9)  U spalovacích stacionárních zdrojů, jejichž celkový jmenovitý tepelný příkon stanovený podle § 4 odst.  7 je 50 
MW a vyšší, u nichž bylo první povolení provozu vydáno před 1. červencem 1987, plní provozovatel do 31. prosince 2015 
včetně emisní stropy, specifické emisní limity a technické podmínky provozu stanovené před nabytím účinnosti tohoto 
zákona. Provozovatel dvou a více spalovacích stacionárních zdrojů podle věty první může namísto plnění emisních 
stropů pro tyto spalovací stacionární zdroje jednotlivě, plnit emisní stropy, které jsou součtem emisních stropů 
stanovených těmto spalovacím stacionárním zdrojům. V důsledku plnění emisních stropů v součtu nesmí dojít k 
překročení součtu emisních stropů stanovených pro stacionární zdroje daného provozovatele umístěné v aglomeraci.

        (10)  Provozovatel spalovacího stacionárního zdroje o jmenovitém elektrickém výkonu 300 MW a vyšším, pro který 
bylo vydáno první povolení provozu v období od 25. června 2009 do nabytí účinnosti tohoto zákona, je povinen předložit 
krajskému úřadu odůvodněné posouzení splnění podmínek podle § 11 odst.  10 do 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti 
tohoto zákona. Jsou-li podmínky uvedené v § 11 odst.  10 splněny, zajistí krajský úřad v dohodě s orgánem územního 
plánování nebo stavebním úřadem, aby byl v místě stacionárního zdroje vyhrazen vhodný prostor pro umístění zařízení 

nezbytného pro zachytávání a stlačování oxidu uhličitého postupem podle jiného právního předpisu6).

        (11)  Nařízení obcí a krajů, kterými byly vydány regulační řády na základě zmocnění obsaženém v zákoně č. 
86/2002 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, pozbývají platnosti uplynutím 2 let ode dne nabytí 
účinnosti tohoto zákona.

        (12)  V kalendářním roce 2013 stanoví krajský úřad poplatníkovi, u kterého výše poplatku za jednu nebo více 
znečišťujících látek uvedených v příloze č. 9 k tomuto zákonu za kalendářní rok 2012 přesáhla částku 200 000 Kč, v 
platebním výměru podle § 15 odst.  9 kromě poplatku za skončené poplatkové období a záloh na následující kalendářní 
rok také zálohy na poplatek za rok 2013 a lhůty jejich splatnosti.

        (13)  Výše poplatku za znečišťování za kalendářní rok 2012 se vypočítá podle § 19 zákona č. 86/2002 Sb., ve znění 
účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

        (14)  Zprávu o emisích podle § 20 odst.  3 předloží dodavatel pohonných hmot poprvé za kalendářní rok 2013 v 
termínu do 15. března 2014.

        (15)  Provozovatel spalovacího stacionárního zdroje na pevná paliva o jmenovitém tepelném příkonu od 10 do 300 
kW včetně, který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění, je povinen zajistit provedení první 
kontroly technického stavu a provozu zdroje podle § 17 odst.  1 písm.  h) nejpozději do 31. prosince 2016.

        (16)  Provozovatel spalovacího stacionárního zdroje na pevná paliva o jmenovitém tepelném příkonu od 10 do 300 
kW včetně, který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění, je povinen provozovat zdroj v 
souladu s požadavky uvedenými v § 17 odst.  1 písm.  g) nejpozději do 10 let od nabytí účinnosti tohoto zákona.

§ 42

        (1)  Pro činnost jednorázového měření emisí se autorizace k měření emisí vydaná podle zákona č. 86/2002 Sb., ve 
znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, považuje za autorizaci podle § 32 odst.  1 písm.  a) tohoto zákona.

        (2)  Pro činnost měření úrovně znečištění se autorizace k měření imisí vydaná podle zákona č. 86/2002 Sb., ve 
znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, považuje za autorizaci podle § 32 odst.  1 písm.  b) tohoto zákona.

        (3)  Pro činnost dohledu nad tepelným zpracováním odpadu se autorizace k dohledu nad provozem spalovny 
odpadu nebo zařízení schváleného pro spoluspalování odpadu vydaná podle zákona č. 86/2002 Sb., ve znění účinném 
do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, považuje za autorizaci podle § 32 odst.  1 písm.  c) tohoto zákona.

        (4)  Pro činnost zpracování odborného posudku se autorizace ke zpracování odborného posudku vydaná podle 
zákona č. 86/2002 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, považuje za autorizaci podle § 32
odst.  1 písm.  d) tohoto zákona.

        (5)  Pro činnost zpracování rozptylové studie se autorizace ke zpracování rozptylové studie vydaná podle zákona č. 
86/2002 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, považuje za autorizaci podle § 32 odst.  1 
písm.  e) tohoto zákona.

        (6)  Pro činnost ověřování množství emisí skleníkových plynů podle jiného právního předpisu23) se autorizace k 

ověřování množství emisí skleníkových plynů podle jiného právního předpisu23) vydaná podle zákona č. 86/2002 Sb., ve 
znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, považuje za autorizaci podle § 32 odst.  1 písm.  f) tohoto zákona.
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§ 43

Zrušovací ustanovení

        Zrušuje se:

  1.
Zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší).

  2.
Zákon č. 92/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších 
zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění zákona č. 521/2002 Sb.

  3.
Zákon č. 385/2005 Sb., kterým se mění zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších 
zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů.

4.
Zákon č. 180/2007 Sb., kterým se mění zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších 
zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů.

5.
Zákon č. 483/2008 Sb., kterým se mění zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších 
zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů.

6.
Zákon č. 172/2010 Sb., kterým se mění zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších 
zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů.

7.
Část druhá zákona č. 521/2002 Sb., kterým se mění zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a o omezování 
znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), a 
zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší).

  8.
Část šestnáctá zákona č. 186/2004 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Celní 
správě České republiky, ve znění zákona č. 189/2006 Sb.

  9.
Část třetí zákona č. 695/2004 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů a o 
změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

10.
Část třetí zákona č. 180/2005 Sb., o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a o změně některých 
zákonů (zákon o podpoře využívání obnovitelných zdrojů), ve znění pozdějších předpisů.

11.
Část čtyřicátá pátá zákona č. 444/2005 Sb., kterým se mění zákon č. 531/1990 Sb., o územních finančních 
orgánech, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, ve znění pozdějších předpisů.

12.
Část dvacátá osmá zákona č. 186/2006 Sb., o změně některých zákonů souvisejících s přijetím stavebního zákona 
a zákona o vyvlastnění.

13.
Část druhá zákona č. 212/2006 Sb., kterým se mění zákon č. 695/2004 Sb., o podmínkách obchodování s 
povolenkami na emise skleníkových plynů a o změně některých zákonů, zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší 
a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 
455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

14.
Část třetí zákona č. 222/2006 Sb., kterým se mění zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování 
znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), ve 
znění pozdějších předpisů, a některé další zákony.

15.
Část desátá zákona č. 230/2006 Sb., kterým se mění zákon č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění 
pozdějších předpisů, a další související zákony, ve znění zákona č. 281/2009 Sb.

16.
Část sedmdesátá osmá zákona č. 296/2007 Sb., kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech 
jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé zákony v souvislosti s jeho přijetím, ve 
znění pozdějších předpisů.

17.
Část čtvrtá zákona č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném 
systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů.

18.
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Část druhá zákona č. 37/2008 Sb., kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění 
pozdějších předpisů, zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o 
ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 61/1997 Sb., o lihu a o změně a doplnění zákona č. 
455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona České 
národní rady č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o lihu), ve znění 
pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 292/2009 Sb.

19.
Část třicátá sedmá zákona č. 124/2008 Sb., kterým se mění zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění 
pozdějších předpisů, a některé další zákony, ve znění zákona č. 278/2009 Sb.

20.
Část dvacátá třetí zákona č. 223/2009 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o volném 
pohybu služeb.

21.
Část sto dvacátá devátá zákona č. 227/2009 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o 
základních registrech, ve znění pozdějších předpisů.

22.
Část sto šestá zákona č. 281/2009 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím daňového řádu, ve 
znění zákona č. 153/2010 Sb.

23.
Část čtvrtá zákona č. 292/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění 
pozdějších předpisů, a další související zákony.

24.
Část druhá zákona č. 164/2010 Sb., kterým se mění zákon č. 695/2004 Sb., o podmínkách obchodování s 
povolenkami na emise skleníkových plynů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 
86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění 
pozdějších předpisů.

25.
Část druhá zákona č. 77/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování 
životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.

26.
Část druhá zákona č. 91/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách a čerpacích 
stanicích pohonných hmot a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pohonných hmotách), ve znění 
pozdějších předpisů, a zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o 
ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů.

27.
Část první zákona č. 221/2011, kterým se mění zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých 
dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních 
daních, ve znění pozdějších předpisů.

28.
Část první zákona č. 288/2011, kterým se mění zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých 
dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních 
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

29.
Část šedesátá druhá zákona č. 375/2011 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o 
zdravotních službách, zákona o specifických zdravotních službách a zákona o zdravotnické záchranné službě.

30.
Předmět podnikání „Měření znečišťujících a pachových látek, ověřování množství emisí skleníkových plynů a 
zpracování rozptylových studií“ v příloze č. 2 ŽIVNOSTI VÁZANÉ k zákonu č. 455/1991 Sb., o živnostenském 
podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

31.
Nařízení vlády č. 351/2002 Sb., kterým se stanoví závazné emisní stropy pro některé látky znečišťující ovzduší a 
způsob přípravy a provádění emisních inventur a emisních projekcí.

32.
Nařízení vlády č. 354/2002 Sb., kterým se stanoví emisní limity a další podmínky pro spalování odpadu.

33.
Nařízení vlády č. 417/2003 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 351/2002 Sb., kterým se stanoví závazné emisní 
stropy pro některé látky znečišťující ovzduší a způsob přípravy a provádění emisních inventur a emisních projekcí.

34.
Nařízení vlády č. 206/2006 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 354/2002 Sb., kterým se stanoví emisní limity a 
další podmínky pro spalování odpadu.

35.
Nařízení vlády č. 597/2006 Sb., o sledování a vyhodnocování kvality ovzduší.

36.
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Nařízení vlády č. 615/2006 Sb., o stanovení emisních limitů a dalších podmínek provozování ostatních 
stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší.

37.
Nařízení vlády č. 146/2007 Sb., o emisních limitech a dalších podmínkách provozování spalovacích stacionárních 
zdrojů znečišťování ovzduší.

38.
Nařízení vlády č. 372/2007 Sb., o národním programu snižování emisí ze stávajících zvláště velkých spalovacích 
zdrojů.

39.
Nařízení vlády č. 475/2009 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 615/2006 Sb., o stanovení emisních limitů a 
dalších podmínek provozování ostatních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší.

40.
Nařízení vlády č. 476/2009 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 146/2007 Sb., o emisních limitech a dalších 
podmínkách provozování spalovacích stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší.

41.
Nařízení vlády č. 42/2011 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 597/2006 Sb., o sledování a vyhodnocování kvality 
ovzduší.

42.
Nařízení vlády č. 294/2011 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 615/2006 Sb., o stanovení emisních limitů a 
dalších podmínek provozování ostatních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší.

43.
Vyhláška č. 553/2002 Sb., kterou se stanoví hodnoty zvláštních imisních limitů znečišťujících látek, ústřední 
regulační řád a způsob jeho provozování včetně seznamu stacionárních zdrojů podléhajících regulaci, zásady pro 
vypracování a provozování krajských a místních regulačních řádů a způsob a rozsah zpřístupňování informací o 
úrovni znečištění ovzduší veřejnosti.

44.
Vyhláška č. 42/2005 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 553/2002 Sb., kterou se 
stanoví hodnoty zvláštních imisních limitů znečišťujících látek, ústřední regulační řád a způsob jeho provozování 
včetně seznamu stacionárních zdrojů podléhajících regulaci, zásady pro vypracování a provozování krajských a 
místních regulačních řádů a způsob a rozsah zpřístupňování informací o úrovni znečištění ovzduší veřejnosti.

45.
Vyhláška č. 362/2006 Sb., o způsobu stanovení koncentrace pachových látek, přípustné míry obtěžování 
zápachem a způsobu jejího zjišťování.

46.
Vyhláška č. 199/2011 Sb., o stanovení požadavků na kvalitu paliv používaných pro vnitrozemská a námořní 
plavidla z hlediska ochrany ovzduší.

47.
Vyhláška č. 13/2009 Sb., o stanovení požadavků na kvalitu paliv pro stacionární zdroje z hlediska ochrany ovzduší.

48.
Vyhláška č. 205/2009 Sb., o zjišťování emisí ze stacionárních zdrojů a o provedení některých dalších ustanovení 
zákona o ochraně ovzduší.

49.
Vyhláška č. 279/2009 Sb., o předcházení emisím regulovaných látek a fluorovaných skleníkových plynů.

50.
Vyhláška č. 373/2009 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 553/2002 Sb., kterou se 
stanoví hodnoty zvláštních imisních limitů znečišťujících látek, ústřední regulační řád a způsob jeho provozování 
včetně seznamu stacionárních zdrojů podléhajících regulaci, zásady pro vypracování a provozování krajských a 
místních regulačních řádů a způsob a rozsah zpřístupňování informací o úrovni znečištění ovzduší veřejnosti.

51.
Vyhláška č. 17/2010 Sb., kterou se mění vyhláška č. 205/2009 Sb., o zjišťování emisí ze stacionárních zdrojů a o 
provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší.

52.
Vyhláška č. 337/2010 Sb., o emisních limitech a dalších podmínkách provozu ostatních stacionárních zdrojů 
znečišťování ovzduší emitujících a užívajících těkavé organické látky a o způsobu nakládání s výrobky 
obsahujícími těkavé organické látky.

53.
Vyhláška č. 257/2011 Sb., kterou se mění vyhláška č. 337/2010 Sb., o emisních limitech a dalších podmínkách 
provozu ostatních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší emitujících a užívajících těkavé organické látky a o 
způsobu nakládání s výrobky obsahujícími těkavé organické látky.

ČÁST DEVÁTÁ

ÚČINNOST
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§ 44

        Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. září 2012, s výjimkou ustanovení

a)   § 11 odst.  5 a § 15 odst.  1 až 5 a 7 až 14, která nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2013, 
b)   § 15 odst.  6, které nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2017,
c)   části I přílohy č. 10 k tomuto zákonu, která nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2014, a části II přílohy č. 10 k tomuto 

zákonu, která nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2018,
d)   bodu 1.5. části B přílohy č. 4, které nabývá účinnosti dnem 7. ledna 2013.

Němcová v. r.

Klaus v. r.

Nečas v. r.

_______________________________

1)
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/50/ES ze dne 21. května 2008 o kvalitě vnějšího ovzduší a čistším 
ovzduší pro Evropu.
Směrnice Evropského Parlamentu a Rady 2004/107/ES ze dne 15. prosince 2004 o obsahu arsenu, kadmia, rtuti, 
niklu a polycyklických aromatických uhlovodíků ve vnějším ovzduší.
Směrnice Evropského Parlamentu a Rady 2001/81/ES ze dne 23. října 2001 o národních emisních stropech pro 
některé znečišťující látky.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/76/ES ze dne 4. prosince 2000 o spalování odpadů.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/80/ES ze dne 23. října 2001 o omezení emisí některých 
znečišťujících látek do ovzduší z velkých spalovacích zařízení.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/42/ES ze dne 21. dubna 2004 o omezování emisí těkavých 
organických sloučenin vznikajících při používání organických rozpouštědel v některých barvách a lacích a 
výrobcích pro opravy nátěru vozidel a o změně směrnice 1999/13/ES .
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/30/ES ze dne 23. dubna 2009, kterou se mění směrnice 98/70/ES , 
pokud jde o specifikaci benzinu, motorové nafty a plynových olejů, zavedení mechanismu pro sledování a snížení 
emisí skleníkových plynů, a směrnice Rady 1999/32/ES , pokud jde o specifikaci paliva používaného plavidly 
vnitrozemské plavby, a kterou se ruší směrnice 93/12/EHS .
Směrnice Evropského Parlamentu a Rady 2010/75/EU ze dne 24. listopadu 2010 o průmyslových emisích 
(integrované prevenci a omezení znečištění).

2)
Zákon č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a 
doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

3)
Například zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů, zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve 
znění pozdějších předpisů, zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.

4)
§ 7 odst.  3 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník.

5)
§ 11 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení).

6)
Například zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 
předpisů, zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a státní báňské správě, ve znění pozdějších 
předpisů.

7)
§ 14 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.

8)
§ 28 zákona č. 164/2001 Sb., o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích přírodních minerálních vod, přírodních 
léčebných lázních, lázeňských místech (lázeňský zákon).

9)
Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.
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10)
Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním 
provozu), ve znění pozdějších předpisů.

11)
Zákon č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění 
ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí, ve znění pozdějších předpisů.

12)
Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů.

13)
Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

14)
Například zákon č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými 
látkami nebo chemickými přípravky a o změně zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně 
některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení 
některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o 
prevenci závažných havárií), ve znění pozdějších předpisů.

15)
Vyhláška č. 133/2010 Sb., o požadavcích na pohonné hmoty, o způsobu sledování a monitorování složení a jakosti 
pohonných hmot a o jejich evidenci (vyhláška o jakosti a evidenci pohonných hmot).

16)
Zákon č. 189/1999 Sb., o nouzových zásobách ropy, o řešení stavů ropné nouze a o změně některých 
souvisejících zákonů (zákon o nouzových zásobách ropy), ve znění pozdějších předpisů.

17)
Zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů.

18)
§ 829 a násl. občanského zákoníku.

19)
Zákon č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, ve znění pozdějších předpisů.

20)
Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů.

21)
Zákon č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, ve znění pozdějších předpisů.

22)
Zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů.

23)
Zákon č. 695/2004 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů, ve znění 
pozdějších předpisů.

24)
§ 15 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve 
znění zákona č. 490/2009 Sb.

25)
§ 163 odst.  4 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.

26)
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.

27)
§ 140 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.

28)
Zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o 
změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), ve znění pozdějších předpisů.

Příloha č. 1 k zákonu č. 201/2012 Sb.
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Imisní limity a povolený počet jejich překročení za kalendářní rok
Příloha PDF (110 kB) 

Příloha č. 2 k zákonu č. 201/2012 Sb.

Vyjmenované stacionární zdroje
Příloha PDF (408 kB) 

Příloha č. 3 k zákonu č. 201/2012 Sb.

Seznam zón a aglomerací
Příloha PDF (47 kB) 

Příloha č. 4 k zákonu č. 201/2012 Sb.

Výčet typů stacionárních zdrojů, které provádějí jednorázové měření emisí
znečiošťujících látek, pro které nejsou stanoveny specifické emisní limity, a stacionárních

zdrojů, které prováděkéí kontinuální měření emisí, a rozsah měřených znečišťujících 
látek a provozních parametrů

Příloha PDF (231 kB) 

Příloha č. 5 k zákonu č. 201/2012 Sb.

Obsah programu zlepšování kvality ovzduší
Příloha PDF (69 kB) 

Příloha č. 6 k zákonu č. 201/2012 Sb.

Smogové situace a podmínky jejich vzniku a ukončení
Příloha PDF (118 kB) 

Příloha č. 7 k zákonu č. 201/2012 Sb.

Obsahové náležitosti žádosti o povolení provozu
Příloha PDF (95 kB) 

Příloha č. 8 k zákonu č. 201/2012 Sb.

Výjimky z omezení provozu v nízkoemisních zónách
Příloha PDF (68 kB) 

Příloha č. 9 k zákonu č. 201/2012 Sb.

Sazby poplatků za znečišťování a koeficienty úrovně emisí
Příloha PDF (39 kB) 

Příloha č. 10 k zákonu č. 201/2012 Sb.

Minimální emisní požadavky na spalovací stacionární zdroje o jmenovitém tepelném 
příkonu 300 kW a nižším, určené pro připojení na teplovodní soustavu ústředního 
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vytápění, pro účely uvádění výrobků na trh
Příloha PDF (98 kB) 

Příloha č. 11 k zákonu č. 201/2012 Sb.

Minimální emisní požadavky na spalovací stacionární zdroj na pevná paliva
o jmenovitém tepelném příkonu od 10 do 300 kW včetně, který slouží jako zdroj 

tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění
Příloha PDF (50 kB) 
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100/2001 Sb.
Zákon o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o 
posuzování vlivů na životní prostředí)
Částka: 040 Druh předpisu: Zákon

Rozeslána dne: 20. března 2001 Autor předpisu: Parlament

Přijato: 20.2.2001 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2002

Platnost předpisu: Ano Pozbývá účinnosti:

Novely předpisu
93/2004 Sb.( 1. května 2004 ); 163/2006 Sb.( 27. dubna 2006 ); 186/2006 Sb.( 1. ledna 2007 ); 216/2007 Sb.( 22. srpna 2007 ); 
124/2008 Sb.( 1. července 2008 ); 436/2009 Sb.( 11. prosince 2009 ); 49/2010 Sb. Úplné znění ( 11. prosince 2009 ); 
223/2009 Sb.( 28. prosince 2009 ); 227/2009 Sb.( 1. července 2010 ); 38/2012 Sb.( 31. ledna 2012 ); 85/2012 Sb.( 19. dubna 
2012 ); 167/2012 Sb.( 1. července 2012 ); 350/2012 Sb.( 1. ledna 2013 ); 

Předpisem se mění
455/1991 Sb.; 17/1992 Sb. - ruší § 20 až 26 a přílohy 1 až 4; 244/1992 Sb.; 

Související předpisy
437/2009 Sb.; 

Prováděcí předpisy
457/2001 Sb.; 353/2004 Sb.; 

Oblasti
Živnostenské a jiné podnikání; Životní prostředí

Věcný rejstřík
Životní prostředí, ochrana přírody; Živnostenské podnikání, živnostenské úřady

OKEČ
14.000; 45.000; 71.000; 90.000;

CZ-NACE
12; 68; 77;

Normy
ISO14001-1; ISO14001-2; ISO14001-4; ISO14001-6; ISO9001-6.3;

Aktualizované znění předpisu, jak vyplývá ze změn provedených předpisem 350/2012 Sb. s účinností od 1. ledna 2013
(Poslední změny jsou podtrženy)

100

ZÁKON
ze dne 20. února 2001

o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů
(zákon o posuzování vlivů na životní prostředí)

    Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ
POSUZOVÁNÍ VLIVŮ

NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

HLAVA I
POSUZOVÁNÍ VLIVŮ

NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
V ČESKÉ REPUBLICE

Díl 1
Úvodní ustanovení

§ 1

Předmět úpravy

    (1) Zákon v souladu s právem Evropských společenství1) upravuje posuzování vlivů na životní prostředí a veřejné 
zdraví (dále jen "posuzování vlivů na životní prostředí") a postup fyzických osob, právnických osob, správních úřadů a 
územních samosprávných celků (obcí a krajů) při tomto posuzování.
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    (2) Posuzování vlivů na životní prostředí podléhají v tomto zákoně vymezené záměry a koncepce, jejichž provedení by 
mohlo závažně ovlivnit životní prostředí.

    (3) Účelem posuzování vlivů na životní prostředí je získat objektivní odborný podklad pro vydání rozhodnutí, popřípadě 

opatření podle zvláštních právních předpisů1a) , a přispět tak k udržitelnému rozvoji společnosti1b) Tento podklad je 

jedním z podkladů v řízeních podle zvláštních právních předpisů.1a)

§ 2

Rozsah posuzování

    Posuzují se vlivy na veřejné zdraví a vlivy na životní prostředí, zahrnující vlivy na živočichy a rostliny, ekosystémy, 
půdu, horninové prostředí, vodu, ovzduší, klima a krajinu, přírodní zdroje, hmotný majetek a kulturní památky, vymezené 

zvláštními právními předpisy2) a na jejich vzájemné působení a souvislosti.

§ 3

Základní pojmy

    Pro účely tohoto zákona se rozumí

a)   záměrem stavby, činnosti a technologie uvedené v příloze č. 1 k tomuto zákonu,
b)   koncepcí strategie, politiky, plány nebo programy zpracované nebo zadané orgánem veřejné správy a následně 

orgánem veřejné správy schvalované nebo ke schválení předkládané,
c)    dotčeným územím území, jehož životní prostředí a obyvatelstvo by mohlo být závažně ovlivněno provedením 

záměru nebo koncepce,
d)   dotčeným územním samosprávným celkem územní samosprávný celek, jehož správní obvod alespoň zčásti tvoří 

dotčené území,

e)   dotčeným správním úřadem správní úřad, který hájí zájmy chráněné zvláštními právními předpisy2) a jehož 
územně správní obvod alespoň zčásti tvoří dotčené území, a Česká inspekce životního prostředí,

f)     příslušným úřadem Ministerstvo životního prostředí (§ 21) nebo orgán kraje v přenesené působnosti, v jehož 
územně správním obvodu je navržen záměr nebo pro jehož územně správní obvod je zpracovávána koncepce (§ 
22).

Díl 2
Posuzování vlivů záměru na životní prostředí

§ 4

Předmět posuzování vlivů záměru
na životní prostředí

    (1)  Předmětem posuzování podle tohoto zákona jsou

a)   záměry uvedené v příloze č. 1 k tomuto zákonu kategorii I a změny těchto záměrů, pokud změna záměru vlastní 
kapacitou nebo rozsahem dosáhne příslušné limitní hodnoty, je-li uvedena; tyto záměry a změny záměrů podléhají 
posuzování vždy,

b)   změny záměru uvedeného v příloze č. 1 k tomuto zákonu kategorii I, pokud má být významně zvýšena jeho 
kapacita a rozsah nebo pokud se významně mění jeho technologie, řízení provozu nebo způsob užívání a nejedná
-li se o změny podle písmene a); tyto změny záměrů podléhají posuzování, pokud se tak stanoví ve zjišťovacím 
řízení,

c)    záměry uvedené v příloze č. 1 k tomuto zákonu kategorii II a změny těchto záměrů, pokud změna záměru vlastní 
kapacitou nebo rozsahem dosáhne příslušné limitní hodnoty, je-li uvedena, nebo pokud má být významně zvýšena 
jeho kapacita a rozsah nebo pokud se významně mění jeho technologie, řízení provozu nebo způsob užívání; tyto 
záměry a změny záměrů podléhají posuzování, pokud se tak stanoví ve zjišťovacím řízení, 

d)   záměry uvedené v příloze č. 1 k tomuto zákonu, které nedosahují příslušných limitních hodnot, jsou-li uvedeny 
(dále jen "podlimitní záměr") a příslušný úřad stanoví, že budou podléhat zjišťovacímu řízení; tyto záměry 
podléhají posuzování, pokud se tak stanoví ve zjišťovacím řízení,

e)   stavby, činnosti a technologie, které podle stanoviska orgánu ochrany přírody vydaného podle zvláštního právního 

předpisu2a) mohou samostatně nebo ve spojení s jinými významně ovlivnit území evropsky významné lokality nebo 
ptačí oblasti; tyto stavby, činnosti a technologie podléhají posuzování, pokud se tak stanoví ve zjišťovacím řízení.
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f)     zrušeno zákonem č. 436/2009 Sb. (účinnost: 11. prosince 2009)

    (2) Předmětem posuzování podle tohoto zákona dále není záměr, popřípadě jeho část, o kterém rozhodne vláda v 

případě nouzového stavu, stavu ohrožení a válečného stavu,3) z naléhavých důvodů obrany nebo plnění mezinárodních 
smluv, kterými je Česká republika vázána, a v případě, kdy záměr slouží k bezprostřednímu odvrácení důsledků nebo ke 
zmírnění nepředvídatelné události, která by mohla vážně ohrozit zdraví, bezpečnost, majetek obyvatelstva nebo životní 
prostředí. O záměrech, které podléhají posuzování vlivů na životní prostředí přesahujících hranice České republiky podle 
§ 11, tak nelze stanovit. U záměru vyloučeného podle věty první tohoto odstavce je vláda povinna

a)   o tomto rozhodnutí spolu s odůvodněním informovat přiměřeně podle § 16 veřejnost,
b)   zvážit možnost jiného posouzení jeho vlivu na životní prostředí za účasti veřejnosti a o výsledcích tohoto posouzení 

informovat podle § 16 veřejnost,

c)    před vydáním rozhodnutí, popřípadě opatření podle zvláštních právních předpisů1a) informovat Evropskou komisi o 
důvodech vyloučení podle věty první tohoto odstavce a poskytnout jí informace zveřejněné v rámci případného 
posouzení podle písmene b).

§ 5

Způsob posuzování vlivů záměru
na životní prostředí

    (1) Posuzování zahrnuje zjištění, popis, posouzení a vyhodnocení předpokládaných přímých a nepřímých vlivů 
provedení i neprovedení záměru na životní prostředí.

    (2) Při posuzování vlivů záměru na životní prostředí se vychází ze stavu životního prostředí v dotčeném území v době 
oznámení záměru. V dlouhodobém záměru se jeho jednotlivé etapy posuzují samostatně a v kontextu vlivů záměru jako 
celku.

    (3) Při posuzování záměru se hodnotí vlivy na životní prostředí při jeho přípravě, provádění, provozování i jeho 
ukončení, popřípadě důsledky jeho likvidace a dále sanace nebo rekultivace území, pokud povinnost sanace nebo 

rekultivace stanoví zvláštní právní předpis.1a) Posuzuje se běžné provozování i možnost havárie.4)

    (4) Posuzování záměru zahrnuje i návrh opatření k předcházení nepříznivým vlivům na životní prostředí provedením 
záměru, k vyloučení, snížení, zmírnění nebo minimalizaci těchto vlivů, popřípadě ke zvýšení příznivých vlivů na životní 
prostředí provedením záměru, a to včetně vyhodnocení předpokládaných účinků navrhovaných opatření.

§ 6

Oznámení

    (1) Ten, kdo hodlá provést záměr (dále jen "oznamovatel"), je povinen předložit oznámení záměru (dále jen 
"oznámení") příslušnému úřadu. Pokud je záměr navrhován na území více krajů, zasílá oznamovatel oznámení 
Ministerstvu životního prostředí (dále jen "ministerstvo"). V tomto případě ministerstvo rozhodne o tom, který krajský úřad 
je příslušný k provedení posouzení, a postoupí mu neprodleně oznámení k dalšímu řízení.

    (2)  Pokud se jedná o podlimitní záměr, je oznamovatel povinen předložit jeho oznámení písemně v jednom vyhotovení 

nebo elektronickou datovou zprávou, která je podepsána uznávaným elektronickým podpisem4a). Náležitosti oznámení 
podlimitního záměru stanoví příloha č. 3a k tomuto zákonu.

    (3)  Příslušný úřad na základě oznámení podlimitního záměru a s přihlédnutím k zásadám uvedeným v příloze č. 2 k 
tomuto zákonu sdělí do 15 dnů oznamovateli, zda bude podlimitní záměr podléhat zjišťovacímu řízení, a zároveň toto 
sdělení zveřejní na internetu.

    (4)  Oznamovatel je povinen předložit oznámení záměru písemně a na technickém nosiči dat, popřípadě zaslat 
elektronickou poštou (dále jen "v elektronické podobě"), a to v počtu vyhotovení stanoveném dohodou s příslušným 
úřadem. Náležitosti oznámení záměru podle § 4 odst.  1 písm.  a), b), c) a e) stanoví příloha č. 3 k tomuto zákonu. Pokud 
se jedná o záměr, který podléhá posouzení podle přílohy č. 1 k tomuto zákonu, musí oznamovatel vždy uvést nástin 
studovaných hlavních variant a stěžejní důvody pro jeho volbu vzhledem k vlivu na životní prostředí. 

    (5)  Oznamovatel může předložit oznámení s obsahem a rozsahem podle přílohy č. 4 k tomuto zákonu, a to v počtu 
vyhotovení stanoveném dohodou s příslušným úřadem. U záměrů a změn záměrů podle § 4 odst.  1 písm.  a), b) a c) 
může oznamovatel předložit místo oznámení dokumentaci vlivů záměru na životní prostředí (dále jen "dokumentace") 
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podle přílohy č. 4 k tomuto zákonu; v tomto případě se dále postupuje podle § 8. U záměrů, které podléhají posuzování 
vlivů na životní prostředí přesahujících hranice České republiky podle § 11, se oznámení předkládá vždy.

    (6)  Pokud oznámení splňuje náležitosti podle odstavce 4 nebo odstavce 5 věty první, zajistí příslušný úřad do 7 
pracovních dnů ode dne jeho obdržení zveřejnění informace o oznámení podle § 16 a na internetu vždy zveřejní alespoň 
textovou část oznámení. Příslušný úřad v téže lhůtě zašle kopii oznámení s žádostí o vyjádření dotčeným správním 
úřadům a dotčeným územním samosprávným celkům. Orgán kraje v přenesené působnosti (dále jen "orgán kraje") v téže 
lhůtě zašle kopii oznámení ministerstvu.

    (7) Každý může zaslat své písemné vyjádření k oznámení příslušnému úřadu do 20 dnů ode dne zveřejnění informace 
o oznámení. K vyjádřením zaslaným po lhůtě příslušný úřad nemusí přihlížet.

§ 7

Zjišťovací řízení

    (1) Cílem zjišťovacího řízení je upřesnění informací, které je vhodné uvést do dokumentace, a to se zřetelem na

a)   povahu konkrétního záměru nebo druhu záměru,
b)   faktory životního prostředí uvedené v § 2, které mohou být provedením záměru ovlivněny,
c)    současný stav poznatků a metody posuzování.

U záměrů a změn záměrů uvedených v § 4 odst.  1 písm.  b), c), d) a e) je cílem zjišťovacího řízení také zjištění, zda 
záměr nebo jeho změna má významný vliv na životní prostředí, případně zda záměr může samostatně nebo ve spojení s 
jinými významně ovlivnit území evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti, a zda bude posuzován podle tohoto 
zákona.

    (2)  Zjišťovací řízení se zahajuje na podkladě oznámení a provádí se podle zásad (kritérií) uvedených v příloze č. 2 k 
tomuto zákonu. Při určování, zda záměr nebo změna záměru má významné vlivy na životní prostředí, přihlíží příslušný 
úřad vždy k

a)   povaze a rozsahu záměru a jeho umístění,
b)   okolnosti, zda záměr nebo změna záměru svou kapacitou dosahuje limitních hodnot uvedených u záměrů 

příslušného druhu v příloze č. 1 k tomuto zákonu kategorie II,
c)    obdrženým vyjádřením veřejnosti, dotčených správních úřadů a dotčených územních samosprávných celků.

    (3)  Zjišťovací řízení ukončí příslušný úřad nejdéle do 30 dnů ode dne zveřejnění informace o oznámení podle § 16. 
Příslušný úřad po ukončení zjišťovacího řízení neprodleně zašle jeho odůvodněný písemný závěr oznamovateli a zveřejní 
jej podle § 16.

    (4) Pokud bylo předloženo oznámení s náležitostmi podle přílohy č. 4 a příslušný úřad neobdržel žádné odůvodněné 
nesouhlasné vyjádření k němu, může v závěru podle odstavce 3 stanovit, že dokumentaci není třeba zpracovávat a 
oznámení se považuje za dokumentaci. V opačném případě příslušný úřad na základě vyjádření podle předchozí věty ve 
svém závěru podle odstavce 3 stanoví, jak je třeba oznámení dopracovat tak, aby mohlo nahradit dokumentaci.

    (5) V závěru podle odstavce 3 může příslušný úřad navrhnout zpracování variant řešení záměru, které se zpravidla liší 
umístěním, kapacitou, použitou technologií či okamžikem provedení, jestliže je jejich provedení prokazatelně účelné a z 
technických hledisek možné. 

    (6) zrušen zákonem č. 163/2006 Sb.

§ 8

Dokumentace

    (1) Nejde-li o postup podle § 6 odst.  5, zajistí oznamovatel na základě oznámení, vyjádření k oznámení podle § 6 
odst.  7 a závěru zjišťovacího řízení podle § 7 zpracování dokumentace v písemné podobě v počtu vyhotovení 
stanoveném dohodou s příslušným úřadem a v elektronické podobě. V odůvodněných případech, zejména z technických 
a ekonomických důvodů, může příslušný úřad upustit od elektronické podoby mapových, obrazových nebo grafických 
příloh dokumentace. Náležitosti dokumentace jsou uvedeny v příloze č. 4 k tomuto zákonu.

    (2)  Pokud příslušný úřad dojde k závěru, že dokumentace neobsahuje náležitosti na základě tohoto zákona, vrátí ji do 
10 pracovních dnů ode dne, kdy mu byla doručena, oznamovateli; jinak ji v téže lhůtě zašle k vyjádření dotčeným 
správním úřadům a dotčeným územním samosprávným celkům a zajistí zveřejnění informace o dokumentaci podle § 16 a 
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na internetu zveřejní vždy alespoň textovou část dokumentace. Příslušný úřad bez zbytečného odkladu doručí 
dokumentaci zpracovateli posudku o vlivech záměru na životní prostředí (dále jen "posudek").

    (3) Každý se může vyjádřit k dokumentaci u příslušného úřadu, a to písemně do 30 dnů od zveřejnění informace o 
dokumentaci. K vyjádřením zaslaným po lhůtě nemusí úřad přihlížet.

    (4)  Příslušný úřad doručí došlá vyjádření neprodleně po jejich obdržení zpracovateli posudku.

    (5)  Příslušný úřad může na základě obdržených vyjádření k dokumentaci nebo na základě doporučení zpracovatele 
posudku, nejdéle však do 40 dnů ode dne, kdy byla dokumentace záměru doručena zpracovateli posudku, vrátit 
oznamovateli tuto dokumentaci k přepracování nebo doplnění. 

    (6)  V případě vrácení dokumentace podle odstavce 5 se s doplněnou nebo přepracovanou dokumentací nakládá podle 
odstavce 2. Příslušný úřad doplněnou nebo přepracovanou dokumentaci předá neprodleně zpracovateli posudku. 
Doplnění dokumentace může být zasláno k vyjádření dotčeným správním úřadům a dotčeným územním samosprávným 
celkům a zveřejněno podle § 16 až současně s posudkem.

§ 9

Posudek

    (1) Příslušný úřad smluvně zajistí zpracování posudku osobou k tomu oprávněnou podle § 19 (dále jen "zpracovatel 
posudku").

    (2) Zpracovatel posudku zpracuje tento posudek na základě dokumentace, popřípadě oznámení a všech podaných 
vyjádření k nim. Náležitosti posudku jsou uvedeny v příloze č. 5 k tomuto zákonu.

    (3) Doba pro zpracování posudku nesmí být delší než 60 dnů ode dne, kdy byla dokumentace včetně všech 
obdržených vyjádření k ní zpracovateli posudku doručena. Tato lhůta může být v odůvodněných, zejména složitých, 
případech překročena, nejdéle však o dalších 30 dnů.

    (4) Pokud si zpracovatel posudku vyžádá dílčí podklady k ověření údajů o vlivech provedení záměru na životní 
prostředí od jiných odborníků, je povinen tuto skutečnost v posudku uvést. Ten, kdo se podílel na zpracování oznámení 
nebo dokumentace, se nemůže ani dílčím způsobem zúčastnit na zpracování posudku.

    (5)  Zpracovatel posudku nesmí posuzovanou dokumentaci přepracovávat ani ji doplňovat.

    (6) Oznamovatel je povinen na vlastní náklady poskytnout zpracovateli posudku podklady, které byly použity pro 
zpracování dokumentace a další údaje nezbytné pro zpracování posudku, a to do 5 pracovních dnů ode dne, kdy obdržel 
žádost zpracovatele posudku.

    (7) Zpracovatel posudku zašle posudek příslušnému úřadu v dohodnutém počtu, termínu a formě. Pokud posudek 
splňuje náležitosti podle odstavce 2, zašle jej příslušný úřad do 10 pracovních dnů ode dne jeho obdržení oznamovateli, 
dotčeným správním úřadům a dotčeným územním samosprávným celkům. V téže lhůtě zveřejní posudek na internetu a 
zajistí zveřejnění informace o posudku záměru podle § 16. Pokud posudek nesplňuje náležitosti podle tohoto zákona, 
příslušný úřad jej vrátí do 10 pracovních dnů ode dne obdržení zpracovateli posudku k doplnění nebo přepracování.

    (8) K posudku je každý oprávněn zaslat příslušnému úřadu písemné vyjádření ve lhůtě do 30 dnů ode dne zveřejnění 
informace o něm, popřípadě se k němu vyjádřit na veřejném projednání podle odstavce 9. K vyjádřením zaslaným po 
uplynutí této lhůty nemusí příslušný úřad při dalším postupu přihlížet.

    (9)  Příslušný úřad může upustit od konání veřejného projednání dokumentace a posudku podle § 17, neobdržel-li 
žádné odůvodněné nesouhlasné vyjádření k dokumentaci.

    (10)  Zpracovatel posudku vypořádá obdržená písemná vyjádření k posudku a vyjádření z veřejného projednání a na 
jejich základě popřípadě upraví návrh stanoviska. Toto vypořádání předá spolu s návrhem stanoviska příslušnému úřadu 
do 10 dnů po uplynutí lhůty podle odstavce 8.

§ 10

Stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru
na životní prostředí
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    (1) Příslušný úřad vydá na základě dokumentace, popřípadě oznámení, posudku a veřejného projednání podle § 9 
odst. 9 a vyjádření k nim uplatněných stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí (dále jen 
"stanovisko") ve lhůtě do 30 dnů ode dne uplynutí lhůty pro vyjádření k posudku. Náležitosti stanoviska jsou uvedeny v 
příloze č. 6 k tomuto zákonu.

    (2) Příslušný úřad zašle stanovisko do 7 pracovních dnů od jeho vydání oznamovateli, dotčeným správním úřadům a 
dotčeným územním samosprávným celkům. V téže lhůtě zveřejní stanovisko na internetu a zajistí jeho zveřejnění podle § 
16.

    (3) Stanovisko je odborným podkladem pro vydání rozhodnutí, popřípadě opatření podle zvláštních právních 

předpisů.1a) Stanovisko předkládá oznamovatel jako jeden z podkladů pro navazující řízení nebo postup podle těchto 
předpisů. Platnost stanoviska je 5 let ode dne jeho vydání. Platnost může být na žádost oznamovatele prodloužena o 5 
let, a to i opakovaně, pokud oznamovatel písemně prokáže, že nedošlo k podstatným změnám realizace záměru, 
podmínek v dotčeném území, k novým znalostem souvisejícím s věcným obsahem dokumentace a vývoji nových 
technologií využitelných v záměru. Tato lhůta se přerušuje, pokud bylo zahájeno navazující řízení podle zvláštních 

právních předpisů.1a)

    (4)  Správní úřad, který vydává rozhodnutí nebo opatření podle zvláštních právních předpisů1a) (dále jen "rozhodnutí"), 
zveřejní žádost o vydání tohoto rozhodnutí, a to vždy alespoň na internetu. Při svém rozhodování bere vždy v úvahu 
obsah stanoviska. Bez stanoviska nelze vydat rozhodnutí nebo opatření nutná k provedení záměru v žádném správním 

ani jiném řízení nebo v jiném postupu podle zvláštních právních předpisů1a). V těchto řízeních a postupech je příslušný 
úřad dotčeným správním úřadem. Při svém rozhodování bere správní úřad vždy v úvahu obsah stanoviska. Jsou-li ve 
stanovisku uvedeny konkrétní požadavky týkající se ochrany životního prostředí, zahrne je do svého rozhodnutí; v 
opačném případě uvede důvody, pro které tak neučinil nebo učinil jen částečně. Rozhodnutí musí vždy obsahovat 
odůvodnění.

    (5)  V případě, že záměr uvedený v příloze č. 1 kategorii II a změna záměru podle § 4 odst.  1 nebudou posuzovány 
podle tohoto zákona, platí ustanovení odstavce 4 obdobně i pro závěr zjišťovacího řízení.

Díl 3
Posuzování vlivů koncepce na životní prostředí

§ 10a

Předmět posuzování vlivů koncepce
na životní prostředí

        (1)  Předmětem posuzování vlivů koncepce na životní prostředí (dále jen "posuzování koncepce") podle tohoto 
zákona jsou

a)   koncepce, které stanoví rámec pro budoucí povolení záměrů uvedených v příloze č. 1, zpracovávané v oblasti 
zemědělství, lesního hospodářství, myslivosti, rybářství, nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami, 
energetiky, průmyslu, dopravy, odpadového hospodářství, telekomunikací, cestovního ruchu, územního plánování, 
regionálního rozvoje a životního prostředí včetně ochrany přírody, koncepce, u nichž nutnost jejich posouzení, s 
ohledem na možný vliv na životní prostředí, vyplývá ze zvláštního právního předpisu, a dále koncepce 
spolufinancované z prostředků fondů Evropských společenství; tyto koncepce podléhají posuzování vždy, pokud je 
dotčené území tvořeno územním obvodem více než jedné obce,

b)   koncepce podle písmene a), u nichž je dotčené území tvořeno územním obvodem pouze jedné obce, pokud se tak 
stanoví ve zjišťovacím řízení podle § 10d,

c)    změny koncepcí podle písmen a) a b), pokud se tak stanoví ve zjišťovacím řízení podle § 10d.

        (2)  Předmětem posuzování podle tohoto zákona nejsou

a)   koncepce zpracovávané pouze pro účely obrany státu,
b)   koncepce zpracovávané pro případ mimořádných událostí, při kterých dochází k závažnému a bezprostřednímu 

ohrožení životního prostředí, zdraví, bezpečnosti nebo majetku osob,4a)
c)    finanční a rozpočtové koncepce.

§ 10b

Způsob posuzování vlivů koncepce
na životní prostředí
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        (1)  Posuzování koncepce zahrnuje zjištění, popis a zhodnocení předpokládaných přímých a nepřímých vlivů 
provedení i neprovedení koncepce a jejích cílů, a to pro celé období jejího předpokládaného provádění.

        (2)  Posuzování koncepce vychází ze stavu životního prostředí v dotčeném území v době podání oznámení o 
zpracování koncepce (dále jen "oznámení koncepce"), s přihlédnutím ke vlivům jiných koncepcí nebo záměrů, které 
budou uskutečněny před provedením koncepce nebo v průběhu jejího provádění, popřípadě jejichž provedení je 
zamýšleno.

        (3)  Při posuzování koncepce podle tohoto zákona mohou být využity údaje z jiného posuzování, pokud odpovídají 
údajům podle tohoto zákona.

        (4)  Při posuzování koncepce se navrhují a posuzují opatření k předcházení nepříznivých vlivů na životní prostředí a 
veřejné zdraví, k vyloučení, snížení, zmírnění nebo kompenzaci těchto vlivů, popřípadě ke zvýšení příznivých vlivů na 
životní prostředí a veřejné zdraví provedením koncepce, včetně vyhodnocení předpokládané účinnosti navrhovaných 
opatření. Je-li koncepce řešena ve variantách, je nutné posuzování podle tohoto zákona provést pro všechny varianty.

§ 10c

Oznámení koncepce

        (1)  Ten, kdo předkládá podnět ke zpracování koncepce (dále jen "předkladatel"), je povinen předložit oznámení 
koncepce příslušnému úřadu v listinné a v elektronické podobě. Náležitosti oznámení koncepce stanoví příloha č. 7 k 
tomuto zákonu.

        (2)  Pokud oznámení koncepce splňuje náležitosti podle odstavce 1, zašle příslušný úřad do 10 dnů ode dne jeho 
obdržení kopii tohoto oznámení k vyjádření dotčeným správním úřadům a dotčeným územním samosprávným celkům. V 
téže lhůtě zveřejní oznámení na internetu a zajistí zveřejnění informace o oznámení podle § 16. Orgán kraje v téže lhůtě 
zašle kopii oznámení ministerstvu.

        (3)  Každý může zaslat své písemné vyjádření k oznámení koncepce příslušnému úřadu ve lhůtě do 20 dnů ode dne 
jeho zveřejnění. K vyjádřením zaslaným po lhůtě příslušný úřad nepřihlíží.

§ 10d

Zjišťovací řízení

        (1)  Cílem zjišťovacího řízení je upřesnění obsahu a rozsahu vyhodnocení vlivů koncepce na životní prostředí a 
veřejné zdraví (dále jen "vyhodnocení"). U koncepce uvedené v § 10a odst.  1 písm.  b) a c) je cílem zjišťovacího řízení 
také zjištění, zda koncepce nebo změna koncepce bude posuzována podle tohoto zákona.

        (2)  Příslušný úřad provede zjišťovací řízení na podkladě oznámení, vyjádření k němu obdržených a podle kritérií 
uvedených v příloze č. 8 k tomuto zákonu a ukončí jej nejpozději do 35 dnů ode dne zveřejnění oznámení koncepce 
písemným závěrem zjišťovacího řízení.

        (3)  Pokud koncepce podléhá posuzování podle tohoto zákona, příslušný úřad v závěru zjišťovacího řízení stanoví

a)   obsah a rozsah vyhodnocení, včetně požadavku na zpracování v úvahu přicházejících variant koncepce,
b)   v jakém počtu vyhotovení má být příslušnému úřadu předán návrh koncepce.

        (4)  V závěru zjišťovacího řízení příslušný úřad dále navrhne průběh posuzování koncepce včetně konání veřejného 
projednání.

        (5)  Nejde-li o koncepci podle odstavce 3, je příslušný úřad povinen uvést v závěru zjišťovacího řízení důvody, pro 
které není posuzování podle tohoto zákona požadováno.

        (6)  Příslušný úřad zašle závěr zjišťovacího řízení neprodleně předkladateli, dotčeným správním úřadům a dotčeným 
územním samosprávným celkům a zároveň jej zveřejní podle § 16.

§ 10e

Průběh posuzování vlivů koncepce
na životní prostředí
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        (1)  Předkladatel je povinen do 30 dnů ode dne obdržení závěru zjišťovacího řízení zajistit osobu oprávněnou ke 
zpracování vyhodnocení podle § 19 (dále jen "posuzovatel") a informovat o tom příslušný úřad, který tuto informaci 
neprodleně zveřejní na internetu.

        (2)  Předkladatel je povinen spolupracovat s posuzovatelem při zpracování vyhodnocení, zejména mu předávat 
vyjádření došlá v průběhu zpracování návrhu koncepce.

        (3)  Za úplné a objektivní zpracování vyhodnocení je odpovědný posuzovatel. Náležitosti vyhodnocení jsou uvedeny 
v příloze č. 9 k tomuto zákonu.

        (4)  Posuzovatel je oprávněn požadovat informace nezbytné pro zpracování vyhodnocení u předkladatele, 
příslušného úřadu, dotčených správních úřadů a dotčených územních samosprávných celků a ty jsou povinny mu 
informace v potřebném rozsahu poskytnout. Odmítnout poskytnutí informace je možné pouze za podmínek stanovených 

zvláštními právními předpisy.4c)

§ 10f

Návrh koncepce

        (1)  Předkladatel je povinen předat příslušnému úřadu návrh koncepce v listinné a v elektronické podobě. Nedílnou 
součástí návrhu koncepce je vyhodnocení zpracované posuzovatelem.

        (2)  Pokud vyhodnocení obsahuje náležitosti podle přílohy č. 9, zašle příslušný úřad návrh koncepce do 10 dnů ode 
dne, kdy mu byl doručen, k vyjádření dotčeným správním úřadům a dotčeným územním samosprávným celkům. V téže 
lhůtě zveřejní návrh koncepce na internetu a zajistí zveřejnění informace o návrhu koncepce podle § 16. Pokud 
vyhodnocení neobsahuje náležitosti podle přílohy č. 9, vrátí jej příslušný úřad k doplnění.

        (3)  Předkladatel je povinen zveřejnit informaci o místě a času konání veřejného projednání návrhu koncepce na své 
úřední desce, na internetu a nejméně ještě jedním v dotčeném území obvyklým způsobem (například v tisku apod.), a to 
nejméně 10 dnů před jeho konáním. Současně je povinen o místě a času konání tohoto veřejného projednání informovat 
příslušný úřad.

        (4)  Veřejné projednání návrhu koncepce nemůže být konáno dříve než po uplynutí 30 dnů ode dne předložení 
návrhu koncepce příslušnému úřadu. Předkladatel je povinen nejpozději do 5 dnů ode dne konání veřejného projednání 
návrhu koncepce zaslat zápis z tohoto veřejného projednání příslušnému úřadu a současně jej zveřejnit na internetu.

        (5)  Každý může zaslat své písemné vyjádření k návrhu koncepce příslušnému úřadu nejpozději do 5 dnů ode dne 
konání veřejného projednání návrhu koncepce. V téže lhůtě může zaslat předkladatel příslušnému úřadu své písemné 
vyjádření k vyhodnocení. K vyjádřením zaslaným po lhůtě příslušný úřad nepřihlíží.

        (6)  Na veřejné projednání návrhu koncepce se nevztahuje § 17 odst. 1 až 6.

§ 10g

Stanovisko k návrhu koncepce

        (1)  Příslušný úřad vydá na základě návrhu koncepce, vyjádření k němu podaných a veřejného projednání 
stanovisko k posouzení vlivů provádění koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví (dále jen "stanovisko ke koncepci") 
ve lhůtě do 30 dnů ode dne obdržení zápisu z veřejného projednání návrhu koncepce.

        (2)  Příslušný úřad může ve svém stanovisku vyjádřit nesouhlas s návrhem koncepce z hlediska možných 
negativních vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví, dále může navrhnout jeho doplnění, popřípadě navrhnout 
kompenzační opatření a opatření ke sledování vlivů provádění koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví.

        (3)  Příslušný úřad stanovisko ke koncepci neprodleně po jeho vydání zašle předkladateli, dotčeným správním 
úřadům a dotčeným územním samosprávným celkům a zároveň jej zveřejní podle § 16.

        (4)  Bez stanoviska ke koncepci nemůže být koncepce schválena. Schvalující orgán je povinen zohlednit požadavky 
a podmínky vyplývající ze stanoviska ke koncepci, popřípadě pokud toto stanovisko požadavky a podmínky obsahuje a 
do koncepce nejsou zahrnuty nebo jsou zahrnuty pouze zčásti, je schvalující orgán povinen svůj postup odůvodnit a 
takovéto odůvodnění zveřejnit. 
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        (5)  Schvalující orgán je povinen zveřejnit schválenou koncepci, odůvodnění podle odstavce 4 a opatření pro 
zajištění sledování a rozboru vlivů koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví podle § 10h. O tomto zveřejnění je 
povinen do 7 pracovních dnů informovat příslušný úřad, dotčené správní úřady a dotčené územní samosprávné celky.

§ 10h

Sledování a rozbor vlivů koncepce
na životní prostředí a veřejné zdraví

        (1)  Předkladatel je povinen zajistit sledování a rozbor vlivů schválené koncepce na životní prostředí a veřejné 
zdraví. Pokud zjistí, že provádění koncepce má nepředvídané závažné negativní vlivy na životní prostředí nebo veřejné 
zdraví, je povinen zajistit přijetí opatření k odvrácení nebo zmírnění takových vlivů, informovat o tom příslušný úřad a 
dotčené správní úřady a současně rozhodnout o změně koncepce.

        (2)  Dotčené správní úřady v rámci své působnosti podle zvláštních právních předpisů2) sledují vlivy schválené 
koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví a jsou oprávněny podat podnět ke změně koncepce, nelze-li v dohodě se 
schvalujícím orgánem nepředvídané závažné negativní vlivy podle odstavce  1 odvrátit nebo zmírnit jinak.

§ 10i

Zvláštní ustanovení pro posuzování vlivů politiky územního rozvoje a územně plánovací dokumentace na životní 
prostředí

(1)  Při posuzování vlivů politiky územního rozvoje, zásad územního rozvoje a územního plánu na životní prostředí 

se postupuje podle zvláštního právního předpisu4b). Ustanovení § 20, § 21 písm.  l) a § 22 písm.  e) tím nejsou dotčena. 
Ustanovení § 2, 3, 10a, 10b, 10g a 10h se použijí obdobně a s tím, že zjišťovací řízení a veřejné projednání se postupem 
podle tohoto zákona neprovádí. Předkladatelem je pořizovatel politiky územního rozvoje, zásad územního rozvoje nebo 
územního plánu.

(2)  Regulační plán, který nahradí rozhodnutí o umístění záměru [§ 3 písm.  a)], se v tomto rozsahu posuzuje jako 

záměr podle tohoto zákona, nestanoví-li zvláštní právní předpis4b) jinak.

(3)  Ministerstvo nebo orgán kraje při pořizování politiky územního rozvoje, 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.

(4)  Zpracovatelem vyhodnocení vlivů na životní prostředí může být pouze osoba k tomu oprávněná podle § 19.

§ 10j

Zvláštní ustanovení pro posuzování vlivů koncepce
na životní prostředí, pokud je koncepce

zpracovávána ústředním správním úřadem

        (1)  Posuzování vlivů koncepce na životní prostředí, která je zpracovávána ústředním správním úřadem podle 
zvláštního zákona a jež je předkládána vládě ke schválení, zajišťuje ministerstvo.

        (2)  Ústřední správní úřad je povinen zajistit vyhodnocení návrhu koncepce posuzovatelem podle § 19 a zveřejnit 
návrh koncepce na internetu, včetně informace, kdy a kde je možno do něj nahlížet. Náležitosti posouzení stanoví příloha 
č. 9.

        (3)  Každý může zaslat své písemné vyjádření k návrhu koncepce ministerstvu ve lhůtě 30 dnů ode dne zveřejnění. 
K vyjádřením zaslaným po lhůtě ministerstvo nepřihlíží.

        (4)  Ministerstvo ve spolupráci s ústředním správním úřadem vyhodnotí došlá vyjádření a připomínky z veřejného 
projednání a na základě jejich vyhodnocení vydá stanovisko k návrhu koncepce.

        (5)  Náklady spojené s posuzováním vlivů na životní prostředí hradí ústřední správní úřad, který koncepci předkládá 
k posouzení.
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        (6)  Mezistátní posuzování vlivů na životní prostředí se přiměřeně řídí § 11 až 14a.

HLAVA II
POSUZOVÁNÍ VLIVŮ

NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
PŘESAHUJÍCÍCH HRANICE

ČESKÉ REPUBLIKY

§ 11

Předmět posuzování vlivů na životní prostředí přesahujících hranice České republiky

(1)  Předmětem posuzování vlivů na životní prostředí přesahujících hranice České republiky (dále jen "mezistátní 
posuzování") je

a)   záměr uvedený v příloze č. 1, záměr dle § 4 odst.  1 písm. d) a e) a koncepce podle tohoto zákona, pokud dotčené 
území může zasahovat i mimo území České republiky,

b)   záměr uvedený v příloze č. 1, záměr dle § 4 odst.  1 písm. d) a e) nebo koncepce podle tohoto zákona, pokud o 
takové posuzování stát, jehož území může být zasaženo závažnými vlivy na životní prostředí (dále jen "dotčený 
stát"), požádá,

c)    záměr a koncepce, které mají být prováděné na území jiného státu (dále jen "stát původu") a které mohou mít 
závažný vliv na životní prostředí na území České republiky.

        (2)  Příslušný úřad postupuje při mezistátním posuzování ve spolupráci s Ministerstvem zahraničních věcí.

        (3)  Orgán kraje je povinen v případě záměru uvedeného v příloze č. 1 k tomuto zákonu sloupci B postoupit jeho 
posuzování ministerstvu, jestliže zjistí, že se jedná o záměr podle odstavce 1. Dále je povinen postoupit posuzování 
koncepce ministerstvu, jestliže zjistí, že jde o koncepci podle odstavce 1.

§ 12

Způsob mezistátního posuzování

    (1) Při mezistátním posuzování se postupuje podle hlavy I tohoto zákona, pokud ustanovení hlavy II tohoto zákona 
nebo mezinárodních smluv, kterými je Česká republika vázána, postup při mezistátním posuzování nestanoví jinak. Lhůty 
pro vyjádření při mezistátním posuzování může ministerstvo prodloužit až o 30 dnů, požádá-li o to dotčený stát. Ostatní 
lhůty se v takovém případě prodlouží přiměřeně.

    (2) Při pochybnostech o tom, zda se mezistátní posuzování řídí předpisy platnými na území dotčeného státu nebo 
předpisy platnými na území státu původu, se postupuje podle právních předpisů platných na území státu původu, pokud 
mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána, nestanoví jinak.

    (3) Stát původu a dotčený stát na žádost kteréhokoliv z nich určí, zda bude provedena poprojektová analýza, a pokud 
ano, pak v jakém rozsahu, a to s přihlédnutím k možnému významnému nepříznivému vlivu záměru přesahujícímu státní 
hranice, který byl předmětem mezistátního posuzování. Jakákoliv poprojektová analýza bude zahrnovat především stálé 
pozorování důsledků provedení záměru a určení jakéhokoliv nepříznivého vlivu přesahujícího státní hranice. Tato stálá 
pozorování a určení vlivu lze provádět za účelem dosažení těchto cílů:

a)   monitorování dodržování podmínek stanovených v rozhodnutích, popřípadě opatřeních podle zvláštních právních 

předpisů1a) a účinnosti zmírňujících opatření,
b)   přezkoumávání vlivů záměru a vypořádat se s ne-jasnostmi vzniklými v průběhu poprojektové analýzy,
c)   ověření předchozích prognóz s cílem využití získaných poznatků při provádění obdobných záměrů v budoucnosti.

    (4) Pokud má stát původu nebo dotčený stát na základě poprojektové analýzy oprávněné důvody usuzovat, že zde 
existuje významný nepříznivý vliv přesahující státní hranice, nebo pokud byly zjištěny faktory, které by mohly mít za 
následek takovýto vliv, bude okamžitě informovat druhý stát. Stát původu a dotčený stát po dohodě následně stanoví 
nezbytná opatření na snížení nebo vyloučení tohoto vlivu.

§ 13
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Mezistátní posuzování záměru
prováděného na území České republiky

    (1) Pokud ministerstvo zjistí, že se jedná o záměr podle § 11 odst. 1 písm.  a), nebo jestliže dotčený stát o posuzování 
záměru požádal podle § 11 odst.  1 písm.  b), zašle do 5 pracovních dnů dotčenému státu k vyjádření oznámení spolu s 
údaji o průběhu posuzování podle tohoto zákona a informacemi o navazujících rozhodnutích, která mohou být podle 

zvláštních právních předpisů1a) přijata.

    (2) Pokud obdržené vyjádření dotčeného státu k zaslanému oznámení obsahuje požadavek zúčastnit se mezistátního 
posuzování, ministerstvo si od dotčeného státu vyžádá údaje o stavu životního prostředí na jeho dotčeném území. 
Ministerstvo zašle tyto údaje do 5 pracovních dnů ode dne jejich obdržení oznamovateli k využití při zpracování 
dokumentace, která se v případě mezistátního posuzování vypracovává vždy, a dále je poskytne zpracovateli posudku.

    (3) Ministerstvo do 20 dnů po obdržení dokumentace doručí tuto dokumentaci dotčenému státu a nabídne mu 
předběžné projednávání, zejména je-li dokumentace zpracována ve variantách, včetně sdělení opatření na zmírnění 
závažných vlivů přesahujících státní hranice (dále jen "konzultace"). Pokud dotčený stát projeví o konzultaci zájem, 
ministerstvo se konzultace zúčastní. Ministerstvo předem neprodleně, nejpozději však do 5 dnů ode dne stanovení 
termínu konzultace, informuje o místě a času konzultace oznamovatele a jeho prostřednictvím zpracovatele 
dokumentace. Ti jsou pak povinni se konzultace rovněž zúčastnit. Informaci o konzultaci je ministerstvo povinno zveřejnit 
podle § 16.

    (4) Ministerstvo do 5 pracovních dnů po obdržení vyjádření dotčeného státu k dokumentaci toto vyjádření doručí 
zpracovateli posudku jako podklad pro hodnocení záměru.

    (5) Ministerstvo vyjádření dotčeného státu zapracuje do stanoviska nebo v něm uvede důvody neuvedení tohoto 
vyjádření ve svém stanovisku nebo jeho uvedení jen zčásti.

    (6)  Ministerstvo je povinno zaslat dotčenému státu stanovisko do 15 dnů ode dne jeho vydání. Dále je povinno mu 

zaslat žádosti o vydání navazujících rozhodnutí podle zvláštních právních předpisů1a) a tato rozhodnutí, a to do 15 dnů 
ode dne jejich obdržení. Tyto žádosti a rozhodnutí jsou správní úřady povinny zaslat ministerstvu na podkladě požadavku 
uvedeném ve stanovisku nebo na podkladě žádosti.

§ 14

Mezistátní posuzování záměru
prováděného mimo území České republiky

    (1) Pokud ministerstvo obdrží oznámení záměru nebo se jinak dozví o záměru, který bude prováděn na území státu 
původu, je povinno do 5 pracovních dnů po jeho obdržení zveřejnit informaci o takovém oznámení podle § 16 a zašle je 
dotčeným správním úřadům a dotčeným územním samosprávným celkům k vyjádření.

    (2) K oznámení podle odstavce 1 je každý oprávněn zaslat ministerstvu písemné vyjádření do 15 dnů ode dne 
zveřejnění informace o tomto oznámení. Ministerstvo všechna vyjádření spolu se svým vyjádřením zašle státu původu do 
30 dnů ode dne zveřejnění informace o oznámení podle odstavce 1.

    (3) Ministerstvo na žádost státu původu sdělí údaje o stavu životního prostředí na dotčeném území České republiky, a 

to do 30 dnů ode dne obdržení této žádosti, pokud tomu nebrání zvláštní právní předpis.5)

    (4) Pokud ministerstvo obdrželo dokumentaci a případnou nabídku ke konzultaci od státu původu, zašle tuto 
dokumentaci k vyjádření dotčeným správním úřadům a dotčeným územním samosprávným celkům a zveřejní informaci o 
této dokumentaci podle § 16.

    (5) Každý je oprávněn k dokumentaci uvedené v odstavci 4 zaslat ministerstvu písemné vyjádření do 15 dnů ode dne 
zveřejnění informace o této dokumentaci. Ministerstvo všechna vyjádření spolu se svým vyjádřením a informací, že se 
případně konzultace zúčastní, zašle státu původu do 30 dnů ode dne zveřejnění informace o dokumentaci podle odstavce 
4.

    (6) Pokud ministerstvo včas obdrží informaci o místě a času veřejného projednání konaného na území státu původu, 
zveřejní ji podle § 16.

    (7) Pokud ministerstvo obdrží závěry státu původu o posouzení záměru a o rozhodnutí státu původu na podkladě 
následných řízení, informaci o tomto závěru, popřípadě o rozhodnutí zveřejní podle § 16 do 15 dnů ode dne jejich 
obdržení.
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§ 14a

Mezistátní posuzování koncepce
prováděné na území České republiky

        (1)  Pokud ministerstvo zjistí, že se jedná o koncepci podle § 11 odst.  1 písm.  a), nebo jestliže dotčený stát o 
mezistátní posuzování požádal podle § 11 odst.  1 písm.  b), zašle návrh koncepce do 10 dnů ode dne jeho obdržení 
dotčenému státu k vyjádření. Současně ministerstvo nabídne dotčenému státu konzultaci, zejména pokud je návrh 
koncepce zpracován ve variantách.

        (2)  Pokud obdržené vyjádření dotčeného státu k zaslanému návrhu koncepce obsahuje požadavek zúčastnit se 
mezistátního posuzování, ministerstvo si od dotčeného státu vyžádá údaje o stavu životního prostředí na jeho dotčeném 
území. Ministerstvo zašle tyto údaje do 5 pracovních dnů ode dne jejich obdržení předkladateli a posuzovateli.

        (3)  Pokud dotčený stát projeví o konzultaci zájem, ministerstvo se konzultace zúčastní. Ministerstvo předem 
neprodleně, nejpozději však do 5 pracovních dnů ode dne stanovení termínu konzultace, informuje o místě a času 
konzultace předkladatele a jeho prostřednictvím posuzovatele. Ti jsou pak povinni se konzultace rovněž zúčastnit. 
Informaci o konzultaci je ministerstvo povinno zveřejnit podle § 16.

        (4)  Ministerstvo vyjádření dotčeného státu ke konečnému návrhu koncepce zapracuje do stanoviska ke koncepci 
nebo v něm uvede důvody neuvedení tohoto vyjádření nebo jeho uvedení jen zčásti. Stanovisko ke koncepci zašle 
ministerstvo dotčenému státu do 10 dnů ode dne jeho vydání.

        (5)  Schvalující orgán je povinen zaslat ministerstvu jedno vyhotovení koncepce do 30 dnů ode dne jejího schválení 
spolu s dalšími informacemi podle § 10g odst.  5. Ministerstvo je povinno schválenou koncepci a tyto informace do 7 
pracovních dnů zaslat dotčenému státu.

§ 14b

Mezistátní posuzování koncepce
prováděné mimo území České republiky

        (1)  Pokud ministerstvo obdrží návrh koncepce, která bude prováděna na území státu původu a případnou nabídku 
ke konzultaci od státu původu, je povinno do 20 dnů od jejího obdržení zveřejnit informaci o návrhu koncepce podle § 16 
a zaslat návrh koncepce dotčeným správním úřadům a dotčeným územním samosprávným celkům k vyjádření.

        (2)  K návrhu koncepce podle odstavce 1 je každý oprávněn zaslat ministerstvu písemné vyjádření do 30  dnů ode 
dne zveřejnění informace o návrhu koncepce. Ministerstvo všechna vyjádření spolu se svým vyjádřením a informací, že 
se případně konzultace zúčastní, zašle státu původu do 40 dnů ode dne zveřejnění informace o návrhu koncepce.

        (3)  Ministerstvo na žádost státu původu sdělí údaje o stavu životního prostředí na dotčeném území České republiky, 

a to do 30 dnů ode dne obdržení této žádosti, pokud tomu nebrání zvláštní právní předpis.5)

        (4)  Pokud ministerstvo včas obdrží informaci o místě a času veřejného projednání konaného na území státu 
původu, zveřejní ji podle § 16.

        (5)  Ministerstvo zveřejní podle § 16 informaci o schválení koncepce do 15 dnů ode dne obdržení takové informace 
od státu původu. Pokud ministerstvo obdrží od státu původu schválenou koncepci, zveřejní ji na internetu do 20 dnů ode 
dne obdržení.

HLAVA III
USTANOVENÍ SPOLEČNÁ A PŘECHODNÁ

Díl 1
Ustanovení společná

§ 15

Předběžné projednání

    Příslušný úřad a dotčené správní úřady jsou povinny, pokud je o to oznamovatel nebo předkladatel požádá ještě před 
předložením oznámení podle § 6 nebo oznámení koncepce podle § 10c, projednat s oznamovatelem nebo 
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předkladatelem uvažovaný záměr včetně případných variant řešení záměru nebo koncepci a doporučit mu předběžné 
projednání s dalšími dotčenými správními úřady, dotčenými územními samosprávnými celky, popřípadě s dalšími 
subjekty. Příslušný úřad a dotčené správní úřady jsou povinny na žádost oznamovatele nebo předkladatele mu 

poskytnout informace o životním prostředí podle zvláštního právního předpisu.6)

§ 16

Zveřejnění informací o dokumentech
pořízených v průběhu posuzování

a o veřejných projednáních

    (1) Příslušný úřad zajistí zveřejnění informace o

a)   oznámení a o tom, kdy a kde je možno do něj nahlížet,
b)   místě a času konání veřejného projednání podle tohoto zákona,
c)    vrácení dokumentace k přepracování nebo doplnění,
d)   dokumentaci a o tom, kdy a kde je možno do ní nahlížet,
e)   posudku a o tom, kdy a kde je možno do něj nahlížet,
f)     oznámení koncepce a o tom, kdy a kde je možno do něj nahlížet,
g)   návrhu koncepce a o tom, kdy a kde je možno do něj nahlížet,
h)    konzultaci při mezistátním posuzování.

    (2) Příslušný úřad dále zajistí zveřejnění závěru zjišťovacího řízení, stanoviska a stanoviska ke koncepci.

    (3) Příslušný úřad zajistí zveřejnění informací a stanovisek uvedených v odstavcích 1 a 2

a)   na úředních deskách dotčených územních samosprávných celků,
b)   na internetu, a

    c)   nejméně ještě jedním v dotčeném území obvyklým způsobem (například v místním tisku, rozhlase apod.).

    (4)  Za den zveřejnění se považuje den, kdy došlo k vyvěšení informace a stanoviska podle odstavců 1 a 2 na úřední 
desce dotčeného kraje. Dotčené územní samosprávné celky jsou povinny informace a stanoviska podle odstavců 1 a 2 
neprodleně vyvěsit na své úřední desce po dobu nejméně 15 dnů a vyrozumět o tom příslušný úřad.

    (5) Z informací a stanovisek zveřejňovaných podle odstavců 1 a 2 se vypouštějí údaje, které nelze podle zvláštních 

právních předpisů5) zveřejňovat.

§ 17

Veřejné projednání

    (1) Příslušný úřad je povinen zveřejnit informaci o veřejném projednání podle § 16 nejméně 5 dnů před jeho konáním.

    (2) Příslušný úřad je povinen zajistit, aby se veřejné projednání konalo nejpozději 5 dnů po uplynutí lhůty pro vyjádření 
k posudku.

    (3) Příslušný úřad může ukončit veřejné projednání v případě neúčasti oznamovatele nebo zpracovatele dokumentace 
nebo posudku.

    (4) Pokud příslušný úřad veřejné projednání ukončil podle odstavce 3, je povinen stanovit mís- to a čas nového 
veřejného projednání, a to nejdéle do 5 pracovních dnů ode dne ukončení veřejného projednání. Za den konání 
veřejného projednání se pak považuje den konání nového veřejného projednání; ostatní lhůty se přiměřeně prodlužují.

    (5) Příslušný úřad pořizuje z veřejného projednání zápis obsahující zejména údaje o účasti a závěry z projednání a 
dále z něj pořizuje úplný těsnopisný nebo zvukový záznam.

    (6) Příslušný úřad je povinen zaslat zápis z veřejného projednání oznamovateli, dotčeným správním úřadům a 
dotčeným územním samosprávným celkům a zveřejnit jej na internetu.

    (7) Předmětem veřejného projednávání nejsou skutečnosti chráněné zvláštními právními předpisy.5)

§ 18
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Náklady spojené s posuzováním vlivů
na životní prostředí

    (1) Náklady spojené s posuzováním vlivů záměrů na životní prostředí, s výjimkou nákladů spojených s veřejným 
projednáním a zveřejňováním, hradí oznamovatel. Náklady spojené s posuzováním vlivů koncepce na životní prostředí, s 
výjimkou nákladů spojených se zveřejňováním, hradí předkladatel.

    (2) Náklady spojené s veřejným projednáním podle § 9 odst.  9 tohoto zákona a náklady spojené se zveřejňováním 
podle tohoto zákona nese příslušný úřad, zvýšené náklady spojené s mezistátním posuzováním nese ministerstvo. 
Náklady spojené s překlady dokumentace, posudku nebo návrhu koncepce a náklady spojené s tlumočením hradí 
oznamovatel nebo předkladatel.

    (3) Zpracovateli posudku náleží za zpracování posudku odměna stanovená podle obchodního zákoníku, kterou mu 
uhradí příslušný úřad na podkladě smlouvy uzavřené podle § 9 odst. 1. Příslušný úřad vyúčtuje částku, která se rovná 
výši odměny uhrazené zpracovateli posudku, do 15 dnů po uplynutí lhůty pro vyjádření k posudku k úhradě oznamovateli. 
Oznamovatel je povinen vyúčtovanou částku zaplatit příslušnému úřadu do 10 dnů ode dne obdržení vyúčtování jako 
součást nákladů posuzování uvedených v odstavci 1. Pokud vyúčtovanou částku oznamovatel v uvedené lhůtě nezaplatí, 
příslušný úřad stanovisko podle § 10 nevydá; v takovém případě může příslušný úřad vydat stanovisko až po zaplacení 
vyúčtované částky. Prodlení z důvodu nezaplacení vyúčtované částky oznamovatelem se nezapočítává do lhůty 
stanovené v § 10 odst. 1 a 2.

§ 19

Autorizace ke zpracování dokumentace a posudku

    (1) Zpracovávat dokumentaci, posudek, oznámení předkládané podle § 7 odst.  4 a zpracovávat vyhodnocení jsou 
oprávněny jen fyzické osoby, které jsou držiteli autorizace. Právnická osoba nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání 
se může zavazovat k vypracování těchto dokumentů jen tehdy, pokud pro ni tuto činnost zabezpečuje fyzická osoba, 
která je držitelem autorizace. U záměrů uvedených v příloze č. 1 kategorii I a dále u ostatních záměrů, pokud se tak 
stanoví v závěru zjišťovacího řízení, musí být část dokumentace týkající se posuzování vlivů na veřejné zdraví 
zpracována osobou, která je držitelem osvědčení odborné způsobilosti pro oblast posuzování vlivů na veřejné zdraví. 
Osvědčení odborné způsobilosti pro oblast posuzování vlivů na veřejné zdraví uděluje a odnímá Ministerstvo 
zdravotnictví.

    (2) Zpracovatel posudku je povinen posoudit dokumentaci objektivně a v plném rozsahu. Zpracování dokumentů 
uvedených v odstavci 1 je povinen zajistit držitel autorizace v oblasti posuzování vlivů na životní prostředí podle odstavce 
1 věty první.

    (3) Podmínkou udělení autorizace je bezúhonnost, odborná způsobilost, praxe v oboru v délce nejméně 3  let, jakož i 
plná způsobilost k právním úkonům.

    (4) Odborná způsobilost se prokazuje

    a)   dokladem o ukončeném vysokoškolském vzdělání alespoň bakalářského studijního programu, a
    b)   dokladem o vykonané zkoušce odborné způsobilosti.

    (5)  Za bezúhonnou se považuje fyzická osoba, která nebyla pravomocně odsouzena za trestný čin, který souvisí s 
autorizovanou činností podle tohoto zákona. Bezúhonnost se prokazuje dokladem o bezúhonnosti, kterým je výpis z 
evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, u cizinců obdobný doklad státu, jehož je cizinec státním občanem nebo 
v němž má trvalé bydliště, nebo čestné prohlášení v případě, že stát, jehož je občanem, takový doklad nevydává. 

Ministerstvo si za účelem doložení bezúhonnosti vyžádá podle zvláštního právního předpisu7) výpis z evidence Rejstříku 
trestů. Žádost o vydání výpisu z evidence Rejstříku trestů a výpis z evidence Rejstříku trestů se předávají v elektronické 
podobě, a to způsobem umožňujícím dálkový přístup.

    (6) Autorizaci pro oblast posuzování vlivů na životní prostředí uděluje a odnímá ministerstvo po dohodě s Ministerstvem 
zdravotnictví.

    (7) Autorizace se uděluje na dobu 5 let. Autorizace se v případě, že se nezměnily podmínky, za nichž byla udělena, 
prodlužuje o dalších 5 let, pokud o to držitel autorizace požádá alespoň 6 měsíců před uplynutím doby, na kterou byla 
autorizace udělena.

    (8) Udělená autorizace nepřechází na jinou fyzickou osobu.
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    (9) Ministerstvo odejme autorizaci fyzické osobě, pokud závažným způsobem nebo opakovaně poruší tento zákon, 
opakovaně neplní povinnosti vyplývající z rozhodnutí o udělení autorizace nebo dojde-li ke změně podmínek, za kterých 
byla autorizace udělena.

    (10) Rozhodnutí o udělení a o odejmutí autorizace se vydává ve správním řízení podle správního řádu.8)Autorizace pro 
zpracování dokumentace, posudku, oznámení předkládaného podle § 7 odst.  4 a vyhodnocení vzniká též marným 
uplynutím lhůty a způsobem podle § 28 až 30 zákona o volném pohybu služeb.

    (11) Rozhodnutí o autorizaci zaniká

    a)   uplynutím doby, na kterou byla vydána,
    b)   rozhodnutím ministerstva o odnětí autorizace,

c)   smrtí fyzické osoby, které byla autorizace udělena, nebo jejím prohlášením za mrtvou.

    (12)  Úplatu spojenou se zkouškou odborné způsobilosti ve výši 3 000 Kč uhradí uchazeč o tuto zkoušku předem na 
účet příspěvkové organizace nebo organizační složky státu, kterou ministerstvo pověřilo zajišťováním zkoušky odborné 
způsobilosti. Tuto úplatu uhradí i za opakovanou zkoušku.

    (13) Ministerstvo stanoví vyhláškou bližší podmínky odborné způsobilosti, postup při jejich ověřování a postup při 
udělování a odnímání autorizace. Ministerstvo zdravotnictví v dohodě s ministerstvem stanoví vyhláškou bližší podmínky 
odborné způsobilosti pro oblast posuzování vlivů na veřejné zdraví, postup při jejich ověřování a postup při udělování a 
odnímání osvědčení odborné způsobilosti pro oblast posuzování vlivů na veřejné zdraví.

    (14)  Rozhodnutí o autorizaci se nevyžaduje u osoby, která je usazena v jiném členském státě Evropské unie a na 
území České republiky hodlá dočasně vykonávat činnost uvedenou v odstavci 1, pokud prokáže, že

a)   je státním příslušníkem členského státu Evropské unie,
b)   je oprávněna k výkonu činnosti uvedené v odstavci  1 podle právních předpisů jiného členského státu Evropské 

unie.

    (15)  O nesplnění požadavků pro výkon činnosti uvedené v odstavci 1 vydá ministerstvo rozhodnutí ve lhůtě 15 dnů 
ode dne, kdy mu byly předloženy úplné doklady o splnění podmínek podle odstavce 14 písm.  a) a b).

    (16)  Pokud nebylo vydáno rozhodnutí podle odstavce 15, činnost podle odstavce 1 může být vykonávána nejdéle po 
dobu 1 roku ode dne následujícího po dni, kdy uplynula lhůta pro vydání tohoto rozhodnutí.

Díl 2
Výkon státní správy v oblasti posuzování vlivů

na životní prostředí

§ 20

    Státní správu v oblasti posuzování vlivů na životní prostředí vykonávají 

a)   ministerstvo,
b)   orgány kraje.

§ 20a

        (1)  Ministerstvo vnitra nebo Policie České republiky poskytuje orgánům vykonávajícím státní správu v oblasti 
posuzování vlivů na životní prostředí

a)   referenční údaje ze základního registru obyvatel,
b)   údaje z agendového informačního systému evidence obyvatel,
c)    údaje z agendového informačního systému cizinců.

        (2)  Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. a) jsou

a)   jméno, popřípadě jména, příjmení,
b)   datum, místo a okres narození; u subjektu údajů, který se narodil v cizině, datum, místo a stát, kde se narodil,
c)    datum a místo 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 
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den smrti nebo den, který subjekt údajů prohlášený za mrtvého nepřežil, a datum nabytí právní moci tohoto 
rozhodnutí,

d)   adresa místa pobytu,
e)   státní občanství, popřípadě více státních občanství.

        (3)  Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. b) jsou:

a)   jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,
b)   datum, místo a okres narození; u subjektu údajů, který se narodil v cizině, datum, místo a stát, kde se narodil,
c)    rodné číslo,
d)   adresa místa trvalého pobytu,
e)   státní občanství, popřípadě více státních občanství.

        (4)  Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. c) jsou:

a)   jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,
b)   datum, místo a okres narození; u subjektu údajů, který se narodil v cizině, datum, místo a stát, kde se narodil,
c)    státní občanství, popřípadě více státních občanství,
d)   druh a adresa místa pobytu,
e)   počátek pobytu, případně datum ukončení pobytu.

        (5)  Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru obyvatel, se využijí z agendového 
informačního systému evidence obyvatel nebo agendového informačního systému cizinců, pouze pokud jsou ve tvaru 
předcházejícím současný stav.

        (6)  Z poskytovaných údajů lze v konkrétním případě použít vždy jen takové údaje, které jsou nezbytné ke splnění 
daného úkolu.

§ 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 sloupcích A a u záměrů, jejichž oznamovatelem je 

Ministerstvo obrany, i ve sloupcích B a jejich změn,
d)   zajišťuje posuzování koncepcí v případech, kdy dotčené území tvoří celé území kraje nebo zasahuje na území více 

krajů nebo na území národního parku nebo chráněné krajinné oblasti8a) 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)    do konce února každého roku zveřejňuje seznam posudků a jejich zpracovatelů a dále seznam koncepcí a jejich 

posuzovatelů za předchozí kalendářní rok,
l)     vydává stanovisko k posouzení vlivů provádění politiky územního rozvoje na životní prostředí, stanovisko k 

posouzení vlivů provádění zásad územního rozvoje na životní prostředí a je dotčeným orgánem při jejich 
pořizování.

§ 22

Orgány kraje

    Orgány kraje
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a)   zajišťují posuzování záměrů uvedených v příloze č. 1 sloupcích B a jejich změn a záměrů uvedených v § 4 odst.  1 
písm.  d) a e),

b)   zajišťují posuzování koncepcí v případech, kdy dotčené území zasahuje výlučně do územního obvodu kraje, není-li 
příslušné ministerstvo podle § 21 písm.  d),

c)   vedou evidenci jimi vydaných stanovisek a zasílají jedno vyhotovení každého jimi vydaného závěru zjišťovacího 
řízení a stanoviska ministerstvu k souhrnné evidenci,

d)   do konce února každého roku zveřejňují seznam posudků a jejich zpracovatelů a dále seznam koncepcí a jejich 
posuzovatelů za předchozí kalendářní rok,

e)   vydávají stanovisko k posouzení vlivů provádění územního plánu na životní prostředí a jsou dotčenými orgány při 
jeho pořizování.

§ 23

Ostatní společná ustanovení

    (1) Příslušný úřad, dotčené správní úřady a dotčené územní samosprávné celky jsou povinny dokumenty zpracované v 

rámci posuzování podle tohoto zákona zpřístupnit podle zvláštních právních předpisů.6)

    (2) Odpadl-li nebo změnil-li se důvod posuzování, příslušný úřad v posuzování nepokračuje a ukončí jej.

    (3) V případě důvodných pochybností o záměru a o zařazení záměru do příslušné kategorie nebo do příslušného 
sloupce podle přílohy č. 1 k tomuto zákonu, popřípadě o rozsahu dotčeného území je rozhodující vyjádření ministerstva, 
které musí být vydáno nejpozději do 15 dnů ode dne doručení oznámení podnětu k vyjádření ministerstvu.

    (4)  Ministerstvo si v odůvodněných případech může vyhradit posuzování záměru nebo koncepce, k jejichž posouzení 
je příslušný orgán kraje. Ministerstvo může v odůvodněných případech po dohodě s orgánem kraje přenést posuzování 
záměru podle § 21 písm.  c) nebo posuzování koncepce podle § 21 písm.  d) na orgán kraje, pokud to může přispět k 
rychlosti a hospodárnosti posouzení.

    (5) Dotčeným správním úřadem při posuzování vlivů na životní prostředí podle tohoto zákona je z hlediska vlivů na 
veřejné zdraví Ministerstvo zdravotnictví pro záměry a koncepce přesahující rámec kraje a územně příslušné krajské 
hygienické stanice v ostatních případech.

    (6) Dotčeným správním úřadem při posuzování vlivů na životní prostředí podle tohoto zákona z hlediska záměrů 
uvedených v příloze č. 1 k tomuto zákonu, kategorii I bodě 2.5, bodech  3.2 až 3.5 a kategorii II bodě 3.5 je Státní úřad 
pro jadernou bezpečnost.

    (7) Příslušný úřad může upustit od posuzování záměru v případě, kdy je provedení záměru nutné ke zmírnění nebo 
odvrácení důsledků událostí, které závažně a bezprostředně ohrožují životní prostředí, zdraví, bezpečnost nebo majetek 
obyvatelstva. Povinnosti uvedené v § 4 odst.  2 písm.  a) až c) zde platí obdobně.

    (8) Příslušný úřad uchovává veškeré podklady zpracované při posuzování vlivů na životní prostředí podle tohoto 

zákona po dobu 10 let od vydání stanoviska. Po uplynutí této lhůty se postupuje podle zvláštních právních předpisů.10)

    (9) Místně příslušná jednotka občanského sdružení nebo obecně prospěšné společnosti, jejímž předmětem činnosti je 

ochrana veřejných zájmů chráněných podle zvláštních právních předpisů,11) (dále jen "občanské sdružení") nebo obec 

dotčená záměrem se stává účastníkem navazujících řízení podle zvláštních právních předpisů,1a) pokud

a)   podala ve lhůtách stanovených tímto zákonem písemné vyjádření k oznámení, dokumentaci nebo posudku,
b)   příslušný úřad ve svém stanovisku podle § 10 odst. 1 uvedl, že toto vyjádření zcela nebo zčásti do svého 

stanoviska zahrnul, a
c)    správní úřad rozhodující v navazujícím řízení nerozhodl, že veřejné zájmy, které občanské sdružení hájí, nejsou v 

navazujícím řízení dotčeny.

(10)  Občanské sdružení nebo obecně prospěšná společnost, jejichž předmětem činnosti je ochrana životního 
prostředí, veřejného zdraví nebo kulturních památek, nebo obec dotčená záměrem, pokud podaly ve lhůtách stanovených 
tímto zákonem písemné vyjádření k dokumentaci nebo posudku, se mohou žalobou z důvodu porušení tohoto zákona 

domáhat zrušení navazujícího rozhodnutí vydaného v řízení podle zvláštních právních předpisů1a), postupem podle 

soudního řádu správního11a). Odkladný účinek žaloby je vyloučen.

(11)  Žalobu podle odstavce  10 je možné podat i v případě, že posuzování vlivů na životní prostředí bylo zahájeno 
před 11. prosincem 2009.
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    (12) Ministerstvo stanoví vyhláškou způsob a průběh veřejného projednání, zveřejňování informací a stanovisek a 
postupu při zajištění zpracování posudku podle tohoto zákona.

    (13) Na území hlavního města Prahy

a)   působnost, kterou tento zákon svěřuje orgánu kraje, vykonává Magistrát hlavního města Prahy,
b)   úkony, které podle tohoto zákona provádí obec, zabezpečuje městská část hlavního města Prahy.

    (14) Na řízení podle tohoto zákona se nevztahuje správní řád,8) pokud tento zákon nestanoví jinak.

    (15)  Hodnocení důsledků plánů a záměrů na území evropsky významných lokalit a oblastí ochrany ptactva podle 
zvláštního právního předpisu není tímto zákonem dotčeno.

Díl 3
Ustanovení přechodná

§ 24

    (1) Oprávněná osoba, která získala osvědčení podle zákona č. 244/1992 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, 
ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 499/1992 Sb., o odborné způsobilosti pro posuzování vlivů na životní 
prostředí a o způsobu a průběhu veřejného projednání posudku, se považuje za držitele autorizace podle § 19. 

    (2) Posouzení zahájená před účinností tohoto zákona se dokončí podle zákona č. 244/1992 Sb., o posuzování vlivů na 
životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů.

ČÁST DRUHÁ
Změna zákona o životním prostředí

§ 25

    V zákoně č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění zákona č. 123/1998 Sb., se § 20 až 26 včetně nadpisů a 
poznámek pod čarou č. 2) a 3) a přílohy č. 1 až 4 zrušují. 

ČÁST TŘETÍ
Změna živnostenského zákona 

§ 26

    Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění zákona č. 231/1992 Sb., zákona č. 
591/1992 Sb., zákona č. 600/1992 Sb., zákona č. 273/1993 Sb., zákona č. 303/1993 Sb., zákona č. 38/1994 Sb., zákona 
č. 42/1994 Sb., zákona č. 136/1994 Sb., zákona č. 200/1994 Sb., zákona č. 237/1995 Sb., zákona č. 286/1995 Sb., 
zákona č. 94/1996 Sb., zákona č. 95/1996 Sb., zákona č. 147/1996 Sb., zákona č. 19/1997 Sb., zákona č. 49/1997 Sb., 
zákona č. 61/1997 Sb., zákona č. 79/1997 Sb., zákona č. 217/1997 Sb., zákona č. 280/1997 Sb., zákona č. 15/1998 Sb., 
zákona č. 83/1998 Sb., zákona č. 157/1998 Sb., zákona č. 167/1998 Sb., zákona č. 159/1999 Sb., zákona č. 
356/1999 Sb., zákona č. 358/1999 Sb., zákona č. 360/1999 Sb., zákona č. 363/1999 Sb., zákona č. 27/ /2000 Sb., 
zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 121/2000 Sb., zákona č. 122/2000 Sb., zákona č. 123/2000 Sb., zákona č. 
124/2000 Sb., zákona č. 149/2000 Sb., zákona č. 151/2000 Sb., zákona č. 158/2000 Sb., zákona č. 247/ /2000 Sb., 
zákona č. 249/2000 Sb., zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 409/2000 Sb. a zákona č. 458/2000 Sb., se mění takto: 
    V příloze č. 2 Vázané živnosti, skupina 214: Ostatní, obor Posuzování vlivů na životní prostředí, ve sloupci 2 Průkaz 
způsobilosti se slova "Vysokoškolské vzdělání příslušného směru a 6 let praxe v oboru a osvědčení podle § 6 a 9 zákona 
č. 244/1992 Sb." nahrazují slovy "Autorizace podle § 19 zákona č. 100/ /2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí 
a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí)".

ČÁST ČTVRTÁ
Změna zákona o posuzování vlivů

na životní prostředí
zrušena zákonem č. 93/2004 Sb.

ČÁST PÁTÁ 
ÚČINNOST
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§ 28

    Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2002. 

Klaus v. r.
Havel v. r.

Zeman v. r. 

_______________________________

1) 
Směrnice Rady ze dne 27. června 1985 o posuzování vlivů některých veřejných a soukromých záměrů na životní 
prostředí (85/337/EHS).
Směrnice Rady 97/11/ES ze dne 3. března 1997, kterou se mění směrnice 85/337/EHS o posuzování vlivů 
některých veřejných a soukromých záměrů na životní prostředí. Směrnice 2001/42/ES Evropského parlamentu a 
Rady ze dne 27. června 2001 o posuzování vlivů některých plánů a programů na životní prostředí.

1a) 
Například zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 
předpisů, zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších 
předpisů, zákon č. 138/1973 Sb., o vodách (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 13/1997 Sb., o 
pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších 
předpisů, a zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o 
živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů.

1b)   
Zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů.

2) 
Například zákon č. 44/1988 Sb., zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, 
zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 17/1992 Sb., zákon č. 
114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o 
změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 258/2000 Sb., o 
ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 
254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 
185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 
86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší). 

2a) 
§ 45h a 45i zákona č. 114/1992 Sb., ve znění zákona č. 218/2004 Sb.

3) 
Ústavní zákon č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti státu, ve znění ústavního zákona č. 300/2000 Sb.

4) 
Například zákon č. 353/1999 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými 
chemickými látkami a chemickými přípravky a o změně zákona č. 425/1990 Sb., o okresních úřadech, úpravě 
jejich působnosti a o některých dalších opatřeních s tím souvisejících, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o 
prevenci závažných havárií), ve znění zákona č. 258/2000 Sb.

4a) 
Zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých zákonů (zákon o elektronickém podpisu), 
ve znění pozdějších předpisů.

4b)
Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

4c) 
Například zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve znění zákona č. 132/2000 Sb., 
zákon č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů, zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů.

4d)
§ 19 odst.  2 zákona č. 183/2006 Sb., ve znění zákona č. 350/2012 Sb.

5) 
Například občanský zákoník, obchodní zákoník, trestní řád, zákon č. 527/1990 Sb., o vynálezech, průmyslových 
vzorech a zlepšovacích návrzích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních 
údajů a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 227/2000 Sb., zákon č. 148/1998 Sb.

6) 
Zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve znění zákona č. 132/2000 Sb.

7)
Zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů.
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8) 
Zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů. 

9) 
zrušen zákonem č. 186/2006 Sb.

10) 
Zákon č. 97/1974 Sb., o archivnictví, ve znění pozdějších předpisů. 

11) 
Zákon č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů 
(zákon o nadacích a nadačních fondech).
Zákon č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů.

11a)
§ 65 až 78 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů.

11b)   
Zákon č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů

12) 
Například zákon č. 114/1992 Sb., zákon č. 138/1973 Sb. a zákon č. 20/1987 Sb.

12a)
zrušen zákonem č. 216/2007 Sb.

13)
Zákon č. 85/2012 Sb., o ukládání oxidu uhličitého do přírodních horninových struktur a o změně některých 

zákonů.

Příloha č. 1 k zákonu č. 100/2001 Sb.

KATEGORIE I (záměry vždy podléhající posouzení)

ZÁMĚR Sloupec A Sloupec B
1.1 Trvalé odlesnění nebo zalesnění nelesního pozemku o ploše od 25 ha. X

1.2 Odběr vody nebo převod vody mezi povodími nebo mezi dílčími částmi 
povodí, pokud množství odebírané nebo převáděné vody přesahuje 100 

mil. m3 za rok nebo pokud dlouhodobý průměrný průtoku v povodí, odkud 

se voda převádí, přesahuje 2 000 mil. m3 za rok v případě, že objem 
převedené vody přesahuje 5 % tohoto průtoku. 

X

1.3 Čerpání podzemní vody nebo umělé doplňování zásob podzemní vody 

v objemu 10 mil. m3/rok a více.

X

1.4 Přehrady, nádrže a jiná zařízení určená k zadržování nebo k akumulaci 
vody a v ní rozptýlených látek, jestliže objem zadržované nebo 

akumulované vody přesahuje 10 mil. m3.

X

1.5 Čistírny odpadních vod s kapacitou nad 100 tis. ekvivalentních obyvatel a 
kanalizace pro více než 50 000 napojených obyvatel.

X

1.6 Projekty vodohospodářských úprav nebo jiných opatření ovlivňujících 
odtokové poměry (např. odvodnění, závlahy, protierozní ochrana, terénní 
úpravy, lesnicko-technické meliorace, atd.) na ploše nad 50 ha.

X

1.7 Chov hospodářských zvířat s kapacitou nad 180 dobytčích jednotek (l 
dobytčí jednotka = 500 kg živé hmotnosti).

X

1.8 Kafilerie nebo veterinární asanační ústavy. X
2.1 Těžba ropy v množství nad 50 t/den a zemního plynu v množství nad 50 

000 m3/ den.

X

2.2 Těžba černého uhlí – nový dobývací prostor. X
2.3 Těžba ostatních nerostných surovin - nový dobývací prostor; těžba 

ostatních nerostných surovin nad 1 000 000 tun/rok; těžba rašeliny na 
ploše 150 ha a více. 

X

2.4 Úprava černého a hnědého uhlí  - vsázka nad 3 mil. tun/rok. X
2.5 Uran – těžba (včetně změny a ukončení těžby) a úprava uranové rudy 

(chemická úprava a jiné technologie, odkaliště a kalová pole).
X

3.1 Zařízení ke spalování paliv s tepelným výkonem nad 200 MW. X
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3.2 Zařízení s jadernými reaktory (včetně jejich demontáže nebo konečného 
uzavření) s výjimkou výzkumných zařízení, jejichž maximální výkon 
nepřesahuje l kW kontinuální tepelné zátěže.

X

3.3 Zařízení na konverzi, obohacování nebo výrobu jaderného paliva. X
3.4 Zařízení určená pro zpracování  vyhořelého nebo ozářeného jaderného 

paliva nebo vysoce aktivních radioaktivních odpadů.
X

3.5 Zařízení určená pro konečné uložení, konečné zneškodnění nebo 
dlouhodobé skladování plánované na více než 10 let vyhořelého nebo 
ozářeného jaderného paliva a dále radioaktivních odpadů na jiném místě, 
než na kterém jsou vyprodukovány.

X

3.6 Nadzemní vedení elektrické energie o napětí nad 110 kV a délce od 15 
km.

X

3.7 Dálkové produktovody pro přepravu plynu, ropy, páry a dalších látek 
včetně toků oxidu uhličitého za účelem jejich ukládání do přírodních 

horninových struktur a připojených kompresních stanic13), o délce nad 20 
km a průměru nad 800 mm. 

X

4.1 Pražení, aglomerace a slinování (sintrování) kovových rud. X
4.2 Zařízení k výrobě surového železa a oceli, včetně kontinuálního odlévání. X
4.3 Zařízení k výrobě neželezných surových kovů z rudy, koncentrátů nebo 

druhotných surovin pomocí metalurgických, chemických nebo 
elektrolytických procesů.

X

4.4 Povrchová úprava kovů nebo plastů včetně lakoven, s kapacitou nad 500 

tis. m2/rok celkové plochy úprav. 

X

5.1 Průmyslové závody na: 
      a)  výrobu buničiny ze dřeva nebo podobných vláknitých materiálů,

b)  výrobu papíru a lepenek s výrobní kapacitou vyšší než 200 tun za den.

X

6.1 Cementárny, vápenky nebo výroba magnezitu. X
6.2 Zařízení k těžbě azbestu; zařízení ke zpracování a přeměně azbestu a 

výrobků obsahujících azbest:
       a) na azbestocementové výrobky s roční produkcí nad 20 tis. tun 
konečných výrobků,

b) pro třecí materiály s roční produkcí nad 50 tun konečných výrobků,
c) pro další používání azbestu nad 200 tun/rok.

X

7.1 Tepelné nebo chemické zpracování uhlí, popřípadě bitumenových břidlic, 
včetně výroby uhlíku vysokoteplotní karbonizací uhlí nebo elektrografitu  
vypalováním nebo grafitizací.

X

7.2 Rafinerie ropy nebo primární zpracování ropných produktů. X
7.3 Zařízení k výrobě základních organických a anorganických chemikálií 

(například uhlovodíky, kyseliny, zásady, oxidy, soli, chlór, amoniak, apod.).
X

7.4 Průmyslová výroba farmaceutických produktů chemickou nebo 
biochemickou cestou.

X

7.5 Zařízení k výrobě biocidů, pesticidů a průmyslových hnojiv.  X
7.6 Zařízení k výrobě výbušin  a regenerace nebo destrukce výbušných látek. X
7.7 Zařízení na skladování ropy a ropných a chemických produktů s kapacitou 

nad 100 tis. tun.
X

7.8 Nové zařízení k výrobě oxidu titaničitého nebo zařízení k jeho výrobě, 
pokud je kapacita zvýšena  o 15 tis. t/rok a více.

X

9.1 Novostavby železničních drahdelší 1 km. X
9.2 Letiště se vzletovou a přistávací dráhou v délce 2 100 m a více. X
9.3 Novostavby, rozšiřování a přeložky dálnic a rychlostních silnic. X
9.4 Novostavby, rozšiřování a přeložky silnic nebo místních komunikací o 

čtyřech a více jízdních pruzích, včetně rozšíření nebo přeložek stávajících 
silnic nebo místních komunikací o dvou nebo méně jízdních pruzích na 
silnice nebo místní komunikace o čtyřech a více jízdních pruzích, o délce 
10 km a více.

X

9.5 Vodní cesty včetně jezů a ostatních vzdouvacích zařízení a mol pro 
nakládání a vykládání na břeh nebo přístavy pro vnitrozemskou  vodní 
dopravu pro plavbu lodí s výtlakem nad 1 350 tun.

X

10.1 Zařízení k odstraňování nebezpečných odpadů. X
10.2 Zařízení k odstraňování ostatních odpadů s kapacitou nad  30 000 

tun/rok.
X

11.1.   Úložiště oxidu uhličitého13) X
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11.2.   Zařízení k zachytávání oxidu uhličitého za účelem jeho ukládání do 

přírodních horninových struktur13), a to ze zařízení, která vždy podléhají 
posouzení podle tohoto zákona, nebo ze zařízení o celkové roční kapacitě 
zachyceného oxidu uhličitého 1,5 megatuny nebo vyšší.

X

KATEGORIE II (záměry vyžadující zjišťovací řízení)

ZÁMĚR Sloupec A Sloupec B
1.1 Trvalé nebo dočasné odlesnění plochy od 5 do 25 ha. X
1.2 Restrukturalizace pozemků v krajině, využívání neobdělávaných pozemků 

nebo polopřirozených oblastí k intenzivnímu zemědělskému využívání, uvedení 
zemědělské půdy do klidu na ploše od 10 ha. 

X

1.3 Vodohospodářské úpravy nebo jiné úpravy ovlivňující odtokové poměry (např. 
odvodnění, závlahy, protierozní ochrana, terénní úpravy, lesnicko-technické 
meliorace, atd.) na ploše od 10 do 50 ha.

X

1.4 Úpravy toků a opatření proti povodním významně měnící charakter toku a ráz 
krajiny.

X

1.5 Chov hospodářských zvířat s kapacitou od 50 do 180 dobytčích jednotek (l 
dobytčí jednotka = 500 kg živé hmotnosti).

X

1.6 Rybníky určené k chovu ryb s obsádkou při zarybnění nad 10 t živé hmotnosti. X
1.7 Přehrady, nádrže a jiná zařízení určená k zadržování nebo k akumulaci vody a 

v ní rozptýlených látek, pokud nepřísluší do kategorie I a pokud objem 

zadržované nebo akumulované vody přesahuje 100 000 m3 nebo výška hradící 
konstrukce přesahuje 10 m nad základovou spárou.

X

1.8 Odběr vody nebo převod vody mezi povodími nebo mezi dílčími částmi povodí, 

pokud je množství odebírané nebo převáděné vody od 10 do 100 mil. m3 za 
rok, nebo pokud dlouhodobý průměrný průtok v povodí, odkud se voda 

převádí, je od 200 do 2 000 mil. m3 za rok v případě, že objem převedené vody 
přesahuje 5 % tohoto průtoku; čerpání podzemní vody nebo umělé doplňování 

zásob podzemní vody v objemu od 1 do 10 mil. m3 za rok.

X

1.9 Čistírny odpadních vod s kapacitou od 10 000 do 100 000 ekvivalentních 
obyvatel, kanalizace od 5 000 do 50 000 napojených obyvatel nebo 
průmyslové kanalizace o průměru větším než 500 mm.

X

2.1 Těžba uhlí nad 100 000 tun/rok. X
2.2 Lignit – těžba nad 200 000  t/rok. X
2.3 Těžba a úprava rud včetně odkališť, kalových polí, hald a odvalů (chemické, 

biologické a jiné technologie).
X

2.4 Zvýšení povrchové těžby nerostných surovin nad 1 000 000 tun/rok. X
2.5  Těžba nerostných surovin 10 000 až 1 000 000 tun/rok; těžba rašeliny na 

ploše do 150 ha. 
X

2.6 Těžba v korytech nebo údolních nivách vodních toků. X
2.7 Úprava černého a hnědého uhlí – vsázka 1 až 3 mil. tun/rok. X
2.8 Odkaliště, kalová pole, haldy a odvaly při úpravě nerudních surovin. X
2.9 Budování podzemních prostor pro skladování nebo umístění technologických 

zařízení (provozů) od 10 000 m3.

X

2.10 Zneškodňování odpadů ukládáním do přírodních nebo umělých horninových 
struktur a prostor.

X

2.11 Hloubkové vrty pro ukládání radioaktivního nebo nebezpečného odpadu, 
hloubkové vrty geotermální, hloubkové vrty pro zásobování vodou u vodovodů, 
s výjimkou vrtů pro výzkum stability půdy.

X

3.1 Zařízení ke spalování paliv o jmenovitém tepelném výkonu od 50 do 200 MW. X
3.2 Větrné elektrárny s celkovým instalovaným výkonem vyšším než 500 kWe 

nebo s výškou stojanu přesahující 35 metrů.
X

3.3 Vodní elektrárny s celkovým instalovaným výkonem výrobny nad 50 MWe. X
3.4 Vodní elektrárny s celkovým instalovaným výkonem výrobny od 10 MWe do 50 

MWe. 
X

3.5 Zařízení ke zpracování a skladování radioaktivního odpadu (záměry 
neuvedené v kategorii I).

X
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3.6 Vedení elektrické energie od 110 kV, pokud nepřísluší do kategorie I. X
3.7. Produktovody k přepravě plynu, ropy, páry, vody a dalších látek o délce větší 

než 5 km a průměru 300 – 800 mm, pokud nepřísluší do kategorie I; 
produktovody toků oxidu uhličitého za účelem jeho ukládání do přírodních 

horninových struktur13), pokud nepřísluší do kategorie I.

X

3.8 Zásobníky zemního plynu a jiných hořlavých plynů s kapacitou nad 10 000 m3. X
3.9 Povrchové zásobníky fosilních paliv s kapacitou nad 10 000 t. X
3.10. Zařízení k zachytávání oxidu uhličitého za účelem jeho ukládání do 

přírodních horninových struktur13) ze zařízení, která nepřísluší do kategorie I.

X

4.1 Průmyslové provozy na zpracování železných kovů, včetně válcování za tepla, 
kování kladivy a pokovování; provozy na tavení, včetně slévání či legování, 
neželezných kovů kromě vzácných kovů, včetně recyklovaných produktů –
kovového šrotu, jeho rafinace a lití.

X

4.2 Povrchová úprava kovů a plastických materiálů včetně lakoven, od 10 000 do 

500 000 m2/rokcelkové plochy úprav. 

X

4.3 Strojírenská nebo elektrotechnická výroba s výrobní plochou nad 10 000 m2-
výroba a opravy motorových vozidel, drážních vozidel, cisteren, lodí, letadel; 
testovací lavice motorů, turbin nebo reaktorů; stálé tratě pro závodění a 
testování motorových vozidel;  výroba železničních zařízení; tváření výbuchem.

X

5.1 Impregnace dřeva při použití chemických látek v množství od 1 000 t/rok. X
5.2 Výroba dřevovláknitých, dřevotřískových, pilinových desek nebo překližek a 

dýh s kapacitou od 10 000 m2/rok.  

X

5.3 Výroba nábytku s kapacitou vstupu suroviny nad 10 000 m3/rok. X
5.4 Textilní úpravny nebo barvírny se spotřebou vybraných nebezpečných 

chemických látek a nebezpečných chemických přípravků (vysoce toxických, 
toxických, zdraví škodlivých, žíravých, dráždivých, senzibilizujících, 
karcinogenních, mutagenních, toxických pro reprodukci, nebezpečných pro 

životní prostředí)11b) nad 3 000 t/rok.

X

5.5 Koželužny s kapacitou zpracované vstupní suroviny nad 10 000 t/rok. X
5.6 Polygrafické provozy se spotřebou vybraných nebezpečných chemických látek 

a nebezpečných chemických přípravků (vysoce toxických, toxických, zdraví 
škodlivých, žíravých, dráždivých, senzibilizujících, karcinogenních, 

mutagenních, toxických pro reprodukci, nebezpečných pro životní prostředí)11b)

nad 1 t/rok.

X

5.7 Průmyslové závody na výrobu papíru a lepenky (projekty nezařazené 
v kategorii I).

X

5.8 Zařízení na výrobu a zpracování celulózy. X
6.1 Průmyslová výroba keramických produktů vypalováním, zejména střešních 

tašek, cihel, žáruvzdorných cihel, dlaždic, kameniny nebo porcelánu s kapacitou 
od 25 000 t/rok.

X

6.2 Výroba stavebních hmot a výrobků neuvedených v kategorii I ani v předchozím 
bodě s kapacitou nad 25 000 t/rok; zařízení na výrobu azbestu a výrobků 
obsahujících azbest (záměry neuvedené v kategorii I).

X

6.3 Výroba skla, skelných a umělých vláken s kapacitou nad 10 000  m2/rok nebo 
nad 7 000 t/rok.

X

6.4 Zařízení k tavení nerostných látek, včetně výroby minerálních vláken 
s kapacitou od 7 000 t/rok.

X

6.5 Obalovny živičných směsí. X
7.1 Výroba nebo zpracování polymerů a syntetických kaučuků, výroba a 

zpracování výrobků na bázi elastomerů s kapacitou nad 100 tun/rok.
X

7.2 Výroba mýdel, surfaktantů, detergentů a nátěrových hmot nad 200 t/rok. X
7.3 Ostatní chemické výroby s produkcí od 100 t/rok. X
7.4 Zařízení pro skladování ropy nebo ropných produktů s kapacitou 5 000 až 100 

000 t.   
X

7.5  Zařízení  pro  skladování  ostatních  chemických  látek  neuvedených 

v kategorii I  ani v kategorii II  s kapacitou od 5 000 t  nebo od  1 000 m3.

X

7.6 Ostatní zařízení k výrobě oxidu titaničitého (záměr neuvedený v kategorii I 
v bodě 7.8).

X

8.1 Výrobny nealkoholických nápojů s kapacitou od 50 000 hl/rok výrobků. X
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8.2 Pivovary s kapacitou od 100 000 hl/rok výrobků a sladovny s kapacitou od 50 
000 t/rok výrobků.

X

8.3 Škrobárny s kapacitou od 50 000 t/rok výrobků. X
8.4 Lihovary nebo pálenice s kapacitou od 5 000 hl/rok výrobků. X
8.5 Drožďárny s kapacitou výroby droždí od 1 000 t/rok. X
8.6 Cukrovary s kapacitou zpracované suroviny od 150 000 t/rok. X
8.7 Výroba rostlinných nebo živočišných olejů nebo tuků s kapacitou od        20 

000 t/rok výrobků.
X

8.8 Zpracování mléka od 50 000 hl/rok. X
8.9 Balírny a konzervárenské závody s kapacitou od 100 000 t/rok výrobků. X
8.10 Výroba cukrovinek a sirupů s kapacitou od 10 000 t/rok. X
8.11 Jatka, masokombináty a zařízení na zpracování ryb (včetně výroby rybí 

moučky a rybích olejů) s kapacitou od 5 000 t/rok výrobků.
X

9.1 Novostavby, rozšiřování a přeložky silnic všech tříd a místních komunikací I. a 
II. třídy (záměry neuvedené v kategorii I).

X

9.2 Novostavby (záměry neuvedené v kategorii I), rekonstrukce, elektrizace  nebo 
modernizace železničních drah; novostavby nebo rekonstrukce železničních a 
intermodálních zařízení a překladišť.  

X

9.3 Tramvajové, podzemní nebo speciální dráhy včetně lanovek. X
9.4 Vodní cesty včetně jezů a ostatních vzdouvacích zařízení a mol pro nakládání 

a vykládání na břeh nebo přístavy pro vnitrozemskou  vodní dopravu.
X

9.5 Letiště se vzletovou a přistávací dráhou  do 2 100 m.  X
10.1 Zařízení ke skladování, úpravě nebo využívání nebezpečných odpadů; 

zařízení k fyzikálně-chemické úpravě, energetickému využívání nebo 
odstraňování ostatních odpadů. 

X

10.2 Krematoria. X
10.3 Odkaliště, kalová pole, haldy a odvaly, pokud nejsou uvedeny v jiném bodě 

této přílohy.
X

10.4 Skladování vybraných nebezpečných chemických látek a chemických 
přípravků(vysoce toxických, toxických, zdraví škodlivých, žíravých, 
dráždivých, senzibilizujících, karcinogenních, mutagenních, toxických pro 

reprodukci, nebezpečných pro životní prostředí)11b) a pesticidů v množství 
nad 1 t; kapalných hnojiv, farmaceutických výrobků, barev a laků v množství 
nad 100 t.

X

10.5 Skladování železného šrotu (včetně vrakovišť) nad 1000 t. X
10.6 Skladové nebo obchodní komplexy včetně nákupních středisek, o celkové 

výměře nad 3000 m2 zastavěné plochy; parkoviště nebo garáže s kapacitou 
nad 100 parkovacích stání v součtu pro celou stavbu. 

X

10.7 Sjezdové tratě, lyžařské vleky, lanovky a související zařízení. X
10.8 Sportovní areály na ploše nad 1 ha, golfová hřiště, motokrosové, 

cyklokrosové a cyklotrialové areály mimo území chráněná podle  zvláštních 
právních předpisů.

X

10.9 Rekreační přístavy na jachty a malé čluny. X
10.10 Rekreační a sportovní areály, hotelové komplexy a související zařízení 

v územích chráněných podle zvláštních právních předpisů12).

X

10.11 Rekreační areály, hotelové komplexy a související zařízení na ploše nad 1 
ha.

X

10.12 Stálé kempy a místa na karavany s celkovou kapacitou nad 50         
ubytovaných.

X

10.13 Tématické areály na ploše nad 5000 m2. X
10.14 Záměry uvedené v kategorii I určené výhradně nebo převážně k rozvoji a 

zkoušení nových metod nebo výrobků.
X

10.15  zrušen zákonem č. 216/2007  Sb.

Příloha č. 2 k zákonu č. 100/2001 Sb.

Zásady pro zjišťovací řízení

Při zjišťovacím řízení příslušný úřad na základě dostupných podkladů a informací zjišťuje, zda a v jakém rozsahu může 
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záměr vážně ovlivnit životní prostředí a obyvatelstvo. Používá přitom následující kritéria, která charakterizují na jedné 
straně vlastní záměr a příslušné zájmové území, na druhé straně z toho vyplývající významné potenciální vlivy na 
obyvatelstvo a životní prostředí.

I. CHARAKTERISTIKA ZÁMĚRU

Parametry záměru musí být zváženy zejména s ohledem na 
1. velikost,
2. kumulaci jeho vlivů s vlivy jiných známých záměrů (realizovaných, připravovaných, uvažovaných),
3. využívání přírodních zdrojů, 
4. produkci odpadů,
5. znečišťování životního prostředí a vlivy na veřejné zdraví,
6. rizika havárií zejména vzhledem k navrženému použití látek a technologií.

II. UMÍSTĚNÍ ZÁMĚRU

Parametry území, které může být ovlivněno záměrem, musí být zváženy zejména s ohledem na 
1. dosavadní využívání území a priority jeho trvale udržitelného využívání,
2. relativní zastoupení, kvalitu a schopnost regenerace přírodních zdrojů, 
3. schopnost přírodního prostředí snášet zátěž se zvláštní pozorností na 

a) územní systém ekologické stability krajiny,
b) zvláště chráněná území, 
c) území přírodních parků,
d) významné krajinné prvky, 
e) území historického, kulturního nebo archeologického významu,
f) území hustě zalidněná,
g) území zatěžovaná nad míru únosného zatížení (včetně starých zátěží).

III. CHARAKTERISTIKA PŘEDPOKLÁDANÝCH VLIVŮ ZÁMĚRU NA OBYVATELSTVO VEŘEJNÉ ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍ 
PROSTŘEDÍ

Potenciálně významné vlivy záměru musí být zváženy ve vztahu ke kritériím uvedeným v bodech I. a II. zejména s 
ohledem na 

1. rozsah vlivů (zasažené území a populaci),
2. povahu vlivů vzhledem k jejich přesahování státních hranic, 
3. velikost a složitost vlivů,
4. pravděpodobnost vlivů,
5. dobu trvání, frekvenci a vratnost vlivů.

Příloha č. 3 k zákonu č. 100/2001 Sb.

Náležitosti oznámení

A. ÚDAJE O OZNAMOVATELI 
1. Obchodní firma 
2. IČ
3. Sídlo (bydliště)
4. Jméno, příjmení, bydliště a telefon oprávněného zástupce oznamovatele

B. ÚDAJE O ZÁMĚRU

I. Základní údaje
1. Název záměru a jeho zařazení podle přílohy  č.  1
2. Kapacita (rozsah) záměru
3. Umístění záměru (kraj, obec, katastrální území)
4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry 
5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, včetně přehledu zvažovaných variant a hlavních důvodů (i z hlediska 
životního prostředí) pro jejich výběr, resp. odmítnutí
6. Stručný popis technického a technologického řešení záměru
7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení 
8. Výčet dotčených územně samosprávných celků
9. Výčet navazujících rozhodnutí podle § 10 odst.  4 a správních úřadů, které budou tato rozhodnutí vydávat.
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II. Údaje o vstupech
        (například zábor půdy, odběr a spotřeba vody, surovinové a energetické zdroje)

III. Údaje o výstupech
(například množství a druh emisí do ovzduší, množství odpadních vod a jejich znečištění, kategorizace a množství 
odpadů, rizika havárií vzhledem k navrženému použití látek a technologií)

C. ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ 
1. Výčet nejzávažnějších environmetálních charakteristik dotčeného území
2. Stručná charakteristika stavu složek životního prostředí v dotčeném území, které budou pravděpodobně 

významně ovlivněny

D. ÚDAJE O VLIVECH ZÁMĚRU NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ A NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
1. Charakteristika možných vlivů a odhad jejich velikosti a významnosti (z hlediska pravděpodobnosti, doby trvání, 
frekvence a vratnosti)
2. Rozsah vlivů vzhledem k zasaženému území a populaci
3. Údaje o možných významných nepříznivých vlivech přesahujících státní hranice
4. Opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů
5. Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí, které se vyskytly při specifikaci vlivů

E. POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU (pokud byly předloženy) 
Údaje podle kapitol B, C, D, F a G se uvádějí v přiměřeném rozsahu pro každou oznamovatelem předloženou 
variantu řešení záměru

F. DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE 
1. Mapová a jiná dokumentace týkající se údajů v oznámení 
2. Další podstatné informace oznamovatele

G. VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO CHARAKTERU

H. PŘÍLOHA
Vyjádření příslušného stavebního úřadu k záměru z hlediska územně plánovací dokumentace

Datum zpracování oznámení:
Jméno, příjmení, bydliště a telefon zpracovatele oznámení a osob, které se podílely na zpracování oznámení:
Podpis zpracovatele oznámení:
Stanovisko orgánu ochrany přírody, pokud je vyžadováno podle § 45i odst.  1 zákona č. 114/1992 Sb., ve znění zákona č. 
218/2004 Sb.

Příloha č. 3a k zákonu č. 100/2001 Sb.
Oznámení podlimitního záměru

Příloha PDF (140 kB) 

Příloha č. 4 k zákonu č. 100/2001 Sb.

Náležitosti dokumentace

ČÁST A
ÚDAJE O OZNAMOVATELI
1. Obchodní firma 
2. IČ
3. Sídlo (bydliště)
4. Jméno, příjmení, bydliště a telefon oprávněného zástupce oznamovatele

ČÁST B
ÚDAJE O ZÁMĚRU

I. Základní údaje 
1. Název záměru a jeho zařazení podle přílohy č. 1
2. Kapacita (rozsah) záměru
3. Umístění záměru (kraj, obec, katastrální území)
4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry
5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, včetně přehledu zvažovaných variant a hlavních důvodů (i z 
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hlediska životního prostředí) pro jejich výběr, resp. odmítnutí
6. Popis technického a technologického řešení záměru
7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení 
8. Výčet dotčených územně samosprávných celků
9. Výčet navazujících rozhodnutí podle § 10 odst.  4 a správních úřadů, které budou tato rozhodnutí vydávat.

II. Údaje o vstupech
1. Půda (například druh, třída ochrany, velikost záboru) 
2. Voda (například zdroj vody, spotřeba)
3. Ostatní surovinové a energetické zdroje (například druh, zdroj, spotřeba)
4. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu (například potřeba souvisejících staveb)

III. Údaje o výstupech
1. Ovzduší (například přehled zdrojů znečišťování, druh a množství emitovaných škodlivin, způsoby a účinnost 
zachycování znečišťujících látek)
2. Odpadní vody (například přehled zdrojů odpadních vod, množství odpadních vod a místo vypouštění, 
vypouštěné znečištění, čistící zařízení a jejich účinnost)
3. Odpady (například přehled zdrojů odpadů, kategorizace a množství odpadů, způsoby nakládání s odpady)
4. Ostatní (například hluk a vibrace, záření, zápach, jiné výstupy - přehled zdrojů, množství emisí, způsoby jejich 
omezení)
5. Doplňující údaje (například významné terénní úpravy a zásahy do krajiny)

ČÁST C
ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ

1. Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik dotčeného území (například územní systémy ekologické 
stability krajiny, zvláště chráněná území, přírodní parky, významné krajinné prvky, území historického, kulturního nebo 
archeologického významu, území hustě zalidněná, území zatěžovaná nad míru únosného zatížení, staré ekologické 
zátěže, extrémní poměry v dotčeném území) 
2. Charakteristika současného stavu životního prostředí v dotčeném území (například ovzduší a klima, voda, půda, 
horninové prostředí a přírodní zdroje, fauna a flóra, ekosystémy, krajina, obyvatelstvo, hmotný majetek, kulturní památky)
3. Celkové zhodnocení kvality životního prostředí v dotčeném území z hlediska jeho únosného zatížení

ČÁST D
KOMPLEXNÍ CHARAKTERISTIKA A HODNOCENÍ VLIVŮ ZÁMĚRU NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

I. Charakteristika předpokládaných vlivů záměru na obyvatelstvo a životní prostředí a hodnocení jejich velikosti a 
významnosti

1. Vlivy na obyvatelstvo, včetně sociálně ekonomických vlivů 
2. Vlivy na ovzduší a klima
3. Vlivy na hlukovou situaci a event. další fyzikální a biologické charakteristiky 
4. Vlivy na povrchové a podzemní vody
5. Vlivy na půdu
6. Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje 
7. Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy
8. Vlivy na krajinu
9. Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky

II. Komplexní charakteristika vlivů záměru na životní prostředí z hlediska jejich velikosti a významnosti a 
možnosti přeshraničních vlivů

III. Charakteristika environmentálních rizik při možných haváriích a nestandardních stavech

IV. Charakteristika opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů na životní 
prostředí

V. Charakteristika použitých metod prognózování a výchozích předpokladů při hodnocení vlivů

VI. Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí, které se vyskytly při zpracování dokumentace

ČÁST E
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POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU (pokud byly předloženy)
Údaje podle částí B, C, D, F, G a H se uvádějí v přiměřeném rozsahu pro každou oznamovatelem předloženou variantu 
řešení záměru.

ČÁST F
ZÁVĚR

ČÁST G
VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO CHARAKTERU

ČÁST H

PŘÍLOHY 
Vyjádření příslušného stavebního úřadu k záměru z hlediska územně plánovací dokumentace (ke skutečnostem jiným a 
novým vzhledem k oznámení) a dále například přílohy mapové, obrazové a grafické.

Datum zpracování dokumentace:
Jméno, příjmení, bydliště a telefon zpracovatele dokumentace a osob, které se podílely na zpracování dokumentace:
Podpis zpracovatele dokumentace:

Stanovisko orgánu ochrany přírody, pokud je vyžadováno podle § 45i odst.  1 zákona č. 114/1992 Sb., ve znění zákona č. 
218/2004 Sb.

Příloha č. 5 k zákonu č. 100/2001 Sb.

Náležitosti posudku

ZÁKLADNÍ ÚDAJE 
1. Název záměru
2. Kapacita (rozsah) záměru
3. Umístění záměru (kraj, obec, katastrální území) 
4. Obchodní firma oznamovatele
5. IČ oznamovatele
6. Sídlo (bydliště) oznamovatele

II. POSOUZENÍ DOKUMENTACE (OZNÁMENÍ) 
1. Úplnost dokumentace (oznámení)
2. Správnost údajů uvedených v dokumentaci (oznámení) včetně použitých metod hodnocení
3. Pořadí variant (pokud byly předloženy) z hlediska vlivů na životní prostředí
4. Hodnocení významných vlivů záměru na životní prostředí přesahujících státní hranice

III. POSOUZENÍ TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ ZÁMĚRU S OHLEDEM NA DOSAŽENÝ STUPEŇ POZNÁNÍ POKUD JDE O 
ZNEČIŠŤOVÁNÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

IV. POSOUZENÍ NAVRŽENÝCH OPATŘENÍ K PREVENCI, VYLOUČENÍ, SNÍŽENÍ, POPŘÍPADĚ KOMPENZACI 
NEPŘÍZNIVÝCH VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

V. VYPOŘÁDÁNÍ VŠECH OBDRŽENÝCH VYJÁDŘENÍ K DOKUMENTACI (OZNÁMENÍ)

VI. CELKOVÉ POSOUZENÍ AKCEPTOVATELNOSTI ZÁMĚRU Z HLEDISKA VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

VII. NÁVRH STANOVISKA

Datum zpracování posudku:
Jméno, příjmení, bydliště a telefon zpracovatele posudku a osob, které se podílely na zpracování posudku:
Podpis zpracovatele posudku: 
Autorizace ke zpracování posudku:

Příloha č. 6 k zákonu č. 100/2001 Sb.

Náležitosti stanoviska
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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 
1. Název záměru
2. Kapacita (rozsah) záměru
3. Umístění záměru (kraj, obec, katastrální území) 
4. Obchodní firma oznamovatele
5. IČ oznamovatele
6. Sídlo (bydliště) oznamovatele

II. PRŮBĚH POSUZOVÁNÍ 
1. Oznámení (zpracovatel, datum předložení)
2. Dokumentace (zpracovatel, datum předložení) 
3. Posudek (zpracovatel, datum předložení)
4. Veřejné projednání (místo, datum konání)
5. Celkové hodnocení procesu posuzování včetně účasti veřejnosti
6. Seznam subjektů, jejichž vyjádření jsou ve stanovisku zčásti nebo zcela zahrnuta

III. HODNOCENÍ ZÁMĚRU 
1. Souhrnná charakteristika předpokládaných vlivů záměru na životní prostředí z hlediska jejich velikosti a 
významnosti
2. Hodnocení technického řešení záměru s ohledem na dosažený stupeň poznání pokud jde o znečišťování 
životního prostředí
3. Návrh opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů záměru na životní 
prostředí včetně povinností a podmínek pro sledování a rozbor vlivů na životní prostředí
4. Pořadí variant (pokud byly předloženy) z hlediska vlivů na životní prostředí
5. Vypořádání vyjádření k dokumentaci (oznámení) a k posudku
6. Stanovisko příslušného úřadu z hlediska přijatelnosti vlivů záměru na životní prostředí s uvedením podmínek 
pro realizaci záměru, popřípadě zdůvodnění nepřijatelnosti záměru.

Datum vydání stanoviska: 
Otisk razítka příslušného úřadu:
Jméno, příjmení a podpis pověřeného zástupce příslušného úřadu:

Příloha č. 7 k zákonu č. 100/2001 Sb.

Náležitosti oznámení koncepce

A. ÚDAJE O PŘEDKLADATELI
1.    Název organizace 
2.    IČ, bylo-li přiděleno
3.    Sídlo (bydliště)
4.    Jméno, příjmení, adresa, telefon a e-mail oprávněného zástupce předkladatele

B. ÚDAJE O KONCEPCI 
1.    Název 
2.    Obsahové zaměření (osnova)
3.    Charakter 
4.    Zdůvodnění potřeby pořízení 
5.    Základní principy a postupy (etapy) řešení 
6.    Hlavní cíle 
7.    Přehled uvažovaných variant řešení 
8.    Vztah k jiným koncepcím a možnost kumulace vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví s jinými záměry
9.    Předpokládaný termín dokončení 
10. Návrhové období
11. Způsob schvalování 

C. ÚDAJE O DOTČENÉM ÚZEMÍ
1.    Vymezení dotčeného území
2.    Výčet dotčených územních samosprávných celků, které mohou být koncepcí ovlivněny
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3.    Základní charakteristiky stavu životního prostředí v dotčeném území
4.    Stávající problémy životního prostředí v dotčeném území

D. PŘEDPOKLÁDANÉ VLIVY KONCEPCE NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A VEŘEJNÉ ZDRAVÍ VE VYMEZENÉM 
DOTČENÉM ÚZEMÍ  

E. DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE 
1.    Výčet možných vlivů koncepce přesahujících hranice České republiky
2.    Mapová dokumentace a jiná dokumentace týkající se údajů v oznámení koncepce
3.    Další podstatné informace předkladatele o možných vlivech na životní prostředí a veřejné zdraví
4.    Stanovisko orgánu ochrany přírody, pokud je vyžadováno podle § 45i odst.  1 zákona č. 114/1992 Sb., ve znění 

zákona č. 218/2004 Sb.

Datum zpracování oznámení koncepce

Jméno, příjmení, adresa, telefon a e-mail osob(y), která(é) se podílela(y) na zpracování oznámení koncepce

Podpis oprávněného zástupce předkladatele

Příloha č.  8 k zákonu č. 100/2001 Sb.

Kritéria pro zjišťovací řízení

1. Obsah koncepce, zejména s ohledem na:
a.    účelnost stanovených variant řešení k dosažení sledovaných cílů koncepce;
b.    míru, v jaké koncepce stanoví rámec pro záměry a jiné činnosti, a to buď vzhledem k jejich umístění, povaze, 

velikosti a provozním podmínkám nebo z hlediska požadavků na přírodní zdroje;
c.    míru, v jaké ovlivňuje jiné koncepce;
d.    význam koncepce pro začlenění požadavků na ochranu životního prostředí a veřejné zdraví, zejména s ohledem 

na podporu udržitelného rozvoje;e.        vliv koncepce na udržitelný rozvoj dotčeného území (včetně sociálně-
ekonomických aspektů);

f.     problémy životního prostředí a veřejného zdraví, které jsou závažné pro koncepci;
g.    význam koncepce pro implementaci požadavků vyplývajících z právních předpisů Evropského společenství 

týkajících se životního prostředí a veřejného zdraví (např. plány a programy v oblasti odpadového hospodářství 
nebo ochrany vod).

2. Charakteristika vlivů koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví a charakteristika dotčeného území, zejména s 
ohledem na:  

a.    pravděpodobnost, dobu trvání, četnost a vratnost vlivu;
b.    kumulativní a synergickou povahu vlivu;
c.    přeshraniční povahu vlivu;
d.    rizika pro životní prostředí a veřejné zdraví vyplývající z provedení koncepce (např. při přírodních katastrofách, 

haváriích);
e.    závažnost a rozsah vlivu (počet obyvatel, který by mohl být pravděpodobně zasažen);
f.     důležitost a zranitelnost oblasti, která by mohla být zasažena, s ohledem na:

i.     zvláštní přírodní charakteristiku nebo kulturní dědictví,
ii.    hustotu obyvatel, osídlení a míru urbanizace,
iii.   překročení norem kvality životního prostředí nebo mezních hodnot,
iv.   kvalitu půdy a intenzitu jejího využívání,

g.   dopad na oblasti nebo krajiny s uznávaným statusem ochrany na národní,   
      komunitární nebo mezinárodní úrovni.

3. Předpokládaný přínos posouzení koncepce ve vztahu k posouzení jiných koncepcí zpracovávaných na odlišných 
úrovních v téže oblasti.
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Příloha č.  9 k zákonu č. 100/2001 Sb.

Náležitosti vyhodnocení koncepce z hlediska vlivů
na životní prostředí a veřejné zdraví

1.  Obsah a cíle koncepce, její vztah k jiným koncepcím.

2. Informace o současném stavu životního prostředí v dotčeném území a jeho pravděpodobný vývoj bez provedení 
koncepce.

3. Charakteristiky životního prostředí v oblastech, které by mohly být provedením koncepce významně zasaženy.

4. Veškeré současné problémy životního prostředí, které jsou významné pro koncepci, zejména vztahující se k oblastem 

se zvláštním významem pro životní prostředí (např. oblasti vyžadující ochranu podle zvláštních právních předpisů12a)).

5. Cíle ochrany životního prostředí stanovené na mezinárodní, komunitární nebo vnitrostátní úrovni, které mají vztah ke 
koncepci a způsob, jak byly tyto cíle vzaty v úvahu během její přípravy, zejména při porovnání variantních řešení.

6. Závažné vlivy (včetně sekundárních, synergických, kumulativních, krátkodobých, střednědobých a dlouhodobých, 
trvalých a přechodných, pozitivních a negativních vlivů) navrhovaných variant koncepce na životní prostředí.

7. Plánovaná opatření pro předcházení, snížení nebo kompenzaci všech závažných negativních vlivů na životní prostředí 
vyplývajících z provedení koncepce.

8. Výčet důvodů pro výběr zkoumaných variant a popis, jak bylo posuzování provedeno, včetně případných problémů při 
shromažďování požadovaných údajů (např. technické nedostatky nebo nedostatečné know-how).

9. Stanovení monitorovacích ukazatelů (indikátorů) vlivu koncepce na životní prostředí.

10. Popis plánovaných opatření k eliminaci, minimalizaci a kompenzaci negativních vlivů zjištěných při provádění 
koncepce.

11. Stanovení indikátorů (kritérií) pro výběr projektu.

12. Vlivy koncepce na veřejné zdraví.

13. Netechnické shrnutí výše uvedených údajů.

14. Souhrnné vypořádání vyjádření obdržených ke koncepci z hlediska vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví.

15. Závěry a doporučení včetně návrhu stanoviska ke koncepci.

Čl. II a III zákona č. 93/2004 Sb. znějí:
Čl. II

Přechodná ustanovení
        1.  Posouzení záměrů zahájené přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí podle zákona 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 účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.
        2.  Posouzení rozvojových koncepcí a programů zahájené přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí 
podle zákona č. 244/1992 Sb., o posuzování vlivů rozvojových koncepcí a programů na životní prostředí, ve znění 
pozdějších předpisů.

Čl. III
Zrušovací ustanovení

        Zrušuje se:
1.   

Zákon č. 244/1992 Sb., o posuzování vlivů rozvojových koncepcí a programů na životní prostředí.
2.   

V zákoně č. 132/2000 Sb., o změně a zrušení některých zákonů souvisejících se zákonem o krajích, zákonem o 
obcích, zákonem o okresních úřadech a zákonem o hlavním městě Praze, část čtyřicátá osmá. 

Čl. II zákona č. 163/2006 Sb. zní:
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Čl. II
Přechodná ustanovení

        1.  Posuzování vlivů na životní prostředí zahájené přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí podle 
dosavadních právních předpisů.

2.  Na řízení a postupy zahájené přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se použijí dosavadní právní předpisy.

ČÁST PADESÁTÁ TŘETÍ  (Čl. LVII) zákona č. 186/2006 Sb. zní:
ČÁST PADESÁTÁ TŘETÍ

ÚČINNOST
Čl.  LVII

        1.  Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2007, s výjimkou části třetí, čl. III bodu 1, který nabývá účinnosti 
dnem jeho vyhlášení, a části padesáté první, čl. LV, který nabývá účinnosti dnem 1. července 2006.
        2.  Část padesátá první, čl. LV tohoto zákona pozbývá platnosti dnem 31. prosince 2006. 

Čl. II zákona č. 216/2007 Sb. zní: 
Čl.  II

Přechodné ustanovení
        Posuzování vlivů na životní prostředí zahájené přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí podle 
dosavadních právních předpisů.

Čl. II zákona č. 436/2009 Sb. zní:
Čl. II

Přechodná ustanovení
        1.  Posuzování vlivů na životní prostředí, zahájené přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se dokončí podle 
dosavadních právních předpisů.

2.  Doba platnosti stanovisek vydaných do dne nabytí účinnosti tohoto zákona se posuzuje podle dosavadních 
právních předpisů.

3.  Na řízení o vydání rozhodnutí nebo opatření nutných k provedení záměru, zahájené přede dnem nabytí účinnosti 
tohoto zákona, se použijí dosavadní právní předpisy.

ČÁST DVACÁTÁ PRVNÍ  (Čl. XXXIX) zákona č. 223/2009 Sb. zní:
Čl. XXXIX

Přechodné ustanovení
Řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona a do tohoto dne neskončená se dokončí a práva a 

povinnosti s nimi související se posuzují podle dosavadních právních předpisů.

12) Například zákon č. 114/1992 Sb., zákon č. 138/1973 Sb. a zákon č. 20/1987 Sb.
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76/2002 Sb.
Zákon o integrované prevenci a o omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně 
některých zákonů (zákon o integrované prevenci)
Částka: 034 Druh předpisu: Zákon

Rozeslána dne: 1. března 2002 Autor předpisu: Parlament

Přijato: 5.2.2002 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2003, s výjimkou § 5 a 6

Platnost předpisu: Ano Pozbývá účinnosti:

Novely předpisu
521/2002 Sb.( 1. ledna 2003 ); 437/2004 Sb.( 26. července 2004 ); 695/2004 Sb.( 31. prosince 2004 ); 444/2005 Sb.( 1. ledna 
2006 ); 222/2006 Sb.( 1. června 2006 ); 435/2006 Sb. Úplné znění ( 1. června 2006 ); 25/2008 Sb.( 12. února 2008 ); 
227/2009 Sb.( 1. července 2010 ); 281/2009 Sb.( 1. ledna 2011 ); 85/2012 Sb.( 19. dubna 2012 ); 69/2013 Sb.( 19. března 2013 ); 

Předpisem se mění
114/1992 Sb.; 334/1992 Sb.; 368/1992 Sb.; 289/1995 Sb.; 166/1999 Sb.; 258/2000 Sb.; 164/2001 Sb.; 185/2001 Sb.; 
254/2001 Sb.; 

Související předpisy
304/2005 Sb.(zrušen od: 12.2.2008); 363/2010 Sb.; 

Prováděcí předpisy
554/2002 Sb.; 63/2003 Sb.; 368/2003 Sb.(zrušen od: 12.2.2008); 572/2004 Sb.(zrušen od: 12.2.2008); 288/2013 Sb.; 

Oblasti
Životní prostředí

Věcný rejstřík
Životní prostředí, ochrana přírody; Všeobecná veřejná správa; Integrovaná prevence; Informace, informatika, informační 
systémy

OKEČ
14.000; 90.000;

Normy
ISO14001-1; ISO14001-2; ISO14001-3; ISO14001-4; ISO14001-5; ISO9001-6.3;

76

ZÁKON
ze dne 5. února 2002

o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování
a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci)

        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

HLAVA I

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

§ 1

Účel a předmět zákona

        (1) Účelem zákona je, v souladu s právem Evropských společenství,1) dosáhnout vysoké úrovně ochrany životního 

prostředí jako celku,2) zabezpečit integrovaný výkon veřejné správy při povolování provozu zařízení a zřídit a provozovat 
integrovaný registr znečišťování životního prostředí.

        (2) Tento zákon

a)   stanoví povinnosti provozovatelů zařízení,
b)   upravuje postup při vydávání integrovaného povolení,
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c)   zřizuje integrovaný registr znečišťování životního prostředí, stanoví způsob shromažďování údajů o emisích a 
přenosech látek evidovaných v tomto registru a poskytování údajů z něho,

d)   upravuje podmínky pro propojení dosavadních informačních systémů v oblasti ochrany životního prostředí s 
integrovaným registrem znečišťování životního prostředí,

e)   stanoví působnosti orgánů veřejné správy podle tohoto zákona,
f)    upravuje systém výměny informací o nejlepších dostupných technikách,
g)   stanoví sankce za porušení povinností stanovených tímto zákonem.

        (3) Tento zákon se nevztahuje na

a)   znečištění způsobené vniknutím radioaktivních látek3) do životního prostředí,
b)   vypouštění radioaktivních látek do životního prostředí a emisní limity stanovené pro tyto látky podle zvláštního 

právního předpisu,3)

c)   nakládání s geneticky modifikovanými organismy podle zvláštního právního předpisu.4)

§ 2

Základní pojmy

        Pro účely tohoto zákona se rozumí

a)   zařízením technická jednotka a technologická jednotka uvedená v příloze č. 1 k tomuto zákonu nebo soubor 
souvisejících technických a technologických jednotek nacházejících se v jednom provozu, jestliže alespoň jedna 
tato jednotka je uvedena v příloze č. 1 k tomuto zákonu a nejde-li o jednotky používané k výzkumu, vývoji a 
zkoušení nových výrobků a procesů; za zařízení se považují i další technické jednotky a technologické jednotky 
nebo jejich soubor neuvedené v příloze č. 1 k tomuto zákonu, jestliže provozovatel zařízení pro ně požádá o 
vydání integrovaného povolení,

b)   znečištěním lidskou činností přímo či nepřímo způsobené vniknutí látek, vibrací, hluku, tepla nebo jiných forem 
neionizujícího záření do ovzduší, vody nebo půdy, které může být škodlivé pro zdraví člověka nebo zvířat nebo 
může nepříznivě ovlivnit kvalitu životního prostředí nebo může vést ke škodám na hmotném majetku nebo může 

omezit či zabránit využívání hodnot životního prostředí, které jsou chráněny zvláštními právními předpisy,5)
c)   emisí vypouštění látek, šíření vibrací a vyzařování hluku, tepla nebo jiných forem neionizujícího záření ze zařízení 

do životního prostředí,
d)   emisním limitem nejvýše přípustné množství znečišťující látky, vibrací, hluku, tepla nebo jiných forem neionizujícího 

záření, které lze vypustit do životního prostředí ze zařízení, pokud způsobuje znečištění vyjádřené pomocí
1.   hmotnostních nebo objemových koncentrací,
2.   hmotnostních toků znečišťujících látek za jednotku času,
3.   hmotnostních množství znečišťujících látek vztažených na jednotku produkce, nebo
4.   specifických parametrů, jako je například hladina akustického výkonu,

e)   přenosem tok látek určených ke skladování, úpravě nebo využití,
f)    nejlepšími dostupnými technikami nejúčinnější a nejpokročilejší stupeň vývoje použitých technologií a způsobů 

jejich provozování, které jsou vyvinuty v měřítku umožňujícím jejich zavedení v příslušném hospodářském odvětví 
za ekonomicky a technicky přijatelných podmínek s ohledem na náklady a přínosy, pokud jsou provozovateli 
zařízení za rozumných podmínek dostupné a zároveň jsou nejúčinnější v dosahování ochrany životního prostředí 
jako celku,

g)   standardem kvality životního prostředí souhrn požadavků stanovených na základě zvláštních právních předpisů,5)
které musí životní prostředí splňovat v daném čase a místě,

h)   integrovaným povolením rozhodnutí, kterým se stanoví podmínky k provozu zařízení, včetně provozu činností 
přímo spojených s provozem zařízení v místě a které se vydává namísto rozhodnutí, stanovisek, vyjádření a 
souhlasů vydávaných podle zvláštních právních předpisů v oblasti ochrany životního prostředí, ochrany veřejného 

zdraví a v oblasti zemědělství, pokud to tyto předpisy6) umožňují,
i)    integrovaným registrem znečišťování životního prostředí (dále jen "integrovaný registr znečišťování") databáze 

údajů o vybraných látkách, jejich přenosech a emisích,
j)    změnou zařízení změna v užívání, způsobu provozu nebo rozšíření zařízení, která může mít účinky na zdraví 

člověka nebo životní prostředí,
k)   provozovatelem zařízení právnická osoba nebo fyzická osoba, která provozuje zařízení, nebo osoba, která žádá o 

vydání územního rozhodnutí nebo stavebního povolení, popřípadě jiného obdobného povolení podle zvláštních 

právních předpisů,7)
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l)    uživatelem registrované látky provozovatel zařízení, jakož i jiná právnická osoba nebo fyzická osoba, která 
provozuje technickou nebo technologickou jednotku, v níž je zpracovávána nebo produkována látka evidovaná v 
integrovaném registru znečišťování.

HLAVA II

INTEGROVANÉ ROZHODOVÁNÍ

Řízení o vydání integrovaného povolení

§ 3

Žádost o vydání integrovaného povolení

        (1) Žádost o vydání integrovaného povolení (dále jen "žádost") podává provozovatel zařízení v listinné a elektronické 
podobě u správního úřadu, který je místně příslušný k vydání integrovaného povolení, (dále jen "úřad"). Řízení o vydání 
integrovaného povolení je zahájeno dnem, v němž byla žádost v listinné podobě doručena úřadu.

        (2) Úřad do 20 dnů ode dne obdržení žádosti ověří, zda žádost obsahuje všechny předepsané náležitosti (§ 4). 
Jestliže úřad nevyzve provozovatele zařízení v této lhůtě k doplnění žádosti, platí, že žádost obsahuje všechny 
předepsané náležitosti.

        (3) Jestliže žádost neobsahuje všechny předepsané náležitosti (§ 4), úřad vyzve provozovatele zařízení k doplnění 
chybějících náležitostí žádosti v přiměřené lhůtě, která nesmí být delší než 4 měsíce, a řízení o vydání integrovaného 
povolení přeruší do doby doplnění všech chybějících náležitostí žádosti.

        (4) Nedojde-li k doplnění žádosti ve lhůtě stanovené podle odstavce 3, úřad řízení o vydání integrovaného povolení 
zastaví.

§ 4

Obsah žádosti

        (1) Žádost musí obsahovat

a)   firmu nebo název, anebo jméno a příjmení, sídlo nebo místo podnikání, identifikační číslo, pokud je přiděleno, a u 
provozovatele zařízení zapsaného v obchodním rejstříku nebo jiné evidenci též výpis z obchodního rejstříku nebo 
jiné evidence, je-li provozovatelem zařízení právnická osoba nebo fyzická osoba, která je podnikatelem,

b)   jméno a příjmení, číslo občanského průkazu, není-li vydán, číslo dokladu, který jej nahrazuje, trvalý pobyt, je-li 
provozovatelem zařízení fyzická osoba, která není podnikatelem,

c)   popis zařízení a s ním spojených činností, identifikační údaje o umístění zařízení (obec, katastrální území, parcelní 
číslo, popř. označení stavby), popř. kategorii zařízení, pokud je uvedeno v příloze č. 1 k tomuto zákonu,

d)   stručné shrnutí údajů uvedených v písmenech a) až c) a e) až l) všeobecně srozumitelným způsobem,
e)   popis surovin a pomocných materiálů, dalších látek a energií, které se v zařízení používají nebo jsou jím 

produkovány,
f)    seznam a popis zdrojů emisí a popis dalších vlivů zařízení, jejich vlastností, účinků na životní prostředí a 

předpokládaného množství emisí do jednotlivých složek životního prostředí,
g)   charakteristiku stavu území (zejména popis stávající imisní situace), kde je nebo má být zařízení umístěno, včetně 

vymezení základních střetů v území,
h)   popis technologie a dalších technik k předcházení vzniku emisí, a kde to není možné, k omezení emisí 

znečišťujících životní prostředí,
i)    popis dosavadních nebo uvažovaných opatření k předcházení vzniku odpadu, k úpravě nebo využití odpadu 

produkovaného zařízením,
j)    popis dosavadních nebo uvažovaných opatření pro měření a monitorování emisí vypouštěných do životního 

prostředí,
k)   porovnání stávajícího nebo uvažovaného zařízení s nejlepšími dostupnými technikami,
l)    popis dalších plánovaných opatření k zajištění plnění povinností preventivního charakteru, jako například 

hospodárné využívání energie, předcházení haváriím8) a omezování jejich případných následků, vyloučení rizik 
případného znečišťování životního prostředí a ohrožování zdraví člověka pocházejícího ze zařízení po ukončení 
jeho činnosti v co největší možné míře, popřípadě i návrhy plánů odpadového hospodářství, návrhy 
bezpečnostního programu prevence závažné havárie a bezpečnostní zprávy nebo tyto dokumenty již schválené, 

Page 3 of 2176/2002 Sb. Zákon o integrované prevenci a o omezování znečištění, o integrovaném ...

4.12.2013http://www.esipa.cz/sbirka/sbsrv.dll/sb?PRINT=1&amp;DR=SB&amp;CP=2002s076



jedná-li se o zařízení uvedená v příloze č. 1 k tomuto zákonu nebo vyžadují-li to pro zařízení zvláštní právní 

předpisy,9)
m)  návrh závazných podmínek provozu zařízení a jeho zdůvodnění (§ 13),

n)   rozhodnutí, stanoviska, vyjádření a souhlasy, které byly vydány podle zvláštních právních předpisů,10) a podklady k 
nim, pokud mohou nahrazovat údaje uvedené v tomto odstavci,

o)   podklady, které jsou vyžadovány pro vydání rozhodnutí, stanovisek, vyjádření a souhlasů podle zvláštních právních 

předpisů6) a integrované povolení je má nahradit, pokud již nejsou obsaženy v náležitostech uvedených pod 
písmeny a) až n).

        (2) Úřad a příslušné správní úřady jsou povinny poskytovat provozovateli zařízení na jeho písemnou žádost 
dostupné informace o stavu životního prostředí v území dotčeném provozem zařízení.

        (3) Prováděcí právní předpis stanoví vzor žádosti, rozsah a způsob jejího vyplnění.

§ 5

Odborná podpora výkonu státní správy

        Ministerstvo životního prostředí zajistí odbornou podporu výkonu státní správy v oblasti integrované prevence 
prostřednictvím jím řízené příspěvkové organizace (dále jen "agentura"). Ministerstvo životního prostředí zároveň rozšíří 
hlavní činnost této organizace v její zřizovací listině v souladu s větou první a rozšíří její organizační uspořádání o útvar 
integrované prevence. Agentura se považuje za odborně způsobilou osobu podle § 6.

§ 6

Odborně způsobilá osoba

        (1) Odbornou způsobilostí se pro účely tohoto zákona rozumí pověření právnické osoby Ministerstvem životního 
prostředí k poskytování odborných vyjádření podle § 11, a to zapsáním do Seznamu odborně způsobilých osob podle 
odstavce  2.

        (2) Ministerstvo životního prostředí po dohodě s Ministerstvem průmyslu a obchodu nebo Ministerstvem zemědělství 
podle oblasti jejich působnosti zapíše s uvedením věcně vymezeného rozsahu odborné způsobilosti do Seznamu 
odborně způsobilých osob právnickou osobu, která prokáže způsobilost podle odstavce 3, (dále jen "odborně způsobilá 
osoba"). Seznam odborně způsobilých osob Ministerstvo životního prostředí zveřejňuje ve Věstníku Ministerstva životního 

prostředí a na portálu veřejné správy.11) Na zapsání do Seznamu odborně způsobilých osob není právní nárok.

        (3) Odborná způsobilost právnické osoby podle odstavce 1 musí být prokázána podklady, ze kterých vyplývá

a)   dostatečná odborná úroveň,
b)   dostatečné technické, administrativní a organizační zázemí,
c)   nezbytný počet zaměstnanců s odbornou praxí, s odpovídajícím vysokoškolským vzděláním, znalostmi a 

schopnostmi.

        (4) Odborně způsobilá osoba má povinnost vykonávat činnost, k níž je pověřena, tak, aby nedošlo ke střetu zájmů, 
nesmí zejména poskytovat vyjádření podle § 11 u zařízení, které sama provozuje nebo které provozuje osoba jí ovládaná 
nebo ji ovládající, nebo u zařízení, pro které se podílela na vypracování žádosti.

        (5) Ministerstvo životního prostředí vždy vymaže odborně způsobilou osobu ze Seznamu odborně způsobilých osob, 
pokud tato osoba

a)   zanikne,
b)   pozbude odbornou způsobilost podle odstavce 3, nebo
c)   poruší opakovaně nebo závažným způsobem povinnost uvedenou v odstavci 4.

§ 7

Účastníci řízení

        (1) Účastníky řízení o vydání integrovaného povolení jsou vždy

a)   provozovatel zařízení,
b)   obec, na jejímž území je nebo má být zařízení umístěno,
c)   kraj, na jehož území je nebo má být zařízení umístěno,
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d)   občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti, zaměstnavatelské svazy nebo hospodářské komory, jejichž 
předmětem činnosti je prosazování a ochrana profesních zájmů nebo veřejných zájmů podle zvláštních právních 

předpisů,12) dále obce nebo kraje, na jejichž území může toto zařízení ovlivnit životní prostředí, pokud se jako 
účastníci písemně přihlásily úřadu do 30 dnů ode dne zveřejnění údajů ze žádosti podle § 8.

        (2) Za účastníka řízení se považuje také ten, kdo by jím byl podle zvláštních právních předpisů,6) není-li již jeho 
postavení účastníka vymezeno v odstavci 1.

§ 8

Postoupení žádosti a její zveřejnění

        (1) Úřad do 7 dnů ode dne obdržení žádosti obsahující všechny předepsané náležitosti a v téže lhůtě ode dne 
doplnění neúplné žádosti všemi předepsanými náležitostmi zašle žádost k vyjádření

a)   účastníkům řízení, kromě provozovatele zařízení, který žádost podal,

b)   příslušným správním úřadům, které vykonávají působnost podle zvláštních právních předpisů6) a jejichž správní 
akty se nahrazují vydáním integrovaného povolení,

c)   odborně způsobilé osobě,
d)   státu, jehož životní prostředí může být významně nepříznivě ovlivněno provozem zařízení, (dále jen "dotčený stát").

        (2) Úřad současně ve lhůtě podle odstavce 1 na portálu veřejné správy,11) na své úřední desce a na úřední desce 
obce, na jejímž území je nebo má být zařízení umístěno, zajistí zveřejnění stručného shrnutí údajů podle § 4 odst. 1 
písm.  d) a informaci o tom, kdy a kde lze do žádosti nahlížet, pořizovat si z ní výpisy, opisy, popřípadě kopie. Úřad a 
obec tyto informace vyvěsí na portálu veřejné správy a na svých úředních deskách na dobu 30 dnů. V této lhůtě může 
každý zaslat úřadu své vyjádření k žádosti. V pochybnostech se za den zahájení zveřejnění považuje den, v němž úřad 

zveřejnil žádost na portálu veřejné správy.11)

        (3) Úřad ve spolupráci s Ministerstvem zahraničních věcí dále postoupí žádost dotčenému státu ke zveřejnění, 
přičemž postupuje v souladu s mezinárodními smlouvami, kterými je Česká republika vázána.

        (4) Úřad je povinen zabezpečit ochranu obchodního tajemství, osobních údajů a dalších údajů chráněných podle 

zvláštních právních předpisů,13) pokud jsou tyto údaje jako chráněné v žádosti označeny. Takto nelze označit údaje podle 
§ 4 odst.  1 písm.  a), b), c), d), f) a m).

§ 9

Vyjádření příslušných správních úřadů
a účastníků řízení

        (1) Příslušný správní úřad zašle úřadu nejpozději do 30 dnů po obdržení žádosti své vyjádření, které musí obsahovat 
zejména zhodnocení návrhu závazných podmínek k provozu zařízení, popřípadě návrh dalších závazných podmínek, 
které navrhuje zahrnout do integrovaného povolení.

        (2) Vyjádření příslušných správních úřadů zasílaných úřadu nejsou správními rozhodnutími.

        (3) Účastníci řízení mohou zaslat úřadu svá vyjádření ve lhůtě uvedené v odstavci 1.

        (4) Vyjádření podle odstavců 1 a 3 zaslaná úřadu ve lhůtě uvedené v odstavci 1 je úřad povinen zaslat odborně 
způsobilé osobě nejpozději do 5 dnů ode dne jejich obdržení.

        (5) K vyjádřením podle odstavce 1 zaslaným po lhůtě uvedené v odstavci 1 úřad nepřihlíží.

§ 10

Vyjádření dotčeného státu

        Pokud dotčený stát požádá o projednání svého vyjádření k podané žádosti, postupuje úřad ve spolupráci s 
Ministerstvem zahraničních věcí a v souladu s mezinárodními smlouvami, kterými je Česká republika vázána. O dobu 
projednávání žádosti s dotčeným státem se lhůty pro vydání integrovaného povolení stanovené tímto zákonem prodlužují.

§ 11

Page 5 of 2176/2002 Sb. Zákon o integrované prevenci a o omezování znečištění, o integrovaném ...

4.12.2013http://www.esipa.cz/sbirka/sbsrv.dll/sb?PRINT=1&amp;DR=SB&amp;CP=2002s076



Účast odborně způsobilé osoby

        (1) Zajišťuje-li odborné vyjádření k žádosti jiná odborně způsobilá osoba než agentura, je úřad povinen smluvně 
zabezpečit, aby tato odborně způsobilá osoba postupovala obdobným způsobem a ve lhůtách podle odstavců 2 a 3.

        (2) Agentura je povinna vypracovat návrh vyjádření k celému obsahu žádosti a k vyjádřením příslušných správních 
úřadů a účastníků řízení. Dále při vypracování návrhu vyjádření agentura přihlédne k vyjádření veřejnosti a dotčeného 
státu, pokud je od úřadu obdržela. O vypracovaném návrhu vyjádření je agentura povinna neprodleně provozovatele 
zařízení uvědomit a tento návrh vyjádření s ním projednat, projeví-li provozovatel zařízení o to zájem do 5 dnů ode dne 
uvědomění, a podle výsledku tohoto projednání vypracovat své vyjádření.

        (3) Agentura své vyjádření vypracované podle odstavce 2 zašle úřadu v elektronické i v listinné podobě do 75 dnů 
ode dne, kdy žádost obdržela.

        (4) Úřad vyjádření odborně způsobilé osoby neprodleně po jeho obdržení zveřejní po dobu 30 dnů na své úřední 

desce a na portálu veřejné správy.11)

§ 12

Ústní jednání o žádosti

        Úřad do 5 dnů ode dne obdržení vyjádření odborně způsobilé osoby nařídí k projednání žádosti ústní jednání. K 
ústnímu jednání přizve kromě účastníků řízení též odborně způsobilou osobu a příslušné správní úřady.

§ 13

Rozhodnutí o žádosti

        (1) Úřad o žádosti provozovatele zařízení o vydání integrovaného povolení rozhodne ve lhůtě do 45 dnů ode dne 
obdržení vyjádření odborně způsobilé osoby. Ve složitějších případech tuto lhůtu odvolací orgán (orgán příslušný 
rozhodnout o rozkladu) prodlouží o 45 dnů.

        (2) Pokud po projednání žádosti podle § 12 úřad zjistí, že záměr provozovatele zařízení uvedený v jeho žádosti 

nesplňuje požadavky tohoto zákona a zvláštních právních předpisů6) nebo že závazné podmínky navržené pro provoz 
zařízení jsou z technických důvodů nesplnitelné, žádost o vydání integrovaného povolení zamítne.

        (3) Nejsou-li dány důvody pro zamítnutí žádosti podle odstavce 2, úřad na podkladě výsledků projednání žádosti 
vydá integrované povolení, které kromě obecných náležitostí stanovených správním řádem obsahuje:

a)   firmu nebo název, anebo jméno a příjmení, sídlo nebo místo podnikání, identifikační číslo, pokud je přiděleno, je-li 
provozovatelem zařízení právnická osoba nebo fyzická osoba, která je podnikatelem,

b)   jméno a příjmení, číslo občanského průkazu, není-li vydán, číslo dokladu, který jej nahrazuje, trvalý pobyt, je-li 
provozovatelem zařízení fyzická osoba, která není podnikatelem,

c)   popis zařízení a s ním spojených činností a popis umístění zařízení,
d)   podmínky provozu zařízení a s ním přímo spojených činností, dále postupy a opatření zabezpečující plnění těchto 

podmínek (dále jen "závazné podmínky provozu").

        (4) V závazných podmínkách provozu podle odstavce 3 písm.  d) úřad stanoví

a)   emisní limity (§ 14),
b)   opatření k vyloučení rizik možného znečišťování životního prostředí a ohrožování zdraví člověka pocházejících ze 

zařízení po ukončení jeho činnosti, pokud k takovému riziku či ohrožení zdraví člověka může dojít,
c)   podmínky zajišťující ochranu zdraví člověka a životního prostředí při nakládání s odpady,
d)   podmínky zajišťující ochranu zdraví člověka, zvířat a ochranu životního prostředí, zejména ochranu ovzduší, půdy, 

lesa, podzemních a povrchových vod, přírody a krajiny,
e)   další zvláštní podmínky ochrany zdraví člověka a životního prostředí, které úřad shledá nezbytnými s ohledem na 

místní podmínky životního prostředí a technickou charakteristiku zařízení,
f)    podmínky pro hospodárné využívání surovin a energie,

g)   opatření pro předcházení haváriím8) a omezování jejich případných následků,
h)   postupy nebo opatření pro provoz týkajících se situací odlišných od podmínek běžného provozu (například uvedení 

zařízení do provozu, poruchy zařízení, krátkodobá přerušení a definitivní ukončení provozu zařízení), při kterých 
může vzniknout nebezpečí ohrožení životního prostředí nebo zdraví člověka,
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i)    způsob monitorování emisí a přenosů, případně technických opatření, včetně specifikace metodiky měření, včetně 
jeho frekvence, vedení záznamů o monitorování,

j)    opatření k minimalizaci dálkového přemisťování znečištění či znečištění překračujícího hranice států a k zajištění 
vysoké úrovně ochrany životního prostředí jako celku,

k)   postup vyhodnocování plnění podmínek integrovaného povolení včetně povinnosti předkládat úřadu údaje 
požadované k ověření shody s integrovaným povolením.

        (5) Součástí odůvodnění integrovaného povolení je i vypořádání připomínek k žádosti obsažených ve vyjádřeních 
podaných podle § 8 až 11, a to v plném rozsahu. Úřad je povinen do integrovaného povolení zahrnout podmínky uvedené 
ve vyjádření (stanovisku) příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví, které se dotýkají zájmů chráněných podle zákona 
o ochraně veřejného zdraví. Úřad je povinen zahrnout do integrovaného povolení požadavky k ochraně životního 

prostředí uvedené ve stanovisku k posouzení vlivů na životní prostředí podle zvláštního právního předpisu,14) pokud jsou 
v něm uvedené, nebo v integrovaném povolení uvede důvody, pro které tak neučinil nebo učinil jen zčásti.

        (6) Závazné podmínky provozu uložené úřadem podle odstavce 4 musí vždy zahrnovat podmínky, postupy a 

opatření, které by jinak byly stanoveny na základě zvláštních právních předpisů,6) podle kterých by byla vydána 
rozhodnutí, stanoviska, vyjádření a souhlasy, které se nahrazují integrovaným povolením.

        (7) Ministerstvo životního prostředí zašle odvolání nebo rozklad proti rozhodnutí o žádosti k vydání integrovaného 
povolení včetně tohoto rozhodnutí Ministerstvu průmyslu a obchodu nebo Ministerstvu zemědělství podle oblasti jejich 
působnosti a Ministerstvu zdravotnictví k posouzení, zda došlo k pochybení při použití nejlepších dostupných technik při 
stanovení závazných podmínek provozu. Tyto ústřední správní úřady zašlou své vyjádření do 15 dnů ode dne obdržení 
odvolání nebo rozkladu proti vydanému rozhodnutí. Ministerstvo životního prostředí nebo ministr životního prostředí při 
vydání rozhodnutí o odvolání nebo rozkladu z těchto vyjádření vychází.

        (8) Rozhodnutí podle odstavce 2 nebo 3 úřad do 5  dnů ode dne nabytí právní moci po dobu 60 dnů zveřejní na 

portálu veřejné správy11) a na své úřední desce zveřejní informaci o tom, kdy a kde lze do rozhodnutí nahlédnout.

        (9) Kraj je povinen zaslat Ministerstvu životního prostředí tato rozhodnutí do 7 dnů ode dne nabytí právní moci těchto 
rozhodnutí.

Způsob stanovení závazných podmínek provozu
§ 14

        (1) Úřad stanoví emisní limity pro znečišťující látky uvedené v příloze č. 2 k tomuto zákonu, pokud jsou ze zařízení 

vypouštěny, a další emisní limity, které se stanovují na základě jiných právních předpisů.6) Úřad může též stanovit emisní 
limity pro jiné skupiny nebo kategorie znečišťujících látek, vibrací, hluku, tepla nebo jiných forem neionizujícího záření.

        (2) Emisní limity pro látky, vibrace, hluk, teplo nebo jiné formy neionizujícího záření se vztahují obvykle k místu, kde 
emise vycházejí ze zařízení. V případě výpustí odpadních vod do kanalizace úřad při určování emisního limitu 
příslušného zařízení může přihlédnout k čisticímu efektu čistírny odpadních vod za předpokladu, že je zaručena 

rovnocenná úroveň ochrany životního prostředí jako celku2) a že výsledkem není vyšší úroveň znečištění životního 
prostředí.

        (3) Při stanovení závazných podmínek provozu, zejména emisních limitů, úřad vychází z použití nejlepších 
dostupných technik na základě hledisek uvedených v příloze č. 3 k tomuto zákonu se zřetelem k technickým 
charakteristikám zařízení, jeho umístění a místním podmínkám životního prostředí, aniž by však předepisoval použití 
jakékoli konkrétní metody či technologie. Takto stanovené emisní limity nesmí být mírnější než emisní limity, které by 

jinak byly stanoveny podle zvláštních právních předpisů.6)

        (4) Úřad může stanovit výjimky z emisních limitů na dobu nejdéle šest měsíců, jestliže provozovatel zařízení v této 
době plánuje uskutečnit opatření (například uvedení zařízení do provozu, krátkodobé přerušení nebo definitivní ukončení 
provozu zařízení) vedoucí ke snížení znečištění.

§ 15

        (1) Úřad v integrovaném povolení stanoví provozovateli zařízení, který nemůže dosáhnout s použitím nejlepších 
dostupných technik standard kvality životního prostředí, povinnost uskutečnit dodatečné podmínky ke splnění standardu 
kvality životního prostředí, například podmínky omezující provoz zařízení v určitou denní dobu.

Page 7 of 2176/2002 Sb. Zákon o integrované prevenci a o omezování znečištění, o integrovaném ...

4.12.2013http://www.esipa.cz/sbirka/sbsrv.dll/sb?PRINT=1&amp;DR=SB&amp;CP=2002s076



        (2) Úřad stanoví v integrovaném povolení v případě, kdy je standard kvality životního prostředí mírnější, než jsou 
požadavky, které se obvykle dosahují s použitím nejlepší dostupné techniky, závazné podmínky provozu tak, aby 
odpovídaly možnosti použití nejlepších dostupných technik.

        (3) Úřad může v případě, že některý z požadavků standardu kvality životního prostředí lze v místních podmínkách 
splnit jen tehdy, dojde-li k nedodržení jiného požadavku standardu kvality životního prostředí, zohlednit tuto skutečnost v 
integrovaném povolení za předpokladu, že bude dosaženo účelu tohoto zákona podle § 1.

§ 16
Základní povinnosti provozovatele zařízení

        (1) Provozovatel zařízení je povinen

a)   provozovat zařízení v souladu s integrovaným povolením vydaným podle tohoto zákona,
b)   ohlásit úřadu plánovanou změnu zařízení,
c)   spolupracovat s příslušnými správními úřady při kontrole dodržování podmínek integrovaného povolení,

d)   neprodleně hlásit úřadu všechny mimořádné situace, havárie zařízení a havarijní úniky8) znečišťujících látek ze 
zařízení do životního prostředí,

e)   vést evidenci údajů o plnění závazných podmínek provozu integrovaného povolení, a to způsobem a formou 
stanovenou prováděcím právním předpisem.

        (2) Provozovatel zařízení nesmí bez platného integrovaného povolení zařízení provozovat. Tím nejsou dotčena 
ustanovení § 42 až 44.

Přechod, kontrola, změna a zánik
integrovaného povolení

§ 17

Přechod integrovaného povolení

        Práva a povinnosti z integrovaného povolení přecházejí na právního nástupce provozovatele zařízení a jsou pro něj 
závazné. Právní nástupce je povinen oznámit přechod integrovaného povolení úřadu do 10  dnů ode dne účinnosti 

převodu nebo přechodu práv a povinností podle zvláštního právního předpisu.13)

§ 18

Kontrola

        (1) Úřad provede ve spolupráci s příslušným orgánem ochrany veřejného zdraví a agenturou alespoň každých 8 let 
kontrolu, zda nedošlo ke změně okolností, které mohou vést ke změně integrovaného povolení.

        (2) Dále úřad ve spolupráci s příslušným orgánem ochrany veřejného zdraví a agenturou vždy zkontroluje 
integrované povolení anebo provoz zařízení,

a)   má-li za to, že došlo k závažnému porušení podmínek integrovaného povolení nebo, že zařízení je provozováno 
bez platného integrovaného povolení,

b)   ohlásí-li mu provozovatel zařízení plánovanou změnu zařízení podle § 16 odst. 1 písm.  b),
c)   došlo-li k takové změně v nejlepších dostupných technikách, která umožní významné snížení emisí bez vynaložení 

pro provozovatele zařízení ekonomicky neúnosných nákladů na jejich zavedení,
d)   zjistí-li, že provozní bezpečnost procesu nebo činnosti zařízení vyžaduje, aby bylo použito jiné techniky,
e)   vyžaduje-li to změna emisních limitů nebo standardů kvality životního prostředí provedená na základě jiných 

právních předpisů,6) nebo
f)    je-li znečištění životního prostředí v důsledku provozu zařízení tak značné, že významně přesahuje standard kvality 

životního prostředí a nelze se k němu přiblížit jinak, než změnou závazných podmínek provozu zařízení.

§ 19

        (1) Výsledky kontroly provedené podle § 18 úřad projedná do 15 dnů od ukončení kontroly s provozovatelem 
zařízení.

        (2) Na podkladě závěrů z projednání kontroly je úřad oprávněn

Page 8 of 2176/2002 Sb. Zákon o integrované prevenci a o omezování znečištění, o integrovaném ...

4.12.2013http://www.esipa.cz/sbirka/sbsrv.dll/sb?PRINT=1&amp;DR=SB&amp;CP=2002s076



a)   uložit provozovateli zařízení provést v přiměřené lhůtě stanovené úřadem opatření k nápravě,
b)   vyzvat provozovatele zařízení v přiměřené lhůtě stanovené úřadem k podání žádosti o změnu integrovaného 

povolení, přičemž může stanovit, které náležitosti obsahu žádosti (§ 4) se nevyžadují, nebo
c)   vydat provozovateli zařízení rozhodnutí o zastavení provozu zařízení nebo jeho části;

nepostupuje-li úřad podle písmen a) až c), potvrdí soulad provozu zařízení s integrovaným povolením.

        (3) Zjistí-li úřad, že v provozu zařízení došlo k podstatné změně, vyzve provozovatele zařízení k podání žádosti o 
změnu integrovaného povolení podle odstavce 2 písm.  b). Zjistí-li úřad, že v provozu zařízení došlo k podstatné změně v 
důsledku porušení podmínek integrovaného povolení, vyzve provozovatele zařízení k podání žádosti o změnu 
integrovaného povolení podle odstavce 2 písm.  b) nebo vydá rozhodnutí o zastavení provozu zařízení nebo jeho části 
podle odstavce 2 písm.  c). Podstatnou změnou se rozumí každá změna, která může mít významný negativní vliv na 
životní prostředí nebo na zdraví člověka. Změna, která byla nebo má být předmětem posuzování vlivů záměru na životní 

prostředí podle zvláštního právního předpisu,14) se vždy považuje za podstatnou změnu.

        (4) Úřad může též vydat rozhodnutí o zastavení provozu zařízení nebo jeho části, nepodá-li provozovatel zařízení ve 
lhůtě podle odstavce 2 písm.  b) žádost o změnu integrovaného povolení.

        (5) Při postupu podle odstavců 3 a 4 může úřad stanovit, že odvolání proti tomuto rozhodnutí nemá odkladný účinek. 
Rozhodnutím o zastavení provozu zařízení nebo jeho části není dotčena vykonatelnost podmínek integrovaného povolení 
uvedených v § 13 odst.  4 písm.  b).

        (6) Při rozhodování podle odstavců 2 až 4 musí být přihlédnuto k požadavkům na ochranu veřejného zdraví 
stanoveným krajským hygienikem.

§ 20

Zánik integrovaného povolení

        Integrované povolení zaniká při
a)   zániku provozovatele zařízení bez právního nástupce,
b)   ukončení provozu zařízení poté, co byly splněny podmínky integrovaného povolení spojené s ukončením provozu 

zařízení, nebo
c)   nevyužívání integrovaného povolení bez vážného důvodu po dobu delší 8 let.

HLAVA III

INTEGROVANÝ REGISTR ZNEČIŠŤOVÁNÍ

§ 21

Zřízení integrovaného registru znečišťování

        Ministerstvo životního prostředí zřizuje a spravuje integrovaný registr znečišťování jako veřejně přístupný informační 

systém veřejné správy.11)

§ 22

Ohlašovací povinnost

        (1) Uživatel registrované látky je pro účely shromažďování údajů do integrovaného registru znečišťování povinen 
zjistit, vyhodnotit a Ministerstvu životního prostředí ohlásit emise a přenosy látek uvedených v prováděcím právním 
předpise, pokud je jejich vyráběné nebo použité množství nebo množství v emisích anebo přenosech vyšší nebo shodné 
s množstvím stanoveným v tomto prováděcím právním předpise (dále jen "ohlašovaná látka").

        (2) Uživatel registrované látky je povinen ohlásit Ministerstvu životního prostředí údaje podle odstavce 1 a 
provozovatel zařízení dále údaje o výsledcích monitorování uloženého integrovaným povolením do  15. února běžného 
roku za předchozí kalendářní rok v listinné a v elektronické podobě. Způsob zjišťování a vyhodnocování ohlašovaných 
látek a způsob a formu ohlašování stanoví prováděcí právní předpis. První ohlašovací povinnost provozovatel zařízení a 
ostatní uživatelé registrované látky splní k 15. únoru 2005.

        (3) Při ohlašování údajů podle odstavce 1 má uživatel registrované látky právo označit údaj obsahující identifikaci 
ohlašované látky za předmět obchodního tajemství, přičemž ustanovení zvláštních právních předpisů nejsou tímto 
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dotčena.15) Tento údaj může Ministerstvo životního prostředí dále poskytnout na vyžádání pouze správním úřadům. Za 
předmět obchodního tajemství nelze označit identifikaci a množství ohlašované látky v emisích do ovzduší, vody a půdy. 
Údaj označený za obchodní tajemství Ministerstvo životního prostředí zveřejňuje pod označením skupin znečišťujících 
látek, do nichž ohlašovaná látka patří, uvedených v seznamu znečišťujících látek stanoveném v prováděcím právním 
předpisu.

        (4) Ministerstvo životního prostředí může na žádost uživatele registrované látky prodloužit lhůtu podle odstavce 2, 
nejdéle však o 60 dnů.

§ 23

        Pokud uživatel registrované látky splní ohlašovací povinnost podle § 22 tohoto zákona, není povinen hlásit stejné 

údaje zahrnuté do ohlašovací povinnosti dalším správním úřadům podle zvláštních právních předpisů.16)

§ 24

        (1) Každý, kdo na základě zvláštních právních předpisů16) vede evidenci v oblasti životního prostředí, je povinen 
spolupracovat s Ministerstvem životního prostředí při propojení této evidence s integrovaným registrem znečišťování 
podle tohoto zákona.

        (2) Vláda může nařízením stanovit způsob vedení integrovaného registru znečišťování a dalších evidencí tak, aby 
zajišťoval jednotu informačního systému v oblasti životního prostředí.

§ 25

Vedení evidence

        (1) Uživatel registrované látky vede evidenci podkladů nezbytných pro splnění ohlašovací povinnosti podle § 22. 
Formu a způsob vedení evidence stanoví prováděcí právní předpis. Do této evidence se u zařízení zahrnují též údaje o 
plnění podmínek vyplývajících z integrovaného povolení. Pro tuto evidenci mohou být využity shodné údaje evidované 

podle zvláštních právních předpisů.16)

        (2) Uživatel registrované látky je povinen uchovávat veškeré údaje ohlašované do integrovaného registru 
znečišťování a dokumentaci, na jejímž základě byly tyto údaje zpracovány, po dobu 5 let. Po uplynutí této lhůty se 

postupuje podle zvláštních právních předpisů.17)

§ 26

Zveřejňování údajů z integrovaného registru
znečišťování

        (1) Ministerstvo životního prostředí zveřejňuje údaje ohlašované do integrovaného registru znečišťování do 30. září 

běžného roku za předchozí kalendářní rok na portálu veřejné správy.11) Ministerstvo životního prostředí každoročně 
publikuje v listinné podobě nebo v elektronické podobě informace vybrané a zpracované na základě údajů ohlašovaných 
do integrovaného registru znečišťování.

        (2) Ministerstvo životního prostředí zpřístupňuje a předává údaje z integrovaného registru znečišťování ostatním 
správním úřadům.

        (3) Ministerstvo životního prostředí zabezpečuje předávání údajů z integrovaného registru znečišťování v souladu s 

mezinárodními závazky.18)

HLAVA IV

SYSTÉM VÝMĚNY INFORMACÍ O NEJLEPŠÍCH

DOSTUPNÝCH TECHNIKÁCH

§ 27
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        (1) Systém výměny informací o nejlepších dostupných technikách zahrnuje:

a)   sledování vývoje nejlepších dostupných technik obsažených v dokumentech vydávaných Evropskými 
společenstvími (dále jen "dokumenty Evropských společenství") a sledování vývoje nejlepších dostupných technik 
v České republice,

b)   zajišťování autorizovaných překladů dokumentů Evropských společenství, jejich zveřejňování a výklad,
c)   předávání a zveřejňování informací o vývoji nejlepších dostupných technik a zveřejňování seznamu zařízení,
d)   hodnocení aplikace nejlepších dostupných technik podle hledisek uvedených v příloze č. 3 k tomuto zákonu, 

zejména v rámci
1.   podmínek stanovených v pravomocných integrovaných povoleních,
2.   plnění ohlašovacích povinností podle hlavy III,
3.   výsledků provedených kontrol,

e)   předávání výsledků hodnocení podle písmene d) příslušným správním úřadům a příslušným orgánům Evropských 
společenství.

        (2) Systém výměny informací zabezpečuje Ministerstvo průmyslu a obchodu ve spolupráci s Ministerstvem životního 
prostředí, Ministerstvem zemědělství, Českou inspekcí životního prostředí (dále jen "inspekce"), kraji a agenturou.

        (3) Způsob a rozsah zabezpečení systému výměny informací o nejlepších dostupných technikách stanoví vláda 
nařízením.

HLAVA V

VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY

§ 28

        Státní správu podle tohoto zákona vykonávají

a)   Ministerstvo životního prostředí,
b)   Ministerstvo průmyslu a obchodu,
c)   Ministerstvo zemědělství,
d)   Ministerstvo zdravotnictví,
e)   kraje,
f)    inspekce,

g)   krajský hygienik.19)

§ 29

Ministerstvo životního prostředí

        Ministerstvo životního prostředí

a)   vykonává vrchní státní dozor a je ústředním orgánem státní správy podle tohoto zákona,
b)   rozhoduje o žádosti o vydání integrovaného povolení pro zařízení, jehož provoz může významně nepříznivě ovlivnit 

životní prostředí dotčeného státu,
c)   rozhoduje o odvoláních proti rozhodnutím kraje,
d)   rozhoduje o odvoláních proti rozhodnutím inspekce,
e)   provádí kontrolu integrovaného povolení anebo provozu zařízení, jehož provoz může významně nepříznivě ovlivnit 

životní prostředí dotčeného státu, a podle tohoto zákona postupuje na základě výsledků kontroly,
f)    zabezpečuje z hlediska vlivů nejlepších dostupných technik na životní prostředí a v oblasti, která není v působnosti 

Ministerstva průmyslu a obchodu, Ministerstva zemědělství nebo Ministerstva zdravotnictví, sledování vývoje 
nejlepších dostupných technik obsažených v dokumentech Evropských společenství, zajišťuje autorizované 
překlady těchto dokumentů, jejich zveřejňování a výklad a předává informace o vývoji nejlepších dostupných 
technik,

g)   hodnotí v oblasti své působnosti aplikaci nejlepších dostupných technik,
h)   předává výsledky hodnocení aplikace nejlepších dostupných technik příslušným správním úřadům a příslušným 

orgánům Evropských společenství,
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i)    zřizuje a spravuje integrovaný registr znečišťování,
j)    provádí metodickou činnost v oblasti vymezené tímto zákonem,
k)   plní úkoly vyplývající ze vztahu k Evropským společenstvím v oblasti vymezené tímto zákonem, podává zprávy o 

plnění příslušných směrnic Evropských společenství a koordinuje převzetí a zavádění práva Evropských 
společenství v oblasti vymezené tímto zákonem.

§ 30

Ministerstvo průmyslu a obchodu

        Ministerstvo průmyslu a obchodu

a)   zabezpečuje v oblasti své působnosti, tj. z hlediska nejlepších dostupných technik pro kategorie zařízení 1, 2, 3, 4 
a 6.1, 6.2, 6.3, 6.7 a 6.8 uvedené v příloze č. 1 k tomuto zákonu, sledování těchto technik obsažených v 
dokumentech Evropských společenství, zajišťuje autorizované překlady těchto dokumentů, zveřejňuje tyto 
dokumenty, včetně svého výkladu k nim, a poskytuje informace o vývoji nejlepších dostupných technik,

b)   vyjadřuje se v oblasti své působnosti [písmeno  a)] k odvolání nebo k rozkladu proti rozhodnutí o žádosti o vydání 
integrovaného povolení,

c)   hodnotí v oblasti své působnosti aplikaci nejlepších dostupných technik,
d)   zabezpečuje systém výměny informací o nejlepších dostupných technikách.

§ 31

Ministerstvo zemědělství

        Ministerstvo zemědělství

a)   zabezpečuje v oblasti své působnosti, tj. z hlediska nejlepších dostupných technik pro kategorie zařízení 6.4, 6.5 a 
6.6 uvedené v příloze č. 1 k tomuto zákonu, sledování těchto technik obsažených v dokumentech Evropských 
společenství, zajišťuje autorizované překlady těchto dokumentů, zveřejňuje tyto dokumenty, včetně svého výkladu 
k nim, a poskytuje informace o vývoji nejlepších dostupných technik,

b)   vyjadřuje se v oblasti své působnosti [písmeno  a)] k odvolání nebo k rozkladu proti rozhodnutí o žádosti o vydání 
integrovaného povolení,

c)   hodnotí v oblasti své působnosti aplikaci nejlepších dostupných technik.

§ 32

Ministerstvo zdravotnictví

        Ministerstvo zdravotnictví se vyjadřuje v oblasti své působnosti k odvolání nebo k rozkladu proti rozhodnutí o žádosti 
o vydání integrovaného povolení.

§ 33

Kraj

        Kraj v přenesené působnosti

a)   rozhoduje o žádosti o vydání integrovaného povolení s výjimkou zařízení, jehož provoz může významně nepříznivě 
ovlivnit životní prostředí dotčeného státu,

b)   provádí kontrolu integrovaného povolení anebo provozu zařízení s výjimkou zařízení, jehož provoz může 
významně nepříznivě ovlivnit životní prostředí dotčeného státu,

c)   ukládá pokuty podle § 37 odst.  2 a 3,
d)   rozhoduje o přerušení nebo zastavení řízení o uložení pokuty,
e)   vyzývá provozovatele zařízení k podání žádosti o vydání integrovaného povolení podle § 42,
f)    hodnotí aplikaci nejlepších dostupných technik a předává informace o jejich vývoji příslušným správním úřadům.

§ 34

Česká inspekce životního prostředí

        Inspekce
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a)   kontroluje plnění povinností stanovených tímto zákonem nebo integrovaným povolením s výjimkou kontroly podle § 
18,

b)   omezuje nebo zastavuje provoz zařízení nebo jeho části, pokud by jeho dalším provozem nastalo nebo hrozí 
závažné poškození životního prostředí nebo značné materiální škody,

c)   ukládá pokuty podle § 37 odst.  1 až 5,
d)   rozhoduje o přerušení nebo zastavení řízení o uložení pokuty,
e)   předává kraji výsledky z provedených kontrol, pokud na základě těchto kontrol zjistí porušení povinností, za které 

ukládá pokuty kraj,
f)    hodnotí aplikaci nejlepších dostupných technik a předává informace o jejich vývoji příslušným správním úřadům.

§ 35

Krajský hygienik

        (1) Krajský hygienik

a)   stanovuje v řízení o vydání integrovaného povolení závazné podmínky provozu zdroje hluku nebo vibrací, jestliže 
nelze dodržet hygienické limity,

b)   kontroluje z hlediska ochrany veřejného zdraví v termínu projednaném s inspekcí nebo v případě postupu podle § 
18 v termínu projednaném s úřadem integrované povolení anebo provoz zařízení,

c)   omezuje nebo zastavuje provoz zařízení nebo jeho části, pokud by jeho dalším provozem nastalo nebo hrozí 
závažné poškození zdraví člověka,

d)   ukládá pokuty podle § 37 odst.  3 a 6.

        (2) Za podmínek podle zvláštního právního předpisu20) mohou kontrolní zjištění provádět zaměstnanci krajské 
hygienické stanice.

§ 36

        (1) Inspektoři inspekce, pověření zaměstnanci kraje, Ministerstva životního prostředí a krajský hygienik při kontrole 
podle tohoto zákona jsou oprávněni

a)   vstupovat v nezbytně nutném rozsahu na dotčené nemovitosti nebo do dotčených nemovitostí,
b)   požadovat potřebné údaje, doklady a ústní, popřípadě písemná vysvětlení týkající se předmětu kontroly podle 

tohoto zákona,
c)   nařídit či provést zkoušky a odebírání vzorků, měření emisí, průtoků a podobně,
d)   pořizovat a evidovat dokumentaci.

        (2) Inspektoři inspekce, pověření zaměstnanci kraje, Ministerstva životního prostředí a krajský hygienik při kontrole 
podle tohoto zákona jsou povinni

a)   prokázat se průkazem opravňujícím k výkonu kontroly,
b)   zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o kterých se dozvěděli v souvislosti s výkonem kontroly; povinnost 

poskytnout informace o životním prostředí podle zvláštního právního předpisu není tímto dotčena,15)
c)   dodržovat bezpečnostní a další předpisy upravující činnost provozovatele zařízení; toto ustanovení se nevztahuje 

na omezení práva vykonat kontrolu,
d)   pořizovat protokol o provedených zkouškách a odběrech vzorků.

        (3) Inspektoři inspekce, pověření zaměstnanci kraje, Ministerstva životního prostředí a krajský hygienik jsou při 
kontrole podle tohoto zákona povinni vzájemně se informovat o výsledcích kontroly a uložených opatřeních a jsou 
oprávněni vyžádat si předložení informace o výsledku kontroly též v elektronické podobě.

        (4) Provozovatel zařízení je povinen umožnit inspektorům inspekce, pověřeným zaměstnancům kraje, Ministerstva 
životního prostředí a krajskému hygienikovi při provádění kontroly podle tohoto zákona vstup na dotčené nemovitosti, 
odebírání vzorků a je povinen poskytovat jim součinnost.

        (5) Na výkon práv a povinností podle odstavců 1 až 3 se nevztahuje zvláštní právní předpis.21)

HLAVA VI

POKUTY
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§ 37

        (1) Pokutu do výše 500 000 Kč inspekce uloží uživateli registrované látky, jestliže:

a)   nesplní ohlašovací povinnost podle § 22,
b)   nedoplní ve stanovené lhůtě chybějící údaje do integrovaného registru znečišťování, nebo
c)   uvede při plnění ohlašovací povinnosti podle § 22 nepravdivé údaje.

(2) Pokutu do výše 1 000 000 Kč kraj uloží provozovateli zařízení nebo inspekce uloží provozovateli zařízení, jehož 
provoz může významně nepříznivě ovlivnit životní prostředí dotčeného státu, jestliže

a)   nesplní ohlašovací povinnost podle § 16 odst.  1 písm.  b) a d),
b)   uvede nepravdivé údaje v žádosti podle § 4, které mohou mít vliv na rozhodnutí o integrovaném povolení, nebo
c)   nepodá žádost o změnu integrovaného povolení ve lhůtě stanovené úřadem podle § 19 odst.  2 písm.  b).

        (3) Pokutu do výše 2 000 000 Kč uloží kraj, inspekce nebo krajský hygienik, jestliže provozovatel zařízení nesplnil 
povinnost podle § 16 odst.  1 písm.  c), a to tím, že neumožnil inspektorům inspekce, pověřeným zaměstnancům kraje, 
Ministerstva životního prostředí a zaměstnancům krajské hygienické stanice při kontrole podle tohoto zákona vstup na 
dotčené nemovitosti, odebírání vzorků a neposkytl jim součinnost. Pokutu uloží ten orgán státní správy, kterému nebyla 
prokazatelně poskytnuta spolupráce; v případě, že tato povinnost nebyla splněna vůči více orgánům státní správy, uloží 
pokutu inspekce.

        (4) Pokutu do výše 4 000 000 Kč inspekce uloží provozovateli zařízení, jestliže provozuje zařízení bez platného 
integrovaného povolení nebo neplní podmínky integrovaného povolení.

        (5) Pokutu do výše 7 000 000 Kč inspekce uloží provozovateli zařízení, jestliže

a)   neplněním podmínek integrovaného povolení nebo provozováním zařízení bez platného integrovaného povolení 
ohrozil nebo ohrožuje životní prostředí,

b)   neplněním podmínek integrovaného povolení nebo provozováním zařízení bez platného integrovaného povolení 
poškodil nebo poškozuje životní prostředí,

c)   nesplní ve stanovené lhůtě opatření k nápravě nebo nezastaví provoz zařízení nebo jeho části podle § 19, nebo
d)   neomezí nebo nezastaví provoz zařízení na základě rozhodnutí podle § 34 písm.  b).

        (6) Pokutu do výše 7 000 000 Kč krajský hygienik uloží provozovateli zařízení, jestliže:

a)   neplněním podmínek integrovaného povolení nebo provozováním zařízení bez platného integrovaného povolení 
ohrozil nebo ohrožuje zdraví člověka,

b)   neplněním podmínek integrovaného povolení nebo provozováním zařízení bez platného integrovaného povolení 
poškodil nebo poškozuje zdraví člověka, nebo

c)   neomezí nebo nezastaví provoz zařízení na základě rozhodnutí vydaného podle § 35 odst.  1 písm.  c).

§ 38

        (1) Při rozhodování o výši pokuty inspekce, kraj nebo krajský hygienik přihlíží zejména k závažnosti porušení 
povinnosti, době trvání protiprávního stavu, ke vzniklým nebo hrozícím škodlivým následkům v oblasti životního prostředí 

nebo v oblasti zdraví člověka a k výši pokut ukládaných podle jiných právních předpisů6) za porušení obdobných 
povinností.

        (2) Dojde-li v době do uplynutí 2 let ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o uložení pokuty k opětovnému porušení 
stejných povinností, za které již byla uložena pokuta, inspekce, kraj nebo krajský hygienik uloží pokutu až do výše 
dvojnásobku horní hranice sazby.

        (3) Řízení o uložení pokuty lze zahájit pouze do  1  roku ode dne, kdy se inspekce, kraj nebo krajský hygienik 
dověděli o tom, že provozovatel zařízení nebo uživatel registrované látky porušil stanovenou povinnost, nejpozději však 
do 3 let ode dne, kdy k porušení povinnosti došlo.

        (4) Je-li porušena povinnost vyplývající z tohoto zákona nebo z integrovaného povolení a současně ze zvláštního 

právního předpisu,6) uloží se pokuta pouze podle tohoto zákona.

        (5) Za porušení povinností stanovených tímto zákonem nebo integrovaným povolením nelze uložit pokutu podle 

zvláštních právních předpisů.6)
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§ 39

        (1) Inspekce, kraj nebo krajský hygienik na podkladě žádosti provozovatele zařízení rozhodne o zastavení řízení o 
uložení pokuty podle tohoto zákona, jsou-li splněny tyto podmínky:

a)   provozovatel zařízení zajistil odstranění následků porušení povinnosti,
b)   provozovatel zařízení přijal opatření zamezující dalšímu trvání nebo obnově protiprávního stavu, a
c)   uložení pokuty by vzhledem k opatřením učiněným provozovatelem zařízení vedlo k nepřiměřené tvrdosti.

        (2) Z důvodu provádění opatření podle odstavce 1 písm.  a) a b) může inspekce, kraj nebo krajský hygienik řízení o 
uložení pokuty na žádost provozovatele zařízení přerušit, a to nejdéle na dobu 1 roku.

§ 40

Výnos z pokut

        Pokuty uložené inspekcí jsou z 50 % příjmem Státního fondu životního prostředí České republiky a z 50 % příjmem 
rozpočtu kraje a jsou vybírány a vymáhány příslušným finančním úřadem. Při vybírání a vymáhání uložených pokut se 

postupuje podle zvláštního právního předpisu.22) Pokuty uložené krajem vybírá a vymáhá kraj, výnos z pokut je příjmem 
kraje. Vybírání, vymáhání a výnos z pokut uložených krajským hygienikem se řídí zákonem o ochraně veřejného 

zdraví.23)
§ 41

        Inspekce je povinna neprodleně po nabytí právní moci rozhodnutí o uložení pokuty podle tohoto zákona zaslat toto 
rozhodnutí příslušnému finančnímu úřadu.

HLAVA VII

PŘECHODNÁ, ZÁVĚREČNÁ A ZMOCŇOVACÍ

USTANOVENÍ

Přechodná ustanovení
§ 42

        Provozovatel zařízení, pro které podal žádost o stavební povolení podle zvláštního právního předpisu24) do 30. října 
1999 a které uvedl do provozu do 30. října 2000, pokud má v úmyslu provozovat toto zařízení po 30. říjnu 2007, je 
povinen mít integrované povolení k tomuto datu.

§ 43

        Provozovatel zařízení, které

a)   uvedl do provozu do dne nabytí účinnosti tohoto zákona a jestliže se zároveň nejedná o zařízení uvedené v § 42,
b)   neuvedl do provozu do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, pro které však bylo vydáno stavební povolení podle 

zvláštního právního předpisu,24)
podá do 3 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona úřadu žádost o vydání integrovaného povolení.

§ 44

        (1)  Provozovatelé zařízení podle § 42 a 43 jsou povinni v žádosti podle § 4 předložit seznam všech pravomocných 
rozhodnutí, stanovisek, vyjádření a souhlasů, které mají být nahrazeny integrovaným povolením, pokud byly pro zařízení 

vydány podle jiných právních předpisů.6)

        (2)  Úřad v integrovaném povolení podle § 13 odst.  3 pro zařízení podle § 42 a 43 uvede výrok o zrušení všech 
pravomocných rozhodnutí, stanovisek, vyjádření a souhlasů nebo jejich částí, které se nahrazují integrovaným povolením.

Page 15 of 2176/2002 Sb. Zákon o integrované prevenci a o omezování znečištění, o integrované...

4.12.2013http://www.esipa.cz/sbirka/sbsrv.dll/sb?PRINT=1&amp;DR=SB&amp;CP=2002s076



        (3)  Do dne, kdy vstoupí v platnost smlouva o přistoupení České republiky k Evropské unii, mohou vyjádření podle § 
8 odst.  2 zasílat pouze fyzické osoby s trvalým pobytem na území České republiky nebo právnické osoby se sídlem na 
území České republiky.

Závěrečná ustanovení
§ 45

        Stavební povolení podle zvláštního právního předpisu24) pro zařízení [§ 2 písm.  a)] nelze vydat bez pravomocného 
integrovaného povolení.

§ 46

        (1) Rozhodnutí, stanoviska, vyjádření a souhlasy, které byly podle zvláštních právních předpisů6) vydány nebo 
nabyly právní moci před nabytím právní moci územního rozhodnutí nebo rozhodnutí o stanovení dobývacího prostoru 

podle zvláštního právního předpisu,7) se integrovaným povolením nenahrazují.

        (2) Při vydání integrovaného povolení po vydání územního rozhodnutí nebo rozhodnutí o stanovení dobývacího 

prostoru7) úřad vychází též z rozhodnutí, stanovisek, vyjádření a souhlasů, vydaných podle zvláštních právních 

předpisů,6) které tvořily podklad pro tato rozhodnutí.

        (3) Povinnosti vyplývající z ustanovení zvláštních právních předpisů6) a správních aktů, které integrované povolení 
nezahrnuje, zůstávají integrovaným povolením nedotčeny.

        (4) Pokud tento zákon nebo předpisy vydané k jeho provedení nestanoví jinak, postupuje se podle zvláštních 

právních předpisů.6)

        (5) V řízení o změně integrovaného povolení se postupuje podle § 3 až 15.

        (6) Pokud tento zákon výslovně nestanoví jinak, vztahuje se na řízení podle tohoto zákona správní řád.25) Na § 6 se 

nevztahuje správní řád.25)

        (7) Zpracování osobních údajů podle tohoto zákona se řídí zákonem o ochraně osobních údajů.26)

§ 47

Zmocnění k vydání prováděcích
právních předpisů

        (1) Vláda vydá nařízení k provedení § 22 odst.  1 až 3 a § 27 odst.  3.

        (2) Vláda může vydat nařízení k provedení § 24 odst.  2.

        (3) Ministerstvo životního prostředí vydá vyhlášku k provedení § 4 odst.  3 a § 25 odst.  1.

ČÁST DRUHÁ

Změna zákona o vodách

§ 48

        V zákoně č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), se v § 126 doplňuje odstavec 5, 
který zní:

"(5)   Rozhodnutí vydaná podle § 8 odst.  1, § 16 odst.  1, § 17 odst.  1, § 36, 37, § 39 odst.  2 písm.  a) a vyjádření 
podle § 18 odst.  1 se nevydají podle tohoto zákona, pokud je jejich vydávání nahrazeno postupem v řízení o 
vydání integrovaného povolení podle zákona o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném 
registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci). Ostatní ustanovení tohoto 
zákona tím nejsou dotčena.".
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ČÁST TŘETÍ

Změna zákona o ochraně zemědělského
půdního fondu

§ 49

        V zákoně č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění zákona č. 10/1993 Sb., zákona č. 
98/1999 Sb. a zákona č. 132/2000 Sb., se v § 23 doplňuje odstavec 5, který zní:

"(5)   Souhlasy uvedené v § 7 odst.  2 a 3, § 8 odst.  3, § 9 odst.  1 a 6 se nevydají podle tohoto zákona, pokud je jejich 
vydání nahrazeno postupem v řízení o vydání integrovaného povolení podle zákona o integrované prevenci a 
omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované 
prevenci). Ostatní ustanovení tohoto zákona tím nejsou dotčena.".

ČÁST ČTVRTÁ

Změna zákona o lesích

§ 50

        V zákoně č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění zákona č. 
238/1999 Sb., zákona č. 67/2000 Sb. a zákona č. 132/2000 Sb., se v § 58 doplňuje odstavec 4, který zní:

"(4)   Souhlas k rozhodnutím, která se dotýkají zájmů chráněných lesním zákonem podle § 14 odst.  2, rozhodnutí o 
odnětí pozemků určených k plnění funkcí lesa nebo o omezení využívání pozemků pro plnění funkcí lesa podle § 
16 odst.  1 a rozhodnutí o změně nebo zrušení rozhodnutí o odnětí pozemku plnění funkcí lesa nebo o omezení 
využívání pozemků pro plnění funkcí lesa podle § 16 odst.  4, se nevydají podle tohoto zákona, pokud je jejich 
vydání nahrazeno postupem v řízení o vydání integrovaného povolení podle zákona o integrované prevenci a 
omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované 
prevenci). Ostatní ustanovení tohoto zákona tím nejsou dotčena.".

ČÁST PÁTÁ

Změna zákona o ovzduší

§ 51

        Zákon č. 309/1991 Sb., o ochraně ovzduší před znečišťujícími látkami (zákon o ovzduší), ve znění zákona č. 
218/1992 Sb., zákona č. 158/1994 Sb. a zákona č. 71/2000 Sb., se mění takto:

        1. V § 11 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:

        "(2) Souhlasy podle odstavce 1 písm.  a), f), g) a i) se nevydají podle tohoto zákona, pokud je jejich vydání 
nahrazeno postupem v řízení o vydání integrovaného povolení podle zákona o integrované prevenci a omezování 
znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci). Ostatní 
ustanovení tohoto zákona tím nejsou dotčena.".

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

        2. V § 18 odst.  4 se slova "§ 11 odst.  2" nahrazují slovy "§ 11 odst.  3".

ČÁST ŠESTÁ

Změna zákona o ochraně přírody a krajiny
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§ 52

        V zákoně č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 347/1992 Sb., zákona č. 289/1995 Sb., 
zákona č. 3/1997 Sb., zákona č. 16/1997 Sb., zákona č. 123/1998 Sb., zákona č. 161/1999 Sb., zákona č. 238/1999 Sb. a 
zákona č. 132/2000 Sb., se v § 90 za odstavec 4 vkládá nový odstavec 5, který zní:

        "(5) Povolení ke kácení dřevin podle § 8 nebo souhlas k činnosti, která by mohla snížit krajinný ráz podle § 12, se 
nevydají podle tohoto zákona, pokud je jejich vydání nahrazeno postupem v řízení o vydání integrovaného povolení podle 
zákona o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých 
zákonů (zákon o integrované prevenci). Ostatní ustanovení tohoto zákona tím nejsou dotčena.".

Dosavadní odstavce 5 až 11 se označují jako odstavce 6 až 12.

ČÁST SEDMÁ

Změna zákona o odpadech

§ 53

        V zákoně č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, se v § 82 dosavadní text označuje jako 
odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:

        "(2) Souhlas k provozování zařízení podle § 14 odst.  1, § 16 odst.  3 a vyjádření podle § 79 odst.  5 písm.  b) až e) 
se nevydají podle tohoto zákona, pokud je jejich vydání nahrazeno postupem v řízení o vydání integrovaného povolení 
podle zákona o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých 
zákonů (zákon o integrované prevenci). Ostatní ustanovení tohoto zákona tím nejsou dotčena.".

ČÁST OSMÁ

Změna lázeňského zákona

§ 54

        V zákoně č. 164/2001 Sb., o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích přírodních minerálních vod, přírodních léčebných 
lázních a lázeňských místech a o změně některých souvisejících zákonů (lázeňský zákon), se v § 37 doplňuje odstavec 5, 
který zní:

        "(5) V ochranných pásmech a na území lázeňského místa se souhlas ministerstva podle odstavce 2 písm.  a), c), d), 
e), f) a h) a podle odstavce 3 nevydá podle tohoto zákona, pokud je jeho vydání nahrazeno postupem v řízení o vydání 
integrovaného povolení podle zákona o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru 
znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci). Ostatní ustanovení tohoto zákona tím nejsou 
dotčena.".

ČÁST DEVÁTÁ

Změna zákona o veterinární péči

§ 55

        V zákoně č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění 
zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 154/2000 Sb. a zákona č. 102/2001 Sb., se za § 77 vkládá nový § 77a, který zní:

"§ 77a
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        Povolení státní veterinární správy vydávané k provozování asanačního podniku podle § 48 písm.  l) a závazný 
posudek orgánu veterinární správy vydávaný jako podklad v územním, stavebním a kolaudačním řízení, které se týká 
staveb a zařízení, jež jsou určeny k chovu zvířat, k zacházení se živočišnými produkty a krmivy nebo k ukládání, sběru, 
svozu, neškodnému odstraňování a dalšímu zpracování konfiskátů živočišného původu, pokud jsou tyto činnosti 
vykonávány podnikatelským způsobem, jakož i staveb, které budou používány jako útulek pro zvířata, podle § 56, se 
nevydají podle tohoto zákona, pokud je jejich vydání nahrazeno postupem v řízení o vydání integrovaného povolení podle 
zákona o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých 
zákonů (zákon o integrované prevenci). Ostatní ustanovení tohoto zákona tím nejsou dotčena.".

ČÁST DESÁTÁ

Změna zákona o ochraně veřejného zdraví

§ 56

        V zákoně č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona 
č. 254/2001 Sb. a zákona č. 274/2001 Sb., se v § 81 doplňuje odstavec 3, který zní:

        "(3) Krajskému hygienikovi dále náleží oprávnění stanovit závazné podmínky provozu zdroje hluku nebo vibrací, 
jestliže nelze dodržet hygienické limity a jde-li o provoz zařízení podle zákona o integrované prevenci a omezování 
znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci). V tomto 
případě se nevydává povolení podle § 31 odst.  1.".

ČÁST JEDENÁCTÁ

Změna zákona o správních poplatcích

§ 57

        V zákoně č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění zákona č. 10/1993 Sb., zákona č. 72/1994 Sb., zákona 
č. 85/1994 Sb., zákona č. 273/1994 Sb., zákona č. 36/1995 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 160/1995 Sb., zákona 
č. 301/1995 Sb., zákona č. 151/1997 Sb., zákona č. 305/1997 Sb., zákona č. 149/1998 Sb., zákona č. 157/1998 Sb., 
zákona č. 167/1998 Sb., zákona č. 63/1999 Sb., zákona č. 166/1999 Sb., zákona č. 167/1999 Sb., zákona č. 
223/1999 Sb., zákona č. 326/1999 Sb., zákona č. 352/1999 Sb., zákona č. 357/1999 Sb., zákona č. 360/1999 Sb., 
zákona č. 363/1999 Sb., zákona č. 62/2000 Sb., zákona č. 117/2000 Sb., zákona č. 133/2000 Sb., zákona č. 
151/2000 Sb., zákona č. 153/2000 Sb., zákona č. 154/2000 Sb., zákona č. 156/2000 Sb., zákona č. 158/2000 Sb., 
zákona č. 227/2000 Sb., zákona č. 241/2000 Sb., zákona č. 242/2000 Sb., zákona č. 307/2000 Sb., zákona č. 
365/2000 Sb., zákona č. 140/2001 Sb. a zákona č. 231/2001 Sb., v sazebníku správních poplatků, který tvoří přílohu 
zákona č. 368/1992 Sb., se za položku 131c doplňuje položka 131d, která zní:

"Položka 131d
a) Podání žádosti o integrované povolení k zařízení uvedenému v 

příloze
č. 1 zákona o integrované prevenci Kč 30 000,-

b) Vydání rozhodnutí o změně integrovaného povolení při podstatné 
změně
zařízení uvedeného v příloze č. 1 zákona o integrované prevenci Kč 10 000,-

c) Vydání integrovaného povolení nebo jeho změny při podstatné 
změně
zařízení neuvedeného v příloze č. 1 zákona o integrované prevenci Kč 5 000,-

Zmocnění:
Správní orgán upustí od vybrání poplatku, je-li žádost o změnu integrovaného povolení podána na jeho výzvu podle § 19
odst.  2 písm.  b) zákona o integrované prevenci.

Poznámky:
1.   Správní orgán vybere poplatky podle písmene a) této položky za podání žádosti o integrované povolení k provozu 

zařízení, která jsou uvedena v příloze č. 1 zákona o integrované prevenci, a podle písmene b) této položky, vydává
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-li rozhodnutí o změně integrovaného povolení při podstatné změně zařízení uvedeného v příloze č. 1 zákona o 
integrované prevenci.

2.   Správní orgán vybere poplatek podle písmene c) této položky, vydává-li integrované povolení k provozu zařízení 
neuvedeného v příloze č. 1 zákona o integrované prevenci, nebo vydává-li rozhodnutí o změně integrovaného 
povolení při podstatné změně zařízení neuvedeného v příloze č. 1 zákona o integrované prevenci.".

ČÁST DVANÁCTÁ

ÚČINNOST

§ 58

        Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2003, s výjimkou ustanovení § 5 a 6, která nabývají účinnosti dnem 
vyhlášení.

Klaus v. r.
Havel v. r.

Zeman v. r.

_________________________
1)

Směrnice Rady 96/61/ES ze dne 24. září 1996 o integrované prevenci a omezování znečištění.
Rozhodnutí Evropské komise 479/2000/ES ze dne 17. července 2000 o implementaci Evropského emisního 
registru znečištění podle článku 15 Směrnice Rady 96/61/ES ze dne 24. září 1996 o integrované prevenci a 
omezování znečištění.

2)
Zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o 
posuzování vlivů na životní prostředí).

3)
Zákon č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a 
doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

4)
Zákon č. 153/2000 Sb., o nakládání s geneticky modifikovanými organismy a produkty a o změně některých 
souvisejících zákonů.

5)
Například zákon č. 17/1992 Sb., zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, 
zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně 
veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 164/2001 Sb., 
o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích přírodních minerálních vod, přírodních léčebných lázních a lázeňských 
místech a o změně některých souvisejících zákonů (lázeňský zákon).

6)
Například zákon č. 309/1991 Sb., o ochraně ovzduší před znečišťujícími látkami (zákon o ovzduší), ve znění 
pozdějších předpisů, zákon č. 114/1992 Sb., zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve 
znění pozdějších předpisů, zákon č. 254/2001 Sb., zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých 
dalších zákonů, zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů, zákon č. 164/2001 Sb., zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících 
zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů.

7)
Zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů.

8)
Například § 2 písm.  c) zákona č. 353/1999 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými 
nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky a o změně zákona č. 425/1990 Sb., o okresních 
úřadech, úpravě jejich působnosti a o některých dalších opatřeních s tím souvisejících, ve znění pozdějších 
předpisů, (zákon o prevenci závažných havárií), § 40 a 41 zákona č. 254/2001 Sb.

9)
Například část sedmá zákona č. 185/2001 Sb., § 11 zákona č. 353/1999 Sb.

10)
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Například zákon č. 100/2001 Sb., zákon č. 114/1992 Sb., zákon č. 353/1999 Sb.
11)

§ 2 písm.  r) zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších 
zákonů.

12)
Například zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 301/1992 Sb., o 
Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 
17/1992 Sb.

13)
Například obchodní zákoník, zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů.

14)
Zákon č. 100/2001 Sb.

15)
Například zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve znění zákona č. 132/2000 Sb.

16)
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183

ZÁKON
ze dne 14. března 2006

o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)

        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ
ÚVODNÍ USTANOVENÍ

§ 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 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.
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        (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 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 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, 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,
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;

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),

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.   zásady územního rozvoje;
2.   územní plán;
3.   regulační plán.

        (2)  V tomto zákoně se dále rozumí
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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 a technické požadavky na stavby 
stanovené prováděcími právními předpisy a dále obecné technické požadavky zabezpečující užívání staveb 
osobami pokročilého věku, těhotnými ženami, osobami doprovázejícími dítě v kočárku, dítě do tří let, popřípadě 
osobami s mentálním postižením nebo osobami s omezenou schopností pohybu nebo orientace stanovené 
prováděcím právním předpisem (dále jen "bezbariérové užívání stavby").

        (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 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.

§ 3

        (1)  Terénní úpravou se pro účely tohoto zákona rozumí zemní práce a změny terénu, jimiž se podstatně mění 
vzhled prostředí nebo odtokové poměry, těžební a jim podobné a s nimi související práce, nejedná-li se o hornickou 
činnost nebo činnost prováděnou hornickým způsobem, například skladovací a odstavné plochy, násypy, zavážky, úpravy 
pozemků pro zřízení hřišť a sportovišť, těžební práce na povrchu. 

        (2)  Zařízením se pro účely tohoto zákona rozumí informační a reklamní panel, tabule, deska či jiná konstrukce a 
technické zařízení, pokud nejde o stavbu podle § 2 odst.  3. V pochybnostech, zda se jedná o stavbu nebo zařízení, je 

určující stanovisko stavebního úřadu. Zařízení o celkové ploše větší než 8 m2 se považuje za stavbu pro reklamu.

        (3)  Staveništěm se rozumí místo, na kterém se provádí stavba nebo udržovací práce; zahrnuje stavební pozemek, 
popřípadě zastavěný stavební pozemek nebo jeho část anebo část stavby, popřípadě, v rozsahu vymezeném stavebním 
úřadem, též jiný pozemek nebo jeho část anebo část jiné stavby.

        (4)  Údržbou stavby se rozumějí práce, jimiž se zabezpečuje její dobrý stavební stav tak, aby nedocházelo ke 
znehodnocení stavby a co nejvíce se prodloužila její uživatelnost.
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(5)  Pokud se v tomto zákoně používá pojmu stavební záměr, rozumí se tím podle okolností stavba, změna 
dokončené stavby, terénní úprava, zařízení nebo údržba.

ČÁST DRUHÁ
VÝKON VEŘEJNÉ SPRÁVY

HLAVA I

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

§ 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). 
(2)  Orgány územního plánování a stavební úřady postupují ve vzájemné součinnosti s dotčenými orgány chránícími 

veřejné zájmy podle zvláštních právních předpisů4). 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.

(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 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 ve vydaném regulačním plánu, 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 stanovisku nebo závazném stanovisku podmínky, a stanou-li se tyto 
podmínky součástí výrokové části rozhodnutí, nebo součástí opatření obecné povahy nebo jiného úkonu orgánu 
územního plánování nebo stavebního úřadu podle tohoto zákona, mohou dotčené orgány kontrolovat jejich dodržování.

        (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.

HLAVA II

PŮSOBNOST VE VĚCECH ÚZEMNÍHO
PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍHO ŘÁDU

§ 5
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Působnost ve věcech územního plánování

        (1)  Působnost ve věcech územního plánování podle tohoto zákona vykonávají orgány obcí a krajů, ministerstvo a 
na území vojenských újezdů Ministerstvo obrany.

        (2)  Orgány obce a kraje vykonávají působnost ve věcech územního plánování podle tohoto zákona jako působnost 
přenesenou, nestanoví-li zákon, že o věci rozhoduje zastupitelstvo obce nebo kraje.

        (3)  Orgány obce zajišťují ochranu a rozvoj hodnot území obce, pokud nejsou svěřeny působnosti v záležitostech 
nadmístního významu orgánům kraje nebo na základě zvláštních právních předpisů dotčeným orgánům.

        (4)  Orgány kraje zajišťují ochranu a rozvoj hodnot území kraje, přitom mohou zasahovat do činnosti orgánů obcí jen 
v zákonem stanovených případech, a to pouze v záležitostech nadmístního významu; postupují přitom v součinnosti s 
orgány obcí.

        (5)  Ministerstvo může zasahovat do působnosti orgánů krajů a obcí jen v zákonem stanovených případech, a to 
pouze v záležitostech týkajících se rozvoje území státu; postupuje přitom v součinnosti s orgány krajů a dotčených obcí.

        (6)  Obce a kraje jsou povinny soustavně sledovat uplatňování územně plánovací dokumentace a vyhodnocovat je 
podle tohoto zákona. Dojde-li ke změně podmínek, na základě kterých byla územně plánovací dokumentace vydána, jsou 
povinny pořídit změnu příslušné územně plánovací dokumentace.

§ 6

Orgány obce

        (1)  Obecní úřad obce s rozšířenou působností (dále jen "úřad územního plánování") v přenesené působnosti

a)   pořizuje územní plán a regulační plán pro území obce,
b)   pořizuje územně plánovací podklady,
c)    pořizuje územní plán, regulační plán a územní studii na žádost obce ve svém správním obvodu,
d)   pořizuje vymezení zastavěného území na žádost obce ve svém správním obvodu,
e)   je dotčeným orgánem v územním řízení z hlediska uplatňování záměrů územního plánování, pokud nevydává 

územní rozhodnutí,
f)     je dotčeným orgánem v řízení podle zvláštního právního předpisu, v němž se rozhoduje o změnách v území,
g)   podává návrh na vložení dat do evidence územně plánovací činnosti,
h)    vykonává další činnosti podle tohoto zákona.

        (2)  Obecní úřad, který zajistí splnění kvalifikačních požadavků pro výkon územně plánovací činnosti podle § 24, 
vykonává přenesenou působnost podle odstavce 1 písm.  a), d), g), h) a pořizuje územní studii; na základě veřejnoprávní 
smlouvy vykonává tuto působnost pro obec ve stejném správním obvodu obce s rozšířenou působností.

        (3)  Stavební úřad

a)   vydává územní rozhodnutí, není-li dále stanoveno jinak,
b)   vydává územní souhlas,
c)    poskytuje informace pro pořizování územně plánovacích podkladů a územně plánovací dokumentace,
d)   vykonává další činnosti podle tohoto zákona.

        (4)  Obecní úřad, který nevykonává působnost podle odstavců 1 až 3, poskytuje informace pro zpracování územně 
plánovacích podkladů a územně plánovací dokumentace.

        (5)  Zastupitelstvo obce

a)   rozhoduje v samostatné působnosti o pořízení územního plánu a regulačního plánu,
b)   schvaluje v samostatné působnosti zadání, případně pokyny pro zpracování návrhu územního plánu,
c)    vydává v samostatné působnosti územní plán,
d)   vydává regulační plán,
e)   projednává v samostatné působnosti zprávu o uplatňování územního plánu,
f)     vykonává další činnosti podle tohoto zákona.

        (6)  Rada obce a v obcích, kde se rada nevolí, zastupitelstvo obce
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a)   vydává vymezení zastavěného území,
b)   schvaluje žádost obce o pořizování podle odstavce  1 písm.  c) nebo podle odstavce 2 anebo uzavření smlouvy s 

právnickou nebo fyzickou osobou oprávněnou k výkonu územně plánovací činnosti (§ 24 odst.  1),
c)    vydává územní opatření o asanaci a územní opatření o stavební uzávěře,
d)   uplatňuje v samostatné působnosti námitky k zásadám územního rozvoje a připomínky k územnímu plánu 

sousední obce,
e)   vykonává další činnosti podle tohoto zákona.

§ 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)    je dotčeným orgánem v územním řízení a v řízení podle zvláštních právních předpisů, v nichž se rozhoduje o 

změnách v území, které se dotýkají více správních obvodů 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 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,
e)   vykonává další činnosti podle tohoto zákona.

        (3)  Rada kraje

a)   uplatňuje v samostatné působnosti stanovisko k návrhu politiky územního rozvoje,
b)   vydává v zákonem stanovených případech územní opatření o asanaci a územní opatření o stavební uzávěře.

§ 8

Zvláštní působnost na území hlavního města Prahy

        Pořizuje-li územní plán pro území hlavního města Prahy Magistrát hlavního města Prahy7), vykonává působnost 
krajského úřadu ministerstvo. Pořizuje-li územní plán pro vymezenou část území hlavního města Prahy úřad městské 
části, vykonává působnost krajského úřadu Magistrát hlavního města Prahy.

§ 9
(Rada obcí pro udržitelný rozvoj území)

zrušen zákonem č. 350/2012 Sb.

§ 10

Ministerstvo obrany

        (1)  Ministerstvo obrany pro území vojenských újezdů

a)   vydává územní plán a regulační plán,
b)   projednává územně analytické podklady a územní studie,
c)    podává návrh na vložení dat do evidence územně plánovací činnosti.
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        (2)  Újezdní úřad pro území vojenského újezdu

a)   pořizuje územní plán, regulační plán a územní studii,
b)   pořizuje územně analytické podklady,
c)    poskytuje územně plánovací informace,
d)   připravuje návrh na vložení dat do evidence územně plánovací činnosti.

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)    vede evidenci územně plánovací činnosti,
d)   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 zřizuje 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.

§ 12

        (1)  Ministerstvo je ústředním správním úřadem ve věcech stavebního řádu a 

a)   vykonává státní dozor ve věcech stavebního řádu,
b)   vede systém stavebně technické prevence, v němž sleduje a analyzuje závažné nebo opakující se vady ve 

výstavbě, kterým je třeba ve veřejném zájmu předcházet, a navrhuje opatření k zabránění jejich opakování,
c)    sleduje účinnost technických předpisů pro stavby a dbá o jejich rozvoj,
d)   navrhuje úpravy požadavků na stavby, jejich části, funkce, prvky a stavební výrobky a může dávat podněty k 

úpravě Českých technických norem nebo certifikace stavebních výrobků anebo k jiným stavebně technickým 
opatřením,

e)   koordinuje vzájemnou součinnost obecných, speciálních, vojenských a jiných stavebních úřadů při výkonu státní 
správy podle tohoto zákona,

f)     vykonává dozor nad činností autorizovaných inspektorů.

        (2)  Ministerstvo

a)   může pro sebe vyhradit zjišťování stavebně technických příčin havárií staveb nebo účast při něm, pokud se svým 
rozsahem nebo opakovanými důsledky ve značné míře dotýkají veřejných zájmů,

b)   může v součinnosti s jinými stavebními úřady a autorizovanými inspektory provádět kontrolní prohlídky staveb,
c)   může pověřit provozováním systému stavebně technické prevence organizační složku státu.

        (3)  Ministerstvo zřizuje odbornou organizační složku státu k navrhování technických požadavků na stavby, k jejich 
soustavné aktualizaci a k vyhodnocování příčin havárií staveb.

§ 13

Obecné stavební úřady

        (1)  Obecným stavebním úřadem je

a)   ministerstvo, které je ústředním správním úřadem ve věcech stavebního řádu,
b)   krajský úřad,

c)   obecní úřad obce s rozšířenou působností8),
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d)   pověřený obecní úřad8),
e)   městský a obecní úřad, který tuto působnost vykonával ke dni 31. prosince 2012.

(2)  Ministerstvo vykonává působnost stavebního úřadu k vydání územního rozhodnutí u staveb souvisejících s 
úložišti radioaktivních odpadů obsahujících přírodní radionuklidy a u staveb náležejících k provozním celkům, jejichž 
součástí je jaderné zařízení, a u staveb zařízení pro přenos elektřiny, zařízení pro přepravu plynu, pokud je územní řízení 
vedeno pro celou stavbu elektrického vedení nebo plynovodu, a dále u staveb zařízení pro uskladňování plynu nebo 

výrobny elektřiny o celkovém instalovaném elektrickém výkonu 100 MW a více10).

        (3)  Kraj může na žádost obce po projednání s ministerstvem nařízením určit obecní úřad obecným stavebním 
úřadem, pokud bude tuto působnost vykonávat pro ucelený správní obvod. Obecným stavebním úřadem může být určen 
jen obecní úřad, který bude s ohledem na rozsah a složitost výstavby v uvažovaném správním obvodu způsobilý 
vykonávat správní agendu v souladu s tímto zákonem a zvláštními právními předpisy. Obecný stavební úřad lze určit 
nařízením kraje ke dni 1. ledna.

        (4)  Kraj může po projednání s ministerstvem nařízením odejmout působnost stavebního úřadu obecnímu úřadu 
uvedenému v odstavci 1 písm.  e) nebo určenému podle odstavce  3, pokud nebude splňovat podmínky pro řádný výkon 
této působnosti. Zároveň určí, který stavební úřad bude vykonávat působnost ve správním obvodu zaniklého stavebního 
úřadu.

        (5)  Působnost podle tohoto zákona vykonávají stavební úřady uvedené v odstavci 1 písm.  b) až e) a v odstavci  3
jako působnost přenesenou.

        (6)  Jde-li o opatření nebo stavbu, která se má uskutečnit ve správním obvodu dvou nebo více stavebních úřadů, 
provede řízení a vydá rozhodnutí nejbližší společně nadřízený stavební úřad. Ten může stanovit, že řízení provede a 
rozhodnutí vydá některý ze stavebních úřadů, v jehož správním obvodu se má stavba nebo opatření uskutečnit.

        (7)  Kraj je povinen ohlásit změny územní působnosti stavebních úřadů správci základního registru územní 

identifikace, adres a nemovitostí59).

§ 13a

Kvalifikační požadavky pro výkon činnosti
na obecném stavebním úřadu

(1)  Obecný stavební úřad uvedený v § 13 vykonává činnost na úseku územního rozhodování a stavebního řádu 
prostřednictvím zaměstnanců splňujících kvalifikační požadavky podle tohoto zákona; jde-li současně o úředníka 

územního samosprávného celku, musí splňovat také požadavky podle zvláštního právního předpisu17).
(2)  Kvalifikační požadavky vzdělání a praxe splňuje fyzická osoba, která má

a)   vysokoškolské vzdělání v magisterském nebo bakalářském studijním programu ve studijním oboru stavebního, 
architektonického nebo právnického směru,

b)   vyšší odborné vzdělání v oboru stavebnictví a 2 roky praxe v oboru stavebnictví, nebo
c)   střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru stavebnictví a 3 roky praxe v oboru stavebnictví.

(3)  Úředník splňující kvalifikační požadavky podle tohoto zákona, ale nesplňující požadavky podle zvláštního 

právního předpisu17), může vykonávat činnost na úseku územního rozhodování a stavebního řádu, pokud je zajištěno, že 
bude do doby splnění uvedených požadavků vykonávat tuto činnost pod odborným vedením úředníka splňujícího 

kvalifikační požadavky podle tohoto zákona a požadavky podle zvláštního právního předpisu17), maximálně však po dobu 
18 měsíců.

§ 14

(1)  Jestliže si ministerstvo vyhradí působnost podle § 12 odst.  2 písm.  a), stavební úřad a správní orgány 
zúčastněné na šetření poskytují zaměstnancům ministerstva nebo osobám ministerstvem pověřeným součinnost a 
napomáhají k objasnění příčin havárie.

(2)  Stavební úřady v rámci spolupráce při provozování systému stavebně technické prevence ministerstva předávají 
ke zpracování provozovateli systému informace o výskytu závady, poruchy nebo havárie stavby, pokud jsou jim takové 
informace předávány nebo pokud je zjistí v rámci výkonu své činnosti. Rozsah a způsob předávání informací podle věty 
první provozovateli systému stanoví prováděcí právní předpis.
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§ 15

Speciální stavební úřady

        (1)  Působnost stavebního úřadu, s výjimkou pravomoci ve věcech územního rozhodování, vykonávají u

a)   staveb leteckých,
b)   staveb drah a na dráze, včetně zařízení na dráze,
c)    staveb dálnic, silnic, místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací,
d)   vodních děl

orgány vykonávající státní správu na uvedených úsecích podle zvláštních právních předpisů (dále jen "speciální 
stavební úřady").

        (2)  Speciální stavební úřady postupují podle tohoto zákona, pokud zvláštní právní předpisy pro stavby podle 
odstavce 1 nestanoví jinak. Povolení pro stavby mohou vydat jen se souhlasem obecného stavebního úřadu příslušného 
k vydání územního rozhodnutí, který ověřuje dodržení jeho podmínek; souhlas není správním rozhodnutím. Jestliže se 
nevydává územní rozhodnutí ani územní souhlas, postačí vyjádření obecného stavebního úřadu o souladu navrhované 
stavby se záměry územního plánování.

        (3)  V pochybnostech, zda se v konkrétním případě jedná o stavbu podle odstavce 1, nebo o stavbu v působnosti 
obecného stavebního úřadu, platí stanovisko příslušného speciálního stavebního úřadu.

§ 16

Vojenské a jiné stavební úřady

        (1)  Působnost stavebních úřadů na území vojenských újezdů vykonávají újezdní úřady.

        (2)  Působnost stavebních úřadů, s výjimkou pravomoci ve věcech územního rozhodování, vykonávají podle tohoto 
zákona dále

a)   Ministerstvo obrany u staveb důležitých pro obranu státu mimo území vojenských újezdů, které slouží nebo mají 
sloužit k zajišťování obrany státu a jsou zřizovány Ministerstvem obrany nebo právnickou osobou jím zřízenou 
nebo založenou,

b)   Ministerstvo vnitra u staveb pro bezpečnost státu, kterými se rozumí stavby nebo jejich části sloužící k plnění úkolů 
Ministerstva vnitra, organizačních složek státu zřízených Ministerstvem vnitra, Policie České republiky, Policejní 
akademie České republiky, Hasičského záchranného sboru České republiky, Úřadu pro zahraniční styky a 
informace a Bezpečnostní informační služby s výjimkou staveb nebo jejich částí převážně užívaných pro účely 
bytové nebo rekreační, a u staveb sloužících k plnění úkolů Národního bezpečnostního úřadu,

c)    Ministerstvo spravedlnosti u staveb pro účely Vězeňské služby a jejích organizačních jednotek,
d)   Ministerstvo průmyslu a obchodu u staveb k účelům těžby, zpracování, transportu a ukládání radioaktivních surovin 

na území vyhrazeném pro tyto účely, u staveb souvisejících s úložišti radioaktivních odpadů obsahujících přírodní 
radionuklidy a u staveb náležejících k provozním celkům, jejichž součástí je jaderné zařízení, a u staveb zařízení 
pro přenos elektřiny, zařízení pro přepravu plynu, zařízení pro uskladňování plynu nebo výrobny elektřiny o 

celkovém instalovaném elektrickém výkonu 100 MW a více10).

(3)  Působnost stavebních úřadů v dobývacích prostorech vykonávají obvodní báňské úřady, jde-li o stavby, které 
mají sloužit otvírce, přípravě a dobývání výhradních ložisek, jakož i úpravě a zušlechťování nerostů prováděných v 
souvislosti s jejich dobýváním, včetně staveb úložných míst pro těžební odpad, a skladů výbušnin, s výjimkou staveb 
náležejících do působnosti Ministerstva průmyslu a obchodu podle odstavce  2 písm.  d) a staveb vodních děl.

        (4)  Stavební úřady uvedené v odstavci 2 mohou vydat povolení pro stavby v uzavřených prostorech existujících 
staveb bez územního rozhodnutí nebo územního souhlasu, pokud se nemění výškové uspořádání prostoru. U ostatních 
staveb zajistí stavební úřad vyjádření obecného stavebního úřadu o souladu navrhované stavby se záměry územního 
plánování.

(5)  V pochybnostech, zda se v konkrétním případě jedná o stavbu podle odstavce  2 nebo 3, platí stanovisko 
příslušného ústředního správního úřadu, jehož působnosti se stavba týká.
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§ 17

Vyhrazení pravomoci stavebního úřadu

        (1)  Nadřízený stavební úřad si může vyhradit pravomoc stavebního úřadu prvního stupně u jednotlivých technicky 
zvlášť obtížných nebo neobvyklých staveb nebo u opatření s rozsáhlejšími účinky na životní prostředí, kulturní památku, 
památkovou rezervaci nebo památkovou zónu v jejich okolí. Pokud si vyhradí pravomoc ve věcech upravených v části 
čtvrté hlavě I dílu 1, vykonává rovněž pravomoc podle § 120, 122, 123 a 124.

        (2)  Vyhradí-li si krajský úřad podle odstavce 1 pravomoc k vydání územního rozhodnutí v případě záměru 

posuzovaného z hlediska vlivu na životní prostředí podle zvláštních právních předpisů11), vykonává rovněž pravomoc 
podle části čtvrté hlavy I dílu 1 a podle § 120, 122, 123 a 124 tohoto zákona.

        (3)  Ministerstvo si může vyhradit pravomoc stavebního úřadu k vydání územního rozhodnutí u staveb přesahujících 
hranice kraje, u staveb s mimořádnými negativními vlivy na životní prostředí nebo u staveb s vlivem na území sousedních 
států.

ČÁST TŘETÍ
ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ

HLAVA I

CÍLE A ÚKOLY ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ

§ 18

Cíle územního plánování

        (1)  Cílem územního plánování je vytvářet předpoklady pro výstavbu a pro udržitelný rozvoj území, spočívající ve 
vyváženém vztahu podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství 
obyvatel území a který uspokojuje potřeby současné generace, aniž by ohrožoval podmínky života generací budoucích.

        (2)  Územní plánování zajišťuje předpoklady pro udržitelný rozvoj území soustavným a komplexním řešením 
účelného využití a prostorového uspořádání území s cílem dosažení obecně prospěšného souladu veřejných a 
soukromých zájmů na rozvoji území. Za tím účelem sleduje společenský a hospodářský potenciál rozvoje.

        (3)  Orgány územního plánování postupem podle tohoto zákona koordinují veřejné i soukromé záměry změn v 
území, výstavbu a jiné činnosti ovlivňující rozvoj území a konkretizují ochranu veřejných zájmů vyplývajících ze zvláštních 
právních předpisů.

        (4)  Územní plánování ve veřejném zájmu chrání a rozvíjí přírodní, kulturní a civilizační hodnoty území, včetně 
urbanistického, architektonického a archeologického dědictví. Přitom chrání krajinu jako podstatnou složku prostředí 
života obyvatel a základ jejich totožnosti. S ohledem na to určuje podmínky pro hospodárné využívání zastavěného území 
a zajišťuje ochranu nezastavěného území a nezastavitelných pozemků. Zastavitelné plochy se vymezují s ohledem na 
potenciál rozvoje území a míru využití zastavěného území.

        (5)  V nezastavěném území lze v souladu s jeho charakterem umisťovat stavby, zařízení, a jiná opatření pouze pro 
zemědělství, lesnictví, vodní hospodářství, těžbu nerostů, pro ochranu přírody a krajiny, pro veřejnou dopravní a 
technickou infrastrukturu, pro snižování nebezpečí ekologických a přírodních katastrof a pro odstraňování jejich důsledků, 
a dále taková technická opatření a stavby, které zlepší podmínky jeho využití pro účely rekreace a cestovního ruchu, 
například cyklistické stezky, hygienická zařízení, ekologická a informační centra. Uvedené stavby, zařízení a jiná opatření 
včetně staveb, které s nimi bezprostředně souvisejí včetně oplocení, lze v nezastavěném území umisťovat v případech, 
pokud je územně plánovací dokumentace výslovně nevylučuje.

        (6)  Na nezastavitelných pozemcích lze výjimečně umístit technickou infrastrukturu způsobem, který neznemožní 
jejich dosavadní užívání.

§ 19

Úkoly územního plánování

        (1)  Úkolem územního plánování je zejména
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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,

e)   stanovovat podmínky pro provedení změn v území, zejména pak pro umístění a uspořádání staveb s ohledem na 
stávající charakter a hodnoty 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 přírodě blízkým způsobem,
h)    vytvářet v území podmínky pro odstraňování důsledků náhlých hospodářských změn,
i)     stanovovat podmínky pro obnovu a rozvoj sídelní struktury a pro kvalitní bydlení,
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. Jeho součástí je také vyhodnocení vlivů na životní prostředí s náležitostmi stanovenými v 
příloze k tomuto zákonu, včetně posouzení vlivu na evropsky významnou lokalitu nebo ptačí oblast.

HLAVA II

OBECNÁ USTANOVENÍ A SPOLEČNÉ
POSTUPY V ÚZEMNÍM PLÁNOVÁNÍ

§ 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)  Písemností se rozumí i výkresy, schémata a jiná zobrazení.

§ 21

Územně plánovací informace

        (1)  Krajský úřad, úřad územního plánování, obecní úřad pověřený pro výkon činnosti pořizovatele a stavební úřad 

poskytují v rámci své působnosti jako předběžné informace13) územně plánovací informace o

a)   podmínkách využívání území a změn jeho využití, zejména na základě územně plánovacích podkladů a územně 
plánovací dokumentace,

b)   podmínkách vydání regulačního plánu, územního rozhodnutí, včetně seznamu dotčených orgánů,
c)    podmínkách vydání územního souhlasu v případech, kdy je možno jím nahradit územní rozhodnutí, včetně 

seznamu dotčených orgánů.

        (2)  Žadatel o územně plánovací informaci musí v žádosti uvést konkrétní požadavky na informaci v souvislosti se 
svým záměrem na změnu v území a konkrétní údaje o svém záměru, zejména účel a technické provedení stavby nebo 
jiného opatření v území.

        (3)  Poskytnutá územně plánovací informace platí 1 rok ode dne jejího vydání, pokud v této lhůtě orgán, který ji 
vydal, žadateli nesdělí, že došlo ke změně podmínek, za kterých byla vydána, zejména na základě provedení aktualizace 
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příslušných územně analytických podkladů, schválení zprávy o uplatňování zásad územního rozvoje a zprávy o 
uplatňování územního plánu.

        (4)  Obsahové náležitosti žádosti o územně plánovací informaci stanoví prováděcí právní předpis.

§ 22

Veřejné projednání

        (1)  Veřejné projednání při pořizování územně plánovací dokumentace nařizuje pořizovatel. Je-li to účelné nebo 
vyžaduje-li to rozsah řešeného území, nařídí pořizovatel více veřejných projednání na jím určených místech. Pro počítání 
lhůt stanovených zákonem je rozhodný den konání posledního veřejného projednání.

        (2)  O průběhu veřejného projednání vede pořizovatel písemný záznam.

        (3)  Při veřejném projednání se stanoviska, námitky a připomínky uplatňují písemně a musí být opatřeny 
identifikačními údaji a podpisem osoby, která je uplatňuje, a připojí se k záznamu o průběhu veřejného projednání. 
Stanoviska, námitky a připomínky podané písemně před veřejným projednáním se v záznamu uvedou s odkazem na 
jejich znění, které se k záznamu připojí.

        (4)  Pořizovatel vždy při veřejném projednání zajistí ve spolupráci s fyzickou osobou oprávněnou podle zvláštního 

právního předpisu k projektové činnosti ve výstavbě14) (dále jen "projektant") výklad územně plánovací dokumentace.

§ 23

Zástupce veřejnosti

        (1)  Veřejnost může být při pořizování návrhu územně plánovací dokumentace zastupována zmocněným zástupcem 
veřejnosti.

        (2)  Zástupcem veřejnosti může být fyzická nebo právnická osoba plně způsobilá k právním úkonům. Zástupce 
veřejnosti musí zmocnit nejméně jedna desetina občanů obce s méně než 2000 obyvateli nebo nejméně 200 občanů 
příslušné obce, kteří uplatňují věcně shodnou připomínku k návrhu územně plánovací dokumentace. Zástupce veřejnosti 
může zmocnit rovněž nejméně 500 občanů kraje nebo nejméně jedna desetina občanů kterékoli obce na území kraje s 
méně než 2000 obyvateli nebo nejméně 200 občanů obce na území kraje, pokud podali věcně shodnou připomínku k 
návrhu zásad územního rozvoje.

        (3)  Zmocnění zástupce veřejnosti se dokládá seznamem občanů obce nebo kraje nebo obyvatel podle zvláštních 

právních předpisů15), kteří uplatňují věcně shodnou připomínku, a podpisovou listinou, v níž je uvedeno jméno a příjmení, 
trvalý pobyt nebo pobyt, popřípadě adresa místa pobytu v zahraničí a podpis osob s prohlášením, že jmenovaného 
zástupce veřejnosti zmocňují k podání námitky na základě věcně shodné připomínky a k projednání této námitky podle 
tohoto zákona, a prohlášením zástupce veřejnosti. Toto prohlášení obsahuje jméno a příjmení zástupce veřejnosti, jeho 
trvalý pobyt nebo pobyt a podpis, že toto zmocnění přijímá.

        (4)  O tom, zda osoba splňuje podmínky podle odstavců 1 až 3, rozhodne v případě pochybností správní orgán 

postupem podle správního řádu usnesením16), které se oznamuje pouze této osobě; do pravomocného rozhodnutí o této 
věci má tato osoba všechna procesní práva zástupce veřejnosti.

§ 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).

Page 12 of 93183/2006 Sb. Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)

4.12.2013http://www.esipa.cz/sbirka/sbsrv.dll/sb?PRINT=1&amp;DR=AZ&amp;CP=2006s183-...



        (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.

(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.

HLAVA III

NÁSTROJE ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ

Díl 1

Územně plánovací podklady

§ 25

        Územně plánovací podklady tvoří územně analytické podklady, které zjišťují a vyhodnocují stav a vývoj území a 
územní studie, které ověřují možnosti a podmínky změn v území; slouží jako podklad k pořizování politiky územního 
rozvoje, územně plánovací dokumentace, jejich změně a pro rozhodování v území. 

§ 26

Územně analytické podklady

        (1)  Územně analytické podklady obsahují zjištění a vyhodnocení stavu a vývoje území, jeho hodnot, omezení změn 
v území z důvodu ochrany veřejných zájmů, vyplývajících z právních předpisů nebo stanovených na základě zvláštních 
právních předpisů nebo vyplývajících z vlastností území (dále jen "limity využití území"), záměrů na provedení změn v 
území, zjišťování a vyhodnocování udržitelného rozvoje území a určení problémů k řešení v územně plánovací 
dokumentaci (dále jen "rozbor udržitelného rozvoje území").

        (2)  Náležitosti obsahu územně analytických podkladů stanoví prováděcí právní předpis.

§ 27

Pořizování územně analytických podkladů

        (1)  Úřad územního plánování pořizuje územně analytické podklady pro svůj správní obvod v podrobnosti a rozsahu 
nezbytném pro pořizování územních plánů a regulačních plánů. Krajský úřad pořizuje územně analytické podklady pro 
území kraje v podrobnosti a rozsahu nezbytném pro pořizování zásad územního rozvoje.

        (2)  Územně analytické podklady pořizuje příslušný pořizovatel na základě průzkumů území a na základě údajů o 
území, kterými jsou informace nebo data o stavu území, o právech, povinnostech a omezeních, která se váží k určité 
části území, například ploše, pozemku, přírodnímu útvaru nebo stavbě, a která vznikla nebo byla zjištěna zejména na 
základě právních předpisů a dále informace nebo data o záměrech na provedení změny v území; údaje o území zahrnují i 
informace o jejich vzniku, pořízení, zpracování, případném schválení nebo nabytí platnosti a účinnosti (dále jen "údaje o 
území"). Podkladem pro pořízení územně analytických podkladů může být i technická mapa.

        (3)  Údaje o území poskytuje pořizovateli orgán veřejné správy, jím zřízená právnická osoba a vlastník dopravní a 
technické infrastruktury (dále jen "poskytovatel údajů") především v digitální formě bezodkladně po jejich vzniku nebo po 
jejich zjištění, přitom zodpovídá za jejich správnost, úplnost a aktuálnost. Tyto údaje o území může pořizovatel použít jen 
pro územně plánovací činnost, založení a vedení technické mapy a pro činnost projektanta územně plánovací 
dokumentace a územní studie.

        (4)  Vlastník technické infrastruktury poskytuje úřadu územního plánování v grafickém vyhotovení polohopisnou 
situaci technické infrastruktury dokončené a zkolaudované po dni nabytí účinnosti tohoto zákona v souřadnicovém 

systému Jednotné trigonometrické sítě katastrální18) v měřítku katastrální mapy, případně v měřítku podrobnějším. U 
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technické infrastruktury dokončené a zkolaudované přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona poskytne polohopisné 
údaje v jemu dostupném systému, pokud tento zákon nestanoví jinak.

        (5)  Vlastník dopravní a technické infrastruktury je oprávněn požadovat na pořizovateli úhradu nákladů spojených s 
poskytnutím údajů o území podle tohoto zákona, nejvýše však do výše nákladů na pořízení jejich kopií, nosičů dat a 
nákladů na doručení pořizovateli.

§ 28

Aktualizace územně analytických podkladů

        (1)  Pořizovatel průběžně aktualizuje územně analytické podklady na základě nových údajů o území a průzkumu 
území a každé 2 roky pořídí jejich úplnou aktualizaci.

        (2)  Nejpozději 18 měsíců od pořízení územně analytických podkladů nebo od jejich poslední úplné aktualizace 
pořizovatel pořídí návrh nové úplné aktualizace, doručí oznámení o aktualizaci poskytovatelům údajů a vyzve je k 
potvrzení správnosti, úplnosti a aktuálnosti jimi poskytnutých údajů o území ve lhůtě do 3 měsíců. Pokud tak poskytovatel 
údajů neučiní v této lhůtě, má se za to, že jejich správnost, úplnost a aktuálnost potvrdil.

        (3)  Poskytovatel údajů, který nesplní povinnost podle § 27 odst.  3, nebo prokáže-li se, že poskytovatel údajů 
neupozornil na nesprávnost údajů o území jím poskytnutých podle odstavce 2, je povinen uhradit z toho vyplývající 
náklady na aktualizaci a změny územně plánovací dokumentace a na aktualizaci územně analytických podkladů.

§ 29

Projednání územně analytických podkladů

(1)  Územně analytické podklady pro správní obvod obce s rozšířenou působností a jejich úplnou aktualizaci 
projedná pořizovatel v rozsahu určení problémů k řešení v územně plánovacích dokumentacích do 30 dnů po jejich 
vyhotovení s obcemi ve svém správním obvodu.

        (2)  Pořizovatel upraví územně analytické podklady podle výsledku projednání a bezodkladně je zašle krajskému 
úřadu.

        (3)  Územně analytické podklady pro území kraje a jejich aktualizace pořizuje krajský úřad s využitím územně 
analytických podkladů pro správní obvody obcí s rozšířenou působností a předkládá je k projednání zastupitelstvu kraje v 
rozsahu a formě stanovené prováděcím právním předpisem. Krajský úřad zašle ministerstvu a Ministerstvu životního 
prostředí územně analytické podklady pro území kraje do 6 měsíců od lhůty stanovené pro jejich pořízení nebo 
aktualizaci.

§ 30

Územní studie

        (1)  Územní studie navrhuje, prověřuje a posuzuje možná řešení vybraných problémů, případně úprav nebo rozvoj 
některých funkčních systémů v území, například veřejné infrastruktury, územního systému ekologické stability, které by 
mohly významně ovlivňovat nebo podmiňovat využití a uspořádání území nebo jejich vybraných částí.

        (2)  Pořizovatel pořizuje územní studii v případech, kdy je to uloženo územně plánovací dokumentací, z vlastního 
nebo jiného podnětu. V zadání územní studie určí pořizovatel její obsah, rozsah, cíle a účel.

        (3)  Pořízení územní studie z jiného podnětu může pořizovatel podmínit úplnou nebo částečnou úhradou nákladů od 
toho, kdo tento podnět podal.

        (4)  Pořizovatel územní studie podá poté, kdy schválil možnost jejího využití podle § 25, návrh na vložení dat o této 
studii do evidence územně plánovací činnosti.

Díl 2

Politika územního rozvoje

§ 31
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        (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 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 zásad územního rozvoje, územních plánů, 
regulačních plánů a pro rozhodování v území.

§ 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)   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 posuzování, zejména s ohledem na jejich budoucí 
význam, možná ohrožení, rozvoj, útlum, preference a rizika,

f)     stanoví úkoly podle § 31.

        (2)  Součástí politiky územního rozvoje je i 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.

§ 33

Návrh politiky územního rozvoje

        (1)  Ministerstvo pořizuje návrh politiky územního rozvoje ve spolupráci s ministerstvy, jinými ústředními správními 
úřady a kraji. Ministerstvo životního prostředí stanoví své požadavky na vyhodnocení vlivů na životní prostředí.

        (2)  Návrh politiky územního rozvoje pořizuje ministerstvo zejména na základě

a)   územně plánovacích podkladů,

b)   dokumentů určených k podpoře regionálního rozvoje19),
c)    podkladů a dokumentů veřejné správy, které mají v mezinárodních a republikových souvislostech vliv na využívání 

území státu, například politik, strategií, koncepcí, plánů, programů, generelů,

d)   zprávy o stavu životního prostředí20),
e)   mezinárodních závazků České republiky vztahujících se k územnímu rozvoji.

        (3)  Ministerstvo zašle návrh politiky územního rozvoje spolu s vyhodnocením vlivů na udržitelný rozvoj území 
ministerstvům, jiným ústředním správním úřadům a krajům, které mohou uplatnit svá stanoviska do 90 dnů po obdržení 
návrhu politiky územního rozvoje. Ke stanoviskům podaným po této lhůtě se nepřihlíží.

(4)  Ministerstvo zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup návrh politiky územního rozvoje včetně 
vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území, oznámí místo a dobu konání veřejného projednání nejméně 30 dnů předem 
a stanoví lhůtu pro podání písemných připomínek obcí a veřejnosti, která nesmí být kratší než 60 dnů ode dne veřejného 
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projednání. Připomínky se podávají ministerstvu. K později uplatněným připomínkám se nepřihlíží. Ustanovení § 22 
odst.  1 až 3 se použijí přiměřeně.

        (5)  Ministerstvo ve spolupráci s Ministerstvem zahraničních věcí zašle návrh politiky územního rozvoje sousedním 
státům, jejichž území může být uplatňováním politiky územního rozvoje přímo 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.

(6)  Ministerstvo zašle kopie stanovisek, připomínek a případných výsledků konzultací podle odstavců 3 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. 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 politiku 
územního rozvoje schválit i bez jeho stanoviska.

(7)  Pokud z posouzení vlivu na evropsky významnou lokalitu nebo ptačí oblast vyplyne, že politika územního 
rozvoje má významný negativní vliv na příznivý stav předmětu 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).

        (8)  Ministerstvo zohlední výsledky vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území, stanoviska, připomínky obcí a
veřejnosti a případná vyjádření sousedních států a výsledky konzultací a upraví návrh politiky územního rozvoje. Tento 
upravený návrh projedná se zástupci ministerstev, jiných ústředních správních úřadů a krajů.

§ 34

Schválení politiky územního rozvoje

        Ke schválení politiky územního rozvoje předkládá ministerstvo vládě návrh politiky územního rozvoje upravený na 
základě jeho projednání se zástupci ministerstev, jiných ústředních správních úřadů a krajů. Spolu s návrhem politiky 
územního rozvoje se předkládá

a)   zpráva o projednání návrhu politiky územního rozvoje obsahující vyhodnocení stanovisek ministerstev, jiných 
ústředních správních úřadů a krajů, připomínek obcí a veřejnosti, případných vyjádření sousedních států a 
výsledků konzultací se zdůvodněním způsobu jejich zapracování,

b)   výsledky vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území,

c)    stanovisko Ministerstva životního prostředí k vyhodnocení vlivů na životní prostředí11) se sdělením, jak bylo 
zohledněno,

d)   sdělení, jak bylo zohledněno vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území s uvedením důvodů výběru přijaté 
varianty řešení.

§ 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 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,
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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 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).

(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.

Díl 3

Územně plánovací dokumentace
Oddíl 1

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.  9 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. 

(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, 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.
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        (2)  Pokud návrh zásad územního rozvoje obsahuje podmínky pro pořízení a vydání regulačního plánu, které jsou 
návrhem jeho zadání (§ 36 odst.  2), a tento regulační plán bude nahrazovat rozhodnutí o umístění záměru, který je 
předmětem posuzování vlivů na životní prostředí, zašle krajský úřad návrh zadání včetně oznámení záměru příslušnému 

úřadu podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí (dále jen „příslušný úřad“) k provedení zjišťovacího řízení11) a 
orgánu ochrany přírody k uplatnění stanoviska podle § 45i zákona o ochraně přírody a krajiny. Závěr zjišťovacího řízení 
včetně stanoviska orgánu ochrany přírody krajský úřad zohlední v návrhu zadání a připojí k odůvodnění návrhu zásad 
územního rozvoje.
        (3)  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.
        (4)  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.
        (5)  Krajský úřad ve spolupráci s Ministerstvem zahraničních věcí zašle návrh zásad územního rozvoje sousedním 
státům, jejichž území může být uplatňováním zásad územního rozvoje přímo 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.
        (6)  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.
        (7)  Krajský úřad zašle návrh zásad územního rozvoje, vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území, stanoviska, 
připomínky, vyjádření a případné výsledky konzultací podle odstavců 3 až 6 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.
        (8)  Pokud z posouzení vlivu na evropsky významnou lokalitu nebo ptačí oblast vyplyne, že zásady územního 
rozvoje mají významný negativní vliv na příznivý stav předmětu 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).
        (9)  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, a to do 30 dnů od obdržení podkladů podle odstavce  7 věty první. Pokud nezašle stanovisko ve stanovené lhůtě, 
je možné zásady územního rozvoje vydat i bez jeho stanoviska.
        (10)  V případě, že ministerstvo upozorní ve stanovisku krajský úřad na nedostatky z hledisek uvedených v 
odstavci  9, lze zahájit řízení o zásadách územního rozvoje až na základě potvrzení ministerstva o odstranění nedostatků.

§ 38

        (1)  Krajský úřad vyhodnotí výsledky projednání návrhu zásad územního rozvoje a zajistí řešení případných rozporů 
(§ 4 odst.  8).
        (2)  Pokud návrh zásad územního rozvoje obsahuje varianty řešení, navrhne krajský úřad na základě vyhodnocení 
výsledků projednání a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území zastupitelstvu kraje ke schválení výběr nejvhodnější 
varianty, který může obsahovat i podmínky k její úpravě. V rozsahu, v jakém se tyto podmínky odchylují od zprávy o 
uplatňování zásad územního rozvoje, jsou její změnou. Zastupitelstvo kraje je při schvalování vázáno stanovisky 
dotčených orgánů nebo výsledkem řešení rozporů. Na základě výsledků projednání, vyhodnocení vlivů na udržitelný 
rozvoj území a schválení nejvhodnější varianty krajský úřad zajistí upravení návrhu.
        (3)  Dojde-li krajský úřad na základě výsledků projednání k závěru, že je potřebné pořídit nový návrh zásad 
územního rozvoje, navrhne pokyny pro jeho zpracování. K návrhu pokynů si vyžádá stanovisko Ministerstva životního 
prostředí a stanovisko příslušného orgánu ochrany přírody podle § 45i zákona o ochraně přírody a krajiny. Ministerstvo 
životního prostředí ve stanovisku uvede, zda má být nový návrh posuzován z hlediska vlivů na životní prostředí, případně 
stanoví podrobnější požadavky podle §10i zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. Návrh pokynů předloží spolu s 
odůvodněním zastupitelstvu kraje ke schválení. V rozsahu, v jakém se tyto pokyny odchylují od zprávy o uplatňování 
zásad územního rozvoje, jsou její změnou.

Řízení o zásadách územního rozvoje
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§ 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, obce v řešeném území a obce sousedící s tímto územím (dále jen „dotčené obce“) a 
sousední kraje, a to nejméně 30 dnů předem.
        (2)  Dotčené obce, vlastník, správce nebo provozovatel veřejné dopravní nebo veřejné technické infrastruktury (dále 
jen „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.  3) 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, 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 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. Stanoviska dotčených orgánů, námitky a připomínky lze uplatnit nejpozději při 
opakovaném veřejném projednání, jinak se k nim nepřihlíží.

        (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,
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
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.  7,
d)   sdělení, jak bylo stanovisko podle § 37 odst.  7 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
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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, se stanovisky dotčených orgánů nebo výsledkem řešení rozporu a se stanoviskem ministerstva.

        (3)  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.

        (4)  Kraj je povinen uvést do souladu zásady územního rozvoje s následně schválenou politikou územního rozvoje. 
Do té doby nelze rozhodovat a postupovat podle částí zásad územního rozvoje, které jsou v rozporu s následně 
schválenou politikou územního rozvoje.

        (5)  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, 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 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 zásad územního rozvoje zahrnující právní stav po vydání poslední aktualizace a toto vyhotovení 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 10 a § 38 až 41. K návrhu aktualizace zásad územního 
rozvoje krajský úřad zajistí vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území. Dojde-li ke zrušení celých zásad územního 
rozvoje, 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 na její zpracování včetně vyhodnocení vlivů na udržitelný 
rozvoj území a úhradou nákladů podle § 45 odst.  2 navrhovatelem. Pokud je pořízení aktualizace zásad územního 
rozvoje vyvoláno schválením politiky územního rozvoje nebo její aktualizace, hradí takto vyvolané náklady na aktualizaci 
zásad územního rozvoje a náklady na změny územních plánů Ministerstvo financí, 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.

        (8)  Obsahové náležitosti zprávy o uplatňování zásad územního rozvoje stanoví prováděcí právní předpis.

Oddíl 2
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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 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. 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 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.  4); 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.

        (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. Územní plán ani vyhodnocení vlivů na 
udržitelný rozvoj území nesmí obsahovat podrobnosti náležející svým obsahem regulačnímu plánu nebo územním 
rozhodnutím.

        (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.

§ 44

Pořízení územního plánu

        O pořízení územního plánu rozhoduje zastupitelstvo obce

a)   z vlastního podnětu,
b)   na návrh orgánu veřejné správy,
c)    na návrh občana obce,
d)   na návrh fyzické nebo právnické osoby, která má vlastnická nebo obdobná práva k pozemku nebo stavbě na území 

obce,
e)   na návrh oprávněného investora.

§ 45

Úhrada nákladů na pořízení územního plánu

        (1)  Náklady na zpracování územního plánu projektantem a na vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území hradí 
obec, která rozhodla o pořízení.

        (2)  Pokud pořízení změny územního plánu vyplývá ze zásad územního rozvoje nebo z jejich aktualizace, hradí takto 
vyvolané náklady kraj, s výjimkou případů, kdy příslušná část aktualizace zásad územního rozvoje, která změnu 
územního plánu vyvolala, byla vydána na základě výhradní potřeby dotčené obce.

Page 21 of 93183/2006 Sb. Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)

4.12.2013http://www.esipa.cz/sbirka/sbsrv.dll/sb?PRINT=1&amp;DR=AZ&amp;CP=2006s183-...



        (3)  Náklady spojené s projednáním územního plánu hradí pořizovatel. Náklady na nezbytné mapové podklady 
uhradí obec, pro kterou pořizuje územní plán úřad územního plánování, pokud se obce nedohodnou jinak.

        (4)  Pokud je pořízení změny územního plánu vyvoláno výhradní potřebou navrhovatele, může obec podmínit její 
pořízení částečnou nebo úplnou úhradou nákladů na její zpracování, na vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území a 
na mapové podklady navrhovatelem.

§ 46

Návrh na pořízení územního plánu

        (1)  Návrh na pořízení územního plánu se podává u obce, pro jejíž území se územní plán pořizuje, a obsahuje

a)   údaje umožňující identifikaci navrhovatele, včetně uvedení jeho vlastnických nebo obdobných práv k pozemku 
nebo stavbě na území obce,

b)   údaje o navrhované změně využití ploch na území obce,
c)    údaje o současném využití ploch dotčených návrhem navrhovatele,
d)   důvody pro pořízení územního plánu nebo jeho změny,
e)   návrh úhrady nákladů na pořízení územního plánu.

        (2)  Pořizovatel po převzetí návrhu na pořízení územního plánu posoudí úplnost návrhu, jeho soulad s právními 
předpisy a v případě nedostatků vyzve navrhovatele, aby je v přiměřené lhůtě odstranil. Neodstraní-li navrhovatel 
nedostatky požadovaným způsobem a ve stanovené lhůtě, pořizovatel návrh odmítne, sdělí tuto skutečnost navrhovateli 
a předloží o tom informaci zastupitelstvu obce příslušnému k vydání územního plánu.

        (3)  Splňuje-li návrh všechny stanovené náležitosti, pořizovatel jej posoudí a se svým stanoviskem bezodkladně 
předloží k rozhodnutí zastupitelstvu obce příslušné k vydání územního plánu. O výsledku jednání zastupitelstva informuje 
obec bezodkladně navrhovatele a úřad územního plánování.

§ 47

Zadání územního plánu

        (1)  Na základě rozhodnutí zastupitelstva obce o pořízení územního plánu, na základě územně analytických 
podkladů a s využitím doplňujících průzkumů a rozborů pořizovatel ve spolupráci s určeným členem zastupitelstva (dále 
jen „určený zastupitel“) zpracuje návrh zadání územního plánu. V návrhu zadání stanoví hlavní cíle a požadavky na 
zpracování návrhu územního plánu, případně vymezí řešené území u územního plánu pro vymezenou část území 
hlavního města Prahy.

(2)  Pořizovatel zašle návrh zadání územního plánu dotčeným orgánům, sousedním obcím, krajskému úřadu. V 
případě pořizování územního plánu jiným obecním úřadem zašle pořizovatel návrh zadání též obci, pro kterou ho 
pořizuje. Pořizovatel doručí návrh zadání veřejnou vyhláškou. Do 15 dnů ode dne doručení může každý uplatnit u 
pořizovatele písemné připomínky. Do 30 dnů od obdržení návrhu zadání mohou dotčené orgány a krajský úřad jako 
nadřízený orgán uplatnit u pořizovatele vyjádření, ve kterém uvedou požadavky na obsah územního plánu vyplývající z 
právních předpisů a územně plánovacích podkladů. V téže lhůtě uplatní krajský úřad jako příslušný úřad u pořizovatele 
stanovisko, sousední obce mohou uplatnit podněty. Nejpozději 7 dní před uplynutím této lhůty doručí příslušný orgán 
ochrany přírody pořizovateli a příslušnému úřadu stanovisko podle § 45i zákona o ochraně přírody a krajiny. K 
připomínkám, vyjádřením a podnětům uplatněným po uvedených lhůtách se nepřihlíží.

(3)  Krajský úřad jako příslušný úřad ve stanovisku podle odstavce  2 uvede, zda má být návrh územního plánu 
posuzován z hlediska vlivů na životní prostředí, případně stanoví podrobnější požadavky podle § 10i zákona o 
posuzování vlivů na životní prostředí. Pokud má být návrh územního plánu posuzován z hlediska vlivů na životní prostředí 
nebo pokud příslušný orgán ochrany přírody ve stanovisku podle § 45i zákona o ochraně přírody a krajiny nevyloučil 

významný vliv na evropsky významnou lokalitu či ptačí oblast11), doplní pořizovatel do návrhu zadání požadavek na 
vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území.

        (4)  Na základě výsledků projednání pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem upraví návrh zadání a 
předloží jej ke schválení.

        (5)  Zadání územního plánu schvaluje zastupitelstvo obce, pro jejíž území je územní plán pořizován. V 

odůvodněných případech nebo z podnětu dotčeného orgánu11),12) zastupitelstvo obce uloží v zadání zpracování 
variantního řešení návrhu územního plánu.

        (6)  Náležitosti obsahu zadání územního plánu stanoví prováděcí právní předpis.
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(Koncept územního plánu
§ 48 a § 49)

zrušeny zákonem č. 350/2012 Sb.

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 plán pořizován, 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. Pokud návrh 
územního plánu obsahuje návrh zadání regulačního plánu (§ 43 odst.  2), postupuje se přiměřeně podle § 37 odst.  2.
        (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 zašle návrh územního plánu 
příslušným orgánům sousedního státu, jehož území může být uplatňováním územního plánu přímo 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.
        (6)  Pokud z posouzení vlivu na evropsky významnou lokalitu nebo ptačí oblast vyplyne, že územní plán má 
významný negativní vliv na příznivý stav předmětu 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 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.
        (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.

§ 51
        (1)  Pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem vyhodnotí výsledky projednání návrhu územního plánu a 
zajistí řešení případných rozporů (§ 4 odst.  8); na základě vyhodnocení výsledků projednání, výsledku řešení rozporů a 
vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území, pokud se zpracovává, zajistí upravení návrhu.
        (2)  Pokud návrh územního plánu obsahuje varianty řešení, předloží pořizovatel na základě vyhodnocení výsledků 
projednání, výsledku řešení rozporů a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území, pokud se zpracovává, zastupitelstvu 
obce ke schválení návrh výběru nejvhodnější varianty, který může obsahovat i podmínky k její úpravě. V rozsahu, v jakém 
se tyto podmínky odchylují od zadání územního plánu, jsou jeho změnou. Zastupitelstvo obce je při schvalování vázáno 
stanovisky dotčených orgánů nebo výsledkem řešení rozporů.
        (3)  Dojde-li pořizovatel na základě výsledků projednání k závěru, že je potřebné pořídit nový návrh územního plánu, 
zpracuje ve spolupráci s určeným zastupitelem návrh pokynů pro jeho zpracování. K návrhu pokynů si pořizovatel 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. Návrh pokynů pro 
zpracování návrhu územního plánu předloží pořizovatel spolu se zdůvodněním zastupitelstvu obce ke schválení. V 
rozsahu, v jakém se tyto pokyny odchylují od zadání územního plánu, jsou jeho změnou.
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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 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.

        (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 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.

(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 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

Page 24 of 93183/2006 Sb. Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)

4.12.2013http://www.esipa.cz/sbirka/sbsrv.dll/sb?PRINT=1&amp;DR=AZ&amp;CP=2006s183-...



        (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, s územně 
plánovací dokumentací vydanou krajem nebo výsledkem řešení rozporů a se stanovisky dotčených orgánů nebo 
stanoviskem krajského úřadu.

        (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)  Obec je povinna uvést do souladu územní plán s územně plánovací dokumentací následně vydanou krajem a 
následně schválenou politikou územního rozvoje. Do té doby nelze rozhodovat podle částí územního plánu, které jsou v 
rozporu s územně plánovací dokumentací následně vydanou krajem nebo s politikou územního rozvoje.

        (6)  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 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 a 5, 
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. V rozsahu této změny 
se dále postupuje obdobně podle § 43 až 45, § 50 odst.  2 až 8 a § 51 až 54; vyhodnocení vlivů změny územního plánu 
na udržitelný rozvoj území se při uvedení územního plánu do souladu s územně plánovací dokumentací kraje 
nezpracovává. Dojde-li ke zrušení celého územního plánu, při pořizování se naváže na poslední úkon, který nebyl 
zrušením zpochybněn.

        (4)  Další zastavitelné plochy lze změnou územního plánu vymezit pouze na základě prokázání nemožnosti využít již 
vymezené zastavitelné plochy a potřeby vymezení nových zastavitelných ploch.

        (5)  Pořizovatel pro obec zajistí vyhotovení územního plánu zahrnujícího právní stav po vydání jeho změny a toto 
vyhotovení opatří záznamem o účinnosti.

        (6)  Obsahové náležitosti zprávy o uplatňování územního plánu a jeho změny stanoví prováděcí právní předpis.

§ 56

Opatření proti průtahům při pořizování
územního plánu

        Je-li při zpracování a projednávání návrhu zadání nebo návrhu územního plánu překročena lhůta 1 roku od 
předchozího rozhodnutí zastupitelstva obce, a činnost pořizovatele je zajišťována podle § 6 odst.  1 písm.  c) nebo podle 
§ 6 odst.  2, je pořizovatel povinen bez zbytečného odkladu předložit zastupitelstvu obce, pro kterou je územní plán 
pořizován, návrh rozhodnutí o dalším postupu pořizování územního plánu, pokud zastupitelstvo obce při zadání 
územního plánu neurčí delší lhůtu.

§ 57

Spojené pořízení územního plánu a regulačního plánu
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        V odůvodněných případech je možno z rozhodnutí zastupitelstva obce spojit pořízení územního plánu a regulačního 
plánu. Spojené veřejné projednání musí splňovat požadavky pro projednání územního plánu i regulačního plánu.

§ 58

Zastavěné území

        (1)  Na území obce se vymezuje jedno případně více zastavěných území. Hranici jednoho zastavěného území tvoří 
čára vedená po hranici parcel, ve výjimečných případech ji tvoří spojnice lomových bodů stávajících hranic nebo bodů na 
těchto hranicích.

        (2)  Do zastavěného území se zahrnují pozemky v intravilánu, s výjimkou vinic, chmelnic, pozemků zemědělské 
půdy určených pro zajišťování speciální zemědělské výroby (zahradnictví) nebo pozemků přiléhajících k hranici 

intravilánu navrácených do orné půdy22) nebo do lesních pozemků22), a dále pozemky vně intravilánu, a to

a)   zastavěné stavební pozemky,
b)   stavební proluky,
c)    pozemní komunikace nebo jejich části, ze kterých jsou vjezdy na ostatní pozemky zastavěného území,

d)   ostatní veřejná prostranství1),
e)   další pozemky, které jsou obklopeny ostatními pozemky zastavěného území, s výjimkou pozemků vinic, chmelnic a 

zahradnictví.

        (3)  Zastavěné území se vymezuje v územním plánu a aktualizuje se jeho změnou.

Vymezení zastavěného území

§ 59

        (1)  Není-li vydán územní plán, může obec rozhodnout o pořízení vymezení zastavěného území svým obecním 
úřadem (§ 6 odst.  2) nebo požádat o pořízení vymezení zastavěného území úřad územního plánování, kterému zároveň 
předá kopii katastrální mapy příslušného území a kopii mapy s vyznačeným intravilánem, pokud není intravilán vyznačen 
v katastrální mapě. 

        (2)  Zastavěné území se vymezuje podle § 58 odst.  1 a 2 a vydává se formou opatření obecné povahy23).

        (3)  Pořizovatel do 60 dnů od obdržení žádosti a příslušných mapových podkladů nebo od rozhodnutí o pořízení
navrhne vymezení zastavěného území a svolá místní šetření za účasti dotčené obce a dotčených orgánů hájících veřejné 
zájmy na úseku ochrany přírody a krajiny, ochrany zemědělského půdního fondu, ochrany lesa a státní památkové péče; 
konání místního šetření oznámí nejméně 15 dnů předem.

        (4)  Dotčené orgány uplatní svá stanoviska do 30  dnů ode dne místního šetření, jinak se k nim nepřihlíží.

        (5)  Pořizovatel upraví návrh vymezení zastavěného území v souladu se stanovisky dotčených orgánů, popřípadě s 
výsledky řešení rozporů.

§ 60

        (1)  Pořizovatel vede o návrhu zastavěného území projednaného s dotčenými orgány řízení o jeho vydání; námitky 
mohou podat pouze vlastníci pozemků uvedených v § 58 odst.  2 a vlastníci sousedících pozemků. 

        (2)  Návrh vymezení zastavěného území se zveřejní a vystaví u příslušné obce.

        (3)  Na základě uplatněných stanovisek a vyhodnocení námitek upraví pořizovatel návrh zastavěného území, včetně 
odůvodnění, které vždy obsahuje i vyhodnocení souladu s § 58 odst.  1 a 2.

        (4)  Dojde-li na základě řízení ke změně návrhu, projedná pořizovatel tuto změnu s dotčenou obcí a dotčenými 
orgány na místním šetření; konání místního šetření oznámí nejméně 15 dnů předem. O projednání sepíše zápis, ve 
kterém dotčené orgány mohou uplatnit svá stanoviska; k později uplatněným stanoviskům se nepřihlíží.

        (5)  Vymezení zastavěného území lze vydat jen tehdy, je-li v souladu s výsledky projednání. V případě, že rada obce 
nesouhlasí s předloženým návrhem nebo s výsledky jeho projednání, schválí pokyny pro přepracování návrhu a vrátí jej 
pořizovateli k úpravě a novému projednání. Pokyny pro přepracování musí být v souladu s § 58 odst.  1 a 2.
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        (6)  Dojde-li ke zrušení rozhodnutí o námitkách nebo k jeho změně, v jehož důsledku je nutné změnit vymezené 
zastavěné území, pozbývá vymezení zastavěného území platnosti. Vymezení zastavěného území pozbývá platnosti 
vydáním územního plánu, který toto zastavěné území převzal. Vymezení zastavěného území nelze změnit v přezkumném 
řízení podle správního řádu.

Oddíl 3

Regulační plán

§ 61

        (1)  Regulační plán v řešené ploše stanoví podrobné podmínky pro využití pozemků, pro umístění a prostorové 
uspořádání staveb, pro ochranu hodnot a charakteru území a pro vytváření příznivého životního prostředí. Regulační plán 
vždy stanoví podmínky pro vymezení a využití pozemků, pro umístění a prostorové uspořádání staveb veřejné 
infrastruktury a vymezí veřejně prospěšné stavby nebo veřejně prospěšná opatření. 

(2)  Regulační plán je závazný pro rozhodování v území, regulační plán vydaný krajem je závazný i pro územní 
plány a regulační plány vydávané obcemi. Regulačním plánem lze nahradit územní rozhodnutí; v tomto případě se v 
regulačním plánu stanoví, která územní rozhodnutí nahrazuje.
        (3)  Pokud část regulačního plánu nahrazuje územní rozhodnutí pro záměr, který je předmětem posuzování vlivů na 

životní prostředí11), posuzují se vlivy tohoto záměru. Postupy posuzování vlivů na životní prostředí a pořizování 
regulačního plánu se spojují u záměru

a)   uvedeného v příloze č. 1 kategorii II zákona o posuzování vlivů na životní prostředí,
b)   u kterého je příslušným úřadem krajský úřad a
c)   u kterého proběhlo zjišťovací řízení podle § 7 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, pokud příslušný úřad 

v závěru zjišťovacího řízení spojení těchto postupů nevyloučil.
V těchto případech se posudek o vlivech záměru na životní prostředí nezpracovává. Spojení postupů posuzování vlivů na 
životní prostředí a pořizování regulačního plánu je vyloučeno u záměru vyžadujícího posuzování vlivů na životní prostředí 
přesahujících hranice České republiky.

(4)  Pokud regulační plán nenahrazuje územní rozhodnutí pro záměr, který je uveden v odstavci  3, zvláštní 
ustanovení tohoto zákona upravující posuzování vlivů regulačního plánu na životní prostředí se nepoužijí. U podlimitních 
záměrů příslušný úřad postupem podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí sdělí, zda záměr bude podléhat 
zjišťovacímu řízení.

        (5)  Náležitosti obsahu regulačního plánu stanoví prováděcí právní předpis.

§ 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,
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 75.

        (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.

§ 63

Úhrada nákladů na pořízení regulačního plánu

        (1)  Náklady na zpracování návrhu regulačního plánu z podnětu projektantem a náklady na zpracování dokumentace 
vlivů záměru na životní prostředí včetně posouzení vlivu záměru na evropsky významnou lokalitu nebo ptačí oblast, 
pokud se zpracovává (dále jen „dokumentace vlivů“), hradí obec nebo kraj příslušný k jeho vydání. Pokud je zpracování 
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regulačního plánu vyvoláno výhradní potřebou jiné osoby, může příslušné zastupitelstvo v rozhodnutí podmínit jeho 
pořízení částečnou nebo úplnou úhradou nákladů na zpracování návrhu regulačního plánu projektantem, na dokumentaci 
vlivů a na mapové podklady.

        (2)  Při pořizování regulačního plánu na žádost zajišťuje a hradí jeho zpracování, dokumentaci vlivů, mapové 
podklady a projednání s dotčenými orgány žadatel.

        (3)  Náklady spojené s projednáním regulačního plánu hradí pořizovatel.

Pořízení regulačního plánu z podnětu

§ 64

        (1)  Podnět k pořízení regulačního plánu obsahuje kromě obecných náležitostí podání základní údaje o 
požadovaném záměru, identifikaci pozemků, údaje o dosavadním využití vymezené plochy, důvody a účel pořízení 
regulačního plánu, návrh, která územní rozhodnutí regulační plán nahradí, a návrh jeho zadání, není-li součástí územně 
plánovací dokumentace. Podnět se podává u kraje nebo obce příslušné k vydání regulačního plánu. Příslušné 
zastupitelstvo rozhodne o pořízení regulačního plánu a předá návrh zadání upravený podle svých požadavků pořizovateli, 
jinak podnět odloží. 

(2)  Pokud není zadání regulačního plánu se závěrem zjišťovacího řízení součástí územního plánu nebo zásad 
územního rozvoje, zpracuje pořizovatel současně s návrhem zadání i oznámení záměru. Návrh zadání s oznámením 
záměru pořizovatel

a)   doručí veřejnou vyhláškou,
b)   zašle dotčeným orgánům; v případě, že pořizovatelem je jiný obecní úřad, zašle je též obci, pro kterou regulační 

plán pořizuje,
c)   zašle příslušnému úřadu, který je bezodkladně zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup,
d)   zašle dotčeným orgánům a dotčeným obcím neuvedeným v písmenu b), které bezodkladně určí příslušný úřad; 

obce oznámení bezodkladně zveřejní na svých úředních deskách.
(3)  Každý může uplatnit u pořizovatele ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení návrhu zadání regulačního plánu s 

oznámením záměru písemně požadavky na obsah zadání a vyjádření k oznámení záměru. Orgány uvedené v odstavci  2 
písm.  b) a d) mohou uplatnit do 30 dnů od obdržení návrhu zadání u pořizovatele vyjádření, ve kterém uvedou 
požadavky na obsah zadání, a vyjádření k oznámení záměru. Orgán ochrany přírody uplatní ve stejné lhůtě stanovisko 
podle § 45i zákona o ochraně přírody a krajiny, pokud již není součástí oznámení záměru. K později uplatněným 
požadavkům a vyjádřením se nepřihlíží. Obdržené požadavky, vyjádření a stanoviska pořizovatel předá příslušnému 
úřadu.

(4)  Příslušný úřad vydá do 10 dnů ode dne pře-dání požadavků, vyjádření a stanovisek závěr zjišťovacího řízení, 
který zašle pořizovateli a současně ho zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup.

(5)  Na základě uplatněných vyjádření, stanoviska a závěru zjišťovacího řízení pořizovatel upraví návrh zadání 
regulačního plánu a předloží ho příslušnému zastupitelstvu ke schválení. Spolu s návrhem zadání předloží vyhodnocení, 
jak byly uplatněné požadavky, stanovisko a závěr zjišťovacího řízení do jeho návrhu zapracovány.

        (6)  Zadání schvaluje zastupitelstvo obce nebo kraje, které rozhodlo o pořízení regulačního plánu, není-li zadání 
součástí vydané územně plánovací dokumentace.

        (7)  Obsahové náležitosti podnětu stanoví prováděcí právní předpis.

§ 65

        (1)  Na základě schváleného zadání pořizovatel pro obec nebo kraj zajistí zpracování 

a)   návrhu regulačního plánu, včetně údajů o vlivu záměru na území a o jeho nárocích na veřejnou dopravní a 
technickou infrastrukturu a vyjádření vlastníků této infrastruktury,

b)   dokumentace vlivů záměru na životní prostředí, pokud tak stanoví zvláštní právní předpis11),

c)    posouzení vlivu záměru na evropsky významnou lokalitu nebo ptačí oblast12), pokud orgán ochrany přírody ve 
svém stanovisku k návrhu zadání takovýto vliv nevyloučil.

(2)  Pořizovatel předloží dokumentaci vlivů příslušnému úřadu.
(3)  Pořizovatel oznámí jednotlivě orgánům uvedeným v § 64 odst.  2 písm.  b) a d) a dotčeným obcím místo a dobu 

konání společného jednání o návrhu regulačního plánu a dokumentaci vlivů, a to nejméně 15 dnů předem. Současně tyto 
orgány vyzve k uplatnění stanovisek k návrhu regulačního plánu a vyjádření k dokumentaci vlivů do 30 dnů ode dne 
společného jednání. K později uplatněným stanoviskům a vyjádřením se nepřihlíží. Obdržená stanoviska a vyjádření 
pořizovatel zašle příslušnému úřadu.
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(4)  Pořizovatel doručí návrh regulačního plánu a dokumentaci vlivů veřejnou vyhláškou. Do 15 dnů ode dne 
doručení může každý u pořizovatele uplatnit písemně připomínky k návrhu regulačního plánu a vyjádření k dokumentaci 
vlivů. K později uplatněným připomínkám se nepřihlíží. Připomínky a vyjádření pořizovatel zašle v kopii příslušnému 
úřadu.

(5)  Příslušný úřad uplatní u pořizovatele stanovisko k posouzení vlivů návrhu regulačního plánu na životní prostředí 
do 15 dnů ode dne obdržení kopií stanovisek, připomínek a vyjádření. Ze závažných důvodů, které příslušný úřad sdělí 
pořizovateli nejpozději do 15 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 regulační 
plán vydat i bez jeho stanoviska.

(6)  Pokud příslušný úřad ve stanovisku podle odstavce  5 určí, že regulační plán má významný negativní vliv na 
příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti, postupuje se podle § 45i
odst.  9 až 11 zákona o ochraně přírody a krajiny. Kompenzační opatření uvede orgán ochrany přírody ve stanovisku 
podle § 4 odst.  2 písm.  b).

(7)  Pořizovatel podle výsledku projednání zajistí upravení návrhu regulačního plánu.

§ 66

Pořízení regulačního plánu na žádost

        (1)  Žádost o vydání regulačního plánu obsahuje kromě obecných náležitostí podání základní údaje o požadovaném 
záměru, identifikaci pozemků, údaje o dosavadním využití vymezené plochy, důvody a účel pořízení regulačního plánu a 
návrh, která územní rozhodnutí regulační plán nahradí. Žádost se podává u příslušného pořizovatele.

        (2)  Žadatel o vydání regulačního plánu může uzavřít dohodu o parcelaci. Obec nebo kraj mohou podmínit vydání 
regulačního plánu uzavřením smlouvy o spoluúčasti žadatele na vybudování nové nebo na úpravách stávající veřejné 
infrastruktury (dále jen "plánovací smlouva").

        (3)  K žádosti žadatel připojí

a)   stanoviska dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů, včetně stanoviska k posouzení vlivů provedení 

záměru na životní prostředí11), pokud záměr řešený regulačním plánem toto posouzení vyžaduje,

b)   posouzení vlivu na evropsky významnou lokalitu nebo ptačí oblast12), pokud orgán ochrany přírody ve svých 
požadavcích na obsah zadání takovýto vliv nevyloučil,

c)    návrh regulačního plánu upravený na základě stanovisek dotčených orgánů,
d)   vyhodnocení souladu návrhu regulačního plánu se zadáním,
e)   údaje o vlivu záměru na území a o jeho nárocích na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu a vyjádření 

vlastníků této infrastruktury,
f)     doklady prokazující jeho vlastnické právo nebo doklad o právu založeném smlouvou provést stavbu nebo opatření 

k pozemkům nebo stavbám v řešené ploše, nelze-li tato práva ověřit v katastru nemovitostí, anebo souhlas 
vlastníků pozemků a staveb v řešené ploše nebo dohodu o parcelaci, k nimž žadatel nemá potřebné právo; 
souhlas nebo dohoda o parcelaci se nepředkládá, jestliže lze pozemky vyvlastnit nebo vyměnit,

g)   návrh plánovací smlouvy; v případě, že záměr klade nové nároky pouze na veřejnou dopravní nebo technickou 
infrastrukturu nebo na veřejná prostranství, může žadatel místo návrhu plánovací smlouvy doložit smlouvy s 
příslušnými vlastníky veřejné dopravní nebo technické infrastruktury, které zajistí vybudování nebo úpravu této 
infrastruktury v rozsahu a čase potřebném pro uskutečnění záměru, a smlouvu s obcí o vybudování veřejných 
prostranství.

        (4)  Pořizovatel posoudí úplnost podané žádosti, vzájemný soulad předložených stanovisek a zajistí řešení 
případných rozporů. Současně zajistí předložení návrhu plánovací smlouvy příslušnému zastupitelstvu ke schválení.

(5)  Pokud krajský úřad ve stanovisku podle odstavce  3 písm.  a) určí, že regulační plán má významný negativní vliv 
na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost některé evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti, který nebyl 
předmětem posouzení vydaných zásad územního rozvoje nebo územního plánu z hlediska těchto vlivů, postupuje se 
podle § 45i odst.  9 až 11 zákona o ochraně přírody a krajiny. Kompenzační opatření uvede příslušný orgán ochrany 
přírody ve stanovisku podle § 4 odst.  2 písm.  b).

        (6)  Obsahové náležitosti žádosti a jejích příloh stanoví prováděcí právní předpis.

§ 67

Řízení o regulačním plánu
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        (1)  Upravený a posouzený návrh regulačního plánu, dokumentaci vlivů a oznámení o konání veřejného projednání 

pořizovatel doručí veřejnou vyhláškou. Veřejné projednání21) návrhu a dokumentace vlivů se koná nejdříve 15 dnů ode 
dne doručení. K veřejnému projednání pořizovatel přizve jednotlivě obec, pro kterou je regulační plán pořizován, a 
dotčené orgány, a to nejméně 30 dnů předem.
        (2)  Nejpozději do 7 dnů ode dne veřejného projednání může každý uplatnit připomínky a osoby uvedené v § 85 
odst.  1 a 2 námitky, ve kterých musí uvést odůvodnění, údaje podle katastru nemovitostí dokladující dotčená práva a 
vymezit území dotčené námitkou. Dotčené orgány uplatní ve stejné lhůtě stanovisko k částem řešení, které byly od 
společného jednání (§ 65 odst.  3 až 6) změněny. K později uplatněným stanoviskům, připomínkám a námitkám se 
nepřihlíží. Dotčené osoby oprávněné k podání námitek musí být na tuto skutečnost upozorněny.
        (3)  Ke stanoviskům, námitkám a připomínkám ve věcech, o kterých bylo rozhodnuto při vydání zásad územního 
rozvoje, územního plánu nebo regulačního plánu vydaného krajem, se nepřihlíží.
        (4)  Pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem vyhodnotí výsledky projednání, zpracuje s ohledem na veřejné 
zájmy návrh rozhodnutí o námitkách a návrh vyhodnocení připomínek. Návrhy doručí dotčeným orgánům a vyzve je, aby 
k nim ve lhůtě 30 dnů od obdržení uplatnily stanoviska. Pokud dotčený orgán neuplatní stanovisko v uvedené lhůtě, má 
se za to, že s návrhy pořizovatele souhlasí.

§ 68

Posouzení regulačního plánu pořizovatelem
        (1)  Pokud je to nezbytné, pořizovatel zajistí pro obec úpravu návrhu regulačního plánu z podnětu v souladu s 
výsledky projednání; úpravu regulačního plánu na žádost zajišťuje na základě předání výsledků projednání žadatel.
        (2)  Dojde-li na základě veřejného projednání k podstatné úpravě návrhu regulačního 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. 
Upravený návrh a dokumentace vlivů se v rozsahu těchto úprav projedná na opakovaném veřejném projednání; přitom se 
postupuje obdobně podle § 67.
        (3)  Je-li na základě projednání nutné návrh regulačního plánu přepracovat, postupuje se obdobně podle § 65 
odst.  2 až 6, § 67 a přiměřeně podle § 66.
        (4)  Pořizovatel posoudí soulad návrhu regulačního plánu zejména

a)   s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací,
b)   s cíli a úkoly územního plánování, zejména s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v 

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 regulačního plánu je kromě náležitostí vyplývajících ze správního řádu zejména
a)   výsledek posouzení regulačního plánu podle odstavce  4,
b)   zpráva o závěrech vyplývajících z dokumentace vlivů,
c)   stanovisko příslušného úřadu k posouzení vlivů návrhu regulačního plánu na životní prostředí,
d)   sdělení, jak bylo stanovisko podle písmene c) zohledněno, s uvedením závažných důvodů, pokud některé 

požadavky nebo podmínky zohledněny nebyly,
e)   komplexní zdůvodnění přijatého řešení.

§ 69

Vydání regulačního plánu

        (1)  Pořizovatel předkládá zastupitelstvu příslušné obce nebo kraje (dále jen "příslušné zastupitelstvo") návrh na 
vydání regulačního plánu s jeho odůvodněním, v případě pořizování návrhu na žádost též se schválenou plánovací 
smlouvou.

        (2)  Příslušné zastupitelstvo vydá regulační plán po ověření, že není v rozporu s výsledky projednání a s požadavky 
uvedenými v § 68 odst.  4.

        (3)  V případě, že příslušné zastupitelstvo nesouhlasí s předloženým návrhem regulačního plánu nebo s výsledky 
jeho projednání, návrh vrátí s pokyny pro jeho přepracování a k novému projednání nebo jej zamítne.

        (4)  Dojde-li ke změně nebo zrušení rozhodnutí o námitkách, musí obec nebo kraj, jehož příslušné zastupitelstvo 
regulační plán vydalo, uvést jej do souladu s tímto rozhodnutím; do té doby nelze podle jeho dotčených částí postupovat.
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        (5)  Práva a povinnosti z regulačního plánu vydaného na žádost lze převést písemnou veřejnoprávní smlouvou, jejíž 
přílohou je regulační plán. Pro tyto veřejnoprávní smlouvy se použijí příslušná ustanovení správního řádu o 

veřejnoprávních smlouvách25).

        (6)  Regulační plán nelze změnit rozhodnutím podle § 97 odst.  3 správního řádu.

§ 70

Souběžné pořízení regulačního plánu a změny územního plánu

        Zastupitelstvo obce může v odůvodněných případech rozhodnout o souběžném pořízení a vydání regulačního plánu 
pořizovaného z podnětu a změny územního plánu, která je vyvolána tímto regulačním plánem. Regulační plán nemusí být 
v tomto případě v souladu s částmi územního plánu, které jsou měněny souběžně pořizovanou změnou územního plánu. 
Vydání změny územního plánu je podmínkou pro vydání regulačního plánu, který změnu vyvolal.

§ 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 se postupuje přiměřeně podle ustanovení § 61 až 65 a obdobně podle ustanovení § 67 až 69. Při zrušení 
regulačního plánu se postupuje přiměřeně podle § 61, 67 a 69, ustanovení o zadání a o posuzování vlivů 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 anebo následně vydaným územním plánem. Do té doby nelze 
rozhodovat podle částí regulačního plánu, které jsou v rozporu s touto územně 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 
politikou územního rozvoje. Do té doby nelze postupovat podle částí regulačního plánu, které jsou v rozporu s těmito 
zásadami nebo politikou územního rozvoje. 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 7 a obdobně podle § 65 a
§ 67 až 69, při zrušení se postupuje podle odstavce  3. Dojde-li ke zrušení celého regulačního plánu, při pořizování se 
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naváže na poslední úkon, který nebyl zrušením zpochybněn, pokud příslušné zastupitelstvo u regulačního plánu 
pořizovaného z podnětu nerozhodne, že regulační plán nebude pořizován.

(Posouzení vlivů regulačního plánu
na životní prostředí

§ 72 až § 75)

zrušeny zákonem č. 350/2012 Sb.

Díl 4

Územní rozhodnutí

§ 76

        (1)  Umisťovat stavby nebo zařízení, jejich změny, měnit vliv jejich užívání na území, měnit využití území a chránit 
důležité zájmy v území lze jen na základě územního rozhodnutí nebo územního souhlasu, nestanoví-li zákon jinak. 

        (2)  Každý, kdo navrhuje vydání územního rozhodnutí nebo územního souhlasu, je povinen dbát požadavků 
uvedených v § 90 a být šetrný k zájmům vlastníků sousedních pozemků a staveb, za tímto účelem si může vyžádat 
územně plánovací informaci, nejsou-li mu podmínky využití území a vydání územního rozhodnutí nebo územního 
souhlasu známy.

§ 77

        Územním rozhodnutím je rozhodnutí o 

a)   umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"),
b)   změně využití území,
c)   změně vlivu užívání stavby na území,
d)   dělení nebo scelování pozemků,
e)   ochranném pásmu.

§ 78
        (1)  Územní rozhodnutí lze nahradit územním souhlasem za podmínek uvedených v § 96 nebo veřejnoprávní 
smlouvou za podmínek uvedených v § 78a.
        (2)  Územní rozhodnutí se nevydává, pokud jej nahrazuje regulační plán.
        (3)  Stavební úřad může vést společné územní a stavební řízení podle § 94a, jsou-li podmínky v území jednoznačné, 
zejména je-li pro území vydán územní plán nebo regulační plán.
        (4)  Stavební úřad může podle § 96a spojit vydání územního souhlasu se souhlasem s provedením ohlášeného 
stavebního záměru.
        (5)  Pokud je možné nahradit územní rozhodnutí veřejnoprávní smlouvou (§ 78a) a současně je možné nahradit 
stavební povolení veřejnoprávní smlouvou (§ 116), lze uzavřít veřejnoprávní smlouvu, která nahradí současně územní 
rozhodnutí a stavební povolení.
        (6)  Stavební úřad může v územním rozhodnutí u staveb a terénních úprav uvedených v § 104 odst.  1 písm.  f) až i), 
jestliže to nevylučuje povaha věci, ochrana veřejných zájmů podle zvláštních právních předpisů nebo ochrana práv 
účastníků řízení, stanovit, že k jejich provedení nebude vyžadovat ohlášení.

§ 78a

Veřejnoprávní smlouva
        (1)  Stavební úřad může uzavřít se žadatelem veřejnoprávní smlouvu o umístění stavby, o změně využití území a o 
změně vlivu užívání stavby na území, která nahradí územní rozhodnutí. Veřejnoprávní smlouvu nelze uzavřít v případě 
záměru, pro který bylo vydáno stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí.
        (2)  Žadatel předloží stavebnímu úřadu návrh veřejnoprávní smlouvy, který obsahuje kromě označení smluvních 
stran náležitosti výroku územního rozhodnutí, včetně všech údajů a podmínek vyplývajících ze závazných stanovisek 
dotčených orgánů a odůvodnění souladu s požadavky § 90. Žadatel v návrhu veřejnoprávní smlouvy uvede osoby, které 
by byly účastníky územního řízení. K návrhu připojí dokumentaci v rozsahu jako k žádosti o vydání územního rozhodnutí, 
včetně situačního výkresu na podkladě katastrální mapy, a závazná stanoviska, popřípadě rozhodnutí dotčených orgánů. 
Žadatel k návrhu připojí doklad prokazující jeho vlastnické právo k pozemku nebo stavbě, na nichž se má záměr 
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uskutečnit, nebo smlouvu nebo doklad o právu provést stavbu nebo opatření k pozemkům nebo stavbám anebo souhlas 
podle § 86 odst.  3.
        (3)  Stavební úřad posoudí návrh veřejnoprávní smlouvy do 30 dnů ode dne jeho předložení z hlediska splnění 
podmínek pro uzavření veřejnoprávní smlouvy. Stavební úřad vyvěsí informaci o podaném návrhu veřejnoprávní smlouvy 
na úřední desce po dobu 8 dnů. Stavební úřad na základě posouzení návrhu veřejnoprávní smlouvy návrh přijme, nebo 
odmítne a sdělí žadateli důvody odmítnutí.
        (4)  Žadatel zajistí souhlasy osob, které by byly účastníky územního řízení s uzavřenou veřejnoprávní smlouvou. 
Žadatel je povinen předložit stavebnímu úřadu veřejnoprávní smlouvu spolu se souhlasy osob, které by byly účastníky 
územního řízení, a grafickou přílohu k vyznačení účinnosti.
        (5)  Stavební úřad vyvěsí oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy po vyznačení účinnosti na úřední desce po 
dobu 15 dnů. Veřejnoprávní smlouvu s vyznačením účinnosti doručí místně příslušnému obecnímu úřadu, pokud není 
stavebním úřadem, a jde-li o stavbu podle § 15 nebo 16 také stavebnímu úřadu příslušnému k povolení stavby.
        (6)  Účinky veřejnoprávní smlouvy zanikají uplynutím 2 let ode dne její účinnosti, není-li dohodnuta doba delší, 
nejdéle však 5 let. Účinky veřejnoprávní smlouvy nezanikají,

a)   bylo-li na základě žádosti podané v době její účinnosti vydáno pravomocné stavební povolení nebo jiné obdobné 
rozhodnutí podle tohoto zákona nebo zvláštních právních předpisů, nebo nabyl-li v době její účinnosti právních 
účinků souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru,

b)   bylo-li v době její účinnosti započato s využitím území pro stanovený účel v případech, kdy se povolovací 
rozhodnutí nebo jiný úkon nevydává,

c)   vzniklo-li na základě oznámení stavebního záměru posouzeného autorizovaným inspektorem podaného v době její 
účinnosti právo stavební záměr realizovat, nebo

d)   byla-li na základě návrhu veřejnoprávní smlouvy nahrazující stavební povolení podaného v době její účinnosti 
uzavřena tato veřejnoprávní smlouva a tato veřejnoprávní smlouva nabyla účinnosti.

        (7)  Účinnost veřejnoprávní smlouvy lze prodloužit; odstavce  1 až 4 se použijí přiměřeně. Návrh na prodloužení 
účinnosti musí být předložen před zánikem účinků veřejnoprávní smlouvy. V případě, že osoba, která by byla účastníkem 
územního řízení, nevyjádří souhlas s prodloužením účinnosti veřejnoprávní smlouvy, stavební úřad rozhodne o jejím 
prodloužení postupem podle § 93 odst.  3; v takovém případě se návrh na prodloužení účinnosti veřejnoprávní smlouvy 
považuje za žádost podle § 93 odst.  3.
        (8)  Veřejnoprávní smlouva pozbývá účinnosti dnem, kdy stavební úřad obdržel sdělení žadatele, že upustil od 
záměru, ke kterému se veřejnoprávní smlouva vztahuje; to neplatí, byla-li realizace záměru již zahájena. Veřejnoprávní 
smlouvu lze změnit na základě dohody stavebního úřadu a žadatele za podmínek § 94 odst.  1, postupem podle 
odstavců 1 až 4. Veřejnoprávní smlouvu lze z moci úřední změnit nebo zrušit samostatným výrokem v rozhodnutí o 
umístění veřejně prospěšné stavby nebo veřejně prospěšného opatření.
        (9)  Veřejnoprávní smlouvu lze přezkoumat z moci úřední v přezkumném řízení podle správního řádu. Přezkumné 
řízení lze zahájit nejpozději do 1 roku od účinnosti veřejnoprávní smlouvy. Rozhodnutí ve věci v přezkumném řízení v 
prvním stupni nelze vydat po uplynutí 15 měsíců ode dne účinnosti veřejnoprávní smlouvy.
        (10)  Obsahové náležitosti veřejnoprávní smlouvy, která nahradí územní rozhodnutí, stanoví prováděcí právní 
předpis.

§ 79

Rozhodnutí o umístění stavby

        (1)  Rozhodnutí o umístění stavby vymezuje stavební pozemek, umisťuje navrhovanou stavbu, stanoví její druh a 
účel, podmínky pro její umístění, pro zpracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení, pro ohlášení 
stavby a pro napojení na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu.

(2)  Rozhodnutí o umístění stavby ani územní souhlas nevyžadují

a)   informační a reklamní zařízení o celkové ploše do 0,6 m2 umisťovaná mimo ochranná pásma pozemních 
komunikací,

b)   stožáry pro vlajky do výšky 8 m,
c)   povrchové rozvody nebo odvody vody na zemědělské půdě nebo na pozemcích určených k plnění funkcí lesa, 

nejde-li o vodní díla,
d)   signální věže, signály a pyramidy pro zeměměřické účely,
e)   podpěrné konstrukce dopravního značení a zařízení pro provozní informace na pozemních komunikacích,
f)    opěrné zdi do výšky 1 m, které nehraničí s veřejně přístupnými pozemními komunikacemi nebo s veřejným 

prostranstvím1),
g)   propustky na neveřejných účelových komunikacích,
h)   cirkusové stany a scénické stavby pro film, televizi nebo divadlo,
i)    sjezdy a nájezdy na pozemní komunikace sloužící k připojení sousední nemovitosti,
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j)    antény do výšky 8 m včetně jejich nosných konstrukcí a souvisejících elektronických komunikačních zařízení 
umisťované samostatně na pozemku nebo na budovách,

k)   oplocení lesních školek, oplocení zřízené k ochraně lesních porostů před zvěří na lesních pozemcích a oplocení 
dřevin vysazených za účelem založení územního systému ekologické stability, která jsou bez podezdívky, přičemž 
nesmí dojít k omezení provozu na pozemní komunikaci nebo k přerušení turisticky značené trasy,

l)    stavby pro hospodaření v lesích a stavby pro výkon práva myslivosti do 30 m2 zastavěné plochy a do 5 m výšky, 
bez podsklepení,

m)  důlní díla, důlní stavby pod povrchem a stavby v povrchových lomech a skrývkách, pokud podléhají schvalování a 
dozoru státní báňské správy podle horních předpisů,

n)   skleník do 40 m2 zastavěné plochy a do 5 m výšky umístěný v odstupové vzdálenosti nejméně 2 m od hranice 
pozemku, bez podsklepení,

o)   stavba do 25 m2 zastavěné plochy a do 5 m výšky s jedním nadzemním podlažím, podsklepená nejvýše do 
hloubky 3 m na pozemku rodinného domu nebo stavby pro rodinnou rekreaci, která souvisí nebo podmiňuje 
bydlení nebo rodinnou rekreaci, neslouží k výrobě nebo skladování hořlavých látek nebo výbušnin, nejedná se o 
jaderné zařízení nebo stavbu pro podnikatelskou činnost, je v souladu s územně plánovací dokumentací, je 
umisťována v odstupové vzdálenosti od společných hranic pozemků nejméně 2 m, plocha části pozemku 
schopného vsakovat dešťové vody po jejím umístění bude nejméně 50 % z celkové plochy pozemku rodinného 
domu nebo stavby pro rodinnou rekreaci,

p)   bazén do 40 m2 zastavěné plochy na pozemku rodinného domu nebo stavby pro rodinnou rekreaci v zastavěném 
území umístěný v odstupové vzdálenosti nejméně 2 m od hranice pozemku,

q)   stavby mostních vah,

r)   přístřešky o jednom nadzemním podlaží, které slouží veřejné dopravě, a jiné veřejně přístupné přístřešky do 40 m2

zastavěné plochy a do 4 m výšky,

s)   výměna vedení technické infrastruktury59), pokud se nemění její trasa a nedochází k překročení hranice stávajícího 
ochranného nebo bezpečnostního pásma.

(3)  Ustanovení odstavce  2 se nevztahuje na kulturní památky a ustanovení odstavce  2 písm.  a), f), j), l), n), o), p), 
r) a s) se nevztahuje na nemovitosti, které nejsou kulturní památkou, ale jsou v památkové rezervaci, památkové zóně 
nebo v ochranném pásmu nemovité kulturní památky, nemovité národní kulturní památky, památkové rezervace nebo 

památkové zóny32).
(4)  Ustanovení odstavce  2 se nevztahuje na záměry posuzované z hlediska vlivů na životní prostředí.
(5)  Pokud stavby uvedené v odstavci  2 vyžadují provedení zemních prací nebo terénních úprav, je stavebník 

povinen zjistit si informace o existenci podzemních staveb technické infrastruktury a zajistit jejich ochranu.

(6)  Rozhodnutí o umístění stavby ani územní souhlas nevyžadují stavební úpravy a udržovací práce.

§ 80

Rozhodnutí o změně využití území

        (1)  Rozhodnutí o změně využití území stanoví nový způsob užívání pozemku a podmínky jeho využití.

        (2)  Rozhodnutí o změně využití území vyžadují

a)   terénní úpravy podle § 3 odst.  1,
b)   stanovení dobývacího prostoru,
c)   odstavné, manipulační, prodejní, skladové nebo výstavní plochy,
d)   hřbitovy,
e)   změny druhu pozemku, zejména zřizování, rušení a úpravy vinic, chmelnic, lesů, parků, zahrad a sadů, pokud 

podmínky nejsou stanoveny schválenými pozemkovými úpravami nebo jiným územním rozhodnutím,
f)     úpravy pozemků, které mají vliv na schopnost vsakování vody.

(3)  Rozhodnutí o změně využití území ani územní souhlas nevyžadují

a)   terénní úpravy do 1,5 m výšky nebo hloubky o výměře do 300 m2 na pozemcích, které nemají společnou hranici s 

veřejnou pozemní komunikací nebo veřejným prostranstvím1), pokud nedochází k nakládání s odpady,

b)   odstavné, manipulační, prodejní, skladové nebo výstavní plochy do 300 m2, které neslouží pro skladování nebo 
manipulaci s hořlavými látkami nebo látkami, které mohou způsobit znečištění životního prostředí,

c)   změny druhu pozemku o výměře do 300 m2,
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d)   terénní úpravy v přirozených korytech vodních toků a na pozemcích sousedících s nimi, jimiž se podstatně nemění 
přirozená koryta vodních toků,

e)   úpravy pozemků, které mají vliv na schopnost vsakování vody, provedené na pozemku rodinného domu nebo na 
pozemku stavby pro rodinnou rekreaci, které souvisí nebo podmiňují bydlení nebo rodinnou rekreaci, neslouží ke 
skladování hořlavých látek nebo výbušnin, a plocha části pozemku schopného vsakovat dešťové vody po jejich 
provedení bude nejméně 50 % z celkové plochy pozemku rodinného domu nebo stavby pro rodinnou rekreaci.

        (4)  Ustanovení odstavce 3 se nevztahuje na území, na kterých se prokazatelně nalézají archeologické nálezy.

(5)  Ustanovení odstavce  3 se nevztahuje na záměry posuzované z hlediska vlivů na životní prostředí a na záměry 

ve zvláště chráněných územích12).

§ 81

Rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území
        (1)  Rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území stanoví podmínky pro změnu užívání stavby, která má vliv na 
životní prostředí nebo nároky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu.
        (2)  Rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území vyžadují takové změny v užívání stavby, pro které bylo 

vydáno stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí11) nebo mají nové nároky na veřejnou 
dopravní a technickou infrastrukturu.

§ 82

Rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků

        (1)  Rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků stanoví podmínky pro nové rozdělení nebo scelení pozemků.

        (2)  Rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků je možno vydat pouze na žádost podanou všemi vlastníky všech 
dotčených pozemků, které jsou předmětem rozhodnutí, nebo oprávněnou osobou za účelem uplatňování předkupního 
práva pro veřejně prospěšné stavby (§ 101).

        (3)  Rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků se nevyžaduje, pokud podmínky pro dělení nebo scelení pozemků 
jsou dány regulačním plánem, rozhodnutím stavebního úřadu nebo rozhodnutím podle zvláštního právního 

předpisu33).Není-li třeba stanovit podmínky pro dělení nebo scelování pozemků, stavební úřad potvrdí tuto skutečnost 
sdělením, kterým současně schválí navrhovaný záměr. Sdělení nelze vydat, pokud je rozhodování v území podmíněno 
územní studií nebo regulačním plánem.

§ 83

Rozhodnutí o ochranném pásmu

        (1)  Rozhodnutí o ochranném pásmu chrání stavbu, zařízení nebo pozemek před negativními vlivy okolí nebo chrání 
okolí stavby či zařízení nebo pozemku před jejich negativními účinky.

        (2)  Rozhodnutí o ochranném pásmu se vydává zpravidla současně při rozhodování podle § 79 až 81; lze je vydat i 
samostatně.

        (3)  Rozhodnutí o ochranném pásmu se nevydává, jestliže podmínky ochrany jsou stanoveny zvláštním právním 

předpisem34) nebo na jeho základě.

Díl 5

Územní řízení

§ 84

Příslušnost k územnímu rozhodnutí

        (1)  Územní rozhodnutí vydává příslušný stavební úřad na základě územního řízení nebo zjednodušeného územního 
řízení.
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        (2)  Je-li k územnímu řízení, kterým se vydává rozhodnutí o změně využití území nebo o ochranném pásmu, 
příslušný podle zvláštních právních předpisů jiný správní orgán než stavební úřad, rozhodne tento orgán jen v souladu se 
závazným stanoviskem stavebního úřadu.

§ 85

Účastníci územního řízení

        (1)  Účastníky územního řízení jsou

a)   žadatel,
b)   obec, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn.

        (2)  Účastníky územního řízení dále jsou

a)   vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, není-li sám žadatelem, nebo ten, 
kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě,

b)   osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám 
na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno,

c)    osoby, o kterých tak stanoví zvláštní právní předpis.

        (3)  Účastníky řízení nejsou nájemci bytů, nebytových prostor nebo pozemků.

§ 86

Žádost o vydání územního rozhodnutí
(1)  Žádost o vydání územního rozhodnutí obsahuje kromě obecných náležitostí podle správního řádu základní údaje 

o požadovaném záměru, identifikační údaje o pozemku nebo stavbě, na nichž se má záměr uskutečnit, uvedení osob, 
které mají vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním pozemkům nebo stavbám na nich, jestliže může být jejich právo 
územním rozhodnutím přímo dotčeno.

(2)  K žádosti o vydání územního rozhodnutí žadatel připojí
a)   doklady prokazující jeho vlastnické právo nebo smlouvu nebo doklad o právu provést stavbu nebo opatření k 

pozemkům nebo stavbám, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn; tyto doklady se připojují, nelze-li tato 
práva ověřit v katastru nemovitostí dálkovým přístupem,

b)   závazná stanoviska, popřípadě rozhodnutí dotčených orgánů nebo jiné doklady podle zvláštních právních předpisů, 
nevydává-li se koordinované závazné stanovisko podle § 4 odst.  7 nebo o závazné stanovisko vydávané 
správním orgánem, který je příslušný vydat územní rozhodnutí,

c)   stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury k možnosti a způsobu napojení nebo k podmínkám 
dotčených ochranných a bezpečnostních pásem,

d)   smlouvy s příslušnými vlastníky veřejné dopravní a technické infrastruktury nebo plánovací smlouvu, vyžaduje-li 
záměr vybudování nové nebo úpravu stávající veřejné dopravní a technické infrastruktury,

e)   dokumentaci pro vydání územního rozhodnutí, která obsahuje průvodní zprávu, souhrnnou technickou zprávu, 
výkresovou dokumentaci a dokladovou část.

(3)  Jestliže žadatel nemá vlastnické právo, smlouvu nebo doklad o právu provést stavbu nebo opatření k pozemku 
nebo stavbě, předloží souhlas jejich vlastníka; to neplatí, lze-li pozemek nebo stavbu vyvlastnit.

(4)  Stanoví-li tak zvláštní právní předpis, nebo pokud bude navrhovaný záměr svými negativními vlivy překračovat 
limitní hodnoty stanovené zvláštními právními předpisy za hranicí pozemku určeného k jeho realizaci, předloží žadatel 
současně žádost o vydání rozhodnutí o ochranném pásmu.

(5)  Pokud žádost neobsahuje požadované náležitosti, stavební úřad vyzve žadatele k jejímu doplnění a řízení 
přeruší; usnesení o přerušení se oznamuje pouze žadateli. Pokud dokumentace pro vydání územního rozhodnutí není 
zpracována projektantem, stavební úřad řízení zastaví; usnesení o zastavení řízení se doručuje pouze žadateli.

(6)  V případě řízení s velkým počtem účastníků se v žádosti o vydání územního rozhodnutí účastníci řízení podle § 
85 odst.  2 písm.  b) identifikují označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí dotčených vlivem 
záměru.

(7)  Obsahové náležitosti žádosti o vydání územního rozhodnutí a jejích příloh, včetně rozsahu a obsahu 
dokumentace pro vydání územního rozhodnutí, stanoví prováděcí právní předpis. Dokumentace změny využití území 

může být nahrazena dokumentací podle zvláštních právních předpisů60), které upravují nové využití území, pokud 
náležitosti takové dokumentace jsou stanoveny zákonem.

§ 87

Zahájení územního řízení
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(1)  Stavební úřad oznámí zahájení územního řízení a k projednání žádosti nařídí ústní jednání, a je-li to účelné, 
spojí jej s ohledáním na místě; oznámení o konání ústního jednání se doručí nejméně 15 dnů předem. Stavební úřad 
může upustit od ústního jednání, jsou-li mu dobře známy poměry v území a žádost poskytuje dostatečný podklad pro 
posouzení záměru. Upustí-li stavební úřad od ústního jednání, stanoví lhůtu, do kdy mohou účastníci řízení uplatnit 
námitky a dotčené orgány závazná stanoviska; tato lhůta nesmí být kratší než 15 dnů. Oznámení o zahájení územního 
řízení a další úkony v řízení se doručují účastníkům řízení a dotčeným orgánům jednotlivě, nejde-li o řízení s velkým 
počtem účastníků; v řízení s velkým počtem účastníků se oznámení o zahájení řízení a další úkony v řízení doručují 
účastníkům řízení uvedeným v § 85 odst.  1 a v § 85 odst.  2 písm.  a) a dotčeným orgánům jednotlivě.

(2)  V případech záměrů posuzovaných ve zjišťovacím řízení, nebo pro které bylo vydáno stanovisko k posouzení 
vlivů provedení záměru na životní prostředí, anebo záměrů umisťovaných v území, ve kterém nebyl vydán územní plán, 
stavební úřad nařídí k projednání žádosti veřejné ústní jednání. Pro doručování oznámení o zahájení územního řízení a 
dalších úkonů v řízení se použije odstavec  1 obdobně; konání veřejného ústního jednání se oznamuje veřejnosti 
veřejnou vyhláškou, která musí být vyvěšena nejméně 30 dnů předem. Po tuto dobu musí stavební úřad umožnit 
každému nahlédnout do podkladů pro vydání rozhodnutí. Žadatel zajistí, aby informace o jeho záměru a o tom, že podal 
žádost o vydání územního rozhodnutí, byla bezodkladně poté, co bylo oznámeno zahájení územního řízení a nařízeno 
veřejné ústní jednání, vyvěšena na místě určeném stavebním úřadem v oznámení, a to do doby konání veřejného ústního 
jednání. Informace obsahuje údaje o žadateli, o předmětu územního řízení a o veřejném ústním jednání. Součástí 
informace je grafické vyjádření záměru, popřípadě jiný podklad, z něhož lze usuzovat na architektonickou a urbanistickou 
podobu záměru a na jeho vliv na okolí. Pokud žadatel uvedenou povinnost nesplní, stavební úřad nařídí opakované 
veřejné ústní jednání, pokud mělo porušení této povinnosti žadatele za následek zkrácení práv účastníků územního 
řízení. V případě, že se neprokáže opak, má se za to, že žadatel povinnost vyvěšení informace splnil.

(3)  U záměrů zasahujících do území několika obcí se doručuje oznámení o zahájení řízení a další úkony v řízení 
vyvěšením na úředních deskách příslušných obecních úřadů; obci, která je účastníkem řízení podle § 85 odst.  1 
písm.  b), se doručuje jednotlivě. Dnem vyvěšení je den vyvěšení na úřední desce správního orgánu, který je stavebním 
úřadem. Účastníci řízení podle § 85 odst.  2 písm.  b) se v oznámení o zahájení řízení a v dalších úkonech v řízení 
doručovaných veřejnou vyhláškou identifikují označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí 
dotčených vlivem záměru.

(4)  V jednoduchých věcech, zejména lze-li rozhodnout na základě dokladů předložených žadatelem, rozhodne 
stavební úřad bez zbytečného odkladu, nejdéle však do 60 dnů ode dne zahájení územního řízení; ve zvlášť složitých 
případech, zejména při postupu podle odstavce  2, stavební úřad rozhodne nejdéle do 90 dnů.

(5)  Obsahové náležitosti informace uvedené v odstavci  2 stanoví prováděcí právní předpis.

§ 88

Přerušení územního řízení

        Stavební úřad územní řízení přeruší, kromě důvodů uvedených ve správním řádu, také v případě, že záměr klade 
takové požadavky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu, že jej nelze bez vybudování příslušných nových 
staveb a zařízení nebo úpravy stávajících realizovat, a zároveň vyzve žadatele k předložení plánovací smlouvy, pokud se 
záměr dotýká veřejné dopravní a technické infrastruktury ve vlastnictví obce, nebo smlouvy s příslušnými vlastníky 
veřejné dopravní a technické infrastruktury, a stanoví mu k tomu přiměřenou lhůtu. Pokud žadatel nepředloží požadované 
smlouvy ve stanovené lhůtě, stavební úřad územní řízení zastaví..

§ 89

Závazná stanoviska, námitky a připomínky

(1)  Závazná stanoviska, která mohou dotčené orgány uplatňovat podle § 4 odst.  4, a námitky účastníků řízení musí 
být uplatněny nejpozději při ústním jednání, případně při veřejném ústním jednání, při kterém musí být nejpozději 
uplatněny také připomínky veřejnosti; jinak se k nim nepřihlíží. Jestliže dojde k upuštění od ústního jednání, musí být 
závazná stanoviska dotčených orgánů podle § 4 odst.  4 a námitky účastníků řízení uplatněny ve stanovené lhůtě; jinak 
se k nim nepřihlíží.

        (2)  K závazným stanoviskům a námitkám k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územního nebo 
regulačního plánu, se nepřihlíží.

        (3)  Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a 
důvody podání námitek; k námitkám, které překračují rozsah stanovený v odstavci  4, se nepřihlíží.

        (4)  Obec uplatňuje v územním řízení námitky k ochraně zájmů obce a zájmů občanů obce. Osoba, která je 
účastníkem řízení podle § 85 odst.  2 písm.  a) a b), může uplatňovat námitky proti projednávanému záměru v rozsahu, 
jakým je její právo přímo dotčeno. Osoba, která je účastníkem řízení podle § 85 odst.  2 písm.  c), může v územním řízení 
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uplatňovat námitky pouze v rozsahu, v jakém je projednávaným záměrem dotčen veřejný zájem, jehož ochranou se podle 
zvláštního právního předpisu zabývá. K námitkám, které nesplňují uvedené požadavky, se nepřihlíží.

(5)  O podmínkách pro uplatňování námitek podle odstavců 1 až 4 musí být účastníci řízení poučeni v oznámení o 
zahájení řízení.

(6)  Námitku, o které nedošlo k dohodě mezi účastníky řízení, stavební úřad posoudí na základě obecných 
požadavků na výstavbu, závazných stanovisek, popřípadě rozhodnutí dotčených orgánů nebo technických norem, pokud 
taková námitka nepřesahuje rozsah jeho působnosti. Nedošlo-li k dohodě o námitce občanskoprávní povahy, stavební 
úřad si o ní učiní úsudek a rozhodne ve věci; to neplatí v případě námitek týkajících se existence nebo rozsahu 
vlastnických nebo jiných věcných práv.

§ 90

Posuzování záměru žadatele

        V územním řízení stavební úřad posuzuje, zda je záměr žadatele v souladu

a)   s vydanou územně plánovací dokumentací,
b)   s cíli a úkoly územního plánování, zejména s charakterem území, s požadavky na ochranu architektonických a 

urbanistických hodnot v území,
c)    s požadavky tohoto zákona a jeho prováděcích právních předpisů, zejména s obecnými požadavky na využívání 

území,
d)   s požadavky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu,

e)   s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů4), 
popřípadě s výsledkem řešení rozporů a s ochranou práv a právem chráněných zájmů účastníků řízení.

§ 91

Posuzování vlivů na životní prostředí
v územním řízení

(1)  Územní řízení lze spojit s vybranými postupy při posuzování vlivů na životní prostředí podle zvláštního právního 

předpisu11) u záměrů

a)   uvedených v příloze č. 1 kategorii II zákona o posuzování vlivů na životní prostředí11),
b)   u kterých příslušným úřadem je krajský úřad a

c)   u kterých proběhlo zjišťovací řízení podle § 7 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí11),
pokud příslušný úřad v závěru zjišťovacího řízení spojení těchto postupů nevyloučil.

(2)  Spojení územního řízení s vybranými postupy při posuzování vlivů na životní prostředí je vyloučeno u záměrů 
vyžadujících posuzování vlivů na životní prostředí přesahujících hranice České republiky. Při spojení územního řízení s 
vybranými postupy při posuzování vlivů na životní prostředí nelze vést spojené územní a stavební řízení.

(3)  Stavebním úřadem příslušným k územnímu řízení spojenému s vybranými postupy při posuzování vlivů na 
životní prostředí je obecní úřad obce s rozšířenou působností.

(4)  Žadatel k žádosti o vydání územního rozhodnutí připojí kromě náležitostí podle § 86 odst.  2 také dokumentaci 

vlivů záměru na životní prostředí podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí11). Žádost a dokumentace k ní 
připojované se podávají také v elektronické podobě. Stavební úřad může v odůvodněných případech, zejména z 
technických a ekonomických důvodů, upustit od elektronické podoby mapových, obrazových nebo grafických příloh 
dokumentace. Posudek o vlivech záměru na životní prostředí se v těchto případech nezpracovává a nepředkládá. 
Příslušný úřad si v odůvodněných případech, zejména v pochybnostech o správnosti údajů uvedených v dokumentaci, 
opatří odborné posouzení, které není posudkem podle zvláštního právního předpisu a které se nezveřejňuje a 
neprojednává. Zpracovatel odborné posouzení zpracuje pouze v rozsahu a s náležitostmi požadovanými příslušným 
úřadem.

(5)  Stavební úřad bezodkladně po podání žádosti zašle příslušnému úřadu dokumentaci vlivů záměru na životní 
prostředí a posoudí úplnost žádosti a k ní připojované dokumentace. V případě, že zjistí, že žádost nemá předepsané 
náležitosti nebo mu příslušný úřad na základě obdržených podkladů sdělí, že dokumentace vlivů záměru na životní 
prostředí není úplná nebo nesplňuje požadavky závěrů zjišťovacího řízení, stavební úřad řízení přeruší a vyzve žadatele 
k doplnění žádosti. Usnesení o přerušení řízení se doručuje pouze žadateli.

(6)  Splňuje-li žádost o vydání územního rozhodnutí, včetně dokumentace k žádosti o vydání územního rozhodnutí a 
dokumentace vlivů záměru na životní prostředí, požadavky právních předpisů a závěru zjišťovacího řízení, stavební úřad 
při oznámení zahájení územního řízení zveřejní žádost o vydání územního rozhodnutí a připojené dokumentace 
způsobem umožňujícím dálkový přístup; zveřejňování dokumentace vlivů záměru na životní prostředí na internetu zajistí 
příslušný úřad podle zvláštního právního předpisu. K projednání žádosti o vydání územního rozhodnutí a připojených 
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dokumentací nařídí stavební úřad veřejné ústní jednání podle § 87 odst.  2. Žadatel je povinen zajistit splnění požadavků 
podle § 87 odst.  2. Oznámení o zahájení územního řízení a nařízení veřejného ústního jednání a další úkony v řízení se 
doručují účastníkům řízení uvedeným v § 85 odst.  1 a v § 85 odst.  2 písm.  a), dotčeným orgánům, včetně dotčených 
územních samosprávných celků, které příslušný úřad určí ve zjišťovacím řízení, jednotlivě a účastníkům řízení uvedeným 
v odstavci  7 a v § 85 odst.  2 písm.  b) a c) veřejnou vyhláškou.

(7)  Účastníky územního řízení, ve kterém jsou posuzovány vlivy záměru na životní prostředí, jsou kromě osob 
uvedených v § 85 odst.  1 a 2 občanská sdružení nebo obecně prospěšné společnosti, jejichž předmětem je ochrana 
životního prostředí, veřejného zdraví nebo kulturních památek.

(8)  Při uplatňování závazných stanovisek, námitek a připomínek se v územním řízení postupuje obdobně podle § 
89. Každý může nejpozději při veřejném ústním jednání uplatnit připomínky k dokumentaci vlivů záměru na životní 
prostředí. Výsledky projednání dokumentace vlivů záměru na životní prostředí předá stavební úřad bezodkladně po jeho 
ukončení příslušnému úřadu.

(9)  Příslušný úřad nejdéle do 30 dnů od předání výsledků projednání a připomínek a stanovisek k dokumentaci vlivů 
záměru na životní prostředí uplatněných při veřejném ústním jednání vydá stanovisko k posouzení vlivů provedení 
záměru na životní prostředí (dále jen „stanovisko příslušného úřadu“) a předá je stavebnímu úřadu. Nevydá-li příslušný 
úřad stanovisko ve stanovené lhůtě, vyzve jej stavební úřad k jeho vydání v dodatečné lhůtě, která nesmí být kratší než 
15 dnů. Pokud příslušný úřad nevydá stanovisko ani v dodatečné lhůtě, má se za to, že se záměrem souhlasí, a stavební 
úřad při posouzení záměru podle § 90 přihlédne k dokumentaci vlivů záměru na životní prostředí a k ní uplatněným 
připomínkám a stanoviskům.

(10)  Stavební úřad doručí stanovisko příslušného úřadu způsobem podle odstavce  6 a současně i způsobem 
umožňujícím dálkový přístup a umožní účastníkům řízení, aby se mohli k podkladům pro rozhodnutí vyjádřit ve stanovené 
lhůtě, která nesmí být kratší než 5 dnů.

(11)  Stavební úřad při posuzování žádosti o vydání územního rozhodnutí podle § 90 bere v úvahu obsah stanoviska 
příslušného úřadu. V podmínkách územního rozhodnutí zajistí stavební úřad splnění požadavků vyplývajících ze 
stanoviska příslušného úřadu, v opačném případě uvede důvody, pro které tak neučinil nebo učinil jen částečně. Územní 
rozhodnutí se doručuje podle odstavce  6.

§ 92

Územní rozhodnutí

        (1)  Územním rozhodnutím stavební úřad schvaluje navržený záměr a stanoví podmínky pro využití a ochranu 
území, podmínky pro další přípravu a realizaci záměru, zejména pro projektovou přípravu stavby; vyžaduje-li to 
posouzení veřejných zájmů při provádění stavby, při kontrolních prohlídkách stavby nebo při vydávání kolaudačního 
souhlasu, může uložit zpracování prováděcí dokumentace stavby. V rozhodnutí stavební úřad stanoví dobu platnosti 
rozhodnutí, má-li být delší, než stanoví tento zákon, a v odůvodnění vždy vyhodnotí připomínky veřejnosti. U staveb 
dočasných nebo v rozhodnutí o změně využití území pro dočasné činnosti stanoví lhůtu pro odstranění stavby nebo 
ukončení činnosti a následný způsob úpravy území. V případech podle § 78 odst.  6 stanoví v potřebném rozsahu 
podmínky pro provedení záměru.

        (2)  Není-li záměr žadatele v souladu s požadavky uvedenými v § 90 nebo jestliže by umístěním a realizací záměru 
mohly být ohroženy zájmy chráněné tímto zákonem nebo zvláštními právními předpisy, stavební úřad žádost o vydání 
územního rozhodnutí zamítne.

(3)  Územní rozhodnutí se doručuje podle § 87 odst.  1 až 3. V případě doručování územního rozhodnutí veřejnou 
vyhláškou se v něm účastníci řízení podle § 85 odst.  2 písm.  b) identifikují označením pozemků a staveb evidovaných v 
katastru nemovitostí dotčených vlivem záměru.

(4)  Po dni nabytí právní moci územního rozhodnutí stavební úřad doručí žadateli stejnopis písemného vyhotovení 
územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci spolu s ověřenou grafickou přílohou, kterou tvoří celková situace v 
měřítku katastrální mapy, popřípadě další vybraná část dokumentace; stejnopis písemného vyhotovení územního 
rozhodnutí opatřený doložkou právní moci doručí také místně příslušnému obecnímu úřadu, pokud není stavebním 
úřadem, a jde-li o stavby podle § 15 nebo 16, také stavebnímu úřadu příslušnému k povolení stavby.

        (5)  Obsahové náležitosti jednotlivých druhů územních rozhodnutí stanoví prováděcí právní předpis.

§ 93

Doba platnosti územního rozhodnutí

(1)  Územní rozhodnutí o umístění stavby, změně využití území, změně vlivu užívání stavby na území a o dělení 
nebo scelování pozemků platí 2 roky ode dne nabytí právní moci, nestanoví-li stavební úřad v odůvodněných případech 
lhůtu delší, nejdéle však 5 let.
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        (2)  Podmínky územního rozhodnutí o umístění stavby, změně využití území nebo změně vlivu užívání stavby na 
území platí po dobu trvání stavby či zařízení nebo užívání území, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci.

        (3)  Dobu platnosti územního rozhodnutí může stavební úřad na odůvodněnou žádost prodloužit; podáním žádosti se 
běh lhůty platnosti rozhodnutí staví. Na řízení o prodloužení lhůty platnosti rozhodnutí se vztahují přiměřeně ustanovení o 
územním řízení s tím, že veřejné ústní jednání se nekoná a závazná stanoviska, námitky nebo připomínky lze podat ve 
lhůtě 15 dnů ode dne doručení oznámení o zahájení řízení, jinak se k nim nepřihlíží.

(4)  Územní rozhodnutí nepozbývá platnosti,
a)   bylo-li na základě žádosti podané v době jeho platnosti vydáno pravomocné stavební povolení nebo jiné obdobné 

rozhodnutí podle tohoto zákona nebo zvláštních právních předpisů, nebo nabyl-li v době jeho platnosti právních 
účinků souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru,

b)   bylo-li v době jeho platnosti započato s využitím území pro stanovený účel v případech, kdy se povolovací 
rozhodnutí nebo jiný úkon nevydává,

c)   vzniklo-li na základě oznámení stavebního záměru posouzeného autorizovaným inspektorem podaného v době 
platnosti právo stavební záměr realizovat, nebo

d)   byla-li na základě návrhu veřejnoprávní smlouvy nahrazující stavební povolení podaného v době jeho platnosti 
uzavřena tato veřejnoprávní smlouva a tato veřejnoprávní smlouva nabyla účinnosti.

        (5)  Územní rozhodnutí pozbývá platnosti též dnem, kdy stavební úřad obdržel sdělení žadatele, že upustil od 
záměru, ke kterému se rozhodnutí vztahuje; to neplatí, byla-li realizace záměru již zahájena.

        (6)  Rozhodnutí o ochranném pásmu platí po dobu trvání stavby, zařízení nebo chráněného útvaru, nestanoví-li 
stavební úřad jinou lhůtu.

§ 94

Změna a zrušení územního rozhodnutí

        (1)  Územní rozhodnutí lze změnit na žádost oprávněného, jestliže se změnila územně plánovací dokumentace nebo 
jiné podklady pro územní rozhodnutí nebo podmínky v území, a to tak, že se jeho dosavadní část nahradí novým 
územním rozhodnutím. Návrh na změnu územního rozhodnutí projedná stavební úřad v rozsahu této změny. Platnost 
původního územního rozhodnutí není dotčena, pokud není současně výslovně rozhodnuto o změně jeho platnosti podle § 
93 odst.  3.

        (2)  Rozhodnutí o ochranném pásmu lze změnit nebo zrušit i na žádost toho, komu z něj vyplývá povinnost; vyžaduje
-li to veřejný zájem, lze rozhodnutí o ochranném pásmu změnit nebo zrušit i z podnětu dotčeného orgánu podle 
zvláštního právního předpisu. Z rozhodnutí o ochranném pásmu může stavební úřad na žádost toho, komu z něj vyplývá 
povinnost, povolit časově omezenou výjimku za účelem uskutečnění jednorázové činnosti.

        (3)  Územní rozhodnutí lze z moci úřední změnit nebo zrušit v řízení o umístění veřejně prospěšné stavby nebo 
veřejně prospěšného opatření.

        (4)  Při změně nebo zrušení územního rozhodnutí anebo při povolení výjimky se použijí ustanovení o územním 
řízení obdobně.

        (5)  Dojde-li ke zrušení územního rozhodnutí po povolení stavby, územní rozhodnutí se již nevydává.

§ 94a

Společné územní a stavební řízení
(1)  Podá-li žadatel žádost o vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení (dále jen „společné 

rozhodnutí“) a připojí společnou dokumentaci, je zahájeno společné územní a stavební řízení (dále jen „společné řízení“). 
Společná dokumentace musí splňovat požadavky na dokumentaci pro vydání územního rozhodnutí a požadavky na 
projektovou dokumentaci pro vydání stavebního povolení. Na obsah žádosti o vydání společného územního rozhodnutí a 
stavebního povolení se přiměřeně použijí ustanovení o žádosti o vydání územního rozhodnutí a žádosti o stavební 
povolení. Pokud povaha věci nebo závazné stanovisko dotčeného orgánu společné řízení vylučuje, rozhodne stavební 
úřad o vyloučení povolení stavby ze společného řízení a stavební řízení přeruší do nabytí právní moci územního 
rozhodnutí.

(2)  K projednání žádosti o vydání společného rozhodnutí stavební úřad nařídí ústní jednání, a je-li to účelné, spojí 
jej s ohledáním na místě; oznámení o konání ústního jednání se doručí nejméně 15 dnů předem. Pro uplatnění 
závazných stanovisek dotčených orgánů a námitek účastníků společného řízení se použijí § 89 a 114 obdobně. Stavební 
úřad může upustit od ústního jednání, jsou-li mu dobře známy poměry v území a žádost poskytuje dostatečný podklad pro 
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posouzení záměru. Upustí-li stavební úřad od ústního jednání, stanoví lhůtu, do kdy mohou účastníci řízení uplatnit své 
námitky a dotčené orgány závazná stanoviska; tato lhůta nesmí být kratší než 15 dnů. Oznámení o zahájení společného 
řízení a další úkony v řízení se doručují účastníkům řízení a dotčeným orgánům jednotlivě, nejde-li o řízení s velkým 
počtem účastníků; v řízení s velkým počtem účastníků se oznámení o zahájení řízení a další úkony v řízení doručují 
účastníkům řízení uvedeným v § 85 odst.  1 a v § 85 odst.  2 písm.  a) a v § 109 odst.  1 písm.  a) až d) a dotčeným 
orgánům jednotlivě.

(3)  V případech záměrů posuzovaných ve zjišťovacím řízení, nebo pro které bylo vydáno stanovisko k posouzení 
vlivů provedení záměru na životní prostředí, anebo záměrů umisťovaných v území, ve kterém nebyl vydán územní plán, 
stavební úřad nařídí k projednání žádosti veřejné ústní jednání a postupuje podle § 87 odst.  2. Pro uplatnění závazných 
stanovisek dotčených orgánů, námitek účastníků společného řízení a připomínek veřejnosti se použijí § 89 a 114 
obdobně.

(4)  Stavební úřad přezkoumá žádost podle § 90 a 111.
(5)  Výroková část společného rozhodnutí obsahuje výrok o umístění stavby a výrok o povolení stavby. Výrok o 

povolení stavby je vykonatelný nabytím právní moci výroku o umístění stavby. Po dni nabytí právní moci výroku o 
umístění stavby postupuje stavební úřad podle § 92 odst.  4 a po dni nabytí právní moci výroku o povolení stavby podle § 
115 odst.  3. Doba platnosti společného rozhodnutí je 2 roky za podmínek § 115 odst.  4. Pro prodloužení platnosti 
společného rozhodnutí se použije § 115 odst.  4 obdobně.

(6)  Úkony ve společném řízení a společné rozhodnutí doručuje stavební úřad účastníkům řízení a dotčeným 
orgánům jednotlivě, nejde-li o řízení s velkým počtem účastníků nebo není nařízeno veřejné ústní jednání; v řízení s 
velkým počtem účastníků se úkony ve společném řízení a společné rozhodnutí doručují účastníkům řízení uvedeným v § 
85 odst.  1 a 2 písm.  a) a v § 109 odst.  1 písm.  a) až d) a dotčeným orgánům jednotlivě a účastníkům řízení uvedeným 
v § 85 odst.  2 písm.  b) a c) a v § 109 odst.  1 písm.  e) až g) veřejnou vyhláškou; v ostatních případech se doručuje 
dotčeným orgánům a účastníkům řízení jednotlivě.

(7)  Obsahové náležitosti žádosti o vydání společného rozhodnutí, jejích příloh, společné dokumentace a obsahové 
náležitosti společného rozhodnutí stanoví prováděcí právní předpis.

§ 95

Zjednodušené územní řízení
        (1)  Stavební úřad rozhodne o umístění stavby, o změně využití území, o změně vlivu užívání stavby na území a o 
dělení nebo scelování pozemků ve zjednodušeném územním řízení, jestliže

a)   záměr je v zastavěném území nebo v zastavitelné ploše,
b)   záměr nevyžaduje posouzení vlivů na životní prostředí,
c)   žádost je doložena závaznými stanovisky, popřípadě rozhodnutími dotčených orgánů,
d)   žádost je doložena souhlasem účastníků řízení, kteří mají vlastnická nebo jiná věcná práva k pozemkům nebo 

stavbám na nich, jež jsou předmětem územního řízení nebo mají společnou hranici s těmito pozemky; souhlas s 
navrhovaným záměrem musí být vyznačen na situačním výkresu.

        (2)  Zjednodušené územní řízení nelze spojit se stavebním řízením.
        (3)  Pokud žádost nesplňuje podmínky pro zjednodušené územní řízení, stavební úřad rozhodne usnesením o 
provedení územního řízení; toto usnesení se oznamuje pouze žadateli a nelze se proti němu odvolat. Lhůta pro vydání 
rozhodnutí začíná běžet od právní moci usnesení podle věty první. Žádost o vydání rozhodnutí ve zjednodušeném 
územním řízení se dále projednává v územním řízení podle § 87 až 92. Pokud žádost splňuje podmínky pro 
zjednodušené územní řízení, stavební úřad posoudí záměr žadatele podle § 90, vyhotoví návrh výroku rozhodnutí, který 
vyvěsí na úřední desce po dobu 15 dnů; návrh výroku se doručí žadateli a dotčeným orgánům jednotlivě.
        (4)  Žadatel zajistí, aby informace o návrhu výroku rozhodnutí byla bezodkladně poté, co jej žadatel obdrží, vyvěšena 
na místě určeném v něm stavebním úřadem, a to po dobu 15 dnů. Informace obsahuje údaje o žadateli, o předmětu 
územního řízení a o veřejném ústním jednání. Součástí informace je grafické vyjádření záměru, popřípadě jiný podklad, z 
něhož lze usuzovat o architektonické nebo urbanistické podobě záměru a o jeho vlivu na okolí. Pokud žadatel informaci 
nevyvěsí, stavební úřad opakuje vyvěšení návrhu výroku rozhodnutí na úřední desce podle odstavce  3, nebo rozhodne 
usnesením o provedení územního řízení, pokud mělo porušení této povinnosti žadatele za následek zkrácení práv 
účastníků územního řízení. V případě, že se neprokáže opak, má se za to, že žadatel povinnost vyvěšení informace 
splnil.
        (5)  Námitky účastníků proti návrhu výroku rozhodnutí lze podat písemně ve lhůtě 15 dnů ode dne vyvěšení návrhu 
výroku na úřední desce. K námitkám účastníků řízení uvedených v odstavci  1 písm.  d), pokud se nezměnily podklady 
pro jejich souhlas, se nepřihlíží. Dotčené orgány mohou nejpozději ve stejné lhůtě podat výhrady proti návrhu výroku 
rozhodnutí, pokud v něm nejsou obsaženy podmínky uplatněné v jejich závazném stanovisku nebo pokud je záměr 
navržen v rozporu s jejich rozhodnutím. Po podání výhrady nebo námitky postupuje stavební úřad obdobně podle 
odstavce  3. Pokud nebyly ve lhůtě uplatněny výhrady nebo námitky, rozhodnutí se pokládá za vydané, nelze se proti 
němu dále odvolat a následný den po uplynutí lhůty pro uplatnění výhrad nebo námitek nabývá právní moci.
        (6)  Po dni nabytí právní moci územního rozhodnutí stavební úřad doručí žadateli stejnopis písemného vyhotovení 
úplného územního rozhodnutí, včetně odůvodnění, opatřený doložkou právní moci spolu s ověřenou grafickou přílohou, 
kterou tvoří celková situace v měřítku katastrální mapy, popřípadě další vybraná část dokumentace; stejnopis písemného 
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vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci doručí také obci, pokud není stavebním úřadem, a jde-li 
o stavbu podle § 15 nebo 16, také stavebnímu úřadu příslušnému k povolení stavby.
        (7)  Obsahové náležitosti žádosti o vydání územního rozhodnutí ve zjednodušeném územním řízení a jejích příloh a 
obsahové náležitosti informace uvedené v odstavci  4 stanoví prováděcí právní předpis.

§ 96

Územní souhlas
        (1)  Místo územního rozhodnutí stavební úřad vydá územní souhlas, pokud je záměr v zastavěném území nebo v 
zastavitelné ploše, poměry v území se podstatně nemění a záměr nevyžaduje nové nároky na veřejnou dopravní a 
technickou infrastrukturu. Územní souhlas nelze vydat v případech záměrů posuzovaných ve zjišťovacím řízení, nebo pro 
které bylo vydáno stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí podle zákona o posuzování vlivů 

na životní prostředí11).
        (2)  Územní souhlas postačí v případech

a)   stavebních záměrů uvedených v § 103,
b)   ohlašovaných staveb, jejich změn a zařízení,
c)   změn staveb,

d)   změn druhu pozemku o výměře nad 300 m2 nejvíce však do 1 000 m2,
e)   staveb umisťovaných v uzavřených prostorech ohraničených existujícími budovami, pokud odpovídají jejich 

způsobu užívání, nemění se vnější půdorysné ohraničení a výškové uspořádání prostoru,

f)    terénních úprav do 1,5 m výšky nebo hloubky o výměře nad 300 m2 nejvíce však do 1 000 m2 na pozemcích, které 

nehraničí s veřejnými pozemními komunikacemi nebo veřejným prostranstvím1), pokud nedochází k nakládání s 
odpady,

g)   odstavných, manipulačních, prodejních, skladových nebo výstavních ploch nad 300 m2 nejvíce však do 1 000 m2, 
které neslouží pro skladování nebo manipulaci s hořlavými látkami nebo látkami, které mohou způsobit znečištění 
životního prostředí.

        (3)  Žádost o územní souhlas obsahuje kromě obecných náležitostí údaje o požadovaném záměru a identifikační 
údaje dotčených pozemků a staveb. K žádosti žadatel připojí

a)   doklady prokazující jeho vlastnické právo, smlouvu nebo doklad o právu provést stavbu nebo opatření k pozemkům 
nebo stavbám, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn; tyto doklady se připojují, nelze-li tato práva 
ověřit v katastru nemovitostí dálkovým přístupem; anebo souhlas podle § 86 odst.  3,

b)   souhlasná závazná stanoviska, popřípadě souhlasná rozhodnutí dotčených orgánů podle zvláštních právních 
předpisů, popřípadě rozhodnutí podle § 169 odst.  3 a 4,

c)   stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury k možnosti a způsobu napojení nebo k podmínkám 
dotčených ochranných a bezpečnostních pásem,

d)   souhlasy osob, které mají vlastnická nebo jiná věcná práva k pozemkům nebo stavbám na nich a tyto pozemky 
mají společnou hranici s pozemkem, na kterém má být záměr uskutečněn; souhlas s navrhovaným záměrem musí 
být vyznačen na situačním výkresu; souhlas se nevyžaduje v případech stavebních záměrů uvedených v § 103, 
pokud nejsou umístěny ve vzdálenosti od společných hranic pozemků menší než 2 m,

e)   jednoduchý technický popis záměru s příslušnými výkresy.
        (4)  Je-li žádost o územní souhlas úplná a je-li záměr v souladu s požadavky uvedenými v § 90, vydá stavební úřad 
územní souhlas do 30 dnů ode dne podání žádosti. Žádost o územní souhlas se neprojednává v územním řízení podle § 
87. O námitkách osob podle odstavce  3 písm.  d) se nerozhoduje. Na vydávání územního souhlasu se nevztahují části 
druhá a třetí správního řádu. Územní souhlas obsahuje identifikační údaje o žadateli, popis záměru, identifikační údaje o 
pozemku nebo stavbě, na nichž bude záměr uskutečněn, podmínky pro provedení záměru a pro zpracování projektové 
dokumentace. Ustanovení § 92 odst.  1 se použije přiměřeně. Územní souhlas nabývá právních účinků dnem doručení 
žadateli. Územní souhlas lze přezkoumat v přezkumném řízení, které lze zahájit do 1 roku ode dne, kdy územní souhlas 
nabyl právních účinků. Rozhodnutí ve věci v přezkumném řízení v prvním stupni nelze vydat po uplynutí 15 měsíců ode 
dne, kdy územní souhlas nabyl právních účinků. Územní souhlas se doručuje žadateli spolu s ověřeným situačním 
výkresem; s vyznačením účinnosti se doručuje osobám uvedeným v odstavci  3 písm.  d), dotčeným orgánům a místně 
příslušnému obecnímu úřadu, pokud není stavebním úřadem, a jde-li o stavbu podle § 15 nebo 16, také stavebnímu 
úřadu příslušnému k povolení stavby.
        (5)  Dojde-li stavební úřad k závěru, že žádost nebo záměr nesplňuje podmínky pro vydání územního souhlasu, 
nebo mohou být přímo dotčena práva dalších osob kromě osob uvedených v odstavci  3 písm.  d), ledaže by s tím tyto 
osoby vyslovily souhlas, rozhodne usnesením o provedení územního řízení; toto usnesení se oznamuje pouze žadateli a 
nelze se proti němu odvolat. Žádost o územní souhlas se považuje za žádost o vydání územního rozhodnutí, a pokud je 
to pro posouzení záměru nezbytné, vyzve stavební úřad žadatele k doplnění žádosti o údaje a podklady přiměřeně k 
povaze záměru, včetně dokumentace, která musí být u staveb podle odstavce  2 písm.  e) a u ohlašovaných staveb podle 
§ 104 odst.  1 písm.  a) až e) zpracována projektantem. Lhůta pro vydání územního rozhodnutí začíná běžet od právní 
moci usnesení podle věty první.
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        (6)  Dojde-li ke zrušení územního souhlasu po povolení stavby, územní souhlas ani územní rozhodnutí se již 
nevydává.
        (7)  Územní souhlas platí 2 roky ode dne jeho vydání. Dobu platnosti územního souhlasu nelze prodloužit.
        (8)  Územní souhlas nepozbývá platnosti,

a)   bylo-li na základě žádosti podané v době jeho platnosti vydáno pravomocné stavební povolení nebo jiné obdobné 
rozhodnutí podle tohoto zákona nebo zvláštních právních předpisů, nebo nabyl-li v době jeho platnosti právních 
účinků souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru,

b)   bylo-li v době jeho platnosti započato s využitím území pro stanovený účel v případech, kdy se povolovací 
rozhodnutí nebo jiný úkon nevydává,

c)   vzniklo-li na základě oznámení stavebního záměru posouzeného autorizovaným inspektorem podaného v době 
platnosti právo stavební záměr realizovat, nebo

d)   byla-li na základě návrhu veřejnoprávní smlouvy nahrazující stavební povolení podaného v době jeho platnosti 
uzavřena tato veřejnoprávní smlouva a tato veřejnoprávní smlouva nabyla účinnosti.

        (9)  Územní souhlas pozbývá platnosti dnem, kdy stavební úřad obdržel sdělení žadatele, že upustil od záměru, ke 
kterému se územní souhlas vztahuje; to neplatí, byla-li realizace záměru již zahájena. Územní souhlas lze změnit na 
žádost oprávněného územním souhlasem nebo územním rozhodnutím za podmínek § 94 odst.  1 a změnit nebo zrušit za 
podmínek § 94 odst.  3.
        (10)  Obsahové náležitosti žádosti o územní souhlas a jejích příloh a obsahové náležitosti územního souhlasu a jeho 
příloh stanoví prováděcí právní předpis.

§ 96a

Společný územní souhlas a souhlas
s provedením ohlášeného stavebního záměru

        (1)  Podá-li stavebník současně žádost o územní souhlas podle § 96 odst.  3 a ohlášení stavebního záměru podle § 
105, které splňují požadavky § 96 a 105, vydá stavební úřad společný územní souhlas a souhlas s provedením 
ohlášeného stavebního záměru (dále jen „společný souhlas“).
        (2)  Stavební úřad při posuzování žádosti o územní souhlas a ohlášení stavebního záměru postupuje podle § 96 
odst.  4 s přihlédnutím k § 106.
        (3)  Stavebník může ohlášený stavební záměr podle § 104 odst.  1 a 2 provést na základě společného souhlasu. 
Společný souhlas se doručuje stavebníkovi. Současně se společný souhlas doručí dotčeným orgánům, osobám 
uvedeným v § 96 odst.  3 písm.  d) a v § 105 odst.  1 písm.  f) a vlastníkovi stavby, pokud není stavebníkem. Místně 
příslušnému obecnímu úřadu, pokud není stavebním úřadem, se souhlas doručí spolu s ověřenou dokumentací nebo 
projektovou dokumentací, vyjma staveb v působnosti vojenského nebo jiného stavebního úřadu, a stavebníkovi spolu s 
ověřenou dokumentací nebo projektovou dokumentací a štítkem obsahujícím identifikační údaje o ohlášeném stavebním 
záměru.
        (4)  Dojde-li stavební úřad k závěru, že žádost o územní souhlas nebo ohlášení stavebního záměru nesplňuje 
podmínky pro vydání územního souhlasu nebo souhlasu s provedením ohlášeného stavebního záměru, nebo mohou být 
přímo dotčena práva dalších osob kromě osob uvedených v § 96 odst.  3 písm.  d), postupuje podle § 96 odst.  5. Podané 
ohlášení stavebního záměru nemá v tomto případě právní účinky, což stavební úřad stavebníkovi sdělí.
        (5)  Společný souhlas nabývá právních účinků dnem doručení stavebníkovi. Platí po dobu 2 let ode dne jeho vydání. 
Nepozbývá však platnosti, pokud v této době bylo s ohlášeným stavebním záměrem započato. Platnost společného 
souhlasu nelze prodloužit.

Díl 6

Územní opatření o stavební uzávěře a územní opatření o asanaci území

§ 97

        (1)  Územní opatření o stavební uzávěře, které se vydává jako opatření obecné povahy podle správního řádu, 
omezuje nebo zakazuje v nezbytném rozsahu stavební činnost ve vymezeném území, pokud by mohla ztížit nebo 
znemožnit budoucí využití území podle připravované územně plánovací dokumentace, jestliže bylo rozhodnuto o jejím 
pořízení nebo o pořízení její změny, nebo podle jiného rozhodnutí či opatření v území, jímž se upravuje využití území. 
Územní opatření o stavební uzávěře lze vydat také v případech, jestliže je zrušeno nebo změněno rozhodnutí o 
námitkách nebo zrušeno opatření obecné povahy o vydání územně plánovací dokumentace, případně jeho část.
Územním opatřením o stavební uzávěře nelze omezit nebo zakázat udržovací práce. 

        (2)  Územní opatření o asanaci území, které se vydává jako opatření obecné povahy podle správního řádu, se 
vydává na území postiženém živelní pohromou nebo závažnou havárií, v jejímž důsledku došlo k podstatnému zásahu do 
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využití území, a je nezbytné stanovit podmínky pro odstranění dopadů živelní pohromy nebo havárie a pro další využití 
území. Územní opatření o asanaci území se vydává rovněž pro zastavěné území, ve kterém jsou závadné stavby, z 
důvodů hygienických, bezpečnostních, požárních, provozních a ochrany životního prostředí, u nichž je ve veřejném zájmu 
nutné nařídit odstranění závad staveb a úpravy staveb a nařídit opatření k asanaci území.

§ 98

        (1)  Územní opatření o stavební uzávěře nebo územní opatření o asanaci území vydává v přenesené působnosti 
rada obce. Dotýká-li se územní opatření o stavební uzávěře nebo územní opatření o asanaci území více obcí anebo v 
případě nečinnosti příslušné rady obce, je může vydat v přenesené působnosti rada kraje. 

        (2)  Návrh územního opatření o stavební uzávěře nebo územního opatření o asanaci území se písemně projednává 
s dotčenými orgány, které mohou uplatnit svá stanoviska do 30 dnů ode dne obdržení návrhu. K později uplatněným 
stanoviskům se nepřihlíží. S dotčenými orgány, které uplatnily svá stanoviska, musí být návrh územního opatření o 
stavební uzávěře nebo územního opatření o asanaci území dohodnut.

        (3)  Námitky proti návrhu územního opatření o stavební uzávěře nebo územního opatření o asanaci území mohou 
podat, kromě osob uvedených v § 172 odst.  5 správního řádu, zástupce veřejnosti a osoby, o kterých tak stanoví zvláštní 

právní předpis12).

§ 99

        (1)  Územní opatření o stavební uzávěře stanoví omezení nebo zákaz stavební činnosti ve vymezeném dotčeném 
území a dobu trvání stavební uzávěry, popřípadě podmínky pro povolení výjimek. Součástí územního opatření o stavební 
uzávěře je grafická příloha v měřítku katastrální mapy s vyznačením dotčeného území. 

        (2)  Náležitosti obsahu územního opatření o stavební uzávěře, včetně grafické přílohy, stanoví prováděcí právní 
předpis.

        (3)  Příslušná rada může na žádost povolit výjimku z omezení nebo zákazu stavební činnosti podle územního 
opatření o stavební uzávěře, jestliže povolení výjimky neohrožuje sledovaný účel. Proti rozhodnutí o výjimce se nelze 
odvolat.

§ 100

        (1)  Územní opatření o asanaci území se vydává na základě průzkumu dotčeného území a vyhodnocení stavu 
staveb a pozemků z hlediska ohrožení života nebo zdraví osob nebo z hlediska požadavků na využití území v důsledku 
odstraňování živelní pohromy nebo havárie. 

        (2)  Územní opatření o asanaci území stanoví územní a stavebně technické podmínky pro odstraňování dopadů 
živelní pohromy nebo havárie anebo závad v území a stanoví podmínky pro budoucí využití vymezeného dotčeného 
území; obsahuje seznam staveb, včetně uvedení pozemků, které musí být odstraněny nebo zabezpečeny z důvodu 
ohrožení života nebo zdraví osob nebo hrozby značných majetkových škod. Součástí územního opatření o asanaci je 
grafická příloha v měřítku katastrální mapy s vyznačením dotčeného území.

        (3)  Náležitosti obsahu územního opatření o asanaci území, včetně grafické přílohy, stanoví prováděcí právní 
předpis.

        (4)  Dnem nabytí účinnosti územního opatření o asanaci území pozbývá v dotčeném území účinnosti vydaná 
územně plánovací dokumentace do doby vydání její změny nebo vydání nové územně plánovací dokumentace. Územní 
opatření o asanaci území pozbývá účinnosti dnem vydání nové územně plánovací dokumentace nebo její změny pro 
dotčené území.

Díl 7
Úprava vztahů v území

§ 101

Předkupní právo
        (1)  K pozemku určenému územním plánem nebo regulačním plánem pro veřejně prospěšnou stavbu nebo veřejné 
prostranství a ke stavbě na tomto pozemku má obec nebo kraj anebo stát (dále jen „oprávněná osoba“) v rozsahu 
vymezeném touto územně plánovací dokumentací předkupní právo; to neplatí, pokud pro veřejně prospěšnou stavbu 
postačí zřízení věcného břemene. Předkupní právo se v územním plánu nebo regulačním plánu vymezuje označením 

nemovitosti podle zvláštního právního předpisu37) a stanovením oprávněné osoby, v případě státu též stanovením 
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příslušné organizační složky nebo příspěvkové organizace nebo státního podniku. Textovou část územního plánu nebo 
regulačního plánu obsahující vymezení nebo změnu vymezení předkupního práva zašle obec nebo kraj neprodleně 
příslušnému katastrálnímu úřadu k záznamu předkupního práva do katastru nemovitostí a Úřadu pro zastupování státu ve 
věcech majetkových. Předkupní právo podle tohoto zákona vzniká nabytím účinnosti územního plánu nebo regulačního 
plánu a má účinky věcného práva. Vlastník pozemku nebo stavby, u kterých vzniklo předkupní právo podle tohoto zákona 
(dále jen „povinný vlastník“), má povinnost v případě zamýšleného úplatného převodu nabídnout oprávněné osobě tyto k 
odkoupení postupem a za podmínek podle tohoto zákona.
        (2)  S předkupním právem státu

a)   je příslušná hospodařit organizační složka státu nebo příslušná státní příspěvková organizace v souladu se 

zvláštním právním předpisem38), nebo

b)   má právo hospodařit státní podnik v souladu se zvláštním právním předpisem61),
která je vymezena v územním plánu nebo regulačním plánu.
        (3)  Je-li předkupní právo vymezeno podle odstavce  1 k části pozemku, je předmětem nabídky příslušná část 
pozemku. Geometrický plán a sdělení stavebního úřadu, že nemá výhrady k předloženému návrhu dělení pozemku, nebo 
vydání rozhodnutí o dělení pozemku zabezpečí a náklady s tím spojené uhradí oprávněná osoba. V tomto případě se 
lhůta uvedená v odstavci  6 po dobu územního řízení přerušuje. O této skutečnosti oprávněná osoba povinného vlastníka 
vyrozumí.
        (4)  Kupní cena pozemku, popřípadě stavby, se určí znaleckým posudkem ve výši obvyklé ceny podle zvláštního 

právního předpisu62) opatřeným oprávněnou osobou; je-li oprávněnou osobou stát, neplatí pro určení výše ceny omezení 

podle zvláštního právního předpisu63). Při ocenění obvyklou cenou se za stejný nebo obdobný majetek v případě 
nezastavěných pozemků považují pozemky určené pro shodný účel užívání jako veřejně prospěšné stavby nebo veřejná 
prostranství uvedená v odstavci  1. Je-li cena obvyklá nižší než cena zjištěná podle zvláštního právního předpisu, stanoví 
se kupní cena ve výši ceny zjištěné.
        (5)  Povinný vlastník je v případě zamýšleného úplatného převodu povinen tento záměr písemně oznámit oprávněné 
osobě s dotazem, zda oprávněná osoba využije předkupního práva podle tohoto zákona, a umožnit prohlídku nemovitosti 
za účelem zpracování znaleckého posudku. Je-li oprávněnou osobou stát, zašle povinný vlastník oznámení organizační 
složce státu či státní organizaci podle odstavce  2 nebo Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, který 
neprodleně zajistí zaslání oznámení příslušné organizační složce státu nebo státní organizaci.
        (6)  Odpověď je oprávněná osoba povinna zaslat písemně ve lhůtě 3 měsíců ode dne, kdy jí bylo oznámení 
doručeno. Má-li oprávněná osoba zájem využít předkupní právo, je povinna v odpovědi povinnému vlastníkovi vymezit 

předmět koupě údaji podle zvláštního právního předpisu37), uvést kupní cenu a stanovit lhůtu pro uzavření kupní smlouvy, 
která nesmí být kratší než 30 dnů; zároveň zašle povinnému vlastníkovi návrh kupní smlouvy a znalecký posudek 
vypracovaný podle odstavce  4. Je-li předmětem předkupního práva část pozemku, je součástí návrhu kupní smlouvy 
také geometrický plán vypracovaný podle odstavce  3.
        (7)  Pokud povinný vlastník nesouhlasí s uzavřením kupní smlouvy z důvodu nesouhlasu s kupní cenou, kterou 
uvedla oprávněná osoba ve své odpovědi a v návrhu kupní smlouvy podle odstavce  6, zašle oprávněné osobě ve lhůtě 
stanovené podle odstavce  6 svůj návrh na uzavření kupní smlouvy s jím navrženou kupní cenou, která musí být určena 
znaleckým posudkem zpracovaným v souladu s podmínkami uvedenými v odstavci  4; znalecký posudek povinný vlastník 
zašle oprávněné osobě spolu s návrhem na uzavření kupní smlouvy. Pokud se povinný vlastník a oprávněná osoba na 
kupní ceně nedohodnou, oprávněná osoba bez zbytečného odkladu podá návrh na určení kupní ceny soudu nebo zašle 
povinnému vlastníkovi potvrzení o zániku předkupního práva; do rozhodnutí soudu se běh lhůty podle odstavce  8 
přerušuje. O této skutečnosti oprávněná osoba povinného vlastníka vyrozumí. Po rozhodnutí soudu o určení ceny 
pozemku, popřípadě stavby, se postupuje přiměřeně podle odstavce  6.
        (8)  Pokud ze zaslané odpovědi podle odstavce  6 vyplývá, že oprávněná osoba nemá zájem využít předkupní 
právo, nebo pokud oprávněná osoba nezašle odpověď ve stanovené lhůtě podle odstavce  6 anebo pokud nedojde k 
uzavření kupní smlouvy nejdéle do 6 měsíců od doručení návrhu kupní smlouvy povinného vlastníka podle odstavce  7, 
předkupní právo zaniká.
        (9)  Oprávněná osoba je povinna současně s negativní odpovědí nebo po marném uplynutí lhůt uvedených v 
odstavcích  6 a 7 bez zbytečného odkladu vydat povinnému vlastníkovi potvrzení o zániku předkupního práva; pokud 
oprávněnou osobou není obec nebo kraj, který vydal územně plánovací dokumentaci zakládající předkupní právo, sdělí 
oprávněná osoba zánik předkupního práva současně této obci nebo kraji.
        (10)  Oprávněná osoba je povinna uhradit kupní cenu do 2 měsíců ode dne právní moci rozhodnutí o povolení 
vkladu vlastnického práva oprávněné osoby na základě kupní smlouvy do katastru nemovitostí; v opačném případě je 
povinný vlastník oprávněn od smlouvy odstoupit.
        (11)  Nesplní-li povinný vlastník povinnost podle odstavců 5 a 7, jsou právní úkony spojené s převodem pozemku 
nebo stavby podle odstavce  1 na jinou osobu neplatné.
        (12)  Ustanovení občanského zákoníku o předkupním právu se použijí, nestanoví-li tento zákon jinak.

§ 102

Náhrady za změnu v území
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        (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, jejichž orgány vydaly územní opatření o stavební uzávěře, vydaly územně plánovací 
dokumentaci nebo její 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 náhradu za změnu v území, jsou oprávněny požadovat kompenzaci náhrady od orgánu, 
na základě jehož požadavku obsaženého ve 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.

ČÁST ČTVRTÁ
STAVEBNÍ ŘÁD

HLAVA I
STAVBY, TERÉNNÍ ÚPRAVY, ZAŘÍZENÍ A UDRŽOVACÍ PRÁCE

Díl 1

Povolení a ohlášení

§ 103

Stavby, terénní úpravy, zařízení a udržovací práce nevyžadující stavební povolení ani ohlášení
        (1)  Stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu nevyžadují

a)   stavební záměry uvedené v § 79 odst.  2,
b)   terénní úpravy uvedené v § 80 odst.  3 písm.  a) nebo úpravy pozemků uvedené v § 80 odst.  3 písm.  e),
c)   udržovací práce, jejichž provedení nemůže negativně ovlivnit zdraví osob, požární bezpečnost, stabilitu, vzhled 

stavby, životní prostředí nebo bezpečnost při užívání a nejde o udržovací práce na stavbě, která je kulturní 
památkou,
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d)   stavební úpravy, pokud se jimi nezasahuje do nosných konstrukcí stavby, nemění se vzhled stavby ani způsob 

užívání stavby, nevyžadují posouzení vlivů na životní prostředí11) a jejich provedení nemůže negativně ovlivnit 
požární bezpečnost stavby a nejde o stavební úpravy stavby, která je kulturní památkou,

e)   stavby, a to

1.   stavby o jednom nadzemním podlaží do 25 m2 zastavěné plochy a do 5 m výšky, nepodsklepené, jestliže 
neobsahují obytné ani pobytové místnosti, hygienická zařízení ani vytápění, neslouží k ustájení nebo chovu 
zvířat, neslouží k výrobě nebo skladování hořlavých kapalin nebo hořlavých plynů a nejedná se o jaderná 
zařízení;

2.   stavby pro zemědělství o jednom nadzemním podlaží do 300 m2 zastavěné plochy a 7 m výšky, 
nepodsklepené, s výjimkou staveb pro ustájení zvířat či chovatelství, a zemědělských staveb, které mají 
sloužit pro skladování a zpracování hořlavých látek (např. sušičky, sklady hořlavých kapalin, sklady 
chemických hnojiv);

3.   stavby pro chovatelství o jednom nadzemním podlaží o zastavěné ploše do 16 m2 a do 5 m výšky, 
podsklepené nejvýše do hloubky 3 m;

4.   nadzemní a podzemní komunikační vedení sítí elektronických komunikací, jejich antény a stožáry, včetně 
opěrných bodů nadzemního, nebo vytyčovacích bodů podzemního komunikačního vedení, telefonní budky a 
přípojná komunikační vedení sítě elektronických komunikací a související komunikační zařízení, včetně jejich 
elektrických přípojek, s výjimkou budov;

5.   podzemní a nadzemní vedení přenosové nebo distribuční soustavy elektřiny61) včetně podpěrných bodů a 
systémů měřicí, ochranné, řídící, zabezpečovací, informační a telekomunikační techniky, s výjimkou budov;

6.   vedení přepravní nebo distribuční soustavy plynu59) a související technologické objekty, včetně systémů řídící, 
zabezpečovací, informační a telekomunikační techniky, s výjimkou budov;

7.   rozvody tepelné energie59) a související technologické objekty, včetně systémů řídící, zabezpečovací, 
informační a telekomunikační techniky, s výjimkou budov;

8.   vedení sítí veřejného osvětlení, včetně stožárů a systémů řídící, zabezpečovací, informační a telekomunikační 
techniky;

9.   stavby pro výrobu energie s celkovým instalovaným výkonem do 20 kW s výjimkou stavby vodního díla;
10.   vodovodní, kanalizační a energetické přípojky včetně připojení stavby a odběrných zařízení vedených mimo 

budovu nebo připojení staveb plnících doplňkovou funkci ke stavbě hlavní na rozvodné sítě a kanalizaci 
stavby hlavní;

11.   zásobníky pro zkapalněné uhlovodíkové plyny do celkového objemu 5 m3 určené výhradně pro odběr plynné 
fáze;

12.   zásobníky na vodu nebo jiné nehořlavé kapaliny do objemu 50 m3 a do výšky 3 m;

13.   nádrže na vodu do 100 m3 obsahu ve vzdálenosti nejméně 50 m od budov s obytnými nebo pobytovými 
místnostmi, pokud nejde o vodní díla;

14.   oplocení;
15.   reklamní a informační zařízení;
16.   výrobky plnící funkci stavby, včetně základových konstrukcí pro ně;

17.   odstavné, manipulační, prodejní, skladové nebo výstavní plochy do 300 m2, které neslouží pro skladování 
nebo manipulaci s hořlavými látkami nebo látkami, které mohou způsobit znečištění životního prostředí.

        (2)  Ohlášení nebo stavební povolení vyžadují změny staveb uvedených v odstavci  1, jejichž provedení by mělo za 
následek překročení uvedených parametrů.

§ 104

Jednoduché stavby, terénní úpravy
a udržovací práce vyžadující ohlášení

        (1)  Ohlášení stavebnímu úřadu vyžadují

a)   stavby pro bydlení a pro rodinnou rekreaci do 150 m2 celkové zastavěné plochy, s jedním podzemním podlažím do 
hloubky 3 m a nejvýše s dvěma nadzemními podlažími a podkrovím,

b)   podzemní stavby do 300 m2 celkové zastavěné plochy a hloubky do 3 m, pokud nejsou vodním dílem nebo stavbou 
podle § 16 odst.  2 písm.  d),

c)   stavby do 300 m2 celkové zastavěné plochy a výšky do 10 m, s výjimkou staveb pro bydlení, a haly do 1 000 m2

celkové zastavěné plochy a výšky do 15 m, pokud tyto stavby a haly budou nejvýše s jedním nadzemním 
podlažím, nepodsklepené a dočasné na dobu nejdéle 3 let; dobu dočasnosti nelze prodloužit,
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d)   stavby do 50 m2 celkové zastavěné plochy a do 5 m výšky s jedním nadzemním podlažím, podsklepené nejvýše do 
hloubky 3 m,

e)   stavby pro reklamu podle § 3 odst.  2,

f)    stavby odstavných, manipulačních, prodejních, skladových nebo výstavních ploch o výměře nad 300 m2 nejvíce 

však do 1 000 m2, které neslouží pro skladování nebo manipulaci s hořlavými látkami nebo látkami, které mohou 
způsobit znečištění životního prostředí,

g)   stavby zařízení staveniště, neuvedené v § 103 odst.  1 písm.  e) bodě 1,
h)   stavby opěrných zdí do výšky 1 m, které hraničí s veřejně přístupnými pozemními komunikacemi nebo s veřejným 

prostranstvím,
i)    terénní úpravy neuvedené v § 103 odst.  1 písm.  b),
j)    udržovací práce na stavbě neuvedené v § 103 odst.  1 písm.  c),
k)   stavební úpravy pro změny v užívání části stavby, kterými se nezasahuje do nosných konstrukcí stavby, nemění se 

její vzhled a nevyžadují posouzení vlivů na životní prostředí11).
        (2)  Ohlášení vyžadují změny dokončených staveb uvedených v odstavci  1, pokud jejich provedením nebudou 
překročeny uvedené parametry.
        (3)  Ohlášení nevyžadují stavby a terénní úpravy, u kterých to stavební úřad podle § 78 odst.  6 stanovil.

Ohlášení
§ 105

        (1)  Ohlášení obsahuje identifikační údaje o stavebníkovi, o pozemku, o ohlašovaném stavebním záměru, jeho 
rozsahu a účelu, způsobu a době provádění, údaj o tom, kdo bude stavební záměr provádět, zda se k jeho provedení má 
použít sousední nemovitost, v tom případě souhlas vlastníka této nemovitosti; u dočasné stavby rovněž dobu jejího trvání 
a návrh úpravy pozemku po jejím odstranění. K ohlášení stavebník připojí

a)   doklad prokazující vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést stavební záměr anebo právo 
odpovídající věcnému břemenu k pozemku či stavbě, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn; tyto 
doklady se připojují, nelze-li tato práva ověřit v katastru nemovitostí dálkovým přístupem,

b)   územní rozhodnutí nebo veřejnoprávní smlouvu územní rozhodnutí nahrazující anebo územní souhlas, pokud je 
jejich vydání tímto zákonem vyžadováno a nevydal je stavební úřad příslušný k povolení stavby,

c)   souhlasná závazná stanoviska, popřípadě souhlasná rozhodnutí dotčených orgánů, jsou-li vyžadována zvláštním 

právním předpisem4), 12) , 32), popřípadě povolení podle § 169 odst.  4,
d)   stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury k možnosti a způsobu napojení nebo k podmínkám 

dotčených ochranných a bezpečnostních pásem,
e)   projektovou dokumentaci nebo dokumentaci ve dvojím vyhotovení. Není-li obecní úřad obce, jejíhož území se 

stavební záměr dotýká, stavebním úřadem, předkládá se trojmo, vyjma stavby v působnosti vojenského nebo 
jiného stavebního úřadu; pokud stavebník není vlastníkem stavby, připojuje se jedno další vyhotovení,

f)    souhlasy osob, které mají vlastnická práva nebo práva odpovídající věcnému břemenu k pozemkům, které mají 
společnou hranici s pozemkem, na kterém má být stavební záměr uskutečněn; souhlas s navrhovaným stavebním 
záměrem musí být vyznačen na situačním výkresu.

        (2)  K ohlášení stavby podle § 104 odst.  1 písm.  a) až e) stavebník připojí projektovou dokumentaci, která obsahuje
a)   průvodní zprávu,
b)   souhrnnou technickou zprávu,
c)   situaci stavby,
d)   dokladovou část,
e)   zásady organizace výstavby a
f)    dokumentaci objektů.

        (3)  K ohlášení staveb odstavných, manipulačních, prodejních, skladových nebo výstavních ploch podle § 104 
odst.  1 písm.  f) stavebník připojí dokumentaci, která obsahuje

a)   průvodní zprávu se základními údaji o stavbě, s informacemi o výsledku provedených průzkumů a měření, o 
dodržení obecných požadavků na výstavbu, o splnění podmínek závazných stanovisek dotčených orgánů a 
rozhodnutí o umístění stavby, bylo-li vydáno, a o jejich zapracování do dokumentace,

b)   technické řešení stavby s popisem jejího provedení, mechanické odolnosti a stability, údaje o navržených 
materiálech a seznamu použitých podkladů, technických norem nebo technických předpisů,

c)   napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu,
d)   údaj o vlivu stavby na zdraví osob nebo zvířat anebo životní prostředí včetně návrhu na opatření k odstranění nebo 

minimalizaci negativních účinků,
e)   řešení požadavků na bezpečnost stavby a základní koncepci zajištění bezpečnosti při užívání stavby,
f)    situaci stavby zakreslenou na podkladě kopie katastrální mapy,
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g)   situaci stavby v měřítku zpravidla 1 : 500, která zobrazuje současný stav území, navrhovanou stavbu včetně úprav 
pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace, vazby na okolí, stanovená ochranná nebo bezpečnostní 
pásma nebo záplavová území, chráněná území a existující stavby, dopravní a technickou infrastrukturu, vzorové 
příčné řezy v měřítku 1 : 50 nebo 1 : 100 a charakteristické příčné řezy v měřítku 1 : 100 nebo 1 : 200.

        (4)  K ohlášení staveb zařízení staveniště podle § 104 odst.  1 písm.  g) stavebník připojí dokumentaci, která 
obsahuje

a)   průvodní zprávu se základními údaji o stavbě, s informacemi o výsledku provedených průzkumů a měření, o 
dodržení obecných požadavků na výstavbu, o splnění podmínek závazných stanovisek dotčených orgánů a 
rozhodnutí o umístění stavby, bylo-li vydáno, a o jejich zapracování do dokumentace,

b)   napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu,
c)   údaj o vlivu stavby na zdraví osob nebo zvířat anebo životní prostředí včetně návrhu na opatření k odstranění nebo 

minimalizaci negativních účinků,
d)   řešení požadavků na bezpečnost stavby a základní koncepci zajištění bezpečnosti při užívání stavby,
e)   situaci stavby zakreslenou na podkladě kopie katastrální mapy,
f)    situaci stavby v měřítku zpravidla 1 : 500 se zakreslením umístění stavby a s vyznačením vzdálenosti od hranic 

sousedních pozemků a staveb na nich, podzemních sítí technické infrastruktury včetně návrhu přípojek a 
stanovených ochranných nebo bezpečnostních pásem nebo záplavových území,

g)   požárně bezpečnostní řešení, jehož obsah a rozsah vymezuje zvláštní právní předpis64),
h)   stavební výkresy v přiměřeném měřítku.

        (5)  K ohlášení staveb opěrných zdí podle § 104 odst.  1 písm.  h) stavebník připojí dokumentaci, která obsahuje
a)   průvodní zprávu se základními údaji o stavbě, s informacemi o výsledku provedených průzkumů a měření, o 

dodržení obecných požadavků na výstavbu, o splnění podmínek závazných stanovisek dotčených orgánů a 
rozhodnutí o umístění stavby, bylo-li vydáno, a o jejich zapracování do dokumentace,

b)   situaci stavby zakreslenou na podkladě kopie katastrální mapy s vyznačením umístění navrhované stavby, hranic 
se sousedními pozemky, polohy staveb na nich, jednoduchý technický popis jejich provedení a stavební nebo 
montážní výkresy specifikující navrhovanou stavbu.

        (6)  K ohlášení terénních úprav podle § 104 odst.  1 písm.  i) stavebník připojí dokumentaci, která obsahuje
a)   průvodní zprávu se základními údaji o záměru, s informacemi o výsledku provedených průzkumů a měření, o 

splnění podmínek závazných stanovisek dotčených orgánů a rozhodnutí o využití území, bylo-li vydáno, a o jejich 
zapracování do dokumentace,

b)   údaje o předpokládaných účincích záměru na okolí, technický popis postupu a způsobu prací, údaje o násypných 
hmotách, o místě a způsobu uložení vytěžených hmot, o způsobu jejich zhutňování a povrchové úpravě,

c)   situační výkres na podkladě kopie katastrální mapy,
d)   situační výkres v měřítku zpravidla 1 : 500 s vyznačením navrhovaného záměru, pozemků, na nichž se projeví jeho 

důsledky, včetně vyznačení stanovených ochranných nebo bezpečnostních pásem nebo záplavových území. 
Podle povahy a rozsahu záměru se připojí též charakteristické řezy objasňující jejich výškové uspořádání nebo 
vytyčovací výkresy; u technicky jednoduchých záměrů postačí potřebné geometrické parametry určující v 
situačním výkresu jejich polohové a výškové umístění.

        (7)  K ohlášení udržovacích prací podle § 104 odst.  1 písm.  j) stavebník připojí dokumentaci obsahující technický 
popis jejich provedení. K ohlášení stavebních úprav podle § 104 odst.  1 písm.  k) stavebník připojí dokumentaci, která 
obsahuje jednoduchý technický popis jejich provedení a stavební nebo montážní výkresy specifikující navrhované 
stavební úpravy. Vyžaduje-li to zvláštní právní předpis, stavebník přikládá k ohlášení udržovacích prací a stavebních 

úprav požárně bezpečnostní řešení, jehož obsah a rozsah vymezuje zvláštní právní předpis64).
        (8)  Náležitosti ohlášení a obsah a rozsah projektové dokumentace u staveb uvedených v § 104 odst.  1 písm.  a) až 
e) stanoví prováděcí právní předpis.

§ 106
        (1)  Je-li ohlášení úplné a je-li ohlášený stavební záměr v souladu s obecnými požadavky na výstavbu, se závaznými 
stanovisky, popřípadě rozhodnutími dotčených orgánů, s územním rozhodnutím nebo regulačním plánem nebo 
veřejnoprávní smlouvou územní rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem, jde-li o stavbu či terénní úpravu 
podle § 104 odst.  1 písm.  a) až i), nebo s územně plánovací dokumentací, jde-li o stavební úpravu podle § 104 odst.  1 
písm.  k) nebo není přímo dotčeno vlastnické právo nebo právo vyplývající z věcného břemene dalších osob, ledaže by s 
tím tyto osoby vyslovily souhlas, stavební úřad vydá souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru do 30 dnů ode 
dne podání ohlášení.
        (2)  Ohlášení se neprojednává ve stavebním řízení podle § 111 až 113. Na vydání souhlasu s provedením 
ohlášeného stavebního záměru se nevztahují části druhá a třetí správního řádu. Souhlas obsahuje identifikační údaje o 
stavebníkovi, popis druhu a účelu stavebního záměru a dobu trvání u dočasné stavby, identifikační údaje o pozemku 
nebo stavbě, na nichž má být stavební záměr uskutečněn. Ustanovení § 115 odst.  1 se použije přiměřeně. Souhlas 
nabývá právních účinků dnem doručení stavebníkovi. Souhlas se dále doručí osobám uvedeným v § 105 odst.  1 
písm.  f), vlastníkovi stavby, pokud není stavebníkem. Místně příslušnému obecnímu úřadu, pokud není stavebním 
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úřadem, se souhlas doručí spolu s ověřenou dokumentací nebo projektovou dokumentací, vyjma staveb v působnosti 
vojenského nebo jiného stavebního úřadu a stavebníkovi spolu s ověřenou dokumentací nebo projektovou dokumentací a 
štítkem obsahujícím identifikační údaje o ohlášeném stavebním záměru. Souhlas lze přezkoumat v přezkumném řízení, 
které lze zahájit do 1 roku ode dne, kdy souhlas nabyl právních účinků. Rozhodnutí ve věci v přezkumném řízení v prvním 
stupni nelze vydat po uplynutí 15 měsíců ode dne, kdy souhlas nabyl právních účinků.
        (3)  Souhlas platí 2 roky ode dne jeho vydání. Dobu platnosti nelze prodloužit. Souhlas s provedením nepozbývá 
platnosti, bylo-li s prováděním ohlášeného stavebního záměru započato ve lhůtě platnosti.
        (4)  Souhlas s provedením pozbývá platnosti též dne, kdy stavební úřad obdržel sdělení stavebníka, že upustil od 
provádění stavebního záměru, na který byl souhlas vydán; to neplatí, bylo-li s prováděním stavebního záměru již 
započato.
        (5)  Obsahové náležitosti ohlášení a jeho příloh a obsahové náležitosti souhlasu s provedením ohlášeného 
stavebního záměru a jeho příloh stanoví prováděcí právní předpis.

§ 107
        (1)  Dojde-li stavební úřad k závěru, že ohlášení není úplné nebo záměr nesplňuje podmínky pro vydání souhlasu s 
provedením ohlášeného stavebního záměru, rozhodne usnesením o provedení stavebního řízení; toto usnesení se 
oznamuje pouze stavebníkovi a nelze se proti němu odvolat.
        (2)  Stavební řízení je zahájeno dnem podání ohlášení; podané ohlášení se považuje za žádost o stavební povolení. 
Pokud je to pro posouzení stavebního záměru nezbytné, vyzve stavební úřad stavebníka k doplnění žádosti, maximálně 
však v rozsahu jako k žádosti o stavební povolení. Lhůta pro vydání rozhodnutí začíná běžet od právní moci usnesení 
podle odstavce  1.

Stavební řízení
§ 108

        (1)  Stavební povolení se vyžaduje u staveb všeho druhu bez zřetele na jejich stavebně technické provedení, účel a 
dobu trvání, nestanoví-li tento zákon nebo zvláštní právní předpis jinak.
        (2)  Stavební povolení vyžadují změny staveb uvedených v § 104, jejichž provedení by mělo za následek překročení 
jejich parametrů.
        (3)  Stavební řízení se vede také tehdy, jestliže stavební úřad rozhodl usnesením podle § 107, že ohlášený stavební 
záměr projedná ve stavebním řízení. Stavební řízení se nevede, je-li podána žádost o stavební povolení u stavebních 
záměrů podle § 103. Takovou žádost stavební úřad odloží a poučí stavebníka o oprávnění provést stavební záměr. Je-li 
stavebníkem u stavebních záměrů podle § 104 namísto ohlášení podaná žádost o stavební povolení, stavební úřad ji 
posoudí jako ohlášení a postupuje podle § 105 až 107, což stavebníkovi sdělí.

§ 109

        Účastníkem stavebního řízení je pouze

a)   stavebník,
b)   vlastník stavby, na níž má být provedena změna, není-li stavebníkem,
c)    vlastník pozemku, na kterém má být stavba prováděna, není-li stavebníkem, může-li být jeho vlastnické právo k 

pozemku prováděním stavby přímo dotčeno,
d)   vlastník stavby na pozemku, na kterém má být stavba prováděna, a ten, kdo má k tomuto pozemku nebo stavbě 

právo odpovídající věcnému břemenu, mohou-li být jejich práva prováděním stavby přímo dotčena,
e)   vlastník sousedního pozemku nebo stavby na něm, může-li být jeho vlastnické právo prováděním stavby přímo 

dotčeno,
f)     ten, kdo má k sousednímu pozemku právo odpovídající věcnému břemenu, může-li být toto právo prováděním 

stavby přímo dotčeno,
g)   osoba, o které tak stanoví zvláštní právní předpis, pokud mohou být stavebním povolením dotčeny veřejné zájmy 

chráněné podle zvláštních právních předpisů a o těchto věcech nebylo rozhodnuto v územním rozhodnutí.

§ 110

        (1)  Žádost o stavební povolení obsahuje identifikační údaje o stavebníkovi, o pozemku, základní údaje o 
požadovaném záměru, jeho rozsahu a účelu, způsobu a době provádění, údaj o tom, kdo bude stavební záměr provádět, 
a vyjádření vlastníka sousední nemovitosti, je-li třeba, aby umožnil provedení stavebního záměru ze své nemovitosti; u 
dočasné stavby rovněž dobu jejího trvání a návrh úpravy pozemku po jejím odstranění. 

        (2)  K žádosti stavebník připojí

a)   doklady prokazující jeho vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo opatření anebo 
právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku nebo stavbě, pokud nelze tato práva ověřit v katastru 
nemovitostí dálkovým přístupem, a je-li stavebníkem společenství vlastníků jednotek, také smlouvu o výstavbě 
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nebo rozhodnutí shromáždění vlastníků jednotek přijaté podle zvláštního právního předpisu (dále jen „doklad o 
právu“),

b)   projektovou dokumentaci zpracovanou projektantem, která obsahuje průvodní zprávu, souhrnnou technickou 
zprávu, situaci stavby, dokladovou část, zásady organizace výstavby a dokumentaci objektů,

c)    plán kontrolních prohlídek stavby a případně plán provedení kontroly spolehlivosti konstrukcí stavby z hlediska 
jejich budoucího využití zpracovaný nezávislým expertem na náklady stavebníka,

d)   závazná rozhodnutí dotčených orgánů nebo jiné doklady vyžadované zvláštními právními předpisy4),
e)   stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury k možnosti a způsobu napojení nebo k podmínkám 

dotčených ochranných a bezpečnostních pásem.

        (3)  Projektová dokumentace se předkládá ve dvojím vyhotovení, a není-li obecní úřad v místě stavby stavebním 
úřadem, vyjma staveb v působnosti vojenských a jiných stavebních úřadů, předkládá se trojmo. Pokud stavebník není 
vlastníkem stavby, připojuje se jedno další vyhotovení.

        (4)  Pokud předložená projektová dokumentace není zpracována oprávněnou osobou, stavební úřad řízení zastaví; 
usnesení o zastavení řízení se doručuje pouze stavebníkovi.

        (5)  Obsahové náležitosti žádosti o stavební povolení, rozsah a obsah projektové dokumentace stanoví prováděcí 
právní předpis.

        (6)  Stavebník podzemních staveb podléhajících tomuto zákonu není povinen prokazovat vlastnické právo nebo 
právo založené smlouvou provést stavbu nebo opatření nebo právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku nebo 
stavbě, jde-li o veřejně prospěšné stavby, které funkčně ani svou konstrukcí nesouvisejí se stavbami na pozemku ani s 
provozem na něm a které ani jinak nemohou mít vliv na využití pozemku k účelu, pro který je určen.

(7)  V případě řízení s velkým počtem účastníků se v žádosti o stavební povolení účastníci řízení podle § 109 
písm.  e) a f) identifikují označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí přímo dotčených vlivem 
záměru.

§ 111

        (1)  Stavební úřad přezkoumá podanou žádost a připojené podklady z toho hlediska, zda stavbu lze podle nich 
provést, a ověří zejména, zda 

a)   projektová dokumentace je zpracována v souladu s územně plánovací dokumentací, nebylo-li ve věci vydáno 
územní rozhodnutí nebo územní opatření, popřípadě nebyl-li vydán územní souhlas, územním rozhodnutím nebo 
veřejnoprávní smlouvou územní rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem, popřípadě s regulačním 
plánem v rozsahu, ve kterém nahrazuje územní rozhodnutí, a v případě stavebních úprav podmiňujících změnu v 
užívání stavby její soulad s územně plánovací dokumentací,

b)   projektová dokumentace je úplná, přehledná a zda jsou v odpovídající míře řešeny obecné požadavky na výstavbu,
c)    je zajištěn příjezd ke stavbě, včasné vybudování technického, popřípadě jiného vybavení potřebného k řádnému 

užívání stavby vyžadovaného zvláštním právním předpisem,
d)   předložené podklady vyhovují požadavkům uplatněným dotčenými orgány.

        (2)  Stavební úřad ověří rovněž účinky budoucího užívání stavby.

(3)  Pokud žádost neobsahuje požadované náležitosti, stavební úřad vyzve stavebníka k jejímu doplnění a řízení 
přeruší; usnesení o přerušení se doručuje pouze stavebníkovi.

§ 112

        (1)  Stavební úřad oznámí účastníkům řízení, kteří jsou mu známi, a dotčeným orgánům zahájení stavebního řízení 
nejméně 10 dnů před ústním jednáním, které spojí s ohledáním na místě, je-li to účelné. Zároveň upozorní dotčené 
orgány a účastníky řízení, že závazná stanoviska a námitky, popřípadě důkazy mohou uplatnit nejpozději při ústním 
jednání, jinak že k nim nebude přihlédnuto. V případě řízení s velkým počtem účastníků se v oznámení o zahájení řízení 
a v dalších úkonech řízení účastníci řízení podle § 109 písm.  e) a f) identifikují označením pozemků a staveb 
evidovaných v katastru nemovitostí přímo dotčených vlivem záměru.

        (2)  Od ohledání na místě, popřípadě i od ústního jednání může stavební úřad upustit, jsou-li mu dobře známy 
poměry staveniště a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení navrhované stavby a stanovení podmínek k 
jejímu provádění. Upustí-li od ústního jednání, určí lhůtu, která nesmí být kratší než 10 dnů, do kdy mohou dotčené 
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orgány uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své námitky, popřípadě důkazy. Zároveň je upozorní, že k později 
uplatněným závazným stanoviskům, námitkám, popřípadě důkazům nebude přihlédnuto.

(3)  V jednoduchých věcech, zejména lze-li rozhodnout na základě dokladů předložených stavebníkem, rozhodne 
stavební úřad bez zbytečného odkladu, nejdéle však do 60 dnů ode dne zahájení stavebního řízení; ve zvlášť složitých 
případech stavební úřad rozhodne nejdéle do 90 dnů.

§ 113

        (1)  Stavební úřad může ve stavebním řízení na svůj náklad přizvat autorizovaného inspektora; navrhne-li stavebník 
přizvat autorizovaného inspektora, hradí jeho náklady. 

        (2)  Stavební úřad může ve stavebním řízení přizvat na svůj náklad projektanta, kterého stavebník pověřil koordinací 
projektové dokumentace stavby zpracovávané více projektanty nebo koordinací autorského dozoru (dále jen "hlavní 
projektant"); navrhne-li stavebník přizvání hlavního projektanta, hradí jeho náklady.

        (3)  Doručuje-li se účastníkům řízení oznámení o zahájení řízení veřejnou vyhláškou, stavebníkovi a vlastníkovi 
stavby, na které má být provedena změna, se oznámení doručuje do vlastních rukou.

§ 114

Námitky účastníků řízení

        (1)  Účastník řízení může uplatnit námitky proti projektové dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavby nebo 
požadavkům dotčených orgánů, pokud je jimi přímo dotčeno jeho vlastnické právo nebo právo založené smlouvou 
provést stavbu nebo opatření nebo právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku nebo stavbě. Účastník řízení ve 
svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek; k 
námitkám, které překračují rozsah uvedený ve větě první, se nepřihlíží.

        (2)  K námitkám účastníků řízení, které byly nebo mohly být uplatněny při územním řízení, při pořizování regulačního 
plánu nebo při vydání územního opatření o stavební uzávěře anebo územního opatření o asanaci území, se nepřihlíží.

        (3)  Námitku, o které nedošlo k dohodě mezi účastníky řízení, stavební úřad posoudí na základě obecných 
požadavků na výstavbu, závazných stanovisek, popřípadě rozhodnutí dotčených orgánů nebo technických norem, pokud 
taková námitka nepřesahuje rozsah jeho působnosti. Nedošlo-li k dohodě o námitce občanskoprávní povahy, stavební 
úřad si o ní učiní úsudek a rozhodne ve věci; to neplatí v případě námitek týkajících se existence práva nebo rozsahu 
vlastnických práv.

(4)  O podmínkách pro uplatňování námitek podle odstavců 1 a 2 musí být účastníci řízení poučeni v oznámení o 
zahájení řízení.

§ 115

Stavební povolení

        (1)  Ve stavebním povolení stavební úřad stanoví podmínky pro provedení stavby, a pokud je to třeba, i pro její 
užívání. Podmínkami zabezpečí ochranu veřejných zájmů a stanoví zejména návaznost na jiné podmiňující stavby a 
zařízení, dodržení obecných požadavků na výstavbu, včetně požadavků na bezbariérové užívání stavby, popřípadě 
technických norem. Podle potřeby stanoví, které fáze výstavby mu stavebník oznámí za účelem provedení kontrolních 
prohlídek stavby; může též stanovit, že stavbu lze užívat jen na základě kolaudačního souhlasu.

        (2)  U stavby obsahující technologické zařízení, u něhož je třeba ověřit způsobilost k bezpečnému užívání, dodržení 

podmínek stavebního povolení nebo integrovaného povolení podle zvláštního právního předpisu9), stavební úřad může 
uložit ve stavebním povolení provedení zkušebního provozu. V takovém případě předem projedná se stavebníkem dobu 
trvání zkušebního provozu.

        (3)  Po dni nabytí právní moci stavebního povolení stavební úřad zašle stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené 
projektové dokumentace spolu se štítkem obsahujícím identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené 
projektové dokumentace zašle vlastníkovi stavby, pokud není stavebníkem.

        (4)  Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci. 
Dobu platnosti stavebního povolení může stavební úřad prodloužit na odůvodněnou žádost stavebníka podanou před 
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jejím uplynutím. Podáním žádosti se staví běh lhůty platnosti stavebního povolení. Stavební povolení pozbývá platnosti 
též dnem, kdy stavební úřad obdrží oznámení stavebníka o tom, že od provedení svého záměru upouští; to neplatí, 
jestliže stavba již byla zahájena.

        (5)  Účastníkům řízení, kteří byli o zahájení stavebního řízení uvědoměni veřejnou vyhláškou, se stavební povolení 
oznamuje doručením veřejnou vyhláškou. Stavebníkovi a vlastníkovi stavby, na které má být provedena změna, se však 
doručuje stavební povolení do vlastních rukou.

        (6)  Obsahové náležitosti stavebního povolení a štítku s identifikačními údaji stanoví prováděcí právní předpis.

§ 116

Veřejnoprávní smlouva

        (1)  U staveb vyžadujících stavební povolení může stavební úřad uzavřít se stavebníkem veřejnoprávní smlouvu o 
provedení stavby, která nahradí stavební povolení.
        (2)  Stavebník předloží stavebnímu úřadu návrh veřejnoprávní smlouvy, který obsahuje označení smluvních stran, 
základní údaje o požadovaném záměru, jeho rozsahu a účelu, způsobu a době provádění, u dočasné stavby rovněž dobu 
jejího trvání a návrh úpravy pozemku po jejím odstranění, označení pozemků, na kterých se stavba povoluje, podmínky 
pro provádění stavby, popřípadě pro její užívání a podmínky vyplývající ze závazných stanovisek dotčených orgánů, k 
jejichž splnění se zavazuje. Stavebník v návrhu veřejnoprávní smlouvy uvede osoby, které by byly účastníky stavebního 
řízení, pokud by bylo vedeno. K návrhu připojí projektovou dokumentaci a další podklady v rozsahu jako k žádosti o 
stavební povolení. Projektová dokumentace se předkládá ve dvojím vyhotovení, a není-li obecní úřad v místě stavby 
stavebním úřadem, vyjma staveb v působnosti vojenských a jiných stavebních úřadů, předkládá se trojmo. Pokud 
stavebník není vlastníkem stavby, připojuje se jedno další vyhotovení.
        (3)  Stavební úřad přezkoumá, zda návrh veřejnoprávní smlouvy obsahuje náležitosti podle odstavce  2, zda 
projektová dokumentace byla zpracována projektantem a zda návrh splňuje hlediska uvedená v § 111 odst.  1 a 2. 
Stavební úřad návrh veřejnoprávní smlouvy do 30 dnů ode dne předložení přijme, nebo odmítne a sdělí stavebníkovi 
důvody odmítnutí; návrh odmítne vždy, pokud projektová dokumentace není zpracována projektantem.
        (4)  Stavebník zajistí souhlasy osob, které by byly účastníky stavebního řízení, s uzavřenou veřejnoprávní smlouvou. 
Stavebník je povinen předložit stavebnímu úřadu veřejnoprávní smlouvu k vyznačení účinnosti spolu se souhlasy osob, 
které by byly účastníky stavebního řízení. Po vyznačení účinnosti smlouvy stavební úřad ověří projektovou dokumentaci. 
Jedno její vyhotovení si ponechá, druhé bez zbytečného odkladu doručí stavebníkovi spolu se štítkem obsahujícím 
identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace doručí vlastníkovi stavby, pokud 
není stavebníkem, a místně příslušnému obecnímu úřadu, pokud není stavebním úřadem, vyjma stavby v působnosti 
vojenského nebo jiného stavebního úřadu.
        (5)  Účinky veřejnoprávní smlouvy zanikají uplynutím 2 let ode dne její účinnosti, nebyla-li stavba v této lhůtě 
zahájena. Účinky veřejnoprávní smlouvy lze prodloužit; odstavce  1 až 4 se použijí přiměřeně. Návrh na prodloužení 
účinnosti musí být předložen před zánikem účinků veřejnoprávní smlouvy. V případě, že osoba, která by byla účastníkem 
stavebního řízení, nevyjádří souhlas s prodloužením účinnosti veřejnoprávní smlouvy, stavební úřad rozhodne o jejím 
prodloužení postupem podle § 115 odst.  4; v takovém případě se návrh na prodloužení účinnosti veřejnoprávní smlouvy 
považuje za žádost podle § 115 odst.  4.
        (6)  Stavebník může odstoupit od veřejnoprávní smlouvy na základě oznámení stavebnímu úřadu, že od svého 
záměru upouští; to neplatí, jestliže stavba již byla zahájena. Veřejnoprávní smlouvu lze změnit na základě dohody 
stavebního úřadu a stavebníka postupem podle odstavců 1 až 4.
        (7)  Veřejnoprávní smlouvu lze přezkoumat z moci úřední v přezkumném řízení podle správního řádu. Přezkumné 
řízení lze zahájit nejpozději do 1 roku od účinnosti veřejnoprávní smlouvy. Rozhodnutí ve věci v přezkumném řízení v 
prvním stupni nelze vydat po uplynutí 15 měsíců ode dne účinnosti veřejnoprávní smlouvy.
        (8)  Obsahové náležitosti veřejnoprávní smlouvy, která nahradí stavební povolení, a obsah a rozsah projektové 
dokumentace stanoví prováděcí právní předpis.

Oznámení stavebního záměru s certifikátem
autorizovaného inspektora

§ 117
        (1)  Uzavře-li stavebník smlouvu s autorizovaným inspektorem o kontrole projektové dokumentace stavby, kterou 
hodlá provést, může autorizovaný inspektor posoudit projektovou dokumentaci místo stavebního úřadu z hledisek 
uvedených v § 111 odst.  1 a 2, pokud nejde o stavbu, která je označena zvláštním právním předpisem jako nezpůsobilá 
k posouzení autorizovaným inspektorem, nebo o které tak rozhodl stavební úřad v územním rozhodnutí v případech 
významných vlivů na životní prostředí nebo vlivů na jiné pozemky a stavby se společnou hranicí se stavebním 
pozemkem. Uzavření smlouvy je autorizovaný inspektor povinen oznámit stavebnímu úřadu bez zbytečného odkladu.
        (2)  Stavebník je oprávněn provést stavbu vyžadující jinak stavební povolení na základě oznámení stavebního 
záměru stavebnímu úřadu autorizovaným inspektorem, který posoudil projektovou dokumentaci stavby a k oznámení 
připojil
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a)   certifikát autorizovaného inspektora, ne starší 3 měsíců,
b)   projektovou dokumentaci zpracovanou projektantem,
c)   plán kontrolních prohlídek,
d)   doklad o právu stavebníka podle § 110 odst.  2 písm.  a),
e)   závazná stanoviska, popřípadě rozhodnutí dotčených orgánů nebo jiné doklady vyžadované zvláštními právními 

předpisy,
f)    souhlasy osob, které by byly jinak účastníky stavebního řízení podle § 109, s oznamovaným stavebním záměrem, 

včetně souhlasů vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury k možnosti a způsobu napojení.
Projektová dokumentace se předkládá v jednom vyhotovení; není-li obecní úřad stavebním úřadem, předkládá se dvojmo.
        (3)  Autorizovaný inspektor vystavením certifikátu osvědčuje, že posoudil projektovou dokumentaci stavby a k ní 
připojené doklady podle § 111 odst.  1 a 2 a navrhovaná stavba splňuje zákonem stanovené podmínky pro její provedení 
z těchto hledisek. Na projektové dokumentaci stavby tuto skutečnost vyznačí, uvede své jméno a příjmení, datum 
vystavení certifikátu a opatří je svým podpisem a otiskem razítka s malým státním znakem. Certifikát autorizovaného 
inspektora musí obsahovat kromě identifikačních údajů stavebníka, druhu, účelu a doby trvání stavby a identifikačních 
údajů o projektové dokumentaci stavby vyhodnocení, zda a jak jsou splněny požadavky § 111 odst.  1 a 2 s podrobným 
popisem posuzování navrhované stavby s uvedením, jak jsou respektovány zejména podmínky územního rozhodnutí
nebo územního souhlasu anebo veřejnoprávní smlouvy nahrazující územní rozhodnutí, popřípadě regulačního plánu, 
obecné požadavky na výstavbu a požadavky uplatněné dotčenými orgány a vlastníky dopravní a technické infrastruktury. 
K certifikátu autorizovaný inspektor vždy připojí návrh plánu kontrolních prohlídek stavby. Souhlas osob, které by byly 
jinak účastníky stavebního řízení podle § 109, se stavbou musí být vyznačen v rozhodující výkresové části projektové 
dokumentace stavby; stavební úřad sdělí na požádání informace o osobách, které by byly účastníky stavebního řízení 
podle § 109 písm.  g).
        (4)  Stavební úřad vyvěsí bez zbytečného odkladu na úřední desce oznámení stavebního záměru po dobu nejméně 
30 dnů a osobám, které by jinak byly účastníky stavebního řízení, umožní nahlížet do podkladů připojených k oznámení 
stavebního záměru včetně certifikátu. Ve lhůtě 30 dnů ode dne vyvěšení oznámení stavebního záměru mohou tyto osoby 
podat proti oznámenému stavebnímu záměru námitky pouze z důvodu, že neodpovídá podkladům, na základě kterých 
udělily svůj souhlas, nebo z důvodu, že jejich souhlas nebyl opatřen; k jiným námitkám se nepřihlíží. Ve stejné lhůtě může 
stavební úřad nebo dotčený orgán uplatnit proti oznámení stavebního záměru výhrady, má-li za to, že se jedná o stavbu 
nezpůsobilou k posouzení autorizovaným inspektorem podle odstavce  1, oznámení nesplňuje zákonem stanovené 
podmínky a neobsahuje náležitosti podle odstavce  2, autorizovaný inspektor porušil při vystavení certifikátu zákaz 
činnosti podle § 148, při posouzení stavby nebyly splněny požadavky podle § 111 odst.  1 a 2 nebo ve věci probíhá 
stavební řízení, které nebylo dosud pravomocně ukončeno.
        (5)  Podání námitky nebo uplatnění výhrady podle odstavce  4 má odkladný účinek a právo provést stavbu 
nevznikne. Stavební úřad oznámí podání námitek nebo uplatnění výhrady stavebníkovi a věc předloží do 15 dnů k 
rozhodnutí správnímu orgánu, který by byl jinak příslušný k odvolání proti stavebnímu povolení. Správní orgán přezkoumá 
oznámení stavebního záměru z hlediska souladu s právními předpisy podle odstavce  4 a rozhodne

a)   o tom, že oznámení nemá právní účinky, jestliže oznámený stavební záměr je v rozporu s právními předpisy, nebo
b)   o zamítnutí námitek nebo výhrad pro nepřípustnost nebo pro nedůvodnost.

Rozhodnutí se doručuje stavebníkovi, autorizovanému inspektorovi a osobám, které podaly námitky. Proti rozhodnutí se 
nelze odvolat. Spis se ukládá u stavebního úřadu.
        (6)  Stavebníkovi vznikne právo provést oznámený stavební záměr marným uplynutím lhůty podle odstavce  4 nebo 
dnem následujícím po dni, kdy mu bylo oznámeno rozhodnutí podle odstavce  5 písm.  b).
        (7)  Stavební úřad na požádání stavebníka vyznačí vznik oprávnění na kopii oznámení s uvedením označení 
stavebního úřadu, čísla jednacího, data vyznačení, jména a příjmení oprávněné osoby s připojením podpisu a otisku 
úředního razítka. Po vzniku práva provést oznámený stavební záměr stavební úřad zašle stavebníkovi štítek obsahující 
identifikační údaje o povolené stavbě, včetně uvedení identifikačních údajů autorizovaného inspektora a uvedení dne 
vzniku práva provést stavbu. Právo provést stavbu zanikne, nebyla-li stavba zahájena do dvou let. Lhůta začíná běžet 
dnem následujícím po dni vzniku oprávnění podle odstavce  6. Stavební úřad může tuto lhůtu prodloužit na odůvodněnou 
žádost stavebníka podanou před jejím uplynutím. Podáním žádosti se běh lhůty staví.
        (8)  Oznámení stavebního záměru, certifikát, ověřenou projektovou dokumentaci stavby eviduje a ukládá stavební 
úřad (§ 167). Obsahové náležitosti oznámení stavebního záměru, certifikátu a štítku podle odstavce  7 stanoví prováděcí 
právní předpis.

§ 118

Změna stavby před jejím dokončením

        (1)  Stavebník je povinen provádět stavbu v souladu s jejím povolením vydaným podle tohoto zákona. Za povolení 
stavby se považuje souhlas stavebního úřadu s provedením stavebního záměru podle § 106, stavební povolení podle § 
115, veřejnoprávní smlouva podle § 116, oznámený vznik oprávnění podle § 117, opakované stavební povolení a 
dodatečné povolení stavby podle § 129, územní rozhodnutí, ve kterém stavební úřad podle § 78 odst.  6 stanovil, že k 
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provedení stavby nebude vyžadovat ohlášení nebo územní rozhodnutí u stavebních záměrů podle § 103. Změnu stavby 
před jejím dokončením lze povolit před zahájením stavby nebo v průběhu provádění stavby.
        (2)  Změnu stavby před jejím dokončením lze povolit jen v souladu s územním rozhodnutím nebo jiným úkonem 
nahrazujícím územní rozhodnutí; vyžaduje-li změna stavby před jejím dokončením změnu územního rozhodnutí, je 
možné rozhodnout o této změně ve spojeném řízení, ustanovení § 94 a 94a se použijí přiměřeně.
        (3)  Stavební úřad může na žádost stavebníka nebo jeho právního nástupce povolit změnu stavby před jejím 
dokončením. Žádost obsahuje kromě obecných náležitostí popis změn a jejich porovnání s povolením stavby a s 
ověřenou projektovou dokumentací. K žádosti připojí projektovou dokumentaci změn stavby, popřípadě kopii ověřené 
projektové dokumentace, do které projektant vyznačí navrhované změny. Žádost o změnu stavby před dokončením 
stavební úřad projedná s účastníky stavebního řízení a dotčenými orgány v rozsahu, v jakém se změna přímo dotýká 
práv účastníků stavebního řízení, jakož i zájmů chráněných zvláštními právními předpisy. Na řízení a povolení změny 
stavby před dokončením se vztahují přiměřeně ustanovení o stavebním řízení.
        (4)  Změnu ohlášené stavby lze provést na základě ohlášení. Přitom se postupuje přiměřeně podle § 105 až 107. To 
platí i pro změnu stavby prováděné podle územního rozhodnutí (§ 78 odst.  6) nebo územního souhlasu (§ 78 odst.  4). 
Změnu stavby před dokončením je možné provést na základě veřejnoprávní smlouvy za podmínek § 116, změnu stavby 
prováděné podle veřejnoprávní smlouvy lze dohodnout podle § 166 správního řádu, podmínkou účinnosti veřejnoprávní 
smlouvy v těchto případech je souhlas osob, které by byly účastníky stavebního řízení podle odstavce  3.
        (5)  Změna stavby před dokončením může být prováděna na základě oznámení stavebnímu úřadu za podmínek § 
117.
        (6)  Změnu stavby, která se nedotýká práv ostatních účastníků stavebního řízení, může stavební úřad schválit 
rozhodnutím vydaným na místě při kontrolní prohlídce stavby. Rozhodnutí je stavebníkovi oznámeno zápisem do 
stavebního deníku nebo jednoduchého záznamu o stavbě; stavební úřad jej následně bez zbytečného odkladu 
zaznamená do spisu, podle okolností vyznačí změnu též v ověřené projektové dokumentaci. Může tak učinit, jen pokud 
se změna nedotýká podmínek územního rozhodnutí, veřejných zájmů chráněných zvláštními právními předpisy nebo v 
případě, kdy příslušný dotčený orgán písemně anebo prohlášením do protokolu se změnou souhlasí.

Díl 2

Užívání staveb

§ 119

(1)  Dokončenou stavbu, popřípadě část stavby schopnou samostatného užívání uvedenou v § 103 odst.  1 písm.  e) 
bodech 4 až 8, nebo stavbu, popřípadě část stavby schopnou samostatného užívání, pokud vyžadovala stavební 
povolení nebo ohlášení stavebnímu úřadu podle § 104 odst.  1 písm.  a) až d) a k), nebo stavby ohlašované podle 

zvláštního právního předpisu65) anebo byla prováděna na podkladě veřejnoprávní smlouvy podle § 116 nebo certifikátu 
autorizovaného inspektora podle § 117, byla dokončována podle opakovaného stavebního povolení nebo dodatečného 
povolení stavby podle § 129 lze užívat na základě oznámení stavebnímu úřadu (§ 120) nebo kolaudačního souhlasu. 
Stavebník zajistí, aby byly před započetím užívání stavby provedeny a vyhodnoceny zkoušky a měření předepsané 

zvláštními právními předpisy41).
(2)  Stavební úřad při uvádění stavby do užívání zkoumá, zda stavba byla provedena v souladu s rozhodnutím o 

umístění nebo jiným úkonem nahrazujícím územní rozhodnutí a povolením stavby a dokumentací, nebo ověřenou 
projektovou dokumentací, v souladu se stanovisky nebo závaznými stanovisky, popřípadě rozhodnutími dotčených 
orgánů, byla-li vydána podle zvláštních právních předpisů, a zda jsou dodrženy obecné požadavky na výstavbu. Dále 
zkoumá, zda skutečné provedení stavby nebo její užívání nebude ohrožovat život a veřejné zdraví, život nebo zdraví 
zvířat, bezpečnost anebo životní prostředí.

(3)  Dojde-li během provádění stavby ke změně českých technických norem nebo jiných technických předpisů, podle 
nichž byla zpracována dokumentace nebo projektová dokumentace, posuzuje se stavba podle technických norem nebo 
jiných technických předpisů, které platily v době, kdy byla dokumentace nebo projektová dokumentace zpracována.

§ 120

        (1)  Stavebník je povinen oznámit stavebnímu úřadu záměr započít s užíváním stavby nejméně 30  dnů předem, 
nejde-li o stavbu uvedenou v § 122. V oznámení stavebník uvede označení stavby, údaje o umístění a povolení stavby, 
předpokládaný termín dokončení stavby a zahájení jejího užívání. S užíváním stavby pro účel, k němuž byla stavba 
povolena, může být započato následující den po kontrolní prohlídce stavby, při které stavební úřad do protokolu 
zaznamená ověření splnění podmínek podle § 119 odst.  2, nebo pokud do 30 dnů od oznámení stavební úřad 
rozhodnutím, které je prvním úkonem v řízení, užívání stavby nezakáže. 

        (2)  Stavební úřad užívání stavby zakáže, jestliže na základě závěrečné kontrolní prohlídky zjistí, že nejsou splněny 
podmínky podle § 119 odst.  2. Obdobně postupuje stavební úřad u stavby provedené v rozporu se stavebním povolením 
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či ohlášením nebo užívané bez předchozího oznámení. Odvolání proti rozhodnutí o zákazu užívání stavby nemá 
odkladný účinek.

        (3)  Účastníkem řízení podle odstavce 2 je pouze stavebník. Pokud změnu stavby prováděla jako stavebník jiná 
osoba na základě dohody s vlastníkem, je účastníkem řízení též vlastník stavby.

        (4)  Po odstranění nedostatků, pro které bylo podle odstavce 2 užívání stavby zakázáno, může být s jejím užíváním 
započato jen na základě písemného souhlasu stavebního úřadu, že stavbu lze užívat.

(5)  Na požádání stavebníka stavební úřad vyznačí datum vzniku práva užívat stavbu na kopii oznámení. Dále uvede 
označení stavebního úřadu, číslo jednací, datum vyznačení, otisk úředního razítka, jméno a příjmení oprávněné úřední 
osoby a její podpis.

        (6)  Náležitosti oznámení podle odstavce 1 stanoví prováděcí právní předpis.

§ 121

        (1) Stavebník předloží stavebnímu úřadu spolu s oznámením o užívání stavby podle § 120 odst.  1, popřípadě se 

žádostí o vydání kolaudačního souhlasu, údaje určující polohu definičního bodu stavby a adresního místa41a), 
dokumentaci skutečného provedení stavby, pokud při jejím provádění došlo k nepodstatným odchylkám oproti vydanému 
stavebnímu povolení, ohlášení stavebnímu úřadu nebo ověřené projektové dokumentaci. Jde-li o stavbu technické nebo 
dopravní infrastruktury, předloží dokumentaci geodetické části skutečného provedení stavby. Pokud je stavba předmětem 

evidence v katastru nemovitostí22) nebo její výstavbou dochází k rozdělení pozemku, doloží stavebník též geometrický 
plán. Pokud se stavba nachází na území obce, která vede technickou mapu obce a pro účely jejího vedení vydala obecně 

závaznou vyhlášku66), stavebník rovněž doloží doklad o tom, že příslušnému obecnímu úřadu byly ohlášeny a doloženy 
změny týkající se obsahu technické mapy obce.

        (2)  Pokud stavbou vzniká nová budova, které se přiděluje číslo popisné nebo evidenční41b), případně číslo 
orientační, stavební úřad po předložení podkladů uvedených v odstavci  1 vyzve písemně příslušnou obec o přidělení 
čísla popisného nebo evidenčního, případně orientačního.

§ 122

Kolaudační souhlas

        (1)  Stavba, jejíž vlastnosti nemohou budoucí uživatelé ovlivnit, například nemocnice, škola, nájemní bytový dům, 
stavba pro obchod a průmysl, stavba pro shromažďování většího počtu osob, stavba dopravní a občanské infrastruktury, 
stavba pro ubytování odsouzených a obviněných, dále stavba, u které bylo stanoveno provedení zkušebního provozu, a 
změna stavby, která je kulturní památkou, může být užívána pouze na základě kolaudačního souhlasu. Souhlas vydává 
na žádost stavebníka příslušný stavební úřad. Stavebník v žádosti uvede identifikační údaje o stavbě a předpokládaný 
termín jejího dokončení. Pro vydání kolaudačního souhlasu stavebník opatří závazná stanoviska dotčených orgánů k 

užívání stavby vyžadovaná zvláštními právními předpisy4). Pokud je stavba předmětem evidence v katastru 

nemovitostí22), zajistí stavebník geometrický plán.

        (2)  Stavební úřad do 15 dnů ode dne doručení žádosti stavebníka stanoví termín provedení závěrečné kontrolní 
prohlídky stavby a současně uvede, které doklady při ní stavebník předloží. Závěrečná kontrolní prohlídka stavby musí 
být vykonána do 60 dnů ode dne doručení žádosti o vydání kolaudačního souhlasu.

(3)  Při závěrečné kontrolní prohlídce stavební úřad zkoumá splnění podmínek podle § 119 odst.  2. Jestliže stavební 
úřad nezjistí závady bránící bezpečnému užívání stavby nebo rozpor s podmínkami § 119 odst.  2, vydá do 15 dnů ode 
dne provedení závěrečné kontrolní prohlídky kolaudační souhlas, který je dokladem o povoleném účelu užívání stavby. 
Na vydávání kolaudačního souhlasu se nevztahují části druhá a třetí správního řádu. Souhlas lze přezkoumat v 
přezkumném řízení, které lze zahájit do 1 roku ode dne, kdy souhlas nabyl právních účinků. Rozhodnutí ve věci v 
přezkumném řízení v prvním stupni nelze vydat po uplynutí 15 měsíců ode dne, kdy souhlas nabyl právních účinků.

        (4)  Jsou-li na stavbě zjištěny závady bránící jejímu bezpečnému užívání nebo rozpor s podmínkami § 119 odst.  2, 
stavební úřad kolaudační souhlas nevydá a rozhodnutím, které je prvním úkonem v řízení, užívání stavby zakáže; 
účastníkem řízení je stavebník, vlastník stavby, popřípadě budoucí uživatel stavby. Odvolání proti rozhodnutí nemá 
odkladný účinek. Stavebník oznámí písemně odstranění nedostatků stavebnímu úřadu, který po ověření, že oznámení 
odpovídá skutečnosti, vydá kolaudační souhlas do 15 dnů ode dne, kdy mu došlo oznámení stavebníka.
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        (5)  Stavebník může doložit žádost o vydání kolaudačního souhlasu podle odstavce 1 též odborným posudkem 
(certifikátem) autorizovaného inspektora. V takovém případě může stavební úřad upustit od závěrečné kontrolní prohlídky 
stavby a vydat kolaudační souhlas na základě tohoto posudku.

        (6)  Obsahové náležitosti žádosti o vydání kolaudačního souhlasu a náležitosti kolaudačního souhlasu, obsah a 
strukturu certifikátu stanoví prováděcí právní předpis.

§ 123

Předčasné užívání stavby

        (1)  Stavební úřad může na žádost stavebníka vydat časově omezené povolení k předčasnému užívání stavby před 
jejím úplným dokončením, pokud to nemá podstatný vliv na uživatelnost stavby, neohrozí to bezpečnost a zdraví osob 
nebo zvířat anebo životní prostředí. U stavby prováděné dodavatelsky stavebník k žádosti připojí dohodu se zhotovitelem 
stavby, obsahující jeho souhlas, popřípadě sjednané podmínky předčasného užívání stavby; u ostatních staveb navrhne 
stavebník podmínky předčasného užívání stavby v žádosti. Účastníkem řízení je stavebník, zhotovitel stavby a vlastník 
stavby.

        (2)  Stavebník k žádosti o předčasné užívání stavby doloží závazná stanoviska, popřípadě stanoviska dotčených 

orgánů a údaje určující polohu definičního bodu stavby a adresního místa41a). Pokud stavební úřad vydá povolení k 
předčasnému užívání stavby, stavební úřad postupuje obdobně podle § 121 odst.  2.

        (3)  Nejsou-li splněny podmínky podle odstavce 1 pro povolení předčasného užívání stavby, stavební úřad žádost 
zamítne.

        (4)  Po dokončení stavby se podle okolností postupuje podle § 122, popřípadě podle § 120 nebo 124.

        (5)  Náležitosti žádosti o předčasné užívání stavby stanoví prováděcí právní předpis.

§ 124

Zkušební provoz

(1)  Zkušebním provozem stavby se ověřuje funkčnost a vlastnosti provedené stavby podle dokumentace či 
projektové dokumentace. Zkušební provoz stavební úřad povolí na odůvodněnou žádost stavebníka nebo nařídí na 
základě požadavku dotčeného orgánu nebo v jiném odůvodněném případě. V rozhodnutí uvede zejména dobu trvání 
zkušebního provozu stavby, a je-li to nutné, stanoví pro něj podmínky, popřípadě podmínky pro plynulý přechod 
zkušebního provozu do užívání stavby. Vyhodnocení výsledků zkušebního provozu stavebník připojí k žádosti o vydání 
kolaudačního souhlasu. Zkušební provoz lze povolit jen na základě souhlasného závazného stanoviska, popřípadě 
rozhodnutí dotčeného orgánu. Stavební úřad může též v případě nutnosti pro provedení zkušebního provozu uloženého 
podle § 115 odst.  2 stanovit novým rozhodnutím další podmínky. Za doby trvání zkušebního provozu lze bez 
předchozího řízení vydat nové rozhodnutí o prodloužení doby trvání zkušebního provozu.

        (2)  Účastníkem řízení podle odstavce 1 je stavebník a vlastník stavby.

§ 125

Dokumentace skutečného provedení stavby

        (1)  Vlastník stavby je povinen uchovávat po celou dobu trvání stavby ověřenou dokumentaci odpovídající jejímu 
skutečnému provedení podle vydaných povolení. V případech, kdy dokumentace stavby nebyla vůbec pořízena, 
nedochovala se nebo není v náležitém stavu, je vlastník stavby povinen pořídit dokumentaci skutečného provedení 
stavby. Při změně vlastnictví ke stavbě odevzdá dosavadní vlastník dokumentaci novému vlastníkovi stavby.

        (2)  Nejsou-li zachovány doklady, z nichž by bylo možné zjistit účel, pro který byla stavba povolena, platí, že stavba 
je určena k účelu, pro který je svým stavebně technickým uspořádáním vybavena. Jestliže vybavení stavby vyhovuje 
několika účelům, má se za to, že stavba je určena k účelu, ke kterému se užívá bez závad.

        (3)  Neplní-li vlastník stavby povinnost podle odstavce 1, stavební úřad mu nařídí, aby pořídil dokumentaci 
skutečného provedení stavby. Pokud není nezbytná úplná dokumentace skutečného provedení stavby, uloží stavební 
úřad pouze pořízení zjednodušené dokumentace (pasport stavby), pokud ji stavebník nepořídil sám.

Page 57 of 93183/2006 Sb. Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)

4.12.2013http://www.esipa.cz/sbirka/sbsrv.dll/sb?PRINT=1&amp;DR=AZ&amp;CP=2006s183-...



        (4)  Není-li třeba dokumentaci pořízenou podle odstavce 1 nebo 3 doplnit, změnit nebo jinak přepracovat, stavební 
úřad ji ověří a po jednom ověřeném vyhotovení zašle vlastníkovi stavby a obecnímu úřadu, v jehož správním obvodu se 
stavba nachází, není-li sám stavebním úřadem, vyjma stavby v působnosti vojenského nebo jiného stavebního úřadu. To 
platí i pro dokumentaci skutečného provedení stavby předloženou stavebnímu úřadu spolu s oznámením o užívání stavby 
podle § 120 odst.  1, popřípadě se žádostí o vydání kolaudačního souhlasu.

        (5)  Za vlastníka stavby podle odstavců 1, 3 a 4 se považuje společenství vlastníků jednotek podle zvláštního 

právního předpisu35).

        (6)  Rozsah a obsah dokumentace skutečného provedení stavby stanoví prováděcí právní předpis.

Změna v užívání stavby

§ 126

        (1)  Stavbu lze užívat jen k účelu vymezenému zejména v kolaudačním rozhodnutí, v oznámení o užívání stavby 
nebo v kolaudačním souhlasu. Nevyžaduje-li stavba kolaudaci podle § 119 odst.  1, lze ji užívat jen k účelu vymezenému 
v povolení stavby.

        (2)  Změna v účelu užívání stavby, v jejím provozním zařízení, ve způsobu výroby nebo v jejím podstatném rozšíření 
a změna v činnosti, jejíž účinky by mohly ohrozit život a veřejné zdraví, život a zdraví zvířat, bezpečnost nebo životní 
prostředí, nebo změna doby trvání dočasné stavby, je přípustná jen na základě souhlasu nebo povolení stavebního 
úřadu. Ustanovení § 81 není dotčeno.

        (3)  Změna v užívání stavby musí být v souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování, 
s obecnými požadavky na výstavbu, s veřejnými zájmy chráněnými tímto zákonem a se zvláštními právními předpisy.

(4)  Pokud je změna v užívání stavby podmíněna změnou dokončené stavby, která vyžaduje ohlášení nebo stavební 
povolení, stavební úřad projedná změnu dokončené stavby. Podle charakteru změny dokončené stavby se postupuje 
podle § 78 až 96a a § 104 až 117. V ohlášení nebo v žádosti o stavební povolení nebo v oznámení podle § 117 se 
současně uvede navrhovaná změna v užívání. Po dokončení změny stavby se podle okolností postupuje podle § 120 
nebo 122; v oznámení užívání nebo v žádosti o kolaudační souhlas se současně uvede nový účel užívání.

§ 127
        (1)  Změnu v užívání stavby, která není podmíněna změnou dokončené stavby, oznamuje stavebnímu úřadu osoba, 
která má ke stavbě vlastnické právo nebo prokáže právo změnit užívání stavby. Oznámení obsahuje popis a odůvodnění 
zamýšlené změny, její rozsah a důsledky. K oznámení se připojí doklad o vlastnickém právu ke stavbě, nelze-li vlastnické 
právo ověřit v katastru nemovitostí dálkovým přístupem, popřípadě souhlas vlastníka stavby se změnou v užívání, 
dokumentace s vyznačením stávajícího a nového způsobu užívání jednotlivých místností a prostorů, stanoviska vlastníků 
veřejné dopravní a technické infrastruktury, na kterou je stavba napojena, pokud to změna v užívání stavby vyžaduje, a 

závazná stanoviska, popřípadě rozhodnutí dotčených orgánů vyžadovaná zvláštními právními předpisy4).
        (2)  Je-li oznámení úplné a oznámená změna v účelu užívání splňuje podmínky podle § 126 odst.  3, nedotýká se 
práv třetích osob, nevyžaduje podrobnější posouzení účinků na okolí, nevyžaduje zkušební provoz nebo není třeba 
stanovit podmínky pro užívání nebo podmínky k zajištění ochrany veřejných zájmů, stavební úřad vydá souhlas se 
změnou v užívání stavby do 30 dnů ode dne podání oznámení.
        (3)  Na vydání souhlasu se změnou v užívání stavby se nevztahují části druhá a třetí správního řádu. Souhlas 
obsahuje identifikační údaje o oznamovateli, popis stavby, dosavadní účel užívání a vymezení nového účelu užívání. 
Souhlas nabývá právních účinků dnem doručení oznamovateli. Souhlas se doručí dotčeným orgánům a vlastníkovi 
stavby, pokud není oznamovatelem. Oznamovateli se doručí spolu s ověřenou dokumentací nebo projektovou 
dokumentací. Souhlas lze přezkoumat v přezkumném řízení, které lze zahájit do 1 roku ode dne, kdy souhlas nabyl 
právních účinků. Rozhodnutí ve věci v přezkumném řízení v prvním stupni nelze vydat po uplynutí 15 měsíců ode dne, 
kdy souhlas nabyl právních účinků.
        (4)  Dojde-li stavební úřad k závěru, že oznámení není úplné nebo změna v užívání stavby nesplňuje podmínky pro 
vydání souhlasu se změnou v užívání stavby, rozhodne usnesením, že oznámenou změnu v užívání projedná v řízení; 
toto usnesení se oznamuje pouze oznamovateli a nelze se proti němu odvolat. Podané oznámení se považuje za žádost 
o povolení změny v užívání stavby; řízení je zahájeno dnem podání oznámení. Lhůta pro vydání rozhodnutí začíná běžet 
od právní moci usnesení. Pokud je to pro posouzení změny v užívání stavby nezbytné, vyzve stavební úřad 
oznamovatele k doplnění dalších podkladů. Bude-li oprávněnou osobou podána žádost o povolení, je zahájeno řízení a 
usnesení se nevydává. Povolení ke změně v užívání stavby obsahuje kromě náležitostí souhlasu podmínky pro nový účel 
užívání stavby, kterými se zajistí ochrana veřejných zájmů nebo práv účastníků řízení.
        (5)  Je-li nezbytné posouzení vlivů užívání stavby na území, vyzve stavební úřad současně s vydáním usnesení 
podle odstavce  4 oznamovatele k podání žádosti podle § 81. V takovém případě stavební úřad může spojit řízení o 
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změně vlivu užívání stavby na území s řízením o změně v užívání stavby; písemnosti ve společném řízení se doručují 
podle § 87.
        (6)  Obsahové náležitosti oznámení a jeho příloh, souhlasu, rozhodnutí o změně v užívání stavby a jejich příloh 
stanoví prováděcí právní předpis.

Díl 3
Odstraňování staveb, terénních úprav a zařízení

§ 128

Povolení odstranění stavby,
terénních úprav a zařízení

        (1)  Vlastník stavby je povinen ohlásit stavebnímu úřadu záměr odstranit stavbu, s výjimkou staveb uvedených v § 
103, nejde-li o stavbu podle § 103 odst.  1 písm.  e) bodů 4 až 8 nebo stavbu, v níž je obsažen azbest. Ohlášení obsahuje 
základní údaje o stavbě, předpokládaný termín započetí a ukončení prací, způsob odstranění stavby, identifikaci 
sousedních pozemků nezbytných k provedení bouracích prací, statistické ukazatele u budov obsahujících byty. Jde-li o 
stavby, které vyžadují stavební povolení nebo ohlášení podle § 104 odst.  1 písm.  a) až e), připojí k ohlášení 
dokumentaci bouracích prací, závazná stanoviska, popřípadě rozhodnutí dotčených orgánů ke způsobu odstranění 
vyžadovaná zvláštními právními předpisy, vyjádření dotčených vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury; 
doklad prokazující vlastnické právo ke stavbě připojí, nelze-li vlastnické právo ověřit v katastru nemovitostí dálkovým 
přístupem. Dokumentace bouracích prací, která obsahuje situaci odstraňované stavby, její stručný popis, organizaci 
bouracích prací, informaci o dodržení požadavků dotčených orgánů, se předkládá ve dvojím vyhotovení, a není-li obecní 
úřad v místě stavby stavebním úřadem, vyjma staveb v působnosti vojenských a jiných stavebních úřadů, předkládá se 
trojmo. Ohlášení záměru odstranit stavbu se podává u stavebního úřadu, který stavbu povolil; zanikl-li, podává se u 
stavebního úřadu, který by byl příslušný k povolení.
        (2)  Je-li ohlášení úplné, záměr se nedotýká práv třetích osob nebo není třeba stanovit podmínky pro odstranění 
stavby nebo podmínky k zajištění ochrany veřejných zájmů a nejde o případ podle odstavce  6, stavební úřad vydá 
souhlas s odstraněním stavby do 30 dnů ode dne podání ohlášení.
        (3)  Na vydání souhlasu s odstraněním stavby se nevztahují části druhá a třetí správního řádu. Souhlas obsahuje 
identifikační údaje o vlastníkovi, údaje o místu a účelu stavby a způsob provedení bouracích prací. Souhlas nabývá 
právních účinků dnem doručení vlastníkovi. Souhlas se doručí dotčeným orgánům a vlastníkovi. Vlastníkovi se doručí 
spolu s ověřenou dokumentací bouracích prací. Souhlas lze přezkoumat v přezkumném řízení, které lze zahájit do 1 roku 
ode dne, kdy souhlas nabyl právních účinků. Rozhodnutí ve věci v přezkumném řízení v prvním stupni nelze vydat po 
uplynutí 15 měsíců ode dne, kdy souhlas nabyl právních účinků.
        (4)  Dojde-li stavební úřad k závěru, že ohlášení není úplné nebo nejsou splněny podmínky pro vydání souhlasu, 
rozhodne usnesením, že ohlášený záměr odstranit stavbu projedná v řízení; toto usnesení se oznamuje pouze 
stavebníkovi; proti tomuto usnesení se nelze odvolat. Podané ohlášení se považuje za žádost o povolení odstranění 
stavby, řízení je zahájeno dnem podání ohlášení. Lhůta pro vydání rozhodnutí začíná běžet od právní moci usnesení 
podle věty první. Pokud je to pro posouzení odstranění stavby nezbytné, vyzve stavební úřad současně vlastníka k 
doplnění žádosti o další podklady. Bude-li vlastníkem stavby v uvedených případech podána přímo žádost o povolení 
odstranění, usnesení se nevydává; pro obsah žádosti se použije odstavec  1 obdobně. Účastníkem řízení není nájemce 
bytu, nebytového prostoru nebo pozemku. Povolení k odstranění stavby obsahuje kromě náležitostí souhlasu podmínky 
pro odstranění stavby, kterými se zajistí ochrana veřejných zájmů nebo práv účastníků řízení.
        (5)  Vlastník stavby je povinen zajistit, aby odstranění stavby bylo provedeno stavebním podnikatelem. Stavbu, která 
k uskutečnění nevyžaduje stavební povolení, může její vlastník odstranit svépomocí, pokud zajistí provádění stavebního 
dozoru. U staveb, v nichž je obsažen azbest, zajistí provádění dozoru osobou, která má oprávnění pro odborné vedení 

provádění stavby podle zvláštního právního předpisu14). Povinnosti vlastníka odstraňované stavby, stanovené zvláštními 

právními předpisy4), nejsou dotčeny.
        (6)  O povolení odstranění se vede řízení, pokud se ohlášený záměr odstranit stavbu nebo terénní úpravy týká 
nemovitosti, která není kulturní památkou, ale je v památkové rezervaci, památkové zóně nebo ochranném pásmu 

nemovité kulturní památky, nemovité národní kulturní památky, památkové rezervace nebo památkové zóny32), a 
závazné stanovisko orgánu státní památkové péče stanoví podmínky pro provedení tohoto záměru. Řízení o povolení 
odstranění se vede také v případě, kdy se ohlášený záměr odstranit stavbu týká nemovitosti, v níž je obsažen azbest, a 
závazné stanovisko orgánu ochrany veřejného zdraví stanoví podmínky pro provedení tohoto záměru. Podané ohlášení 
odstranění se v uvedených případech považuje za žádost a dnem jeho podání je zahájeno řízení o povolení odstranění 
stavby. Účastníkem řízení není nájemce bytu, nebytového prostoru nebo pozemku.
        (7)  U odstranění terénních úprav a zařízení se použije ustanovení odstavců 1 až 6 přiměřeně.
        (8)  Obsahové náležitosti ohlášení a jeho příloh, dokumentace bouracích prací, souhlasu, rozhodnutí a jeho příloh 
stanoví prováděcí právní předpis.

§ 129

Nařízení odstranění stavby,
terénních úprav a zařízení

Page 59 of 93183/2006 Sb. Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)

4.12.2013http://www.esipa.cz/sbirka/sbsrv.dll/sb?PRINT=1&amp;DR=AZ&amp;CP=2006s183-...



        (1)  Stavební úřad nařídí odstranění stavby
a)   vlastníku stavby, která svým závadným stavem ohrožuje život nebo zdraví osob nebo zvířat, bezpečnost, životní 

prostředí anebo majetek třetích osob, a její vlastník přes rozhodnutí stavebního úřadu ve stanovené lhůtě 
neodstranil závadný stav stavby; jde-li o stavbu, která je kulturní památkou, postupuje se podle zvláštního právního 

předpisu32),
b)   vlastníku stavby nebo s jeho souhlasem stavebníkovi stavby prováděné nebo provedené bez rozhodnutí nebo 

opatření nebo jiného úkonu vyžadovaného stavebním zákonem anebo v rozporu s ním, a stavba nebyla dodatečně 
povolena,

c)   vlastníku stavby, u níž bylo stavební povolení zrušeno podle § 176 odst.  5,
d)   vlastníku stavby, která nevyžaduje územní rozhodnutí, stavební povolení ani ohlášení stavby, ale je prováděna 

nebo byla provedena v rozporu s právními předpisy, nebo vlastníkovi pozemku, na kterém byla provedena, není-li 
vlastník stavby znám,

e)   vlastníku nebo stavebníkovi stavby prováděné nebo provedené podle rozhodnutí nebo opatření vyžadovaného 
stavebním zákonem, které bylo pravomocně zrušeno v přezkumném řízení nebo rozhodnutím soudu a stavba 
nebyla povolena v opakovaném stavebním řízení,

f)    vlastníku stavby dočasné, u které uplynula stanovená doba jejího trvání a nebyla povolena změna v užívání, nebo
g)   vlastníku stavby dočasné podle § 104 odst.  1 písm.  c), u které uplynula stanovená doba jejího trvání.

        (2)  Stavební úřad zahájí řízení o odstranění stavby uvedené v odstavci  1 písm.  b). V oznámení zahájení řízení 
vlastníka nebo stavebníka poučí o možnosti podat ve lhůtě 30 dnů od zahájení řízení žádost o dodatečné povolení 
stavby. Byla-li žádost o dodatečné povolení podána před zahájením řízení o odstranění stavby, má se za to, že byla 
podána v okamžiku zahájení řízení o odstranění stavby. Pokud stavebník nebo vlastník stavby požádá ve stanovené 
lhůtě o její dodatečné povolení, stavební úřad přeruší řízení o odstranění stavby a vede řízení o podané žádosti. Jde-li o 
stavbu vyžadující stavební povolení, žadatel předloží podklady předepsané k žádosti o stavební povolení. Jde-li o stavbu 
vyžadující ohlášení, žadatel předloží podklady předepsané k ohlášení. Jde-li o stavbu vyžadující pouze územní 
rozhodnutí, žadatel předloží podklady předepsané k žádosti o územní rozhodnutí. V řízení o dodatečném povolení stavby 
stavební úřad postupuje přiměřeně podle § 90 a § 110 až 115; ohledání na místě je povinné. Účastníky řízení o 
dodatečném povolení stavby jsou osoby uvedené v § 109, a pokud je v řízení posuzováno umístění stavby nebo změna 
oproti územnímu rozhodnutí, rovněž osoby uvedené v § 85. Na uplatňování námitek účastníků řízení o dodatečném 
povolení stavby se obdobně použijí ustanovení o uplatňování námitek v územním a stavebním řízení.
        (3)  Stavbu uvedenou v odstavci  1 písm.  b) lze dodatečně povolit, pokud stavebník nebo její vlastník prokáže, že

a)   není umístěna v rozporu s cíli a úkoly územního plánování, politikou územního rozvoje, s územně plánovací 
dokumentací a s územním opatřením o stavební uzávěře nebo s územním opatřením o asanaci území nebo s 
předchozími rozhodnutími o území,

b)   není prováděna či provedena na pozemku, kde to zvláštní právní předpis zakazuje nebo omezuje,
c)   není v rozporu s obecnými požadavky na výstavbu nebo s veřejným zájmem chráněným zvláštním právním 

předpisem.
Bude-li stavba dodatečně povolena, stavební úřad řízení o odstranění stavby zastaví. Dodatečné povolení nahrazuje v 
příslušném rozsahu územní rozhodnutí. Bude-li předmětem dodatečného povolení rozestavěná stavba, stavební úřad 
stanoví podmínky pro její dokončení.
        (4)  U stavby podle odstavce  1 písm.  d) stavební úřad nenařídí odstranění stavby, pokud nebylo prokázáno 
porušení právních předpisů nebo vlastník porušení právních předpisů dodatečně napravil; stavební úřad řízení o 
odstranění stavby zastaví usnesením poznamenaným do spisu. Dodatečné povolení se nevydává.
        (5)  U stavby podle odstavce  1 písm.  e) vede stavební úřad opakované stavební řízení. Za žádost se pro tento účel 
považuje žádost nebo podání, k nimž bylo dle stavebního zákona vydáno následně zrušené rozhodnutí nebo opatření. V 
opakovaném stavebním řízení postupuje stavební úřad podle § 109 až 115; doplnění podkladů požaduje pouze v rozsahu 
nezbytném pro opakované projednání stavby. Lhůta pro vydání rozhodnutí začíná běžet dnem následujícím po nabytí 
právní moci zrušujícího rozhodnutí. Nebude-li v opakovaném stavebním řízení stavba povolena, stavební úřad bez 
předchozího řízení rozhodnutím nařídí odstranění stavby.
        (6)  Stavební úřad zahájí řízení o odstranění stavby podle odstavce  1 písm.  f). V oznámení zahájení řízení vlastníka 
poučí o možnosti podat ve lhůtě 30 dnů žádost o změnu v užívání dočasné stavby spočívající v prodloužení doby jejího 
trvání nebo ve změně na stavbu trvalou. Pokud vlastník stavby tuto žádost podá, stavební úřad řízení o odstranění stavby 
přeruší a vede řízení o podané žádosti; na řízení se přiměřeně vztahuje ustanovení § 127. Bude-li žádosti vyhověno, 
stavební úřad řízení o odstranění stavby zastaví.
        (7)  U terénních úprav a zařízení se postupuje podle odstavců 2 až 6 přiměřeně. Vydané dodatečné povolení 
nahrazuje územní rozhodnutí.
        (8)  Pokud je třeba nařídit obnovení předcházejícího stavu stavby, u které byly bez stavebního povolení nebo 
ohlášení stavebnímu úřadu anebo v rozporu s ním provedeny stavební úpravy spočívající v odstranění některé části 
stavby, postupuje stavební úřad podle odstavců 2 a 3 přiměřeně.
        (9)  V případě nařízení odstranění části stavby, které bude vyžadovat provedení prací k zabezpečení stavebně 
technického stavu stavby a podmínek pro její užívání a k jejich provedení je nezbytná projektová dokumentace nebo jiné 
podklady, nařídí stavební úřad vlastníku stavby, na které má být nařízení odstranění její části provedeno, aby je opatřil ve 
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stanovené lhůtě. Nesplní-li vlastník uvedenou povinnost, opatří projektovou dokumentaci nebo jiné podklady stavební 
úřad na náklady vlastníka stavby; na tento postup musí vlastníka stavby předem upozornit.
        (10)  Účastníky řízení o nařízení odstranění stavby jsou povinný, osoby, které mají vlastnická nebo jiná věcná práva 
k pozemkům, na kterých je odstraňovaná stavba umístěna nebo stavbám na nich, jakož i osoby, které mají vlastnická 
nebo jiná věcná práva k sousedním pozemkům a stavbám na nich, a tato práva mohou být odstraňováním stavby přímo 
dotčena.

§ 130

        (1)  V povolení nebo nařízení odstranění stavby, terénních úprav anebo zařízení stanoví stavební úřad podmínky 
vyplývající z technických požadavků na stavby, podmínky pro archivování dokumentace, popřípadě požadavky k úpravě 
pozemku po odstranění stavby. Může též uložit vlastníku stavby povinnost předložit návrh technologického postupu prací 
při odstraňování stavby, včetně nutných opatření k vyloučení, omezení či ke kompenzaci případných negativních 
důsledků na životní prostředí v okolí stavby. 

        (2)  Jestliže o odstranění stavby rozhodl soud, požádá povinná osoba stavební úřad o stanovení podmínek pro 
odstranění stavby; rozhodnutí, kterým se podmínky stanoví, je prvním úkonem v řízení.

§ 131

        (1)  Náklady na odstranění stavby nese ten, komu bylo odstranění stavby nařízeno. 

        (2)  Ten, komu bylo odstranění stavby nařízeno, odpovídá za škodu, která v souvislosti s odstraňováním stavby 
vznikla na sousední stavbě nebo pozemku, pokud nebyla způsobena jejich závadným stavem. Náklady nutných 
zabezpečovacích prací, které je nutno provést pro závadný stav sousední stavby, nese vlastník této stavby.

§ 131a

        Vlastník stavby, popřípadě jiná osoba, která odstranila stavbu, oznámí tuto skutečnost do 30 dnů po odstranění 
stavby příslušnému stavebnímu úřadu.

HLAVA II

STAVEBNÍ DOZOR A ZVLÁŠTNÍ
PRAVOMOCI STAVEBNÍHO ÚŘADU

§ 132

Společné zásady

        (1)  Stavební úřady vykonávají soustavný dozor nad zajišťováním ochrany veřejných zájmů, ochrany práv a 
oprávněných zájmů právnických a fyzických osob a nad plněním jejich povinností vyplývajících z tohoto zákona a 
právních předpisů vydaných k jeho provedení.

        (2)  Stavební úřad je oprávněn ve veřejném zájmu

a)   provádět kontrolní prohlídky stavby,
b)   nařizovat neodkladné odstranění stavby,
c)    nařizovat nutné zabezpečovací práce na stavbě,
d)   nařizovat nezbytné úpravy na stavbě, stavebním pozemku nebo na zastavěném stavebním pozemku,
e)   nařizovat provedení udržovacích prací,
f)     nařizovat vyklizení stavby,
g)   ukládat opatření na sousedním pozemku nebo stavbě.

        (3)  Veřejným zájmem se rozumí požadavek, aby

a)   stavba byla prováděna v souladu s rozhodnutím nebo jiným opatřením stavebního úřadu,
b)   stavba byla užívána jen k povolenému účelu,
c)    stavba neohrožovala život a zdraví osob nebo zvířat, bezpečnost, životní prostředí, zájmy státní památkové péče, 

archeologické nálezy a sousední stavby, popřípadě nezpůsobovala jiné škody či ztráty,
d)   se při výstavbě a užívání stavby a stavebního pozemku předcházelo důsledkům živelních pohrom nebo náhlých 

havárií, čelilo jejich účinkům nebo aby se nebezpečí takových účinků snížilo,

Page 61 of 93183/2006 Sb. Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)

4.12.2013http://www.esipa.cz/sbirka/sbsrv.dll/sb?PRINT=1&amp;DR=AZ&amp;CP=2006s183-...



e)   byly odstraněny stavebně bezpečnostní, požární, hygienické, zdravotní nebo provozní závady na stavbě anebo na 
stavebním pozemku, včetně překážek bezbariérového užívání stavby.

        (4)  Ustanovení odstavce 2 se vztahuje obdobně na terénní úpravy a zařízení.

        (5)  Stavební úřad v rozhodnutí odůvodní konkrétní veřejný zájem, který zásah vyžaduje.

Kontrolní prohlídka stavby

§ 133

        (1)  Stavební úřad provádí kontrolní prohlídku rozestavěné stavby ve fázi uvedené v podmínkách stavebního 
povolení, v plánu kontrolních prohlídek stavby, před vydáním kolaudačního souhlasu a v případech, kdy má být nařízeno 
neodkladné odstranění stavby, nutné zabezpečovací práce, nezbytné úpravy nebo vyklizení stavby; může provést 
kontrolní prohlídku též u nařízených udržovacích prací, u odstraňované stavby a v jiných případech, kdy je to pro plnění 
úkolů stavebního řádu potřebné. 

        (2)  Při kontrolní prohlídce stavební úřad zjišťuje zejména

a)   dodržení rozhodnutí nebo jiného opatření stavebního úřadu týkajícího se stavby anebo pozemku,
b)   zda je stavba prováděna podle ověřené dokumentace nebo ověřené projektové dokumentace, v souladu s § 160, a

zda je řádně veden stavební deník nebo jednoduchý záznam o stavbě,
c)    stavebně technický stav stavby, zda není ohrožován život a zdraví osob nebo zvířat, bezpečnost anebo životní 

prostředí,
d)   zda prováděním nebo provozem stavby není nad přípustnou míru obtěžováno její okolí, jsou prováděny 

předepsané zkoušky a měření,
e)   zda stavebník plní povinnosti vyplývající z § 152,
f)     zda je stavba užívána jen k povolenému účelu a stanoveným způsobem,
g)   zda je řádně prováděna údržba stavby,
h)    zda je zajištěna bezpečnost při odstraňování stavby.

        (3)  Kontrolní prohlídka probíhá na podkladě ověřené projektové dokumentace, popřípadě dokumentace zpracované 
do úrovně dokumentace pro provedení stavby.

        (4)  Na výzvu stavebního úřadu jsou podle povahy věci povinni zúčastnit se kontrolní prohlídky vedle stavebníka též 
projektant nebo hlavní projektant, stavbyvedoucí a osoba vykonávající stavební dozor. Ke kontrolní prohlídce stavební 
úřad podle potřeby přizve též dotčené orgány, autorizovaného inspektora nebo koordinátora bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci, působí-li na staveništi.

        (5)  Stavební úřad vede jednoduchou evidenci o vykonaných kontrolních prohlídkách jednotlivých staveb. Z této 
evidence musí být patrné, kdy byla kontrolní prohlídka provedena, které stavby se týkala a jaký je její výsledek.

        (6)  Na provádění prohlídek stavby se nevztahují zvláštní právní předpisy o státní kontrole42). Pro vstup na pozemek 
a do stavby při kontrolní prohlídce platí ustanovení § 172 odst.  2 až 6 obdobně.

§ 134

        (1)  Stavební úřad může při kontrolní prohlídce schválit změnu stavby před jejím dokončením (§ 118 odst.  3). 

        (2)  Zjistí-li stavební úřad při kontrolní prohlídce stavby závadu nebo vyžaduje-li to přesnost a úplnost zjištění podle § 
133 odst.  2, vyzve podle povahy věci stavebníka, osobu, která zabezpečuje odborné vedení provádění stavby a má pro 

tuto činnost oprávnění podle zvláštního právního předpisu14) (dále jen "stavbyvedoucí") nebo osobu vykonávající stavební 
dozor anebo vlastníka stavby, aby ve stanovené lhůtě zjednali nápravu. Stavební úřad může tyto osoby rovněž vyzvat, 
aby předložily potřebné doklady, například certifikáty o vhodnosti použitých stavebních výrobků.

        (3)  Nebude-li výzvě ve stanovené lhůtě vyhověno, vydá stavební úřad rozhodnutí, kterým zjednání nápravy nařídí; 
při provádění stavby může rozhodnout o přerušení prací a stanovit podmínky pro jejich pokračování. Hrozí-li nebezpečí z 
prodlení, rozhodne bez předchozí výzvy. Rozhodnutí stavebního úřadu je prvním úkonem v řízení, odvolání proti němu 
nemá odkladný účinek.

        (4)  Pokud je stavba prováděna nebo odstraňována bez rozhodnutí nebo opatření vyžadovaného stavebním 
zákonem anebo v rozporu s ním, vyzve stavební úřad podle povahy věci stavebníka nebo vlastníka stavby k 
bezodkladnému zastavení prací a zahájí řízení podle § 129. Není-li výzvě vyhověno, stavební úřad vydá rozhodnutí, 
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kterým nařídí zastavení prací na stavbě. Rozhodnutí je prvním úkonem v řízení, odvolání proti němu nemá odkladný 
účinek.

        (5)  Ustanovení § 133 a § 134 odst.  1 až 4 platí přiměřeně i pro kontrolní prohlídku staveb podle § 103 a 104, 
výrobku, který plní funkci stavby, terénních úprav a zařízení a pro kontrolní prohlídku na stavebním pozemku.

        (6)  Rozsah a obsah dokumentace pro provádění stavby, náležitosti výzvy a rozsah zjišťování prováděného při 
kontrolní prohlídce rozestavěné stavby stanoví prováděcí právní předpis.

Neodkladné odstranění stavby
a nutné zabezpečovací práce

§ 135

        (1)  Stavební úřad nařídí vlastníku stavby neodkladné odstranění stavby a zabezpečí její odstranění, jsou-li ohroženy 
životy osob nebo zvířat tím, že stavba hrozí zřícením. 

        (2)  Stavební úřad nařídí vlastníku stavby provedení nutných zabezpečovacích prací, jestliže stavba svým 
technickým stavem ohrožuje zdraví a životy osob nebo zvířat, není-li nutné ji neodkladně odstranit.

        (3)  Hrozí-li nebezpečí z prodlení, zajistí odstranění stavby nebo nutné zabezpečovací práce podle odstavců 1 a 2 
stavební úřad prostřednictvím stavebního podnikatele, který je k jejich provedení odborně vybaven; takovému podnikateli 
může stavební úřad provedení prací nařídit.

        (4)  V případech uvedených v odstavcích 1 a 2 stavební úřad kontrolní prohlídkou stavby, na kterou přizve účastníky 
řízení, zjišťuje pouze její skutečný stav a rozhodne o nařízení neodkladného odstranění stavby, nutných zabezpečovacích 
prací, popřípadě vyklizení stavby. Odvolání proti rozhodnutí nemá odkladný účinek.

        (5)  Odstranění stavby, nutné zabezpečovací práce, popřípadě vyklizení stavby může stavební úřad nařídit i bez 
předchozího projednání s vlastníkem stavby.

        (6)  Náklady vynaložené na neodkladné odstranění stavby a na nutné zabezpečovací práce nese vlastník stavby. 
Pokud stavební úřad zajistil provedení prací podle odstavce 3 stavebním podnikatelem a vlastník se s tímto podnikatelem 
nedohodl na úhradě nákladů, uhradí je a na vlastníkovi vymáhá obec, jejíž obecní úřad je stavebním úřadem.

§ 136

        (1)  Neodkladné odstranění stavby, provedení nutných zabezpečovacích prací, popřípadě vyklizení stavby může 
stavební úřad nařídit i ústně při kontrolní prohlídce, pokud jsou závadným stavem stavby bezprostředně ohroženy životy a 
zdraví osob nebo zvířat.

        (2)  O průběhu kontrolní prohlídky podle odstavce 1 pořídí stavební úřad protokol, který obsahuje zjištěné 
skutečnosti a má náležitosti potvrzení o ústně vyhlášeném rozhodnutí podle správního řádu; obdrží jej účastníci kontrolní 
prohlídky. Písemné vyhotovení vyhlášeného rozhodnutí doručí stavební úřad účastníkům řízení bez zbytečného odkladu 
dodatečně.

        (3)  Zvláštní právní předpisy upravující postup při řešení havarijních stavů a zabezpečovacích prací43) nejsou 
dotčeny.

§ 137

Nezbytné úpravy

        (1)  Stavební úřad může nařídit vlastníku stavby, stavebního pozemku nebo zastavěného stavebního pozemku 
nezbytné úpravy

a)   jimiž se docílí, aby užívání stavby nebo jejího zařízení neohrožovalo životní prostředí, nepřiměřeně neobtěžovalo 
její uživatele a okolí hlukem, exhalacemi včetně zápachu, otřesy, vibracemi, účinky neionizujícího záření anebo 
světelným zářením,

b)   jimiž se odstraňují jiné hygienické, bezpečnostní, požární a provozní závady a závady na elektrickém zařízení 
stavby,

c)    jimiž bude vyhověno požadavkům obrany, bezpečnosti a ochrany obyvatelstva uplatněným příslušnými orgány (§ 
175),
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d)   v zájmu bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích,
e)   spočívající v připojení stavby na technickou infrastrukturu a dále úpravy, jimiž se stavba vybavuje sociálním nebo 

jiným hygienickým zařízením,
f)     k zajištění účinného odvádění a zneškodňování odpadních vod v souladu s právními předpisy, k usnadnění 

průtoku přívalových vod nebo k zamezení vnikání povrchových vod do staveb a na přilehlé pozemky,
g)   spočívající v konzervaci rozestavěné stavby, jejíž provádění bylo přerušeno nebo zastaveno,
h)    jimiž se zajišťuje bezbariérový přístup a užívání pozemku nebo stavby,
i)     jimiž se zajišťuje ochrana architektonického a archeologického dědictví.

        (2)  Ustanovení odstavce 1 platí přiměřeně i pro terénní úpravy a zařízení podle tohoto zákona.

        (3)  Nezbytné úpravy podle odstavce 1 může stavební úřad nařídit pouze v případě, že stavba nebo zařízení nejsou 
postaveny a užívány v souladu s podmínkami danými povolením stavebního úřadu. Jsou-li stavba nebo zařízení 
postaveny a užívány v souladu s podmínkami danými povolením stavebního úřadu, může stavební úřad nařídit nezbytné 
úpravy podle odstavce 1 jen v případě prokazatelně významného ohrožení a za náhradu újmy, kterou by nařízené úpravy 
vyvolaly.

        (4)  Nevyžaduje-li nezbytná úprava, která má být nařízena, projektovou dokumentaci nebo jiné podklady, nařídí 
stavební úřad provedení úpravy a stanoví rozsah, způsob a podmínky jejího provedení.

        (5)  Vyžaduje-li provedení nezbytných úprav projektovou dokumentaci nebo jiné podklady, stavební úřad nejdříve 
nařídí jejich opatření vlastníku stavby nebo stavebního pozemku, na kterých mají být úpravy provedeny, a stanoví lhůtu k 
jejich předložení. Současně rozhodne o poskytnutí zálohy stavebního příspěvku na úhradu nákladů na pořízení této 
dokumentace a o podmínkách jejího vyplacení. Nesplní-li vlastník uloženou povinnost, opatří potřebné podklady stavební 
úřad na jeho náklad; na tento postup musí vlastníka předem upozornit.

        (6)  Po opatření dokumentace či jiných podkladů postupuje stavební úřad obdobně jako v odstavci 4. Ukončení prací 
spojených s nezbytnými úpravami vlastník stavby nebo stavebního pozemku oznámí stavebnímu úřadu.

§ 138

Stavební příspěvek

        (1)  Vlastníku stavby, stavebního pozemku nebo zastavěného stavebního pozemku, kterému bylo nařízeno 
provedení nezbytných úprav podle § 137 odst.  1 písm.  c) až i) nebo nezbytných opatření podle zvláštního právního 

předpisu44), náleží na úhradu nákladů stavební příspěvek, pokud o něj požádá. Stavební příspěvek se poskytuje na 
úhradu té části nákladů, které se přímo týkají provedení nařízených nezbytných úprav.

        (2)  V žádosti o poskytnutí příspěvku musí být uvedeno, pro které nařízené nezbytné úpravy je příspěvek požadován 
a v jaké výši.

        (3)  Stavební příspěvek se poskytuje v penězích. S výjimkou úprav nařízených podle § 137 odst.  1 písm.  c) 
příspěvek poskytuje stavební úřad, který nezbytné úpravy nařídil. O poskytnutí příspěvku vydává rozhodnutí, ve kterém 
stanoví výši příspěvku a způsob jeho poskytnutí. Účastníkem řízení je pouze žadatel.

        (4)  Stavební příspěvek se neposkytne, mají-li být nařízenými nezbytnými úpravami odstraněny závady vzniklé 
porušením nebo neplněním povinností vlastníka, stanovených tímto zákonem či jiným právním předpisem. Příspěvek se 
též neposkytne, lze-li zajistit úhradu nákladů na provedení nařízených nezbytných úprav nebo na zpracování projektové 
dokumentace podle zvláštních právních předpisů.

        (5)  Obsahové náležitosti rozhodnutí o poskytnutí příspěvku stanoví prováděcí právní předpis.

§ 139

Údržba stavby

        (1)  Není-li stavba řádně udržována, může stavební úřad vlastníkovi stavby nařídit zjednání nápravy. Náklady 
udržovacích prací nese vlastník stavby. Nájemci bytů a nebytových prostor jsou povinni umožnit provedení nařízených 
udržovacích prací.

        (2)  U stavby určené k užívání veřejností může stavební úřad nařídit jejímu vlastníkovi, aby mu předložil časový a 
věcný plán udržovacích prací na jednotlivých částech stavby a na technologickém či jiném zařízení.

§ 140
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Vyklizení stavby

        (1)  Jestliže jsou závadami na stavbě bezprostředně ohroženy životy nebo zdraví osob či zvířat, anebo má být 
nařízeno neodkladné odstranění stavby nebo nutné zabezpečovací práce podle § 135 odst.  1 a 2, stavební úřad nařídí 
všem osobám, které se ve stavbě zdržují, aby ji neprodleně vyklidily. Podle okolností též nařídí, aby ze stavby byla 
vyvedena zvířata.

        (2)  Stavební úřad může nařídit provedení vyklizovacích prací oprávněné osobě2), která je způsobilá vyklizení 
provést. Může jí též nařídit odstranění přenosných věcí nebo i částí stavby a zařízení, které je možné bez ohrožení života 
a zdraví osob ze stavby vyjmout.

        (3)  Nařizuje-li stavební úřad vyklizení stavby a hrozí nebezpečí z prodlení, omezí řízení na zjištění stavu kontrolní 
prohlídkou a na vydání ústního nařízení vyklizení; o jeho obsahu musí být sepsán protokol, který má náležitosti potvrzení 
o ústně vyhlášeném rozhodnutí podle správního řádu. Písemné vyhotovení rozhodnutí o nařízení vyklizení stavby doručí 
stavební úřad vyklizovaným osobám, vlastníkovi stavby, vyklizující osobě a obci bez zbytečného odkladu dodatečně.

        (4)  Má-li být nařízeno vyklizení bytu nebo místnosti sloužící k bydlení, musí být pro vyklizované osoby zajištěno 

alespoň přístřeší45); obce jsou povinny v mezích své působnosti na výzvu stavebního úřadu poskytnout potřebnou 
součinnost.

        (5)  Zvláštní právní předpisy upravující vyklizování staveb pro bezprostřední ohrožení života nebo zdraví osob43) 
nejsou dotčeny.

§ 141

Opatření na sousedním pozemku nebo stavbě

        (1)  Pro vytvoření podmínek k provedení stavby nebo její změny, nutných zabezpečovacích prací, nezbytných úprav, 
udržovacích prací a k odstranění stavby nebo zařízení může stavební úřad uložit těm, kteří mají vlastnická nebo jiná 
věcná práva k sousedním pozemkům či stavbám na nich, aby umožnili provedení prací ze svých pozemků nebo staveb, 
pokud mezi zúčastněnými osobami nedošlo k dohodě. Účastníkem řízení je ten, v jehož prospěch má být povinnost 
uložena, a ten, z jehož pozemku nebo stavby mají být práce prováděny.

        (2)  Ten, v jehož prospěch byla povinnost podle odstavce 1 uložena, musí dbát, aby co nejméně rušil užívání 
sousedních pozemků nebo staveb a aby prováděnými pracemi nevznikly škody, kterým je možno zabránit. Po skončení 
prací je povinen uvést sousední pozemek nebo stavbu do předchozího stavu; nesplní-li tuto povinnost nebo nedojde k 
jiné dohodě, postupuje se podle obecných právních předpisů o náhradě škody.

§ 142

Účastníci řízení

        (1)  Účastníkem řízení podle § 135, 137, 139 a 140 je osoba, která má vlastnické právo nebo jiné věcné právo k 
dotčeným pozemkům a stavbám na nich, včetně sousedních pozemků a staveb na nich, jestliže toto právo může být 
rozhodnutím přímo dotčeno.

        (2)  Nájemci bytů a nebytových prostor jsou účastníky řízení, jen pokud jejich práva vyplývající z nájmu mohou být 
přímo dotčena realizací nařízení stavebního úřadu podle odstavce 1.

        (3)  Účastníkem řízení je i stavební podnikatel, kterému má být nařízeno provedení neodkladného odstranění stavby 

nebo nutných zabezpečovacích prací podle § 135 odst.  3, a oprávněná osoba2), které bylo nařízeno provedení 
vyklizovacích prací podle § 140 odst.  2.

        (4)  Uplatní-li účastník řízení podle odstavce 1 až 3 námitku občanskoprávní povahy, o které stavební úřad nemůže 
rozhodnout na základě obecných požadavků na výstavbu, závazných stanovisek dotčených orgánů nebo technických 
norem, a jde o řízení, kde hrozí nebezpečí z prodlení, učiní si stavební úřad o námitce úsudek a rozhodne ve věci. 
Účastníka řízení poučí o právu uplatnit námitku u soudu.

HLAVA III

AUTORIZOVANÝ INSPEKTOR
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§ 143

        (1)  Autorizovaným inspektorem jmenuje ministr pro místní rozvoj fyzickou osobu, která

a)   požádala o jmenování autorizovaným inspektorem,
b)   dosáhla magisterského vzdělání architektonického nebo stavebního směru a je autorizovanou osobou podle 

zvláštního právního předpisu14),
c)    prokázala nejméně 15 let praxe v projektové činnosti nebo v odborném vedení provádění staveb anebo na 

stavebním úřadu, má-li osvědčení o zvláštní odborné způsobilosti podle zvláštního právního předpisu17),
d)   prokázala svou bezúhonnost výpisem z evidence Rejstříku trestů ne starším 3 měsíců,
e)   prokázala právní a odborné znalosti a zkušenosti potřebné pro výkon funkce při zkoušce před odbornou komisí, 

jejíž členy jmenuje a odvolává ministr pro místní rozvoj,
f)     prokázala svoji disciplinární bezúhonnost.

        (2)  Za podmínek stanovených v odstavci  1 písm.  a), b), d) a e) a po vyjádření České komory architektů nebo 
České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (dále jen „Komora“) může být autorizovaným 
inspektorem výjimečně jmenován i odborník z vysoké školy, výzkumného pracoviště nebo vědeckého ústavu, i když 
nesplňuje předepsanou praxi.

        (3)  Při podání žádosti o jmenování autorizovaným inspektorem je uchazeč povinen zaplatit správní poplatek podle 

zvláštního právního předpisu46).

        (4)  Autorizovaný inspektor je pro výkon funkce jmenován s působností pro celé území České republiky na dobu 10 
let. Tato doba bude na jeho žádost prodloužena bez vykonání zkoušky nejvýše o deset roků, jestliže prokazatelně činnost 
autorizovaného inspektora soustavně vykonával.

        (5)  Obsahové náležitosti žádosti o jmenování autorizovaným inspektorem stanoví prováděcí právní předpis.

        (6)  Při uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti fyzické osoby postupuje ministerstvo podle zákona o 

uznávání odborné kvalifikace45a). V případě zjištění podstatného rozdílu v obsahu vzdělávání a přípravy podle zákona o 
uznávání odborné kvalifikace se úroveň teoretických a praktických znalostí potřebných pro výkon povolání 
autorizovaného inspektora ověřuje rozdílovou zkouškou vykonanou v českém nebo slovenském jazyce.

§ 144

        (1)  Funkce autorizovaného inspektora zaniká 

a)   smrtí nebo prohlášením za mrtvého,
b)   písemným prohlášením autorizovaného inspektora o ukončení činnosti doručeným ministru pro místní rozvoj,
c)    uplynutím lhůty podle § 143 odst.  4, nebo
d)   dnem právní moci rozhodnutí soudu, kterým byl autorizovaný inspektor zbaven způsobilosti k právním úkonům 

nebo kterým byla jeho způsobilost k právním úkonům omezena.

        (2)  Ministr pro místní rozvoj rozhodne o odvolání autorizovaného inspektora,

a)   jestliže při své činnosti opakovaně nebo závažně porušil veřejné zájmy, které měl chránit, nebo se dopustil jednání 
neslučitelného s postavením autorizovaného inspektora, nebo

b)   pokud přestal být osobou bezúhonnou podle § 145.

        (3)  Ministr pro místní rozvoj může rozhodnout o odvolání autorizovaného inspektora též pro jeho nečinnost delší než 
3 roky.

        (4)  Činnost autorizovaného inspektora není živností podle zvláštního právního předpisu2) a může být vykonávána 
jako svobodné povolání.

        (5)  Právnické osoby mohou se souhlasem ministerstva vykonávat činnost autorizovaného inspektora, jen pokud 
prokáží bezúhonnost a zabezpečí její výkon osobami uvedenými v § 143 odst.  1 a 2. Při podání žádosti o souhlas je 

žadatel povinen zaplatit správní poplatek podle zvláštního právního předpisu46). Veřejná obchodní společnost, jejímiž 
společníky jsou výlučně osoby uvedené v § 143 odst.  1 a 2, může činnost autorizovaného inspektora vykonávat bez 
souhlasu ministerstva.
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        (6)  Vykonávají-li autorizovaní inspektoři svobodné povolání společně, upraví si vzájemné vztahy písemnou 

smlouvou. Účastníky sdružení46a) mohou být výlučně osoby uvedené v § 143 odst.  1 a 2. Účastníci sdružení jsou povinni 
vykonávat povolání pod společným jménem a ve společném místě podnikání.

        (7)  Právnická osoba prokazuje svou bezúhonnost výpisem z evidence Rejstříku trestů ne starším 3  měsíců.

§ 145

        (1)  Za bezúhonnou se pro účely jmenování autorizovaným inspektorem nepovažuje osoba, 

a)   která byla pravomocně odsouzena za trestný čin, který spáchala v souvislosti s přípravou nebo prováděním stavby 
anebo s činností autorizovaného inspektora podle tohoto zákona,

b)   které byla Komorou pravomocně uložena jako disciplinární opatření pokuta nebo pozastavení či odnětí autorizace, 

nebylo-li k návrhu autorizované osoby zrušeno soudem47).

        (2)  Komora bezodkladně uvědomí ministra pro místní rozvoj o pravomocném uložení disciplinárního opatření 
autorizovanému inspektorovi.

§ 146

        (1)  Autorizovaný inspektor vykonává svoji činnost za úplatu, která se sjednává písemnou smlouvou. Ve smlouvě 
může být sjednána i úhrada vynaložených nákladů. 

        (2)  Autorizovaný inspektor odpovídá za škodu způsobenou výkonem své činnosti. Před započetím činnosti a po 
celou dobu jejího trvání musí mít uzavřeno pojištění z odpovědnosti za škodu. Na požádání osoby, se kterou uzavírá 
smlouvu podle odstavce 1, je povinen sdělit výši částky, na kterou je pojištěn.

        (3)  Autorizovaný inspektor je povinen vést o svých úkonech evidenci a uchovávat ji po dobu nejméně 5 let. Při tom 

postupuje podle zvláštního právního předpisu48).

§ 147

        Autorizovaný inspektor odpovídá za odbornou úroveň jím zpracovaných a vydaných certifikátů, stanovisek, jakož i 
jiných dokumentů a prováděných úkonů, za řádné a nestranné posouzení zjištěných skutečností, dokumentace stavby a 
dalších podkladů podle požadavků stanovených v tomto zákoně a odpovídá rovněž za návrh plánu kontrolních prohlídek 
stavby. 

§ 148

        Autorizovaný inspektor nesmí svoji činnost vykonávat u staveb, na kterých se podílel, podílí nebo má podílet při 
jejich přípravě anebo provádění sám nebo osoba jemu blízká, kterou se pro účely tohoto zákona rozumí 

a)   příbuzný v řadě přímé, sourozenec a manžel,
b)   osoby, s nimiž je ve vztahu

1.   obchodním jako společník společnosti nebo jako účastník sdružení anebo jako člen družstva;
2.   pracovním nebo služebním.

§ 149

        (1)  Autorizovaný inspektor je oprávněn na základě smlouvy se stavebníkem a na jeho náklad

a)   osvědčit způsobem stanoveným v § 117, že navrhovaná stavba nebo změna stavby před jejím dokončením (§ 118)
může být provedena,

b)   zpracovat odborný posudek (certifikát) pro vydání kolaudačního souhlasu (§ 122),
c)    dohlížet na provádění stavby.

        (2)  Autorizovaný inspektor je povinen na výzvu stavebního úřadu a na jeho náklad poskytnout v rozsahu své 
odborné kvalifikace expertní součinnost.

        (3)  Autorizovaný inspektor je povinen dbát soustavným vzděláváním o prohlubování svých odborných a právních 
znalostí potřebných pro řádný výkon funkce. K tomu vedle samostatného studia využívá zejména vzdělávací akce 
organizované Komorou a vysokými školami.
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§ 150

        (1)  Provádění přípravy a zkoušek uchazečů, vedení evidence autorizovaných inspektorů a další úkony s tím 
související, organizačně zajišťuje Komora. K zabezpečení jednotného postupu se zřizuje společný koordinační orgán 
schvalovaný na návrh Komory ministrem pro místní rozvoj. Náklady spojené s přípravou na zkoušku a s jejím vykonáním 
nese uchazeč. 

        (2)  Komora shromažďuje, eviduje, aktualizuje a poskytuje informace nezbytné pro činnost autorizovaného 
inspektora. Na úhradu nákladů spojených s touto činností se autorizovaný inspektor každoročně podílí příspěvkem ve 
prospěch Komory. Výše příspěvku je shodná s příspěvkem určeným členům Komory.

        (3)  Postup při jmenování členů koordinačního orgánu a jeho činnost, přípravu, provádění a obsah zkoušek a 
náležitosti a způsob vedení evidence autorizovaných inspektorů stanoví prováděcí právní předpis.

§ 151

        (1)  Ministerstvo dozírá na přípravu ke zkoušce, na osnovy a postup při provádění zkoušek, na podklady pro 
jmenování a odvolávání autorizovaných inspektorů, na činnost Komory a výkon agendy s tím související. V součinnosti se 
stavebními úřady vykonává též dohled nad činností autorizovaných inspektorů a může dát návrh na opatření podle § 144 
odst.  2. 

        (2)  Na provádění zkoušek autorizovaných inspektorů se nevztahuje správní řád.

HLAVA IV

POVINNOSTI A ODPOVĚDNOST OSOB
PŘI PŘÍPRAVĚ, PROVÁDĚNÍ A UŽÍVÁNÍ STAVEB

§ 152

Stavebník

        (1)  Stavebník je povinen dbát na řádnou přípravu a provádění stavby; tato povinnost se týká i terénních úprav a 
zařízení. Přitom musí mít na zřeteli zejména ochranu života a zdraví osob nebo zvířat, ochranu životního prostředí a 
majetku, i šetrnost k sousedství. K tomu je povinen zajistit provedení a vyhodnocení zkoušek a měření předepsaných 
zvláštními právními předpisy. Tyto povinnosti má i u staveb a jejich změn nevyžadujících stavební povolení ani ohlášení 
nebo u jiného obdobného záměru, například zřízení reklamního zařízení. U staveb prováděných svépomocí je stavebník 
rovněž povinen uvést do souladu prostorové polohy stavby s ověřenou projektovou dokumentací. O zahájení prací na 
stavbách osvobozených od povolení je povinen v dostatečném předstihu informovat osoby těmito pracemi přímo dotčené.

        (2)  Stavebník je povinen pro účely projednání záměru podle tohoto zákona opatřit předepsanou dokumentaci. 
Vyžaduje-li zákon zpracování projektové dokumentace osobou k tomu oprávněnou, je stavebník povinen zajistit 
zpracování projektové dokumentace takovou osobou, pokud nemá potřebné oprávnění sám.

        (3)  Při provádění stavby, pokud vyžadovala stavební povolení nebo ohlášení stavebnímu úřadu, je stavebník 
povinen

a)   oznámit stavebnímu úřadu předem termín zahájení stavby, název a sídlo stavebního podnikatele, který bude 
stavbu provádět, u svépomocné formy výstavby jméno a příjmení stavbyvedoucího nebo osoby, která bude 
vykonávat stavební dozor; změny v těchto skutečnostech oznámí neprodleně stavebnímu úřadu,

b)   před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště štítek o povolení stavby a ponechat jej 
tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným 
vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku,

c)    zajistit, aby na stavbě nebo na staveništi byla k dispozici ověřená dokumentace stavby a všechny doklady týkající 
se prováděné stavby nebo její změny, popřípadě jejich kopie,

d)   ohlašovat stavebnímu úřadu fáze výstavby podle plánu kontrolních prohlídek stavby, umožnit provedení kontrolní 
prohlídky, a pokud tomu nebrání vážné důvody, této prohlídky se zúčastnit,

e)   ohlásit stavebnímu úřadu neprodleně po jejich zjištění závady na stavbě, které ohrožují životy a zdraví osob, nebo 
bezpečnost stavby; tuto povinnost má stavebník i u staveb podle § 103,

f)     oznámit stavebnímu úřadu předem zahájení zkušebního provozu.

        (4)  U stavby financované z veřejného rozpočtu, kterou provádí stavební podnikatel jako zhotovitel, je stavebník 
povinen zajistit technický dozor stavebníka nad prováděním stavby. Pokud zpracovala projektovou dokumentaci pro tuto 
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stavbu osoba oprávněná podle zvláštního právního předpisu, zajistí stavebník autorský dozor projektanta, případně 
hlavního projektanta nad souladem prováděné stavby s ověřenou projektovou dokumentací.

§ 153

Stavbyvedoucí a stavební dozor

        (1)  Stavbyvedoucí je povinen řídit provádění stavby v souladu s rozhodnutím nebo jiným opatřením stavebního 
úřadu a s ověřenou projektovou dokumentací, zajistit dodržování povinností k ochraně života, zdraví, životního prostředí a 
bezpečnosti práce vyplývajících ze zvláštních právních předpisů, zajistit řádné uspořádání staveniště a provoz na něm a 
dodržení obecných požadavků na výstavbu (§ 169), popřípadě jiných technických předpisů a technických norem. V 
případě existence staveb technické infrastruktury v místě stavby je povinen zajistit vytýčení tras technické infrastruktury v 
místě jejich střetu se stavbou.

        (2)  Stavbyvedoucí je dále povinen působit k odstranění závad při provádění stavby a neprodleně oznámit 
stavebnímu úřadu závady, které se nepodařilo odstranit při vedení stavby, vytvářet podmínky pro kontrolní prohlídku 
stavby, spolupracovat s osobou vykonávající technický dozor stavebníka nebo autorský dozor projektanta, pokud jsou 
zřízeny, a s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, působí-li na staveništi.

        (3)  Osoba vykonávající stavební dozor odpovídá spolu se stavebníkem za soulad prostorové polohy stavby s 
ověřenou dokumentací, za dodržení obecných požadavků na výstavbu, za bezbariérové užívání stavby a jiných 
technických předpisů a za dodržení rozhodnutí a jiných opatření vydaných k uskutečnění stavby.

        (4)  Osoba vykonávající stavební dozor sleduje způsob a postup provádění stavby, zejména bezpečnost instalací a 
provozu technických zařízení na staveništi, vhodnost ukládání a použití stavebních výrobků, materiálů a konstrukcí a 
vedení stavebního deníku nebo jednoduchého záznamu o stavbě; působí k odstranění závad při provádění stavby, a 
pokud se jí nepodaří takové závady v rámci vykonávání dozoru odstranit, oznámí je neprodleně stavebnímu úřadu.

§ 154

Vlastník stavby a zařízení

        (1)  Vlastník stavby je povinen

a)   udržovat stavbu podle § 3 odst.  4 po celou dobu její existence,
b)   neprodleně ohlásit stavebnímu úřadu závady na stavbě, které ohrožují životy či zdraví osob nebo zvířat,
c)    umožnit kontrolní prohlídku stavby, a pokud tomu nebrání vážné důvody, této prohlídky se zúčastnit,
d)   uchovávat stavební deník po dobu 10 let od vydání kolaudačního souhlasu, popřípadě od dokončení stavby, pokud 

se kolaudační souhlas nevyžaduje,
e)   uchovávat po celou dobu trvání stavby dokumentaci jejího skutečného provedení, rozhodnutí, osvědčení, souhlasy, 

ověřenou projektovou dokumentaci, popřípadě jiné důležité doklady týkající se stavby.

        (2)  Vlastník zařízení, které podléhá tomuto zákonu, je povinen

a)   udržovat zařízení v řádném stavu po celou dobu jeho existence,
b)   neprodleně ohlásit stavebnímu úřadu závady na zařízení, které ohrožují životy či zdraví osob nebo zvířat,
c)    umožnit kontrolní prohlídku zařízení, a pokud tomu nebrání vážné důvody, této prohlídky se zúčastnit,
d)   uchovávat dokumentaci skutečného provedení zařízení, rozhodnutí, souhlasy a jiné důležité doklady týkající se 

zařízení po celou dobu jeho existence.

§ 155

        (1)  Stavební podnikatelé, stavbyvedoucí, osoby vykonávající stavební dozor, autorizovaní inspektoři, stavebníci a 
vlastníci staveb jsou povinni bezodkladně oznamovat příslušnému stavebnímu úřadu a ministerstvu výskyt závady, 
poruchy nebo havárie stavby a výsledky šetření jejich příčin, došlo-li při nich ke ztrátám na životech, k ohrožení života 
osob nebo zvířat nebo ke značným majetkovým škodám. Oznámení musí obsahovat zejména místo, čas, popis 
oznamované události a jejích důsledků, povahu stavby, popřípadě další okolnosti důležité pro správné posouzení příčin; 
nezabývá se hodnocením či posuzováním viny nebo odpovědnosti.
        (2)  Rozsah a způsob oznamování výskytu závady, poruchy nebo havárie stavby a výsledky šetření jejich příčin 
stanoví prováděcí právní předpis.

§ 156
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Požadavky na stavby

        (1)  Pro stavbu mohou být navrženy a použity jen takové výrobky, materiály a konstrukce, jejichž vlastnosti z 
hlediska způsobilosti stavby pro navržený účel zaručují, že stavba při správném provedení a běžné údržbě po dobu 
předpokládané existence splní požadavky na mechanickou odolnost a stabilitu, požární bezpečnost, hygienu, ochranu 
zdraví a životního prostředí, bezpečnost při udržování a užívání stavby včetně bezbariérového užívání stavby, ochranu 
proti hluku a na úsporu energie a ochranu tepla.

        (2)  Výrobky pro stavbu, které mají rozhodující význam pro výslednou kvalitu stavby a představují zvýšenou míru 

ohrožení oprávněných zájmů, jsou stanoveny a posuzovány podle zvláštních právních předpisů39).

§ 157

Stavební deník

        (1)  Při provádění stavby vyžadující stavební povolení nebo ohlášení stavebnímu úřadu musí být veden stavební 
deník, do něhož se pravidelně zaznamenávají údaje týkající se provádění stavby; u ohlašovaných staveb uvedených v § 
104 odst.  1 písm.  e) až k) postačí jednoduchý záznam o stavbě.

        (2)  Stavební deník nebo jednoduchý záznam o stavbě je povinen vést zhotovitel stavby, u stavby prováděné 
svépomocí stavebník. Záznamy do nich jsou oprávněni provádět stavebník, stavbyvedoucí, osoba vykonávající stavební 
dozor, osoba provádějící kontrolní prohlídku stavby a osoba odpovídající za provádění vybraných zeměměřických prací. 
Záznamy jsou dále oprávněny provádět osoby vykonávající technický dozor stavebníka a autorský dozor, jsou-li takové 
dozory zřízeny, koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, působí-li na staveništi, autorizovaný inspektor u 
stavby, pro jejíž provedení vydal certifikát podle § 117, a další osoby oprávněné plnit úkoly správního dozoru podle 

zvláštních právních předpisů4).

        (3)  Po dokončení stavby předá její zhotovitel originál stavebního deníku nebo jednoduchého záznamu o stavbě 
stavebníkovi.

        (4)  Obsahové náležitosti stavebního deníku a jednoduchého záznamu o stavbě a způsob jejich vedení stanoví 
prováděcí právní předpis.

ČÁST PÁTÁ
SPOLEČNÁ USTANOVENÍ

HLAVA I

VYBRANÉ ČINNOSTI VE VÝSTAVBĚ
A SOUČINNOST VLASTNÍKŮ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY

§ 158

Vybrané činnosti ve výstavbě

        (1)  Vybrané činnosti, jejichž výsledek ovlivňuje ochranu veřejných zájmů ve výstavbě, mohou vykonávat pouze 

fyzické osoby, které získaly oprávnění k jejich výkonu podle zvláštního právního předpisu14). Vybranými činnostmi jsou 
projektová činnost ve výstavbě, kterou se rozumí zpracování územně plánovací dokumentace, územní studie, 
dokumentace pro vydání územního rozhodnutí a pro uzavření veřejnoprávní smlouvy nahrazující územní rozhodnutí a 
projektové dokumentace podle odstavce  2, a odborné vedení provádění stavby nebo její změny.

(2)  Projektovou dokumentací je dokumentace
a)   stavby podle § 104 odst.  1 písm.  a) až e),
b)   stavby pro vydání stavebního povolení podle § 115,
c)   k uzavření veřejnoprávní smlouvy podle § 116,
d)   k posouzení autorizovaným inspektorem podle § 117,
e)   změn staveb uvedených v písmenech a) až d) před jejím dokončením podle § 118,
f)    staveb uvedených v písmenech a) až e) k opakovanému stavebnímu řízení nebo dodatečnému povolení stavby 

podle § 129,
g)   pro provádění stavby,
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h)   pro nezbytné úpravy podle § 137, nebo
i)    vodního díla k ohlášení podle § 15a odst.  2 písm.  c) vodního zákona.

§ 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 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.

        (3)  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 2.

§ 160

Provádění staveb

        (1)  Provádět stavbu může jako zhotovitel jen stavební podnikatel, který při její realizaci zabezpečí odborné vedení 
provádění stavby stavbyvedoucím, pokud v odstavcích 3 a 4 není stanoveno jinak. Dále je povinen zabezpečit, aby práce 

na stavbě, k jejichž provádění je předepsáno zvláštní oprávnění49), vykonávaly jen osoby, které jsou držiteli takového 
oprávnění.

        (2)  Zhotovitel stavby je povinen provádět stavbu v souladu s rozhodnutím nebo jiným opatřením stavebního úřadu a 
s ověřenou projektovou dokumentací, dodržet obecné požadavky na výstavbu, popřípadě jiné technické předpisy a 
technické normy a zajistit dodržování povinností k ochraně života, zdraví, životního prostředí a bezpečnosti práce 
vyplývajících ze zvláštních právních předpisů.

        (3)  Svépomocí může stavebník sám pro sebe provádět

a)   stavby, terénní úpravy, zařízení a udržovací práce uvedené v § 103,
b)   stavby, terénní úpravy, zařízení a udržovací práce uvedené v § 104.

        (4)  Stavby uvedené v odstavci 3 lze provádět svépomocí, pokud stavebník zajistí stavební dozor, není-li pro takovou 
činnost sám odborně způsobilý. Jde-li však o stavbu pro bydlení nebo změnu stavby, která je kulturní památkou, je 
stavebník povinen zajistit odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím.

§ 161

Vlastníci technické infrastruktury

        (1)  Vlastníci technické infrastruktury jsou povinni vést o ní evidenci, která musí obsahovat polohové umístění a 
ochranu, a v odůvodněných případech, s ohledem na charakter technické infrastruktury, i výškové umístění. Na žádost 
pořizovatele územně analytických podkladů, územní studie nebo územně plánovací dokumentace, obecního úřadu, 
žadatele o vydání regulačního plánu nebo územního rozhodnutí, stavebníka nebo osoby jím zmocněné sdělí vlastník 
technické infrastruktury ve lhůtě do 30 dnů údaje o její poloze, podmínkách napojení, ochrany a další údaje nezbytné pro 
projektovou činnost a provedení stavby. Informace mohou být poskytnuty v digitální podobě. Vlastník technické 
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infrastruktury je oprávněn požadovat na žadateli úhradu nákladů spojených s poskytnutím požadovaných údajů, nejvýše 
však do výše nákladů na pořízení jejich kopií, nosičů dat a nákladů na doručení.

        (2)  Na výzvu orgánu územního plánování a stavebního úřadu jsou vlastníci technické infrastruktury povinni jim bez 
průtahů poskytnout nezbytnou součinnost při plnění úkolů podle tohoto zákona.

HLAVA II

EVIDENCE ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ ČINNOSTI,
UKLÁDÁNÍ PÍSEMNOSTÍ
A NAHLÍŽENÍ DO NICH

§ 162

        (1)  Evidenci územně plánovací činnosti vede ministerstvo, popřípadě jím pověřená organizační složka státu a 
vkládá do ní data na návrh Ministerstva obrany. 

        (2)  Předmětem evidence územně plánovací činnosti jsou data o

a)   územně plánovací dokumentaci a průběhu jejího pořizování,
b)   zastavitelných plochách nad 10 ha a účelu jejich využití,
c)    územních studiích.

        (3)  Evidence územně plánovací činnosti se zveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup.

        (4)  Krajský úřad, popřípadě jím pověřené úřady územního plánování, vkládá data do evidence územně plánovací 
činnosti za svůj správní obvod.

        (5)  Úřad územního plánování podává krajskému úřadu návrhy na vložení dat do evidence územně plánovací 
činnosti za svůj správní obvod.

        (6)  Obecní úřad, který splňuje podmínky pro výkon pořizovatele, podává krajskému úřadu návrhy na vložení dat do 
evidence územně plánovací činnosti.

        (7)  Obsahové náležitosti podkladů pro evidenci územně plánovací činnosti stanoví prováděcí právní předpis.

§ 163

        (1)  Politiku územního rozvoje a zprávu o jejím uplatňování ukládá ministerstvo. 

        (2)  Ministerstvo zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup schválenou politiku územního rozvoje a zprávu o 
jejím uplatňování a místo, kde je možné do ní a do její dokladové dokumentace nahlížet, a zašle ji krajským úřadům.

§ 164

        (1)  Zásady územního rozvoje, včetně dokladů o jejich pořizování ukládá krajský úřad; zásady územního rozvoje 
opatřené záznamem o účinnosti se poskytují v rozsahu potřebném pro výkon působnosti stavebním úřadům, úřadům 
územního plánování na území kraje a krajským úřadům sousedních krajů. Zásady územního rozvoje opatřené záznamem 
o účinnosti krajský úřad zasílá ministerstvu. 

        (2)  Krajský úřad zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup vydané zásady územního rozvoje spolu s 
usnesením zastupitelstva kraje a místa, kde je možné do nich a do dokladové dokumentace nahlížet; toto oznámí 
dotčeným orgánům neuvedeným v odstavci 1 jednotlivě. Krajský úřad rovněž zveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový 
přístup zprávu o uplatňování zásad územního rozvoje schválenou zastupitelstvem kraje.

§ 165

        (1)  Územní plán a regulační plán, včetně dokladů o jeho pořizování, ukládá pořizovatel u obce, pro kterou byl 
pořízen; opatřené záznamem o účinnosti je poskytuje stavebnímu úřadu, úřadu územního plánování a krajskému úřadu. 

(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.
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        (3)  Pořizovatel zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup údaje o vydaném územním plánu, regulačním plánu 
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

        (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, na jehož návrh nebo žádost byla pořízena, obci a 
stavebnímu úřadu. Místa, kde je do územní studie možné nahlížet, oznámí jednotlivě dotčeným orgánům.

§ 167

        (1)  Veškerá pravomocná rozhodnutí a jiná opatření stavebního úřadu podle tohoto zákona, podklady pro správní 
řízení a pro jiná opatření, včetně ověřené projektové dokumentace a certifikátů od autorizovaného inspektora, eviduje a 
ukládá příslušný stavební úřad. 

        (2)  Obecný stavební úřad zasílá svá pravomocná rozhodnutí a jiná opatření podle tohoto zákona, včetně ověřené 
projektové dokumentace a certifikátů od autorizovaného inspektora, místně příslušnému obecnímu úřadu, pokud není 
doručováno obci.

        (3)  Místně příslušný obecní úřad, který není stavebním úřadem, eviduje a ukládá rozhodnutí a jiná opatření 
stavebního úřadu a ověřenou projektovou dokumentaci týkající se stavby.

        (4)  U staveb v působnosti vojenských a jiných stavebních úřadů ukládá podklady a projektovou dokumentaci 
výhradně příslušný stavební úřad.

§ 168

        (1)  Opatření obecné povahy po dni nabytí jeho účinnosti opatří příslušný orgán záznamem o jeho účinnosti; 
ustanovení § 75 správního řádu se použije přiměřeně. 

        (2)  Vedení spisové služby a nahlížení do spisu se řídí ustanoveními správního řádu a zvláštního právního 

předpisu50). Kopii dokumentace stavby stavební úřad poskytne, pokud žadatel předloží souhlas toho, kdo dokumentaci 
pořídil, případně souhlas vlastníka stavby, které se dokumentace týká. V odůvodněných případech lze usnesením odepřít 
nahlížení do vybraných částí dokumentace u staveb důležitých pro obranu státu, staveb civilní ochrany a bezpečnosti, 
popřípadě z důvodů ochrany osob a jejich majetku.

HLAVA III

OBECNÉ POŽADAVKY NA VÝSTAVBU, ÚČELY
VYVLASTNĚNÍ A ÚPRAVA NĚKTERÝCH

DALŠÍCH PRÁV A POVINNOSTÍ

§ 169

Obecné požadavky na výstavbu

        (1)  Právnické osoby, fyzické osoby a příslušné orgány veřejné správy jsou povinny při územně plánovací a 
projektové činnosti, při povolování, provádění, užívání a odstraňování staveb respektovat záměry územního plánování a 
obecné požadavky na výstavbu [§ 2 odst.  2 písm.  e)] stanovené prováděcími právními předpisy.

        (2)  Výjimku z obecných požadavků na výstavbu, jakož i řešení územního plánu nebo regulačního plánu odchylně od 
nich lze v jednotlivých odůvodněných případech povolit pouze z těch ustanovení prováděcího právního předpisu, ze 
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kterých tento předpis povolení výjimky výslovně umožňuje, a jen pokud se tím neohrozí bezpečnost, ochrana zdraví a 
života osob a sousední pozemky nebo stavby. Řešením podle povolené výjimky musí být dosaženo účelu sledovaného 
obecnými požadavky na výstavbu.

        (3)  O výjimce z obecných požadavků na využívání území při pořizování územního plánu a regulačního plánu 
rozhoduje příslušný pořizovatel. O výjimce z obecných požadavků na využívání území při stanovení požadavků na 
vymezování pozemků a umisťování staveb na nich rozhoduje stavební úřad příslušný rozhodnout ve věci.

        (4)  O výjimce z technických požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání 
stavby rozhoduje stavební úřad příslušný rozhodnout ve věci.

        (5)  Řízení o výjimce se vede na žádost buď samostatně, nebo může být spojeno s územním, stavebním nebo jiným 
řízením podle tohoto zákona; nemusí však být ukončeno společným správním aktem.

        (6)  Rozhodnutí o povolení výjimky nebo odchylného řešení podle odstavců 2 až 5 lze vydat jen v dohodě nebo se 
souhlasem dotčeného orgánu, který hájí zájmy chráněné podle zvláštních právních předpisů, kterých se odchylné řešení 
týká.

§ 170

Účely vyvlastnění

        (1)  Práva k pozemkům a stavbám, potřebná pro uskutečnění staveb nebo jiných veřejně prospěšných opatření 
podle tohoto zákona, lze odejmout nebo omezit, jsou-li vymezeny ve vydané územně plánovací dokumentaci a jde-li o 

a)   veřejně prospěšnou stavbu dopravní a technické infrastruktury, včetně plochy nezbytné k zajištění její výstavby a 
řádného užívání pro stanovený účel,

b)   veřejně prospěšné opatření, a to snižování ohrožení v území povodněmi a jinými přírodními katastrofami, 
zvyšování retenčních schopností území, založení prvků územního systému ekologické stability a ochranu 
archeologického dědictví,

c)    stavby a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu,
d)   asanaci (ozdravění) území.

        (2)  Právo k pozemku nebo stavbě lze odejmout nebo omezit též k vytvoření podmínek pro nezbytný přístup, řádné 
užívání stavby nebo příjezd k pozemku nebo stavbě.

        (3)  Řízení o vyvlastnění práv k pozemkům a stavbám, příslušnost k jeho vedení a podmínky vyvlastnění upravuje 

zvláštní právní předpis51).

§ 171

Státní dozor ve věcech územního plánování
a stavebního řádu

        (1)  Státní dozor ve věcech územního plánování a stavebního řádu vykonávají ministerstvo, krajské úřady jako 
orgány územního plánování, úřady územního plánování a stavební úřady. Při výkonu této působnosti dozírají na 
dodržování ustanovení tohoto zákona, právních předpisů vydaných k jeho provedení, jakož i na dodržování opatření 
obecné povahy a rozhodnutí vydaných na základě tohoto zákona.

        (2)  Ministerstvo při provádění státního dozoru sleduje, jak orgány veřejné správy vykonávají působnost stanovenou 
tímto zákonem, a státní dozor nad činností autorizovaných inspektorů, který je součástí státního dozoru ve věcech 
stavebního řádu.

        (3)  V případě zjištění nedostatků orgán uvedený v odstavci 1, se zřetelem na jejich charakter a následky či možné 
následky, vyzve ke zjednání nápravy nebo rozhodnutím uloží povinnost zjednat nápravu v přiměřené lhůtě; v rozhodnutí 
může do doby zjednání nápravy pozastavit nebo omezit výkon činnosti, při níž dochází k porušování právní povinnosti.

        (4)  Působnost jiných orgánů veřejné správy není ustanoveními odstavců 1 až 3 dotčena.

§ 172

Vstupy na pozemky a do staveb
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        (1)  Pověřený zaměstnanec stavebního úřadu, orgánu územního plánování a orgánu obce (dále jen "oprávněná 

úřední osoba")52), pokud plní úkoly podle tohoto zákona, je oprávněn vstupovat na cizí pozemky, stavby a do staveb s 
vědomím jejich vlastníků při

a)   zjišťování stavu stavby a pozemku,
b)   opatřování důkazů a dalších podkladů pro vydání správního rozhodnutí nebo opatření.

        (2)  V případě bezprostředního ohrožení života nebo zdraví osob či zvířat, které nastalo v souvislosti s přípravou a 
prováděním neodkladného odstranění stavby, nutných zabezpečovacích prací nebo vyklizení stavby ve veřejném zájmu, 
může oprávněná úřední osoba vstoupit na pozemek, stavbu a do stavby i bez vědomí jejich vlastníka. O tom musí 
vlastníka bez zbytečného odkladu informovat a uvést důvody, které k tomu vedly.

        (3)  Do obydlí může oprávněná úřední osoba vstoupit, jen pokud je to nezbytné pro ochranu života, zdraví nebo 
bezpečnosti osob. Pokud je obydlí užíváno také pro podnikání nebo provozování jiné hospodářské činnosti, může do něj 
oprávněná úřední osoba vstoupit též, je-li to nezbytné pro plnění úkolů veřejné správy podle tohoto zákona. Uživatel 
obydlí je v uvedených případech povinen oprávněné úřední osobě vstup do obydlí umožnit.

        (4)  Oprávnění ke vstupu se prokazuje zvláštním průkazem, ve kterém je uvedeno jméno, příjmení, zaměstnavatel a 
funkce oprávněné úřední osoby, rozsah oprávnění a vymezení platnosti průkazu. Průkaz musí být opatřen otiskem 
úředního razítka a podepsán s uvedením jména, příjmení a funkce osoby, která pověření vydala. Pokud je to třeba, přizve 
oprávněná úřední osoba na pozemek, stavbu a do stavby znalce, autorizovaného inspektora nebo pověřeného 
pracovníka dotčeného orgánu, popřípadě další osoby z důvodu jejich odborných znalostí. Vlastník je povinen umožnit pro 
účely podle odstavce  1 vykonání nezbytných zkoušek a měření použitím nezbytných technických zařízení či prostředků.
Oprávněné úřední osoby i přizvané osoby jsou povinny dbát, aby při vstupu na pozemek, stavbu nebo do stavby nedošlo 
ke škodě, které bylo možno zabránit.

        (5)  Pokud vlastník pozemku nebo stavby bude bránit vstupu oprávněné úřední osobě nebo jí přizvané osobě, může 
mu stavební úřad rozhodnutím, které je prvním úkonem v řízení, umožnění vstupu nařídit. Odvolání proti takovému 
rozhodnutí nemá odkladný účinek.

        (6)  Zvláštní právní předpisy o vstupu na pozemky nebo do staveb v okruhu zájmů obrany, bezpečnosti nebo jiného 
zájmu státu nejsou dotčeny.

§ 173

Pořádková pokuta

        (1)  Stavební úřad může rozhodnutím uložit pořádkovou pokutu do 50 000 Kč tomu, kdo závažným způsobem 
ztěžuje postup v řízení nebo provedení kontrolní prohlídky, anebo plnění úkolů podle § 172 tím, že

a)   znemožňuje oprávněné úřední osobě nebo osobě jí přizvané vstup na svůj pozemek nebo stavbu,
b)   na výzvu stavebního úřadu se nezúčastní kontrolní prohlídky, ač je k tomu podle tohoto zákona povinen.

        (2)  Pořádkovou pokutu do 50 000 Kč může stavební úřad uložit vlastníku technické infrastruktury, který neposkytl 
nezbytnou součinnost podle § 161 odst.  2, ačkoli byl k tomu vyzván.

        (3)  Při ukládání pořádkové pokuty podle odstavců 1 a 2 se postupuje podle ustanovení správního řádu o pořádkové 

pokutě53).

§ 174

Expertní součinnost

        (1)  V souvislosti s územním a stavebním řízením, s posuzováním způsobilosti stavby k užívání, se změnami v 
užívání stavby, s odstraňováním stavby, s dohledem a uplatňováním svých zvláštních pravomocí může stavební úřad 
zabezpečit součinnost autorizovaného inspektora, znalce a vědeckého nebo jiného specializovaného odborného 
pracoviště.

        (2)  Půjde-li o opatření ukládané ve veřejném zájmu, kdy stav stavby ani opatření stavebního úřadu nejsou vyvolány 
neplněním povinností vlastníka stavby, hradí náklady na expertní práce, zejména zpracování posudků, stanovisek a 
jiných podkladů stavební úřad. V ostatních případech nese podle okolností tyto náklady nebo jejich část vlastník stavby, 
popřípadě stavebník; povinnost hradit náklady nebo jejich část uloží stavební úřad rozhodnutím. Obdobně se postupuje, 
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nařídí-li stavební úřad sejmutí a přezkoušení vzorků, zkoušky stavebních materiálů, popřípadě provedení jiných 
odborných úkonů a zkoušek.

        (3)  Právní úprava úhrady dalších nákladů, zejména nákladů správního řízení, tím není dotčena.

HLAVA IV

OCHRANA VEŘEJNÝCH ZÁJMŮ
A SOUČINNOST SPRÁVNÍCH ORGÁNŮ

§ 175

        (1)  V územích vymezených Ministerstvem obrany nebo Ministerstvem vnitra lze v zájmu zajišťování obrany a 
bezpečnosti státu vydat územní rozhodnutí a povolit stavbu jen na základě jejich závazného stanoviska. Vymezená území 
oznámí pořizovatelům územně analytických podkladů a stavebním úřadům, v jejichž správních obvodech se nacházejí. 

        (2)  Ministerstvo obrany nebo Ministerstvo vnitra mohou v územích vymezených podle odstavce 1 uplatňovat u 
staveb již zřízených požadavky na nezbytné úpravy nebo si u nich vyhradit předchozí závazné stanovisko ke změnám 
stavby. Náklady na nezbytné úpravy provedené na zvláštní požadavek Ministerstva obrany nebo Ministerstva vnitra hradí 
tyto orgány.

§ 176

        (1)  Dojde-li při postupu podle tohoto zákona nebo v souvislosti s tím k nepředvídaným nálezům kulturně cenných 
předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody anebo k archeologickým nálezům, je stavebník povinen 
neprodleně oznámit nález stavebnímu úřadu a orgánu státní památkové péče nebo orgánu ochrany přírody a zároveň 
učinit opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen, a práce v místě nálezu přerušit. Tuto povinnost 
může stavebník přenést smlouvou na stavebního podnikatele nebo na osobu zabezpečující přípravu stavby či provádějící 
jiné práce podle tohoto zákona. Stavební úřad v dohodě s příslušným dotčeným orgánem stanoví podmínky k 
zabezpečení zájmů státní památkové péče a ochrany přírody a krajiny, popřípadě rozhodne o přerušení prací. 

        (2)  Hrozí-li nebezpečí z prodlení a nepostačují podmínky stanovené stavebním úřadem podle odstavce 1, může 
orgán státní památkové péče nebo orgán ochrany přírody do 5 pracovních dnů od oznámení nálezu stanovit opatření k 
ochraně nálezu a rozhodnout o přerušení prací. V takovém případě může stavebník v pracích pokračovat až na základě 
písemného souhlasu orgánu, který rozhodl o přerušení prací. Kopie rozhodnutí a souhlasu se zasílá příslušnému 
stavebnímu úřadu.

        (3)  Na základě oznámení nálezu podle odstavce 2 může stavební úřad po dohodě s orgánem státní památkové 
péče nebo orgánem ochrany přírody vydané stavební povolení ve veřejném zájmu změnit.

        (4)  Ministerstvo kultury může na návrh orgánu státní památkové péče nebo Archeologického ústavu Akademie věd 
České republiky rozhodnout, že se jedná o nález mimořádného významu, a z vlastního podnětu jej prohlásí za kulturní 

památku32). Kopie rozhodnutí se zasílá příslušnému stavebnímu úřadu.

        (5)  Na základě rozhodnutí podle odstavce 4 může stavební úřad po dohodě s Ministerstvem kultury vydané stavební 
povolení ve veřejném zájmu změnit nebo zrušit.

        (6)  Stavebník může uplatnit nárok na náhradu nákladů, které mu vznikly v důsledku postupu podle odstavců 2 a 3, u 
orgánu státní památkové péče nebo orgánu ochrany přírody, anebo v důsledku postupu podle odstavce 5 u Ministerstva 
kultury, a to ve lhůtě 6 měsíců ode dne nabytí právní moci rozhodnutí, na jehož základě mu tyto náklady vznikly; jinak 
nárok na jejich náhradu zaniká.

§ 177

Mimořádné postupy

        (1)  Pokud při vyhlášení stavu nebezpečí, nouzového stavu, stavu ohrožení státu nebo válečného stavu podle 

zvláštního právního předpisu54) anebo při bezprostředně hrozící živelní pohromě či závažné havárii je třeba bezodkladně 
provést opatření k odvrácení nebo zmírnění možných dopadů mimořádné události, lze se v mezích odstavců 2 až 4 
odchýlit od postupů stanovených tímto zákonem.

        (2)  Opatření na stavbách a pozemcích spočívající podle okolností i v provádění staveb, terénních úprav nebo 
odstraňování staveb, jimiž se předchází bezprostředně hrozícím důsledkům živelní pohromy nebo závažné havárie, čelí 
jejich účinkům a zabraňuje ohrožení života nebo zdraví osob, popřípadě jiným škodám, mohou být zahájena bez 
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předchozího rozhodnutí nebo jiného opatření podle tohoto zákona, nestanoví-li zvláštní právní předpisy jinak. Stavebnímu 
úřadu však musí být neprodleně oznámeno, že jsou taková opatření prováděna. V následném stavebním řízení o stavbě, 
pokud je podle tohoto zákona vyžadováno, lze postupovat podle odstavců 3 a 4.

        (3)  Jestliže se stavby nebo terénní úpravy zničené nebo poškozené živelní pohromou nebo závažnou havárií mohou 
v souladu se zvláštními právními předpisy obnovit ve shodě s původními rozhodnutími nebo jinými opatřeními stavebního 
úřadu, postačí, že takové opatření bylo předem stavebnímu úřadu ohlášeno. Pro tento postup platí ustanovení § 106 
odst.  1 obdobně s tím, že lhůta pro písemné sdělení stavebního úřadu, že proti obnovení stavby nemá námitek, činí 7 
dnů. V ohlášení se uvedou údaje o stavbě nebo terénních úpravách, které mají být obnoveny, jednoduchý technický popis 
prací a osoba, která bude činnost provádět.

        (4)  Souhlas stavebního úřadu podle odstavce 3 platí po dobu 12 měsíců; nepozbývá však platnosti, pokud v této 
době bylo s prováděním ohlášených prací započato. Lhůta začíná běžet dnem následujícím po dni, kdy byl stavebníkovi 
doručen písemný souhlas, nebo dnem následujícím po dni, kdy uplynulo 7 dnů ode dne ohlášení.

        (5)  U staveb a terénních úprav, které je nezbytné bezodkladně provést ke zmírnění nebo odvrácení dopadů živelní 
pohromy nebo závažné havárie stavby, může být

a)   po projednání se stavebním úřadem upuštěno od vydání územního rozhodnutí nebo územního souhlasu, 
popřípadě stanoveno, že k provedení stavby nebo terénních úprav postačí souhlas stavebního úřadu s jejich 
ohlášením,

b)   po projednání se stavebním úřadem omezen obsah žádosti a jejích příloh na nejnutnější míru nezbytnou pro 
rozhodnutí,

c)    stanoveno v rozhodnutí, že některé doklady předepsané jako přílohy k žádosti, popřípadě jiné doklady budou 
předloženy ve stanovené lhůtě dodatečně,

d)   v odůvodněných případech vydáno předběžné povolení, v němž se stanoví lhůta dodatečného předložení 
podkladů; po jejich předložení se provede řízení a vydá rozhodnutí,

e)   zkrácena lhůta pro provedení právního úkonu účastníků řízení, nejvýše však na polovinu lhůty stanovené tímto 
zákonem nebo zvláštním právním předpisem; o zkrácení lhůt stavební úřad poučí účastníky řízení v oznámení o 
zahájení řízení.

        (6)  Odvolání proti rozhodnutí vydanému v řízení podle odstavce 5 nemá odkladný účinek.

        (7)  Dokončení staveb a prací provedených podle odstavců 2, 3 a 5 je stavebník povinen bezodkladně oznámit 
stavebnímu úřadu.

HLAVA V

SPRÁVNÍ DELIKTY

Přestupky

§ 178
        (1)  Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že

a)   v rozporu s § 76 provede činnosti, ke kterým je třeba územní rozhodnutí nebo veřejnoprávní smlouva nebo územní 
souhlas anebo regulační plán,

b)   jako žadatel o vydání územního rozhodnutí nezajistí vyvěšení informace podle § 87 odst.  2,
c)   jako žadatel o vydání územního rozhodnutí ve zjednodušeném územním řízení nezajistí vyvěšení informace o 

návrhu výroku rozhodnutí podle § 95 odst.  4,
d)   provede činnosti v rozporu s územním rozhodnutím nebo s veřejnoprávní smlouvou anebo regulačním plánem 

nahrazujícími územní rozhodnutí, nebo provede činnosti jimi zakázané, anebo provede činnosti v rozporu s 
územním souhlasem,

e)   v rozporu s § 119 odst.  1 užívá stavbu, na kterou se vztahuje povinnost oznámení podle § 120 odst.  1, bez 
zajištění zkoušek nebo měření a jejich vyhodnocení,

f)    užívá stavbu bez kolaudačního rozhodnutí, pokud bylo takové rozhodnutí třeba,
g)   užívá stavbu v rozporu s kolaudačním rozhodnutím,
h)   užívá změnu stavby bez kolaudačního rozhodnutí, pokud bylo takové rozhodnutí třeba,
i)    užívá změnu stavby v rozporu s kolaudačním rozhodnutím,
j)    užívá stavbu bez kolaudačního souhlasu, pokud je podle zákona vyžadován, nebo přes zákaz stavebního úřadu 

podle § 122 odst.  4,
k)   užívá stavbu v rozporu s kolaudačním souhlasem,

Page 77 of 93183/2006 Sb. Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)

4.12.2013http://www.esipa.cz/sbirka/sbsrv.dll/sb?PRINT=1&amp;DR=AZ&amp;CP=2006s183-...



l)    užívá změnu stavby bez kolaudačního souhlasu, pokud je podle zákona vyžadován, nebo přes zákaz stavebního 
úřadu podle § 122 odst.  4,

m)  užívá změnu stavby v rozporu s kolaudačním souhlasem,
n)   užívá stavbu bez oznámení stavebníka podle § 120 odst.  1 nebo přes zákaz stavebního úřadu podle § 120 

odst.  2,
o)   užívá stavbu v rozporu s oznámením stavebníka podle § 120 odst.  1,
p)   užívá změnu stavby bez oznámení stavebníka podle § 120 odst.  1 nebo přes zákaz stavebního úřadu podle § 120 

odst.  2,
q)   užívá změnu stavby v rozporu s oznámením stavebníka podle § 120 odst.  1,
r)    užívá stavbu nebo terénní úpravy uvedené v § 104 odst.  1 písm.  e) až i) provedené bez souhlasu nebo povolení 

stavebního úřadu,
s)   užívá stavbu v rozporu se souhlasem stavebního úřadu podle § 127 odst.  2 nebo povolením podle § 127 odst.  4,
t)    užívá stavbu v rozporu s povolením k předčasnému užívání stavby podle § 123,
u)   provede zkušební provoz v rozporu s rozhodnutím podle § 124,
v)   v rozporu s § 128 odstraní stavbu uvedenou v § 103 obsahující azbest nebo stavbu uvedenou v § 103 odst.  1 

písm.  e) bodech 4 až 8 anebo v § 104 bez souhlasu nebo povolení stavebního úřadu,
w)  v rozporu s § 128 odstraní stavbu vyžadující stavební povolení bez souhlasu nebo povolení stavebního úřadu,
x)   odstraní stavbu v rozporu se souhlasem nebo povolením stavebního úřadu podle § 128,

y)   v rozporu s § 158 provádí vybrané činnosti ve výstavbě bez oprávnění podle zvláštního právního předpisu14), nebo
z)   v rozporu s § 171 odst.  3 nezjedná nápravu ve lhůtě stanovené ve výzvě nebo rozhodnutí stavebního úřadu.

        (2)  Fyzická osoba se jako stavebník dopustí přestupku tím, že
a)   v rozporu s § 104 provede stavbu nebo její změnu, terénní úpravy nebo udržovací práce bez souhlasu stavebního 

úřadu,
b)   v rozporu s § 104 provede stavbu nebo její změnu, terénní úpravy nebo udržovací práce v rozporu se souhlasem 

stavebního úřadu,
c)   v rozporu s § 104 provede stavbu nebo její změnu, terénní úpravy nebo udržovací práce v chráněném území nebo 

v ochranném pásmu anebo na nezastavitelném pozemku nebo v nezastavěném území bez souhlasu stavebního 
úřadu,

d)   v rozporu s § 108 provede změnu stavby bez stavebního povolení nebo veřejnoprávní smlouvy anebo 
oznámeného certifikátu autorizovaného inspektora,

e)   v rozporu s § 108 provede stavbu bez stavebního povolení nebo veřejnoprávní smlouvy anebo oznámeného 
certifikátu autorizovaného inspektora,

f)    v rozporu s § 108 provede stavbu nebo její změnu bez stavebního povolení nebo veřejnoprávní smlouvy anebo 
oznámeného certifikátu autorizovaného inspektora v chráněném území nebo v ochranném pásmu anebo na 
nezastavitelném pozemku nebo v nezastavěném území,

g)   provede stavbu nebo její změnu v rozporu se stavebním povolením nebo veřejnoprávní smlouvou, oznámeným 
certifikátem autorizovaného inspektora, opakovaným stavebním povolením anebo s dodatečným povolením 
stavby,

h)   provede stavbu nebo její změnu v rozporu se souhlasem stavebního úřadu, stavebním povolením, veřejnoprávní 
smlouvou, oznámeným certifikátem autorizovaného inspektora, opakovaným stavebním povolením nebo s 
dodatečným povolením stavby v chráněném území nebo v ochranném pásmu anebo na nezastavitelném pozemku 
nebo v nezastavěném území,

i)    v rozporu s § 134 odst.  2 nebo 3 nezjedná nápravu nebo nepředloží doklady ve lhůtě stanovené ve výzvě nebo 
rozhodnutí stavebního úřadu,

j)    v rozporu s § 134 odst.  4 neuposlechne výzvu nebo rozhodnutí k zastavení prací na stavbě,
k)   poruší některou z povinností podle § 152 odst.  1, 3 nebo 4,
l)    poruší povinnost podle § 160 odst.  4,
m)  poruší některou z povinností k ochraně veřejných zájmů podle § 176 odst.  1,
n)   v rozporu s § 155 poruší oznamovací povinnost, nebo
o)   v rozporu s § 157 nevede stavební deník nebo jednoduchý záznam o stavbě.

        (3)  Za přestupek lze uložit pokutu
a)   do 2 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce  2 písm.  c), f) nebo h),
b)   do 1 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce  1 písm.  f), j) nebo n) nebo odstavce  2 písm.  e) nebo m),
c)   do 500 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce  1 písm.  a), d), g), h), i), k), l), m), o), p), q), s), t), u) nebo w) 

nebo odstavce  2 písm.  d) nebo g),

Page 78 of 93183/2006 Sb. Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)

4.12.2013http://www.esipa.cz/sbirka/sbsrv.dll/sb?PRINT=1&amp;DR=AZ&amp;CP=2006s183-...



d)   do 200 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce  1 písm.  b), c), e), r), v), x), y) nebo z) nebo odstavce  2 
písm.  a), b), i), j), k), l), n) nebo o).

§ 179

        (1)  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.

        (2)  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.

        (3)  Fyzická osoba se jako vlastník stavby dopustí přestupku tím, že
a)   v rozporu s § 128 odst.  5 nezajistí odstranění stavby stavebním podnikatelem nebo při odstraňování stavby 

svépomocí nezajistí provádění stavebního dozoru anebo provádění dozoru oprávněnou osobou při odstraňování 
stavby, v níž je obsažen azbest,

b)   odstraní stavbu v rozporu s rozhodnutím podle § 129,
c)   v rozporu s § 131a neoznámí stavebnímu úřadu odstranění stavby,
d)   neodstraní stavbu ve lhůtě stanovené v rozhodnutí podle § 129,
e)   v rozporu s § 134 odst.  2 nebo 3 nezjedná nápravu nebo nepředloží doklady ve lhůtě stanovené stavebním 

úřadem ve výzvě nebo rozhodnutí,
f)    neprovede nařízené nutné zabezpečovací práce nebo je provede v rozporu s rozhodnutím podle § 135 nebo 136,
g)   neprovede nařízené neodkladné odstranění stavby nebo je provede v rozporu s rozhodnutím podle § 135 nebo 

136,
h)   neprovede nařízené nezbytné úpravy nebo je provede v rozporu s rozhodnutím podle § 137,
i)    neprovede nařízenou údržbu stavby nebo ji provede v rozporu s rozhodnutím podle § 139,
j)    poruší některou z povinností podle § 154 odst.  1 písm.  a) , b), d) nebo e), nebo
k)   v rozporu s § 155 poruší oznamovací povinnost.

        (4)  Fyzická osoba se jako vlastník zařízení dopustí přestupku tím, že
a)   odstraní zařízení v rozporu s rozhodnutím podle § 129,
b)   v rozporu s § 134 odst.  2 nebo 3 nezjedná nápravu nebo nepředloží doklady ve lhůtě stanovené stavebním 

úřadem ve výzvě nebo rozhodnutí,
c)   neprovede nařízené nutné zabezpečovací práce nebo je provede v rozporu s rozhodnutím podle § 135 nebo 136,
d)   neprovede nařízené neodkladné odstranění zařízení nebo je provede v rozporu s rozhodnutím podle § 135 nebo 

136,
e)   neprovede nařízené nezbytné úpravy nebo je provede v rozporu s rozhodnutím podle § 137,
f)    poruší některou z povinností podle § 154 odst.  2 písm.  a), b) nebo d), nebo
g)   neodstraní zařízení ve lhůtě stanovené v rozhodnutí podle § 129.

        (5)  Fyzická osoba se jako vlastník technické infrastruktury dopustí přestupku tím, že
a)   nesplní některou z povinností podle § 161 odst.  1,
b)   nesplní některou z povinností podle § 27 odst.  3 nebo 4.

        (6)  Fyzická osoba se jako autorizovaný inspektor dopustí přestupku tím, že v rozporu s § 155 poruší oznamovací 
povinnost nebo nesplní povinnost podle § 117 odst.  1.
        (7)  Za přestupek lze uložit pokutu

a)   do 500 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce  3 písm.  b), f), g), h) nebo i) nebo podle odstavce  4 písm.  a), d) 
nebo e),

b)   do 200 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce  1 písm.  a), b) nebo c) nebo podle odstavce  2 písm.  a), b) nebo 
c) nebo podle odstavce  3 písm.  a), c), d), e), j) nebo k) nebo podle odstavce  4 písm.  b), c), f) nebo g) nebo podle 
odstavce  5 nebo 6.

        (8)  Za přestupek lze v blokovém řízení uložit pokutu do 5 000 Kč, v příkazním řízení do 10 000 Kč. 

Správní delikty právnických osob
a podnikajících fyzických osob
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§ 180
        (1)  Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu tím, že

a)   v rozporu s § 76 provede činnosti, ke kterým je třeba územní rozhodnutí nebo veřejnoprávní smlouva nebo územní 
souhlas anebo regulační plán,

b)   jako žadatel o vydání územního rozhodnutí nezajistí vyvěšení informace podle § 87 odst.  2,
c)   jako žadatel o vydání územního rozhodnutí ve zjednodušeném územním řízení nezajistí vyvěšení informace o 

návrhu výroku rozhodnutí podle § 95 odst.  4,
d)   provede činnosti v rozporu s územním rozhodnutím nebo s veřejnoprávní smlouvou anebo regulačním plánem 

nahrazujícími územní rozhodnutí, nebo provede činnosti jimi zakázané, anebo provede činnosti v rozporu s 
územním souhlasem,

e)   v rozporu s § 119 odst.  1 užívá stavbu, na kterou se vztahuje povinnost oznámení podle § 120 odst.  1, bez 
zajištění zkoušek nebo měření a jejich vyhodnocení,

f)    užívá stavbu bez kolaudačního rozhodnutí, pokud bylo takové rozhodnutí třeba,
g)   užívá stavbu v rozporu s kolaudačním rozhodnutím,
h)   užívá změnu stavby bez kolaudačního rozhodnutí, pokud bylo takové rozhodnutí třeba,
i)    užívá změnu stavby v rozporu s kolaudačním rozhodnutím,
j)    užívá stavbu bez kolaudačního souhlasu, pokud je podle zákona vyžadován, nebo přes zákaz stavebního úřadu 

podle § 122 odst.  4,
k)   užívá stavbu v rozporu s kolaudačním souhlasem,
l)    užívá změnu stavby bez kolaudačního souhlasu, pokud je podle zákona vyžadován, nebo přes zákaz stavebního 

úřadu podle § 122 odst.  4,
m)  užívá změnu stavby v rozporu s kolaudačním souhlasem,
n)   užívá stavbu bez oznámení stavebníka podle § 120 odst.  1 nebo přes zákaz stavebního úřadu podle § 120 

odst.  2,
o)   užívá stavbu v rozporu s oznámením stavebníka podle § 120,
p)   užívá změnu stavby bez oznámení stavebníka podle § 120 odst.  1 nebo přes zákaz stavebního úřadu podle § 120 

odst.  2,
q)   užívá změnu stavby v rozporu s oznámením stavebníka podle § 120 odst.  1,
r)    užívá stavbu nebo terénní úpravy podle § 104 odst.  1 písm.  e) až i) provedené bez souhlasu nebo povolení 

stavebního úřadu,
s)   užívá stavbu v rozporu se souhlasem stavebního úřadu podle § 127 odst.  2 nebo povolením podle § 127 odst.  4,
t)    užívá stavbu v rozporu s povolením k předčasnému užívání stavby podle § 123,
u)   provede zkušební provoz v rozporu s rozhodnutím podle § 124,
v)   v rozporu s § 128 odstraní stavbu uvedenou v § 103 obsahující azbest nebo stavbu uvedenou v § 103 odst.  1 

písm.  e) bodech 4 až 8 anebo v § 104 bez souhlasu nebo povolení stavebního úřadu,
w)  v rozporu s § 128 odstraní stavbu vyžadující stavební povolení bez souhlasu nebo povolení stavebního úřadu,
x)   odstraní stavbu v rozporu se souhlasem nebo povolením stavebního úřadu podle § 128, nebo
y)   v rozporu s § 171 odst.  3 nezjedná nápravu ve lhůtě stanovené ve výzvě nebo rozhodnutí stavebního úřadu.

        (2)  Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako stavebník dopustí správního deliktu tím, že
a)   v rozporu s § 104 provede stavbu nebo její změnu, terénní úpravy nebo udržovací práce bez souhlasu stavebního 

úřadu,
b)   v rozporu s § 104 provede stavbu nebo její změnu, terénní úpravy nebo udržovací práce v rozporu se souhlasem 

stavebního úřadu,
c)   v rozporu s § 104 provede stavbu nebo její změnu, terénní úpravy nebo udržovací práce v chráněném území nebo 

v ochranném pásmu anebo na nezastavitelném pozemku nebo v nezastavěném území bez souhlasu stavebního 
úřadu,

d)   v rozporu s § 108 provede změnu stavby bez stavebního povolení nebo veřejnoprávní smlouvy anebo 
oznámeného certifikátu autorizovaného inspektora,

e)   v rozporu s § 108 provede stavbu bez stavebního povolení nebo veřejnoprávní smlouvy anebo oznámeného 
certifikátu autorizovaného inspektora,

f)    v rozporu s § 108 provede stavbu nebo její změnu bez stavebního povolení nebo veřejnoprávní smlouvy anebo 
oznámeného certifikátu autorizovaného inspektora v chráněném území nebo v ochranném pásmu anebo na 
nezastavitelném pozemku nebo v nezastavěném území,

g)   provede stavbu nebo její změnu v rozporu se stavebním povolením nebo veřejnoprávní smlouvou, oznámeným 
certifikátem autorizovaného inspektora, opakovaným stavebním povolením anebo s dodatečným povolením 
stavby,
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h)   provede stavbu nebo její změnu v rozporu se souhlasem stavebního úřadu, stavebním povolením, veřejnoprávní 
smlouvou, oznámeným certifikátem autorizovaného inspektora, opakovaným stavebním povolením nebo s 
dodatečným povolením stavby v chráněném území nebo v ochranném pásmu anebo na nezastavitelném pozemku 
nebo v nezastavěném území,

i)    v rozporu s § 134 odst.  2 nebo 3 nezjedná nápravu nebo nepředloží doklady ve lhůtě stanovené ve výzvě nebo 
rozhodnutí stavebního úřadu,

j)    v rozporu s § 134 odst.  4 neuposlechne výzvu nebo rozhodnutí k zastavení prací na stavbě,
k)   poruší některou z povinností podle § 152 odst.  1, 3 nebo 4,
l)    poruší povinnost podle § 160 odst.  4,
m)  poruší některou z povinností k ochraně veřejných zájmů podle § 176 odst.  1,
n)   v rozporu s § 155 poruší oznamovací povinnost, nebo
o)   v rozporu s § 157 nevede stavební deník nebo jednoduchý záznam o stavbě.

        (3)  Za správní delikt se uloží pokuta
a)   do 2 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce  2 písm.  c), f) nebo h),
b)   do 1 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce  1 písm.  f), j) nebo n) nebo podle odstavce  2 písm.  e) nebo 

m),
c)   do 500 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce  1 písm.  a), d), g), h), i), k), l), m), o), p), q), s), t), u) nebo w) 

nebo podle odstavce  2 písm.  d) nebo g),
d)   do 200 000 Kč, jde-li o delikt podle odstavce  1 písm.  b), c), e), r), v), x) nebo y) nebo podle odstavce  2 písm.  a), 

b), i), j), k), l), n) nebo o).

§ 181
        (1)  Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako stavební podnikatel dopustí správního deliktu tím, že

a)   v rozporu s § 155 poruší oznamovací povinnost,
b)   poruší některou z povinností podle § 160 odst.  1 nebo 2,
c)   provede činnosti bez územního rozhodnutí nebo veřejnoprávní smlouvy nebo regulačního plánu nahrazujících 

územní rozhodnutí, nebo bez územního souhlasu,
d)   provede činnosti v rozporu s územním rozhodnutím nebo s veřejnoprávní smlouvou anebo s regulačním plánem 

nahrazujícími územní rozhodnutí nebo provádí činnosti jimi zakázané, anebo provede činnosti v rozporu s 
územním souhlasem,

e)   v rozporu s § 104 provede stavbu nebo změnu stavby anebo terénní úpravy, které je třeba ohlásit stavebnímu 
úřadu, bez souhlasu stavebního úřadu nebo v rozporu s ním, nebo

f)    v rozporu s § 108 provede stavbu nebo změnu stavby bez stavebního povolení, veřejnoprávní smlouvy, 
oznámeného certifikátu autorizovaného inspektora nebo v rozporu s nimi.

        (2)  Právnická osoba se jako vlastník stavby dopustí správního deliktu tím, že
a)   v rozporu s § 128 odst.  5 nezajistí odstranění stavby stavebním podnikatelem nebo při odstraňování stavby 

svépomocí nezajistí provádění stavebního dozoru anebo provádění dozoru oprávněnou osobou při odstraňování 
stavby, v níž je obsažen azbest,

b)   odstraní stavbu v rozporu s rozhodnutím podle § 129,
c)   v rozporu s § 131a neoznámí stavebnímu úřadu odstranění stavby,
d)   neodstraní stavbu ve lhůtě stanovené v rozhodnutí podle § 129,
e)   v rozporu s § 134 odst.  2 nebo 3 nezjedná nápravu nebo nepředloží doklady ve lhůtě stanovené stavebním 

úřadem ve výzvě nebo rozhodnutí,
f)    neprovede nařízené nutné zabezpečovací práce nebo je provede v rozporu s rozhodnutím podle § 135 nebo 136,
g)   neprovede nařízené neodkladné odstranění stavby nebo je provede v rozporu s rozhodnutím podle § 135 nebo 

136,
h)   neprovede nařízené nezbytné úpravy nebo je provede v rozporu s rozhodnutím podle § 137,
i)    neprovede nařízenou údržbu nebo ji provede v rozporu s rozhodnutím podle § 139,
j)    poruší některou z povinností podle § 154 odst.  1 písm.  a), b), d) nebo e), nebo
k)   v rozporu s § 155 poruší oznamovací povinnost.

        (3)  Právnická osoba se jako vlastník zařízení dopustí správního deliktu tím, že
a)   odstraní zařízení v rozporu s rozhodnutím podle § 129,
b)   v rozporu s § 134 odst.  2 nebo 3 nezjedná nápravu nebo nepředloží doklady ve lhůtě stanovené stavebním 

úřadem ve výzvě nebo rozhodnutí,
c)   neprovede nařízené nutné zabezpečovací práce nebo je provede v rozporu s rozhodnutím podle § 135 nebo 136,
d)   neprovede nařízené neodkladné odstranění zařízení nebo je provede v rozporu s rozhodnutím podle § 135 nebo 

136,
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e)   neprovede nařízené nezbytné úpravy nebo je provede v rozporu s rozhodnutím podle § 137,
f)    poruší některou z povinností podle § 154 odst.  2 písm.  a), b) nebo d), nebo
g)   neodstraní zařízení ve lhůtě stanovené v rozhodnutí podle § 129.

        (4)  Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako vlastník technické infrastruktury dopustí správního deliktu tím, 
že

a)   nesplní některou z povinností podle § 161 odst.  1,
b)   nesplní některou z povinností podle § 27 odst.  3 nebo 4.

        (5)  Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako autorizovaný inspektor dopustí správního deliktu tím, že poruší 
některou z povinností podle § 155 nebo nesplní povinnost podle § 117 odst.  1.
        (6)  Za správní delikt se uloží pokuta

a)   do 500 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce  1 písm.  b), c), d) nebo f) nebo odstavce  2 písm.  b), f), g), h) 
nebo i) nebo odstavce  3 písm.  a), d) nebo e) nebo odstavce  4,

b)   do 200 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce  1 písm.  a) nebo e) nebo odstavce  2 písm.  a), c), d), e), j) 
nebo k) nebo odstavce  3 písm.  b), c), f) nebo g) nebo odstavce  5.

§ 182

Společná ustanovení

        (1)  Právnická osoba za správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že vynaložila veškeré úsilí, které bylo možno 
požadovat, aby porušení právní povinnosti zabránila.

        (2)  Při určení výše pokuty právnické osobě se přihlédne k závažnosti správního deliktu, zejména ke způsobu jeho 
spáchání a jeho následkům a k okolnostem, za nichž byl spáchán.

        (3)  Odpovědnost právnické osoby za správní delikt zaniká, jestliže stavební úřad o něm nezahájil řízení do 1 roku 
ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však do 3 let ode dne, kdy byl spáchán.

        (4)  Správní delikty podle tohoto zákona v prvním stupni projednává stavební úřad příslušný podle § 13, 15 a 16; 
správní delikt podle § 181 odst.  4 písm.  b) v prvním stupni projednává stavební úřad příslušný podle § 13 odst.  1 písm. 
c) zákona. Dopustí-li se správního deliktu podle tohoto zákona obec, jejíž obecní úřad je stavebním úřadem příslušným 
vést řízení o správním deliktu, určí nadřízený orgán, který jiný obecní úřad, který je stavebním úřadem, provede řízení a 
vydá rozhodnutí.

        (5)  Na odpovědnost za jednání, k němuž došlo při podnikání fyzické osoby55) nebo v přímé souvislosti s ním, se 
vztahují ustanovení zákona o odpovědnosti a postihu právnické osoby.

§ 183

        (1)  Pokuty vybírá a vymáhá správní orgán, který je uložil. 

        (2)  Příjem z pokut je příjmem rozpočtu, ze kterého je hrazena činnost správního orgánu, který pokutu uložil.

        (3)  zrušen zákonem č. 281/2009 Sb. (účinnost: 1. ledna 2011)

HLAVA VI

VYUŽÍVÁNÍ ÚDAJŮ Z INFORMAČNÍCH
SYSTÉMŮ VEŘEJNÉ SPRÁVY

§ 184

        (1)  Pro výkon působnosti podle tohoto zákona využívá stavební úřad 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.
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        (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,
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. 

ČÁST ŠESTÁ

PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Přechodná ustanovení

§ 185

        (1)  Poskytovatelé údajů poskytnou údaje o území pro pořízení územně analytických podkladů nejpozději do 9 
měsíců po dni nabytí účinnosti tohoto zákona úřadům územního plánování a krajským úřadům. Doloží-li poskytovatel 
údajů v této lhůtě závažné důvody, může být lhůta prodloužena nejdéle o 3 měsíce. 

        (2)  Vlastník technické infrastruktury dokončené a zkolaudované přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona 
poskytne ve lhůtě do 9 měsíců po dni nabytí účinnosti tohoto zákona úřadu územního plánování polohopisnou situaci 
technické infrastruktury. Do 6  let po dni nabytí účinnosti tohoto zákona poskytne polohopisné údaje této situace v 

souřadnicovém systému Jednotné trigonometrické sítě katastrální18) v měřítku katastrální mapy nebo měřítku 
podrobnějším.

        (3)  Územně analytické podklady pořídí pro své správní území úřad územního plánování do 24 měsíců a krajský 
úřad do 30 měsíců po dni nabytí účinnosti tohoto zákona. Nebudou-li územně analytické podklady pořízeny, bude 
pořízení územně plánovací dokumentace vždy zahrnovat i zpracování průzkumů a rozborů řešeného území v rozsahu 
odpovídajícím územně analytickým podkladům.

        (4)  Urbanistické studie, územní generely a územní prognózy, zpracované přede dnem nabytí účinnosti tohoto 
zákona, které nepřesahují hranice působnosti jednoho úřadu územního plánování, prověří tento úřad ve spolupráci s 
dotčenými obcemi z hlediska jejich aktuálnosti; v ostatních případech prověří jejich aktuálnost krajský úřad ve spolupráci s 
dotčenými úřady územního plánování. Úřad, který potvrdil aktuálnost urbanistické studie, územního generelu a územní 
prognózy, podá návrh na vložení dat, popřípadě vloží data o nich do evidence územně plánovací činnosti.
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        (5)  Zadání urbanistické studie, územního generelu nebo územní prognózy, rozpracovaných ke dni nabytí účinnosti 
tohoto zákona, se považuje za zadání územní studie.

§ 186

        Politiku územního rozvoje pořídí ministerstvo a předloží vládě ke schválení do 2 let ode dne nabytí účinnosti tohoto 
zákona. 

§ 187

        (1)  Územně plánovací dokumentace schválená přede dnem 1. července 1992 pozbývá platnosti nejpozději do 3 let 
ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. 

        (2)  Krajský úřad prověří územní plány velkých územních celků z hlediska aktuálnosti jednotlivých záměrů a splnění 
kritérií jejich nadmístního významu. Záměry vyhovující uvedeným hlediskům převezme bez věcné změny do návrhu 
zásad územního rozvoje projednaných s dotčenými orgány. Územní plán velkého územního celku a právní předpis, 
kterým byla vyhlášena jeho závazná část, pozbývá platnosti dnem nabytí účinnosti zásad územního rozvoje pro území 
těmito zásadami řešené.

        (3)  Zásady územního rozvoje pořídí krajský úřad a vydá zastupitelstvo kraje nejpozději do 5 let ode dne nabytí 
účinnosti tohoto zákona. Uplynutím této lhůty pozbývají platnosti územní plány velkých územních celků.

        (4)  Při pořízení prvních zásad územního rozvoje zpracuje krajský úřad jejich zadání, které obsahuje hlavní cíle a 
požadavky na jejich řešení. Zadání zašle jednotlivě dotčeným orgánům, dotčeným obcím, sousedním krajům a 
ministerstvu, které mohou do 30 dnů po obdržení uplatnit své požadavky, včetně požadavků na vyhodnocení vlivu 
uplatňování zásad územního rozvoje na podmínky udržitelného rozvoje v území. Krajský úřad návrh zadání, upravený 
podle výsledků projednání, předloží ke schválení. Zadání pro pořízení zásad územního rozvoje schvaluje zastupitelstvo 
kraje.

        (5)  Ustanovení § 45 odst.  2 se neuplatní na první vydané zásady územního rozvoje.

        (6)  Schválené zadání územního plánu velkého územního celku a zpracovaný návrh územního plánu velkého 
územního celku, které splňují požadavky tohoto zákona na zásady územního rozvoje, se považují za schválené zadání 
zásad územního rozvoje a návrh zásad územního rozvoje.

        (7)  Do doby vydání zásad územního rozvoje se považují za závaznou část územního plánu velkého územního celku 
rozvojové plochy nadmístního významu, plochy a koridory umožňující umístění staveb dopravní a technické infrastruktury 
nadmístního významu, vymezení regionálních a nadregionálních územních systémů ekologické stability, limity využití 
území nadmístního významu a plochy pro veřejně prospěšné stavby obsažené ve schváleném územním plánu velkého 
územního celku; ostatní části řešení pozbývají platnosti dnem nabytí účinnosti tohoto zákona. Při projednávání a vydání 
návrhu změny územního plánu velkého územního celku se postupuje přiměřeně podle § 37 odst.  2 až 5, § 38 až 41.

§ 188

        (1)  Územně plánovací dokumentaci sídelního útvaru nebo zóny, územní plán obce a regulační plán schválené před 
1. lednem 2007 lze do 31. prosince 2020 podle tohoto zákona upravit, v rozsahu provedené úpravy projednat a vydat, 
jinak pozbývají platnosti.

        (2)  Územní plány obcí, regulační plány a jejich změny, u kterých bylo přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona 
zahájeno pořizování, se podle tohoto zákona upraví, projednají a vydají; přitom činnosti ukončené přede dnem nabytí 
účinnosti tohoto zákona se posuzují podle právních předpisů platných a účinných do 31. prosince 2006.

        (3)  Při projednání a vydání návrhu změny územního plánu obce, regulačního plánu nebo územně plánovací 
dokumentace sídelního útvaru nebo zóny schválené do 31. prosince 2006 se postupuje podle tohoto zákona. O úpravě 
směrné části této dokumentace rozhoduje pro své území obecní úřad, v ostatních případech úřad územního plánování. 
Při úpravě se postupuje podle dosavadních právních předpisů.

        (4)  Obecně závazné vyhlášky, jimiž byla vymezena závazná část územně plánovací dokumentace sídelního útvaru 
nebo zóny, územního plánu obce nebo regulačního plánu, se pro účely tohoto zákona považují za opatření obecné 

povahy; ustanovení § 174 odst.  2 správního řádu se nepoužije56a). 

§ 188a
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        (1)  Na území obce nebo části území obce, která nemá platný územní plán, územní plán obce, popřípadě územně 
plánovací dokumentaci sídelního útvaru nebo zóny, lze do doby vydaní územního plánu, nejpozději však do 31. prosince 
2020, umisťovat v nezastavěném území kromě staveb, zařízení a jiných opatření uvedených v § 18 odst.  5 také

a)   stavby, pro které byly podle právních předpisů platných a účinných k 31. prosinci 2006 pravomocně povoleny 
stavby technické infrastruktury,

b)   stavby podle urbanistické studie, byla-li pro území obce opatřena do 31. prosince 2006 a data o ní byla vložena do 
evidence územně plánovací činnosti,

c)    stavby pro bydlení na pozemcích, které mají společnou hranici s pozemky v zastavěném území, které je tvořeno 
více než jedním zastavěným stavebním pozemkem,

d)   stavby pro zemědělství s byty pro trvalé rodinné bydlení; stavba pro zemědělství může mít nejvýše tři samostatné 
byty, přičemž součet podlahových ploch bytů smí v tomto případě činit nejvýše jednu třetinu celkové podlahové 

plochy stavby, nejvýše však 300 m2,
e)   stavby občanského vybavení na pozemcích, které mají společnou hranici s pozemky v zastavěném území; 

pozemek, na kterém je stavba umisťována, může mít rozlohu nejvýše 5000 m2.

        (2)  Stavby uvedené v odstavci  1 písm.  c) až e) lze umisťovat jen se souhlasem zastupitelstva obce, na jejímž 
území má být stavba umístěna. Souhlas zastupitelstva obce může obsahovat podmínky pro umístění takové stavby. V 
řízení o umisťování těchto staveb má zastupitelstvo obce postavení dotčeného orgánu; v tomto případě není obec 
účastníkem řízení.

§ 189

        (1)  Za zastavěné území se považuje současně zastavěné území obce vyznačené podle dosavadních právních 
předpisů v územním plánu obce nebo v regulačním plánu, a to po dobu platnosti této územně plánovací dokumentace. V 
případě pořizování a vydání jejich změny se zastavěné území aktualizuje podle tohoto zákona. 

        (2)  Platné územní plány velkých územních celků jsou ve schváleném rozsahu závazné pro pořizování územních 
plánů, regulačních plánů a pro rozhodování v území. Platné územní plány obcí a územně plánovací dokumentace 
sídelních útvarů jsou závazné pro pořizování regulačních plánů schvalovaných zastupitelstvy obcí a pro rozhodování v 
území.

        (3)  Kvalifikační předpoklad pro výkon územně plánovací činnosti splňuje úředník, který vykonává ke dni nabytí 
účinnosti tohoto zákona územně plánovací činnost na ministerstvu, krajském úřadu nebo obecním úřadu a má příslušné 

osvědčení zvláštní odborné způsobilosti podle zvláštního právního předpisu17) vydané přede dnem nabytí účinnosti 
tohoto zákona.

§ 189a

        Při změnách a rušení stavebních uzávěr vyhlášených podle právních předpisů účinných před 31. prosincem 2006 a 
při povolování výjimek z nich se postupuje podle tohoto zákona.

§ 190

        (1)  Obecné stavební úřady vykonávají působnost podle tohoto zákona ve správních obvodech, ve kterých 
vykonávaly působnost k 31. prosinci 2006. 

        (2)  Obec, jejíž obecní úřad je obecným stavebním úřadem, může uzavřít veřejnoprávní smlouvu s jinou obcí o tom, 
že pro ni bude vykonávat působnost stavebního úřadu; přitom postupuje podle správního řádu. Jinak pro takovou obec 
vykonává působnost obecného stavebního úřadu pověřený obecní úřad, v jehož správním obvodu leží.

        (3)  Řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí podle dosavadních právních předpisů, 
s výjimkou

a)   stavebních řízení neukončených v prvním stupni, která se týkají staveb, u nichž podle nové právní úpravy postačí 
ohlášení; na takové stavby se hledí jako na ohlášené podle tohoto zákona, za ohlášení se v tomto případě 
považuje žádost o vydání stavebního povolení a za den ohlášení den nabytí účinnosti tohoto zákona,

b)   řízení o správním deliktu spáchaném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, pokud nová právní úprava je pro 
obviněného příznivější,

c)    řízení o přestupku a správním deliktu, kdy podle nové právní úpravy se jednání obviněného nepovažuje za 
porušení stavební kázně; v takovém případě se řízení zastaví,
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d)   řízení o vyvlastnění, které se dokončí podle zvláštního právního předpisu.

        (4)  Neukončená řízení vedená podle dosavadní právní úpravy dokončí stavební úřad, který se stal příslušným k 
vedení řízení v dané věci podle tohoto zákona.

        (5)  U staveb pravomocně povolených přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se provede kolaudační řízení 
podle dosavadních právních předpisů.

        (6)  V případě pochybnosti příslušný krajský úřad stanoví, který stavební úřad povede neukončená řízení.

§ 191

        Městské a obecní úřady, které nebudou vykonávat působnost obecného stavebního úřadu, jsou povinny předat 
nejpozději do 30 dnů od ukončení činnosti stavebního úřadu veškeré doklady týkající se neukončených správních řízení 
vedených podle stavebního zákona stavebním úřadům, na které tato agenda přechází, a o předání sepsat protokol. 

§ 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.

Zmocňovací ustanovení

§ 193

Ministerstvo vydá vyhlášky k provedení § 14 odst.  2, § 21 odst.  4, § 26 odst.  2, § 29 odst.  1 a 3, § 36 odst.  6, § 40 
odst.  4, § 42 odst.  8, § 43 odst.  6, § 47 odst.  6, § 50 odst.  1, § 55 odst.  6, § 61 odst.  5, § 64 odst.  7, § 66 odst.  6, § 
78a odst.  10, § 86 odst.  7, § 87 odst.  5, § 92 odst.  5, § 94a odst.  7, § 95 odst.  7, § 96 odst.  10, § 99 odst.  2, § 100 
odst.  3, § 105 odst.  8, § 110 odst.  5, § 115 odst.  6, § 116 odst.  8, § 117 odst.  8, § 120 odst.  6, § 122 odst.  6, § 123 
odst.  5, § 125 odst.  6, § 127 odst.  6, § 128 odst.  8, § 134 odst.  6, § 138 odst.  5, § 143 odst.  5, § 150 odst.  3, § 155 
odst.  2, § 157 odst.  4 a § 162 odst.  7.

§ 194

        K provedení § 169 

a)   ministerstvo stanoví právním předpisem obecné požadavky na výstavbu [§ 2 odst.  2 písm.  e)],
b)   Ministerstvo zemědělství stanoví právním předpisem technické požadavky pro vodní díla a technické požadavky 

pro stavby pro plnění funkcí lesa,
c)    Ministerstvo dopravy stanoví právním předpisem technické požadavky pro letecké stavby podle zákona o civilním 

letectví57), pro stavby drah a na dráze včetně zařízení na dráze, stavby dálnic, silnic, místních komunikací a 
veřejně přístupných účelových komunikací a rozsah a obsah projektové dokumentace k uvedeným stavbám,

d)   Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví právním předpisem technické požadavky pro stavby k účelům těžby, 
zpracování, transportu a ukládání radioaktivních surovin na území vyhrazeném pro tyto účely a pro stavby 
související s úložišti radioaktivních odpadů obsahující přírodní radionuklidy a pro stavby náležející k provozním 

celkům, jejichž součástí je jaderné zařízení10) a stavby k účelům přepravy a skladování ropy,
e)   hlavní město Praha stanoví nařízením vydaným v přenesené působnosti obecné požadavky na využívání území a 

technické požadavky na stavby v hlavním městě Praze,
f)     Český báňský úřad stanoví právním předpisem požadavky pro stavby, které mají sloužit otvírce, přípravě a 

dobývání výhradních ložisek, jakož i úpravě a zušlechťování nerostů prováděných v souvislosti s jejich dobýváním, 
požadavky na stavby skladů výbušnin a požadavky na ochranná pásma důlních děl,

g)   Ministerstvo spravedlnosti stanoví právním předpisem technické požadavky pro stavby pro účely Vězeňské služby 
a jejích organizačních jednotek.

§ 195
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        (1)  Výjimku z kvalifikačního požadavku vzdělání podle § 24 ministerstvo udělí na základě žádosti úředníka 
územního samosprávného celku, pokud prokáže, že vykonává územně plánovací činnost v souladu s právními předpisy. 
Při posuzování ministerstvo vychází z kvality úkonů žadatele při pořizování územně plánovací dokumentace a územně 
plánovacích podkladů, na nichž se prokazatelně osobně podílel.
        (2)  K žádosti o udělení výjimky z kvalifikačního požadavku vzdělání žadatel připojí zejména

a)   doklad o praxi ve veřejné správě při pořizování územně plánovací dokumentace nebo územně plánovacích 
podkladů v délce nejméně 18 měsíců, včetně výčtu územně plánovacích dokumentací nebo územně plánovacích 
podkladů, na jejichž pořízení se prokazatelně osobně podílel, s uvedením rozsahu svého podílu,

b)   kopie návrhu zadání nebo zprávy o uplatňování územně plánovací dokumentace a návrhu územně plánovací 
dokumentace, anebo stanoviska krajského úřadu k návrhu územního plánu, na kterých se osobně podílel,

c)   posudek o pracovní činnosti67) nebo jiný doklad prokazující kvalitu práce,
d)   kopii osvědčení zvláštní odborné způsobilosti pro správní činnost územní plánování.

Závěrečná ustanovení

§ 196

        (1)  Ohlášení, žádosti, návrhy a další podání podle tohoto zákona, pro která prováděcí právní předpis určuje 
formuláře, lze činit pouze na těchto formulářích, a to i v elektronické podobě podepsané podle zvláštních právních 

předpisů58).

        (2)  Pokud tento zákon nebo jiný právní předpis vydaný k jeho provedení stanoví povinnost postupovat podle 
technické normy (ČSN, ČSN EN), musí být tato technická norma bezplatně veřejně přístupná.

§ 197

Zrušovací ustanovení

        Zrušují se
       1. Zákon č. 86/1946 Sb., o stavební obnově.

2. Zákon č. 115/1947 Sb., jímž se mění a doplňuje zákon ze dne 12. dubna 1946, č. 86, o stavební obnově.
3. Zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).

       4. Zákon č. 262/1992 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon), ve znění zákona č. 103/1990 Sb.
       5. Zákon č. 43/1994 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

6. Zákon č. 59/2001 Sb., kterým se mění zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon), ve znění pozdějších předpisů.

7. Zákon č. 422/2002 Sb., kterým se mění zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon), ve znění pozdějších předpisů.

8. Vyhláška č. 120/1979 Sb., o prostorové identifikaci informací.
       9. Vyhláška č. 132/1998 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona.
       10. Vyhláška č. 135/2001 Sb., o územně plánovacích podkladech a územně plánovací dokumentaci.
       11. Vyhláška č. 492/2002 Sb., kterou se mění vyhláška č. 132/1998 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení 
stavebního zákona.
       12. Vyhláška č. 570/2002 Sb., kterou se mění vyhláška č. 135/2001 Sb., o územně plánovacích podkladech a 
územně plánovací dokumentaci.

ČÁST SEDMÁ
ÚČINNOST

§ 198

        Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2007, s výjimkou ustanovení § 143, 144, 145, 147 a 151, která 
nabývají účinnosti dnem 1. července 2006, a s výjimkou ustanovení § 102 odst.  2, které nabývá účinnosti dnem 1. ledna 
2012. 

Zaorálek v. r.
Klaus v. r.

Paroubek v. r.
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_______________________________

1) 
§ 34 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení). 

2) 
Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů. 

3) 
§ 136 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád. 

4) 
Například zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších 
předpisů, zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 86/2002 Sb., 
o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších 
předpisů, zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, zákon 
č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o 
změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 133/1985 Sb., o 
požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění 
pozdějších předpisů, zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění 
pozdějších předpisů, zákon č. 164/2001 Sb., o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích přírodních minerálních vod, 
přírodních léčebných lázních a lázeňských místech a o změně některých souvisejících zákonů (lázeňský zákon), 
ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů, zákon 
č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů.

5) 
§ 149 zákona č. 500/2004 Sb.

6) 
§ 140 zákona č. 500/2004 Sb.

7) 
Zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů. 

8) 
Zákon č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou 
působností, ve znění zákona č. 387/2004 Sb.

9) 
Zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a o omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o 
změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), ve znění pozdějších předpisů. 

10) 
Zákon č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a 
doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
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.

11) 
Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve 
znění zákona č. 93/2004 Sb.

12) 
Zákon č. 114/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

13) 
§ 139 zákona č. 500/2004 Sb.

14) 
Zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných 
inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů. 

15) 
Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci 
obyvatel), ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů. 

16) 
§ 76 zákona č. 500/2004 Sb.

17) 
Zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů.

18) 
Nařízení vlády č. 116/1995 Sb., kterým se stanoví geodetické referenční systémy, státní mapová díla závazná na 
celém území státu a zásady jejich používání. 

19) 
Zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění zákona č. 320/2002 Sb.
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20) 
Zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů. 

21) 
§ 172 odst.  3 zákona č. 500/2004 Sb.

22) 
Zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů. 

23) 
§ 171 až 174 zákona č. 500/2004 Sb.

24) 
zrušen zákonem č. 350/2012 Sb.

25) 
§ 159 až 170 zákona č. 500/2004 Sb.

26) 
zrušen zákonem č. 350/2012 Sb.

27) 
zrušen zákonem č. 350/2012 Sb.

28) 
zrušen zákonem č. 350/2012 Sb.

29) 
zrušen zákonem č. 350/2012 Sb.

30) 
zrušen zákonem č. 350/2012 Sb.

31) 
zrušen zákonem č. 350/2012 Sb.

32) 
Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů. 

33) 
§ 2, 3 a 11 zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a o pozemkových úřadech a o změně zákona č. 
229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších 
předpisů. 

34) 
Například zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních 
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. 

35) 
Zákon č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k 
bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví bytů), ve znění pozdějších předpisů. 

36) 
Například § 70 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 218/2004 Sb., § 23 
zákona č. 100/2001 Sb., ve znění zákona č. 93/2004 Sb.

37) 
§ 5 odst.  1 zákona č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění 
pozdějších předpisů.

38) 
Zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších 
předpisů.

39) 
Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů.
Nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky.
Nařízení vlády č. 190/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky označované CE, ve 
znění nařízení vlády č. 251/2003 Sb. a nařízení vlády č. 128/2004 Sb.

40) 
Například vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších 
předpisů.

41) 
Například § 4 vyhlášky č. 111/1981 Sb., o čištění komínů, § 15 a 19 vyhlášky č. 428/2001 Sb., kterou se provádí 
zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o 
vodovodech a kanalizacích), § 4 vyhlášky č. 85/1978 Sb., o kontrolách, revizích a zkouškách plynových zařízení, 
ve znění nařízení vlády č. 352/2000 Sb.

41a) 
Zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech.

41b) 
§ 31 odst.  1 až 3 zákona č. 128/2000 Sb., ve znění zákona č. 227/2009 Sb.
§ 14 odst.  1 až 3 zákona č. 131/2000 Sb., ve znění zákona č. 227/2009 Sb.
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42) 
Zákon č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů. 

43) 
Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů.
Vyhláška č. 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva. 

44) 
§ 35 odst.  1 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění zákona č. 102/2000 Sb.

45) 
Občanský zákoník. 

45a) 
Zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států 
Evropské unie a některých příslušníků jiných států a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné 
kvalifikace), ve znění pozdějších předpisů.

46) 
Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. 

46a) 
§ 15a zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných 
inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění zákona č. 224/2003 Sb.

47) 
§ 22 odst.  3 zákona č. 360/1992 Sb., ve znění zákona č. 224/2003 Sb.

48) 
Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů. 

49) 
Například zákon č. 360/1992 Sb., zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů 
souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů. 

50) 
§ 68 zákona č. 499/2004 Sb.

51) 
Zákon č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě (zákon o 
vyvlastnění). 

52) 
§ 15 odst.  2 zákona č. 500/2004 Sb.

53) 
§ 58 a § 62 odst.  3 až 6 zákona č. 500/2004 Sb.

54) 
Zákon č. 239/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších 
předpisů.
Zákon č. 254/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

55) 
§ 2 odst.  2 obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů. 

56) 
zrušen zákonem č. 281/2009 Sb. (účinnost: 1. ledna 2011)

56a)
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

57) 
§ 36 zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském 
podnikání (živnostenský zákon). 

58) 
Zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu, ve znění pozdějších předpisů. 

59) 
§ 30 odst.  2 zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech.

59) 
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.

60) 
Například zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění 
pozdějších předpisů.

61) 
Například zákon č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů.

62) 
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§ 2 odst.  1 zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování 
majetku), ve znění pozdějších předpisů.

63) 
§ 12 odst.  4 zákona č. 219/2000 Sb.
§ 10 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů.

64) 
Vyhláška č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru 
(vyhláška o požární prevenci).

65) 
§ 15a zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších 
předpisů.

66) 
§ 20 odst.  3 zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s 
jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů.

67) 
Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.

Příloha k zákonu č. 183/2006 Sb.
Rámcový obsah vyhodnocení vlivů politiky územního rozvoje, zásad územního

rozvoje a územního plánu na životní prostředí pro účely posuzování vlivů koncepci
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, biologickou 
rozmanitost, faunu, floru, půdu, vodu, ovzduší, klima, 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.

Čl. II zákona č. 191/2008 Sb. zní:
Čl. II

Přechodné ustanovení
Řízení, která nebyla pravomocně skončena přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se dokončí podle 

dosavadních právních předpisů.
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ČÁST DEVATENÁCTÁ (Čl. XXI) zákona č. 424/2010 Sb. zní:
ČÁST DEVATENÁCTÁ

ÚČINNOST
Čl. XXI

        Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení, s výjimkou ustanovení čl. VIII bodů 1, 3 až 26, čl. IX, čl. X, čl. 
XVI bodu 7 a čl. XX bodů 2 a 3, která nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2012, ustanovení čl. VIII bodu 2, které nabývá 
účinnosti dnem 1. ledna 2017, a ustanovení čl. XII bodů 2 a 4 a čl. XIII bodů 2 a 4, která nabývají účinnosti dnem 1. 
července 2012.

Čl. II zákona č. 350/2012 Sb. zní:
Čl. II

Přechodná ustanovení
1.  Obsahuje-li vymezené zastavěné území zákres nezastavitelných zemědělských pozemků podle dosavadních 

právních předpisů, tato část vymezení se nepoužije.
2.  Činnosti při pořizování aktualizace politiky územního rozvoje, územně plánovací dokumentace nebo její 

aktualizace či změny, které byly ukončeny přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se posuzují podle dosavadních 
právních předpisů; části zadání územně plánovací dokumentace, pokynů pro zpracování jejího návrhu a zprávy o 
uplatňování politiky územního rozvoje nebo územně plánovací dokumentace, které jsou v rozporu s tímto zákonem, se 
nepoužijí.

3.  Část zásad územního rozvoje, ve které bylo uloženo prověření využití územní studií jako podmínka pro 
rozhodování o změnách v jejich využití podle dosavadních právních předpisů, se nepoužije a při nejbližší aktualizaci musí 
být z této dokumentace vypuštěna.

4.  Části územně plánovací dokumentace, které podle zákona č. 183/2006 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí 
účinnosti tohoto zákona, nemohou být její součástí, se nepoužijí a při nejbližší aktualizaci nebo změně musí být z této 
dokumentace vypuštěny; toto ustanovení se nepoužije pro vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území a u regulačního 
plánu na dokumentaci vlivů.

5.  Úkol prověřit územní studií změny využití plochy nebo koridoru vymezených v územním plánu jako podmínka pro 
rozhodování pozbývá platnosti uplynutím 4 let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, pokud není v uvedené územně 
plánovací dokumentaci stanovena lhůta pro vložení dat o územní studii do evidence územně plánovací činnosti. Pořízení 
a vydání regulačního plánu jako podmínka pro rozhodování v ploše nebo koridoru vymezených v zásadách územního 
rozvoje nebo v územním plánu pozbývá platnosti uplynutím 4 let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, pokud v 
zásadách územního rozvoje nebo v územním plánu není uvedena lhůta pro pořízení a vydání regulačního plánu.

6.  Pokud byl ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona pořízen koncept územního plánu a nebylo zahájeno jeho 
projednání, považuje se tento koncept za návrh územního plánu; v případech, kdy již bylo zahájeno jeho projednání, 
dokončí se podle dosavadních právních předpisů včetně schválení pokynů pro zpracování návrhu. O návrhu 
zpracovaném na základě těchto pokynů se vede řízení o územním plánu, ustanovení§ 50 a 51 zákona č. 183/2006 Sb., 
ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se v tomto případě nepoužijí.

7.  Činnosti při pořizování aktualizace politiky územního rozvoje, územně plánovací dokumentace nebo její 
aktualizace či změny, neuvedené v bodě 6, které byly započaty a neukončeny přede dnem nabytí účinnosti tohoto 
zákona, se dokončí a posuzují podle dosavadních právních předpisů; to neplatí pro vymezení předkupního práva v 
územním plánu nebo regulačním plánu.

8.  Na území obce, která nemá platný územní plán, lze po 1. lednu 2021 umisťovat v nezastavěném území kromě 
staveb, zařízení a jiných opatření uvedených v § 18 odst.  5 také stavby, pro které byly před tímto dnem pravomocně 
umístěny stavby dopravní nebo technické infrastruktury.

9.  Vymezení předkupního práva v územním plánu nebo regulačním plánu, které je v rozporu s tímto zákonem, se 
nepoužije. Obec, která územní plán nebo regulační plán vydala, zašle příslušnému katastrálnímu úřadu bez zbytečného 
odkladu návrh na výmaz předkupního práva, které je v rozporu s tímto zákonem, z listu vlastnictví s uvedením 
katastrálních území a čísel parcel.

10.  Obsahuje-li návrh územního plánu nebo regulačního plánu vymezení předkupního práva v rozporu s tímto 
zákonem, zajistí pořizovatel nejpozději před řízením podle § 52 nebo 67 zákona č. 183/2006 Sb., ve znění účinném ode 
dne nabytí účinnosti tohoto zákona, upravení návrhu. Pokud již bylo toto řízení přede dnem nabytí účinnosti tohoto 
zákona zahájeno nebo ukončeno a územní plán nebo regulační plán nebyl vydán, pořizovatel zajistí úpravu návrhu a 
koná se opakované veřejné projednání upraveného návrhu.

11.  Pokud byla nabídka k uzavření smlouvy o převodu pozemku zatíženého předkupním právem učiněna přede 
dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, postupuje se při uplatňování předkupního práva podle dosavadních právních 
předpisů.

12.  V případě záměrů, které vyžadovaly vydání územního rozhodnutí nebo územního souhlasu, a podle zákona č. 
183/2006 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, je již nevyžadují, stavební úřad po dni nabytí 
účinnosti tohoto zákona zahájená řízení, popřípadě jiné postupy, usnesením, které se poznamenává do spisu, zastaví.

13.  Oznámení o záměru v území k vydání územního souhlasu podané přede dnem nabytí účinností tohoto zákona 
se považuje za žádost o územní souhlas a postupuje se podle § 96 zákona č. 183/2006 Sb., ve znění účinném ode dne 
nabytí účinnosti tohoto zákona.
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14.  Správní řízení, která nebyla pravomocně skončena přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se dokončí 
podle dosavadních právních předpisů, s výjimkou

a)   stavebních řízení neukončených v prvním stupni, která se týkají staveb, u nichž podle nové právní úpravy postačí 
ohlášení; na takové stavby se hledí jako na ohlášené podle tohoto zákona, za ohlášení se v tomto případě 
považuje žádost o vydání stavebního povolení a za den ohlášení den nabytí účinnosti tohoto zákona,

b)   řízení o správním deliktu spáchaném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, pokud nová právní úprava je pro 
obviněného příznivější.

15.  Stavební úřad dokončí postupy, které nejsou správním řízením, k oznámení, ohlášení nebo žádosti podaným 
přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, podle dosavadních právních předpisů.

16.  Pokud byl návrh na uzavření veřejnoprávní smlouvy podán přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, 
postupuje se při uzavírání této veřejnoprávní smlouvy podle dosavadních právních předpisů.

17.  Přezkumné řízení týkající se veřejnoprávních smluv, které nabyly účinnosti přede dnem nabytí účinnosti tohoto 
zákona, lze zahájit nejpozději do 1 roku ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

18.  Obsahuje-li územní plán vymezení staveb nezpůsobilých pro zkrácené stavební řízení, tato jeho část se 
nepoužije. Pořizovatel ve spolupráci s obcí zajistí, aby uvedené vymezení bylo z územního plánu vypuštěno při vydání 
jeho nejbližší změny.

19.  Kvalifikační požadavky pro výkon činnosti na obecném stavebním úřadu uvedeném v § 13 odst.  1 písm.  a) na 
úseku územního rozhodování a stavebního řádu podle zákona č. 183/2006 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí 
účinnosti tohoto zákona, splňuje ten, kdo tuto činnost vykonává ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona. Kvalifikační 
požadavky podle § 13a zákona č. 183/2006 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, splňuje 
úředník obecného stavebního úřadu uvedeného v § 13 odst.  1 písm.  b) až e), který činnost vykonává ke dni nabytí 
účinnosti tohoto zákona a má příslušné osvědčení zvláštní odborné způsobilosti podle zvláštního právního předpisu nebo 
je získá do 18 měsíců od nabytí účinnosti tohoto zákona nebo má osvědčení o uznání rovnocennosti vzdělání nebo jeho 
části, v souladu s nímž může tuto činnost vykonávat, nebo získal vzdělání v bakalářských nebo magisterských studijních 
programech stanovených zvláštním právním předpisem, v důsledku čehož může tuto činnost vykonávat. Kvalifikační 
požadavky splňuje také fyzická osoba, která má příslušné osvědčení zvláštní odborné způsobilosti podle zvláštního 
právního předpisu.

Page 93 of 93183/2006 Sb. Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)

4.12.2013http://www.esipa.cz/sbirka/sbsrv.dll/sb?PRINT=1&amp;DR=AZ&amp;CP=2006s183-...


	Obsah
	
	Příloha_č_6_tit
	406_2000
	458_2000
	165_2012
	201_2012
	100_2001
	76_2002
	183_2006

	AUEKhlmPhy-2013-Priloha6_.pdf
	Obsah




