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                                                  Návrh                                                V 
 

ZÁKON 
 

ze dne ……….. 2010, 
 

kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona, kterým se mění stavební 
zákon 

 
 

ČÁST PRVNÍ 

Změna zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů 
Čl. I 

 
§ 31 

Výkon státního požárního dozoru 
 

 (1) Státní požární dozor se vykonává 
 
a)  kontrolou dodržování povinností stanovených předpisy o požární ochraně, 
  
b) posuzováním územně plánovací dokumentace, podkladů pro vydání územního rozhodnutí, 

projektové dokumentace stavby ke stavebnímu řízení, dokumentace k povolení změny 
stavby před jejím dokončením a posuzováním dokumentace k řízení o změně v užívání 
stavby, k nařízení nezbytných úprav, k nařízení zabezpečovacích prací, k řízení o zjednání 
nápravy a k povolení výjimky3d) v rozsahu požárně bezpečnostního řešení podle zvláštních 
právních předpisů,3e)  
posuzováním 
1. územního a regulačního plánu,  
2. podkladů k územnímu souhlasu a dokumentace pro vydání územního rozhodnutí, 

vztahujících se ke stavbám v bodu 3 a 4, 
3. projektové dokumentace stavby, která vyžaduje ohlášení podle § 104 odst. 1 

písm. b), c), f), g), i) a j) stavebního zákona, kromě staveb uvedených v § 31 odst. 
3,        

4. projektové dokumentace stavby, která vyžaduje stavební povolení, kromě staveb 
uvedených v § 31 odst. 3, pokud byly převedeny z režimu ohlášení do režimu 
stavebního povolení, 

5. dokumentace ke změně v užívání stavby,  
6. dokumentace staveb uvedených v bodech 3 a 4, pokud se jedná o dokumentaci: 

- k povolení změny stavby před jejím dokončením,  
- k nařízení nezbytných úprav,  
- k nařízení zabezpečovacích prací,  
- k povolení výjimky;  

posuzování se provádí v rozsahu požárně bezpečnostního řešení podle zvláštního 
právního předpisu13) nebo v rozsahu obdobného dokumentu, který je dostatečný pro 
posouzení požární bezpečnosti stavby, a to pouze u staveb, u kterých je vykonáván 
státní požární dozor. 
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c) ověřováním, zda byly dodrženy podmínky požární bezpečnosti staveb vyplývající z 
posouzených podkladů a dokumentace podle písmene b), včetně podmínek vyplývajících z 
vydaných stanovisek,      

d) posuzováním výrobků, které nejsou výrobky stanovenými podle zvláštních právních 
předpisů,1i) z hlediska jejich požární bezpečnosti a posuzováním funkčnosti systémů 
vyhrazených požárně bezpečnostních zařízení (§ 6a), 

e) schvalováním posouzení požárního nebezpečí činností s vysokým požárním nebezpečím, 
f) zjišťováním příčin vzniku požárů, 
g) kontrolou připravenosti a akceschopnosti jednotek požární ochrany [§ 65 odst. 1 písm. b) 

až d)], 
h) ukládáním opatření k odstranění zjištěných nedostatků a kontrolou plnění těchto opatření. 
  
 (2) O provedené kontrole podle odstavce 1 písm. a) a g) vyhotoví orgán vykonávající 
státní požární dozor zápis, ve kterém uvede výsledky kontroly. Do zápisu se uvedou i opatření 
a lhůty k odstranění zjištěných závad. Výsledky kontroly a uložená opatření musí být 
projednány s pověřeným pracovníkem ministerstva a jiného státního orgánu, se statutárním 
orgánem právnické osoby nebo s podnikající fyzickou osobou nebo jejím odpovědným 
zástupcem, kteří jsou povinni podat písemnou zprávu o odstranění závad ve stanovené lhůtě. 

 
(3) Státní požární dozor podle odstavce 1 písm. b) a c) se nevykonává u staveb 

nevyžadujících stavební povolení ani ohlášení. U ohlašovaných staveb podle zvláštního 
právního předpisu3f) se státní požární dozor vykonává,  
 
a)  u podzemních staveb, jejichž zastavěná plocha nepřesahuje 300 m2 a hloubka 3 m, 
b) u staveb, jejichž zastavěná plocha nepřesahuje 300 m2 a výška 10 m a staveb hal o 

zastavěné ploše do 1000 m2 a výšce do 15 m, pokud budou nejvýše s jedním nadzemním 
podlažím, nepodsklepené a budou povolovány jako stavby dočasné na dobu nejdéle 3 let 

c) u stavebních úprav pro změny v užívání části stavby, kterými se nezasahuje do nosných 
konstrukcí stavby, nemění se její vzhled a nevyžadují posouzení vlivů na životní prostředí, 

d) u udržovacích prací na stavbě, pokud mohou negativně ovlivnit požární bezpečnost,  
e) u změny v užívání stavby, pro kterou je podle zvláštního právního předpisu3f) třeba souhlas 

nebo rozhodnutí stavebního úřadu. 
 

(3) Státní požární dozor podle odstavce 1 písm. b) a c) se nevykonává: 
 

a) u staveb nevyžadujících stavební povolení ani ohlášení podle § 103 stavebního 
zákona,                    

b) u staveb vyžadujících ohlášení podle § 104 odst. 1) písm. a), d) až h) stavebního 
zákona, s výjimkou     

- staveb zařízení staveniště dle § 104 odst. 1) písm. g) stavebního zákona, 
majících charakter budov pro bydlení a ubytování a administrativních budov 
určených souborně pro více než 50 osob a  

- zpevněných a manipulačních ploch dle § 104 odst. 1) písm. f) stavebního 
zákona, kde se skladují hořlavé látky, 

c) u udržovacích prací, stavebních úprav, nezbytných úprav, zabezpečovacích prací 
a výjimek u staveb uvedených v písm. a) a b). 
 
(4) Výsledkem posuzování podkladů, dokumentace a ověřování splnění stanovených 

požadavků podle odstavce 1 písm. b) a c) je stanovisko, které je podkladem k dalšímu řízení 
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podle zvláštních právních předpisů.3d) závazné stanovisko nebo stanovisko vyžadované 
zvláštním právním předpisem.3d) 
____________________  
1i) Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve 

znění zákona č. 71/2000 Sb. 
3d) Zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.  

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

3e) § 18 odst. 1 písm. a) vyhlášky č. 132/1998 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona. 
3f) Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon). 
3g) § 3 písm. j) vyhlášky č. 137/1998 Sb. 
3h) Vyhláška č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního 

dozoru (vyhláška o požární prevenci) 
 
 
 
 

ČÁST DRUHÁ 

Změna zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů 
Čl. II 

 
§ 14 

Obnova kulturních památek 
 
 (1) Zamýšlí-li vlastník kulturní památky provést údržbu, opravu, rekonstrukci, 
restaurování nebo jinou úpravu kulturní památky nebo jejího prostředí (dále jen "obnova"), je 
povinen si předem vyžádat závazné stanovisko obecního úřadu obce s rozšířenou působností, 
a jde-li o národní kulturní památku, závazné stanovisko krajského úřadu. 
  
 (2) Vlastník (správce, uživatel) nemovitosti, která není kulturní památkou, ale je v 
památkové rezervaci, v památkové zóně nebo v ochranném pásmu nemovité kulturní 
památky, nemovité národní kulturní památky, památkové rezervace, nebo památkové zóny 
(§ 17), je povinen k zamýšlené stavbě, změně stavby, terénním úpravám, umístění nebo 
odstranění zařízení reklamního zařízení, jiného reklamního či informačního poutače nebo 
technického zařízení (dále jen „zařízení“), odstranění stavby, úpravě dřevin nebo 
udržovacím pracím na této nemovitosti si předem vyžádat závazné stanovisko obecního úřadu 
obce s rozšířenou působností, není-li tato jeho povinnost podle tohoto zákona nebo na základě 
tohoto zákona vyloučena (§ 6a, § 17). 
 
 (3) V závazném stanovisku podle odstavců 1 a 2 se vyjádří, zda práce tam uvedené 
jsou z hlediska zájmů státní památkové péče přípustné, a stanoví se základní podmínky, za 
kterých lze tyto práce připravovat a provést. Základní podmínky musí vycházet ze současného 
stavu poznání kulturně historických hodnot, které je nezbytné zachovat při umožnění 
realizace zamýšleného záměru. 
  

(4) V územním řízení, při vydání územního souhlasu a v řízení o povolení staveb, 
změn staveb, terénních úprav1), umístění nebo odstranění  zařízení, odstranění stavby a 
udržovacích prací, prováděném v souvislosti s úpravou území, na němž uplatňuje svůj zájem 
státní památková péče9), nebo v souvislosti s obnovou nemovité kulturní památky, popřípadě 
se stavbou, změnou stavby, terénními úpravami1), umístěním nebo odstraněním zařízení, 
odstraněním stavby nebo udržovacími pracemi na nemovitosti podle odstavce 2, rozhoduje 
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stavební úřad v souladu se závazným stanoviskem obecního úřadu obce s rozšířenou 
působností, jde-li o nemovitou národní kulturní památku, se závazným stanoviskem krajského 
úřadu. 
 

(4) Při územním rozhodování a při povolování staveb, změn staveb, terénních 
úprav1), umístění  reklamního zařízení, odstranění stavby a udržovacích prací, 
prováděném v souvislosti s úpravou území, na němž uplatňuje svůj zájem státní 
památková péče9), nebo v souvislosti s obnovou nemovité kulturní památky, popřípadě 
se stavbou, změnou stavby, terénními úpravami1), umístěním reklamního zařízení, 
odstraněním stavby nebo udržovacími pracemi na nemovitosti podle odstavce 2, 
postupuje stavební úřad nebo autorizovaný inspektor vydává svůj certifikát v souladu se 
závazným stanoviskem obecního úřadu obce s rozšířenou působností, jde-li o nemovitou 
národní kulturní památku, se závazným stanoviskem krajského úřadu. 
  

(5) Lze-li zamýšlenou obnovu nemovité kulturní památky podle odstavce 1, popřípadě 
stavbu, změnu stavby, terénní úpravy1), umístění nebo odstranění zařízení, odstranění stavby 
nebo udržovací práce na nemovitosti podle odstavce 2 provést na základě ohlášení, může 
stavební úřad dát souhlas pouze v souladu se závazným stanoviskem obecního úřadu obce s 
rozšířenou působností, nebo jde-li o nemovitou národní kulturní památku, krajského úřadu. 
 
 (6) Orgán státní památkové péče příslušný podle odstavců 1 a 2 vydá závazné 
stanovisko po předchozím písemném vyjádření odborné organizace státní památkové péče, se 
kterou projedná na její žádost před ukončením řízení návrh tohoto závazného stanoviska. 
Písemné vyjádření předloží odborná organizace státní památkové péče příslušnému orgánu 
státní památkové péče nejpozději ve lhůtě 20 dnů ode dne doručení žádosti o jeho 
vypracování, nestanoví-li orgán státní památkové péče ve zvlášť složitých případech lhůtu 
delší, která nesmí být delší než 30 dnů. Pokud ve lhůtě 20 dnů nebo v prodloužené lhůtě 
příslušný orgán státní památkové péče písemné vyjádření neobdrží, vydá závazné stanovisko 
bez tohoto vyjádření. 
  

(7) Přípravnou a projektovou dokumentaci obnovy nemovité kulturní památky nebo 
stavby, změny stavby, terénních úprav, umístění nebo odstranění zařízení, odstranění stavby, 
úpravy dřevin nebo udržovacích prací na nemovitosti podle odstavce 2 vlastník kulturní 
památky nebo projektant11) projedná v průběhu zpracování s odbornou organizací státní 
památkové péče z hlediska splnění podmínek závazného stanoviska podle odstavců 1 a 2. Při 
projednávání poskytuje odborná organizace státní památkové péče potřebné podklady, 
informace a odbornou pomoc. Ke každému dokončenému stupni dokumentace zpracuje 
odborná organizace státní památkové péče písemné vyjádření jako podklad pro závazné 
stanovisko obecního úřadu obce s rozšířenou působností, jde-li o nemovitou národní kulturní 
památku, jako podklad pro závazné stanovisko krajského úřadu. 
  
 (8) Obnovu kulturních památek nebo jejich částí, které jsou díly výtvarných umění 
nebo uměleckořemeslnými pracemi (dále jen "restaurování"), mohou provádět fyzické osoby 
na základě povolení vydaného podle § 14a, přičemž restaurováním se rozumí souhrn 
specifických výtvarných, uměleckořemeslných a technických prací respektujících technickou 
a výtvarnou strukturu originálu. 
  
 (9) Vlastník kulturní památky je povinen odevzdat odborné organizaci státní 
památkové péče na její žádost 1 vyhotovení dokumentace. 
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 (10) Podrobnosti o podmínkách pro dokumentaci obnovy a pro provádění obnovy 
kulturních památek stanoví obecně závazný právní předpis. 
____________________  
1) Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon). 
7) § 32 až 42 stavebního zákona. 
8) § 54 až 70 stavebního zákona. 
9) Památková rezervace, památková zóna, ochranné pásmo nemovité kulturní památky, nemovité národní 
kulturní památky, památkové rezervace a památkové zóny. 
10) § 57 stavebního zákona. 
11) § 20 odst. 1 písm.c), § 24 odst. 4, § 36 až 39 a § 43 vyhlášky č. 5/1987 Sb., o dokumentaci staveb. 

 

 
§ 17     

Ochranné pásmo 
  

(1) Vyžaduje-li to ochrana nemovité kulturní památky nebo jejího prostředí, vydá 
obecní úřad obce s rozšířenou působností po vyjádření odborné organizace státní památkové 
péče územní rozhodnutí o ochranném pásmu1) a určí, u kterých nemovitostí  v ochranném 
pásmu, nejsou-li kulturní památkou, nebo u jakých druhů prací na nich, včetně úpravy dřevin, 
je vyloučena povinnost vyžádat si předem závazné stanovisko podle § 14 odst. 2; tato 
povinnost je vyloučena vždy, jde-li o stavbu, změnu stavby, udržovací práce, umístění nebo 
odstranění zařízení, jejichž provedením se nezasahuje žádným způsobem do vnějšího vzhledu 
této nemovitosti. Obecní úřad obce s rozšířenou působností může v ochranném pásmu omezit 
nebo zakázat určitou činnost nebo učinit jiná vhodná opatření na základě závazného 
stanoviska dotčeného orgánu. 

 
(2) Je-li nezbytné k vytvoření ochranného pásma získat některé pozemky nebo stavby, 

popřípadě provést jejich odstranění a nedojde-li k dohodě s vlastníkem, lze pozemky a stavby 
vyvlastnit.12) Lze také nařídit nezbytné úpravy stavby, jiného zařízení nebo stavebního 
pozemku nebo zastavěného stavebního pozemku. 

 
 (3) Jde-li o ochranu nemovité národní kulturní památky, památkové rezervace nebo 

památkové zóny nebo jejich prostředí, vymezí obdobně obecní úřad obce s rozšířenou 
působností ochranné pásmo na návrh krajského úřadu po vyjádření odborné organizace státní 
památkové péče. Povinnost vyžádat si závazné stanovisko podle § 14 odst. 2 je vyloučena, 
jde-li o stavbu, změnu stavby, udržovací práce, umístění nebo odstranění zařízení, jejichž 
provedením se nezasahuje žádným způsobem do vnějšího vzhledu nemovitosti v tomto 
ochranném pásmu, která není kulturní památkou. 
  
 (4) Vznikne-li vlastníku nebo uživateli pozemku, který není ve státním majetku, 
majetková újma v důsledku opatření podle odstavců 1, 2 a 3, přísluší mu přiměřená náhrada, 
kterou poskytuje obec s rozšířenou působností. 
  
 (5) O změně ochranného pásma nemovité národní kulturní památky, památkové 
rezervace nebo památkové zóny rozhoduje obecní úřad obce s rozšířenou působností na návrh 
krajského úřadu, který tento návrh předem dohodne s ministerstvem kultury. 
  
 (6) Obecní úřad obce s rozšířenou působností může po vyjádření odborné organizace 
státní památkové péče pravomocné rozhodnutí vydané podle odstavce 1 nebo 3 změnit, pokud 
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se změnil účel, pro který bylo ochranné pásmo vymezeno, a může je i zrušit, pokud zanikl 
předmět ochrany. 
  
 (7) Podrobnosti o vymezení ochranného pásma stanoví obecně závazný právní 
předpis. 
____________________  
1)    Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon). 
12) Zákon č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě (zákon o 

vyvlastnění). 
   
 

 
ČÁST TŘETÍ 

Změna zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon),  
ve znění pozdějších předpisů 

Čl. III 
 

§ 23 
Projektování, výstavba a rekonstrukce dolů a lomů 

 
 (1) Na projektování, výstavbu, popřípadě rekonstrukci dolů a lomů včetně výsypek, 
odvalů a odkališť se vztahují obecné předpisy o investiční výstavbě, pokud tento zákon 
nestanoví jinak. 
  
 (2) Dokumentace staveb uvedených v odstavci 1 musí kromě náležitostí stanovených 
obecnými předpisy zajišťovat 
 
a) hospodárné využívání výhradních ložisek, 
  
b) optimální rozmístění povrchových a podzemních zařízení, staveb a důlních děl a použití 

nejvhodnějších dobývacích metod, 
  
c) ukládání a uchovávání vydobytých a dočasně nevyužívaných nerostů a ukládání odpadů 

(výsypky, odvaly a odkaliště), 
  
d) ochranu před zničením nebo znehodnocením zásob sousedních výhradních ložisek, 
  
e) bezpečnost provozu a bezpečnost a ochranu zdraví při práci, zajištění důlních děl, větrání, 
čerpání a odvádění důlních vod, ochranu proti výbuchům, průvalům, požárům a otřesům, 
jakož i proti průtržím hornin, uhlí a plynů, 

  
f) omezení nepříznivých vlivů na životní prostředí, 
  
g) komplexní řešení území ovlivněného hornickou činností, zvláště pak řešení vztahů k jiným 

národohospodářským odvětvím, vlastníkům nemovitostí a zákonem chráněným obecným 
zájmům,5) a to nejen z hlediska přímých následků připravované investiční výstavby, nýbrž 
i z hlediska následků spojených s využitím výhradního ložiska, s uvedením objektů a 
zařízení, za které bude nutno plánovat náhradu, 
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h) upřesňování zásob výhradního ložiska potřebným průzkumem. 
  

(3) Důlní díla a důlní stavby pod povrchem povoluje orgán státní báňské správy. 
  

(4) Orgán státní báňské správy republiky povoluje též důlní stavby sloužící otvírce, 
přípravě nebo dobývání výhradního ložiska v lomech a skrývkách v hranicích vymezených 
čarou skutečně provedené skrývky nebo prováděné těžby, případně na území vystaveném 
přímým účinkům těžby, pokud nebyla provedena rekultivace pozemku. V dobývacím 
prostoru orgán státní báňské správy republiky rozhoduje o umístění a povoluje též 
stavby, které mají sloužit otvírce, přípravě a dobývání výhradních ložisek, jakož i 
úpravě a zušlechťování nerostů prováděných v souvislosti s jejich dobýváním, a sklady 
výbušnin, s výjimkou staveb náležejících do působnosti ministerstva průmyslu a 
obchodu22) a staveb vodních děl. Orgán státní báňské správy povoluje a kolauduje též stavby 
úložných míst16a), nejde-li o odkaliště.  
 

(5) Důlní díla a stavby uvedené v odstavcích 3 a 4 povoluje orgán státní báňské správy 
republiky zpravidla v rámci povolování otvírky, přípravy a dobývání výhradního ložiska.12) 
  

(6) Povolování staveb skladů výbušnin a jejich užívání upravují zvláštní předpisy.12) 
____________________  
5) Např. zákon ČNR č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení), zákon ČNR č. 425/1990 Sb., o okresních 

úřadech, úpravě jejich působnosti a o některých dalších opatřeních s tím souvisejících, zákon č. 51/1964 Sb., 
o dráhách, a vyhláška ministerstva dopravy a Ústředního báňského úřadu č. 28/1967 Sb., kterou se stanoví 
pravidla pro styk drah s hornickou činností, zákon č. 110/1964 Sb., o telekomunikacích, zákon č. 20/1966 
Sb., o péči o zdraví lidu, zákon č. 53/1966 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších 
předpisů, zákon č. 138/1973 Sb., o vodách (vodní zákon), zákon č. 61/1977 Sb., o lesích, zákon č. 40/1956 
Sb., o státní ochraně přírody, ve znění pozdějších předpisů, zákon České národní rady č. 20/1987 Sb., o státní 
památkové péči. 

22) § 16 odst. 3 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), 
ve znění pozdějších předpisů. 

12) Zákon České národní rady č. 61/1988 Sb. 
Zákon Slovenské národní rady č. 51/1988 Sb. 

16a) § 2 odst. 2 písm. c) zákona č. 157/2009 Sb., o nakládání s těžebním odpadem a o změně některých zákonů. 
 
 

§ 27 
Stanovení, změny a zrušení dobývacího prostoru 

 
(1) Dobývací prostor a jeho změny stanoví obvodní báňský úřad v součinnosti s 

dotčenými orgány státní správy, zejména v dohodě s orgány životního prostředí a s orgánem 
územního plánování a stavebním úřadem. 

  
(2) Při stanovení zvláštního dobývacího prostoru (§ 25 odst. 3) musí být návrh na jeho 

stanovení doložen vyjádřením organizace, pro kterou již byl dobývací prostor stanoven. 
Pokud je to z hlediska hospodárného využívání, ekologických vlivů a bezpečnosti provozu 
nutné, stanoví obvodní báňský úřad nezbytná opatření, zejména pořadí a způsob vydobytí 
výhradních ložisek. 

  
(3) V rozhodnutí o stanovení dobývacího prostoru se uvede též termín započetí 

dobývání výhradního ložiska. Platnost rozhodnutí o stanovení dobývacího prostoru není 
časově omezena, pokud v rozhodnutí není stanoveno jinak. 
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(4) Obvodní báňský úřad může za podmínek podle odstavce 1 na návrh organizace 
nebo i z vlastního podnětu dobývací prostor změnit, jsou-li pro to závažné důvody z hlediska 
právem chráněného obecného zájmu. 

  
(5) Jestliže se návrh na stanovení nebo změnu dobývacího prostoru dotýká zájmů 

chráněných podle zvláštních předpisů,5) projedná organizace, která má výhradní ložisko 
dobývat, podmínky stanovení dobývacího prostoru s orgány a fyzickými a právnickými 
osobami, jimž přísluší ochrana těchto zájmů, v souladu s těmito předpisy. Tyto orgány, 
fyzické a právnické osoby jsou povinny své připomínky, požadavky a stanoviska uplatnit do 
jednoho měsíce u organizace, která o stanovení nebo změnu dobývacího prostoru požádala. 

  
(6) Stanovení a změna dobývacího prostoru je i rozhodnutím o změně využití území v 

rozsahu jeho vymezení na povrchu.6) 
  
(7) Organizace může smluvně převést dobývací prostor na jinou organizaci po 

předchozím souhlasu obvodního báňského úřadu; ustanovení § 24 odst. 11 o tříleté lhůtě pro 
požádání o povolení hornické činnosti zde platí obdobně. Převedení dobývacího prostoru, 
doložené stejnopisem smlouvy, oznámí převádějící organizace obvodnímu báňskému úřadu. 

  
(8) Obvodní báňský úřad za podmínek podle odstavce 1 dobývací prostor na návrh 

organizace nebo z vlastního podnětu zruší, jestliže dobývání výhradního ložiska skončilo 
nebo bylo trvale zastaveno. 

  
(9) Podrobnosti o návrzích dobývacích prostorů a o postupu při jejich stanovení, 

změnách, zrušení a evidenci stanoví Český báňský úřad obecně závazným právním 
předpisem. 
___________________  
5)  Např. zákon ČNR č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení), zákon ČNR č. 425/1990 Sb., o okresních 

úřadech, úpravě jejich působnosti a o některých dalších opatřeních s tím souvisejících, zákon č. 51/1964 Sb., 
o dráhách, a vyhláška ministerstva dopravy a Ústředního báňského úřadu č. 28/1967 Sb., kterou se stanoví 
pravidla pro styk drah s hornickou činností, zákon č. 110/1964 Sb., o telekomunikacích, zákon č. 20/1966 
Sb., o péči o zdraví lidu, zákon č. 53/1966 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších 
předpisů, zákon č. 138/1973 Sb., o vodách (vodní zákon), zákon č. 61/1977 Sb., o lesích, zákon č. 40/1956 
Sb., o státní ochraně přírody, ve znění pozdějších předpisů, zákon České národní rady č. 20/1987 Sb., o státní 
památkové péči. 

6)   § 16 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon). 
§ 80 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění    
pozdějších předpisů. 

 
 

 
ČÁST ČTVRTÁ 

Změna zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších 
předpisů 
Čl. IV 

 

§ 45i 
 

(1) Ten, kdo zamýšlí pořídit koncepci nebo uskutečnit záměr uvedený v § 45h odst. 1 
(dále jen „předkladatel“), je povinen návrh koncepce nebo záměru předložit orgánu ochrany 
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přírody ke stanovisku, zda může mít samostatně nebo ve spojení s jinými koncepcemi nebo 
záměry významný vliv na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost evropsky významné 
lokality nebo ptačí oblasti. Orgán ochrany přírody vydá odůvodněné stanovisko do 30 dnů 
ode dne doručení žádosti. V případě politiky územního rozvoje a územně plánovací 
dokumentace se předkládá zpráva o jejím uplatňování nebo její zadání. 

  
(2) Jestliže orgán ochrany přírody svým stanoviskem podle odstavce 1 významný vliv 

podle § 45h odst. 1 nevyloučí, musí být daná koncepce nebo záměr předmětem posouzení 
podle tohoto ustanovení a zvláštních právních předpisů.19d) Nelze-li vyloučit negativní vliv 
koncepce nebo záměru na takové území, musí předkladatel zpracovat varianty řešení, jejichž 
cílem je negativní vliv na území vyloučit nebo v případě, že vyloučení není možné, alespoň 
zmírnit. Územně plánovací dokumentace17) se posuzuje podle zvláštního právního 
předpisu17). Politika územního rozvoje a územně plánovací dokumentace se posuzují 
podle zvláštního právního předpisu17). 

  
(3) Posouzení podle odstavce 2 nebo hodnocení podle § 67 mohou provádět pouze 

fyzické osoby, které jsou držiteli zvláštní autorizace (dále jen "autorizace"). Podmínkou pro 
udělení autorizace je bezúhonnost, vysokoškolské vzdělání odpovídajícího zaměření a 
vykonání zkoušky odborné způsobilosti. Autorizaci uděluje a odnímá Ministerstvo životního 
prostředí. Autorizace se uděluje na dobu 5 let a prodlužuje se opakovaně o dalších 5 let za 
podmínek stanovených prováděcím právním předpisem. Rozsah požadovaného vzdělání, 
obsah zkoušky a důvody pro odnětí autorizace stanoví Ministerstvo životního prostředí 
prováděcím právním předpisem. Při posuzování odborné kvalifikace státních příslušníků 
členských států Evropské unie se postupuje podle zvláštního právního předpisů.19e) 
Autorizace k činnostem podle § 45h a 67 vzniká též marným uplynutím lhůty a způsobem 
podle § 28 až 30 zákona o volném pohybu služeb. 

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

odsouzen pro trestný čin spáchaný z nedbalosti, jehož skutková podstata souvisí s 
autorizovanou činností, nebo pro trestný čin spáchaný úmyslně, anebo se na něj podle 
zvláštního právního předpisu nebo rozhodnutí prezidenta republiky hledí, jako by nebyl 
odsouzen. Ministerstvo si za účelem doložení bezúhonnosti vyžádá podle zvláštního právního 
předpisu19h) 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. 

  
(5) V souladu se zvláštním právním předpisem19g) se autorizace podle odstavce 3 

nevyžaduje u osoby, která je usazena v jiném členském státě Evropské unie a na území České 
republiky hodlá dočasně nebo ojediněle vykonávat činnosti uvedené v odstavci 3, pokud 
prokáže, že 

a) je státním příslušníkem členského státu Evropské unie a 
b) je oprávněna k výkonu činností uvedených v odstavci 3 podle právních předpisů 

jiného členského státu Evropské unie. 
  
(6) O nesplnění požadavků podle odstavce 5 písm. a) a b) vydá Ministerstvo životního 

prostředí rozhodnutí ve lhůtě 15 dnů ode dne, kdy mu byly předloženy úplné doklady podle 
odstavce 5 písm. a) a b). 
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(7) Pokud nebylo vydáno rozhodnutí podle odstavce 6, činnosti podle odstavce 3 
mohou být vykonávány nejdéle po dobu jednoho roku ode dne následujícího po dni, kdy 
uplynula lhůta pro vydání tohoto rozhodnutí. 

  
(8) Orgán, který je příslušný ke schválení koncepce nebo záměru uvedeného v § 45h, 

jej může schválit, jen pokud na základě stanoviska podle právních předpisů o posuzování 
vlivů na životní prostředí19d) taková koncepce nebo záměr nebude mít významný negativní 
vliv na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost evropsky významné lokality nebo 
ptačí oblasti, anebo za podmínek stanovených v odstavci 9, popřípadě v odstavci 10. Tím 
nejsou dotčeny ochranné podmínky zvláště chráněných území. 

  
(9) Pokud posouzení podle odstavce 2 prokáže negativní vliv na příznivý stav 

předmětu ochrany nebo celistvost evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti a neexistuje 
variantní řešení bez negativního vlivu, lze schválit jen variantu s nejmenším možným 
negativním vlivem, a to pouze z naléhavých důvodů převažujícího veřejného zájmu a až po 
uložení a zajištění kompenzačních opatření nezbytných pro zajištění celkové soudržnosti 
soustavy ptačích oblastí a evropsky významných lokalit podle odstavce 11. Kompenzačními 
opatřeními pro účely koncepce se rozumí zajištění možnosti nahradit lokalitu dotčenou 
realizací koncepce v obdobném rozsahu a kvalitě a se stejnou mírou závaznosti a 
konkrétnosti, jakou má schvalovaná koncepce nebo její jednotlivé části. Kompenzačními 
opatřeními pro účely záměru se rozumí vytvoření podmínek pro zachování nebo zlepšení 
záměrem ovlivněných předmětů ochrany ve stejné lokalitě nebo nahrazení lokality jinou 
lokalitou v obdobném rozsahu a kvalitě. 

  
(10) Jde-li o negativní vliv na lokalitu s prioritními typy stanovišť nebo prioritními 

druhy, lze koncepci nebo záměr schválit jen z důvodů týkajících se veřejného zdraví, veřejné 
bezpečnosti nebo příznivých důsledků nesporného významu pro životní prostředí. Jiné 
naléhavé důvody převažujícího veřejného zájmu mohou být důvodem ke schválení jen v 
souladu se stanoviskem Komise. Ministerstvo životního prostředí v tom případě na základě 
dožádání příslušného orgánu požádá Komisi o stanovisko; ode dne odeslání žádosti o 
stanovisko do dne doručení stanoviska lhůty v příslušných řízeních neběží. Dále se postupuje 
podle odstavce 9 obdobně. 

  
(11) Jsou-li ve stanovisku k posouzení vlivů provedení záměru nebo koncepce na 

životní prostředí uvedena kompenzační opatření, orgán ochrany přírody může stanovit pouze 
tato kompenzační opatření. Kompenzační opatření podle odstavce 9 pro účely koncepce, 
včetně návrhu opatření k jejich zajištění, stanoví orgán ochrany přírody. Tato kompenzační 
opatření musí být zahrnuta do koncepce. Kompenzační opatření podle odstavce 9 pro účely 
záměru stanoví rozhodnutím orgán ochrany přírody na základě dožádání orgánu příslušného 
ke schválení záměru; uložení a zajištění kompenzačních opatření je v tomto případě důvodem 
pro přerušení řízení vedeného příslušným orgánem. O uložených kompenzačních opatřeních a 
způsobu jejich zajištění informuje příslušný orgán ochrany přírody neprodleně Ministerstvo 
životního prostředí, které informuje Komisi. 

 
____________________  
17) Zákon č. 183/2006 Sb. 
19b) Zákon č. 244/1992 Sb., o posuzování vlivů rozvojových koncepcí a programů na životní prostředí, ve znění 

pozdějších předpisů. 
19c) Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů 

(zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů. 
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19d) Zákon č. 244/1992 Sb. 
 Zákon č. 100/2001 Sb. 
19e) Zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států 

Evropské unie a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace). 
19f) § 20 odst. 1 zákona č. 18/2004 Sb. 
19g) § 5 zákona č. 18/2004 Sb. 
19h) Zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů. 

 
 

§ 70 
Účast občanů 

  
 (1) Ochrana přírody podle tohoto zákona se uskutečňuje za přímé účasti občanů, 
prostřednictvím jejich občanských sdružení34) a dobrovolných sborů či aktivů. 
  
 (2) Občanské sdružení nebo jeho organizační jednotka, jehož hlavním posláním podle 
stanov je ochrana přírody a krajiny (dále jen "občanské sdružení") je oprávněno, pokud má 
právní subjektivitu, požadovat u příslušných orgánů státní správy, aby bylo předem 
informováno o všech zamýšlených zásazích a zahajovaných správních řízeních, při nichž 
mohou být dotčeny zájmy ochrany přírody a krajiny chráněné podle tohoto zákona. Tato 
žádost je platná jeden rok ode dne jejího podání, lze ji podávat opakovaně. Musí být věcně a 
místně specifikována. 
  
 (3) Občanské sdružení je oprávněno za podmínek a v případech podle odstavce 2 
účastnit se správního řízení, pokud oznámí svou účast písemně do osmi dnů ode dne, kdy mu 
bylo příslušným správním orgánem zahájení řízení oznámeno; v tomto případě má postavení 
účastníka řízení.35) Dnem sdělení informace o zahájení řízení se rozumí den doručení jejího 
písemného vyhotovení nebo první den jejího zveřejnění na úřední desce správního orgánu a 
současně způsobem umožňujícím dálkový přístup. 
  

(4) Občanské sdružení bude za podmínek a v případech podle odstavce 2, 
považováno za osobu, které by náleželo postavení účastníka řízení35), pokud oznámí svou 
účast písemně do osmi dnů ode dne, kdy mu bylo příslušným správním orgánem 
oznámeno, že obdržel návrh na uzavření veřejnoprávní smlouvy nahrazující územní 
rozhodnutí. Dnem oznámení informace o podání návrhu na uzavření veřejnoprávní 
smlouvy nahrazující územní rozhodnutí se rozumí den doručení informace nebo první 
den vyvěšení informace o podaném návrhu veřejnoprávní smlouvy na úřední desce 
stavebního úřadu a současně zveřejnění návrhu způsobem umožňujícím dálkový 
přístup.     
____________________  
34) § 2 zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů. 
35) § 14 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád). 

 
 
 

ČÁST PÁTÁ 

Změna zákona  č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění 
pozdějších předpisů 

Čl. V 
 



                     

 12 

§ 2 

Změny kultur zemědělské a nezemědělské půdy 
 
 (1) Na základě rozhodnutí vydaného v řízení o změně využití území1) na návrh 
vlastníka pozemku, popřípadě na návrh nájemce pozemku doloženého souhlasem jeho 
vlastníka může být provedena přeměna nezemědělské půdy2) na půdu zemědělskou (§ 1 odst. 
2). 
 
 (2) Změnu louky nebo pastviny na ornou půdu lze uskutečnit jen na základě souhlasu 
orgánu ochrany zemědělského půdního fondu. 
  
 (3) Orgán ochrany zemědělského půdního fondu je oprávněn z důvodu ochrany 
životního prostředí uložit vlastníku či nájemci zemědělské půdy změnu kultury. Rozhodnutí o 
uložení změny kultury zemědělské půdy opravňuje vlastníka či nájemce, aby mu orgán 
ochrany zemědělského půdního fondu uhradil vzniklé náklady a ztráty z této změny 
vyplývající. Na úhradu výdajů podle tohoto ustanovení lze použít prostředky ze Státního 
fondu životního prostředí České republiky. 3) 
 ____________________  
1) § 32 a násl. zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 

pozdějších předpisů. § 7 a 10 vyhlášky č. 85/1976 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení a stavebním 
řádu, ve znění vyhlášky č. 55/1980 Sb. 

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

2) Příloha k vyhlášce č. 23/1964 Sb., kterou se provádí zákon č. 22/1964 Sb., o evidenci nemovitostí, oddíl B, ve 
znění pozdějších předpisů. 

3) Zákon ČNR č. 388/1991 Sb., o Státním fondu životního prostředí České republiky. 
 
 
 

ČÁST ŠESTÁ 

Změna zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů 
Čl. VI 

 

§ 6 
Sazba daně 

  
 (1) Sazba daně činí u pozemků 
 
a) orné půdy, chmelnic, vinic, zahrad, ovocných sadů 0,75 %, 
  
b) trvalých travních porostů, hospodářských lesů a rybníků s intenzivním a průmyslovým 

chovem ryb 0,25 %. 
  
 (2) Sazba daně u ostatních pozemků činí za každý 1 m2 u 
 
a) zastavěných ploch a nádvoří 0,20 Kč, 
  
b) stavebních pozemků 2,00 Kč, 
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c) ostatních ploch, pokud jsou předmětem daně 0,20 Kč. 
  

(3) Stavebním pozemkem se pro účely tohoto zákona rozumí nezastavěný pozemek 
určený k zastavění stavbou, která byla ohlášena nebo na kterou bylo vydáno stavební povolení 
nebo bude prováděna na základě certifikátu autorizovaného inspektora16d) anebo na základě 
veřejnoprávní smlouvy16d), a která se po dokončení stane předmětem daně ze staveb; 
rozhodná je výměra pozemku v m² odpovídající půdorysu nadzemní části stavby. Pozemek 
přestane být stavebním pozemkem, pokud se stavba, která byla ohlášena nebo na kterou bylo 
vydáno stavební povolení nebo která se provádí na základě certifikátu autorizovaného 
inspektora anebo na základě veřejnoprávní smlouvy, stane předmětem daně ze staveb nebo 
pokud ohlášení nebo stavební povolení pozbude platnosti nebo certifikát autorizovaného 
inspektora pozbude platnosti, anebo zaniknou účinky veřejnoprávní smlouvy. 
  
 (4) Základní sazba daně podle odstavce 2 písm. b) se násobí koeficientem 
 
a) 1,0 v obcích do 1 000 obyvatel 
  

1,4 v obcích nad 1 000 obyvatel do 6 000 obyvatel 
  

1,6 v obcích nad 6 000 obyvatel do 10 000 obyvatel 
  

2,0 v obcích nad 10 000 obyvatel do 25 000 obyvatel 
  

2,5 v obcích nad 25 000 obyvatel do 50 000 obyvatel 
  

3,5 v obcích nad 50 000 obyvatel a ve Františkových Lázních, Luhačovicích, Mariánských 
Lázních a Poděbradech 

  
4,5 v Praze; 
pro přiřazení koeficientu k jednotlivým obcím je rozhodný počet obyvatel obce podle 
posledního sčítání lidu; 

  
b) pro jednotlivé části obce může obec obecně závaznou vyhláškou koeficient, který je pro ni 

stanoven v ustanovení písmene a), zvýšit o jednu kategorii nebo snížit o jednu až tři 
kategorie podle členění koeficientů v ustanovení písmene a); koeficient 4,5 lze zvýšit na 
koeficient 5,0. 

____________________  
16d) Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon). 
 

§ 7 
Předmět daně 

  
(1) Předmětem daně ze staveb jsou na území České republiky 
  

a)  stavby, pro které byl vydán kolaudační souhlas nebo certifikát autorizovaného 
inspektora kolaudační souhlas nahrazující16d), nebo stavby užívané před vydáním 
kolaudačního souhlasu nebo certifikátu autorizovaného inspektora kolaudační 
souhlas nahrazující, 
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b)  stavby způsobilé k užívání na základě oznámení stavebnímu úřadu nebo  stavby 
podléhající oznámení stavebnímu úřadu16d) a užívané,  

 
c)    stavby, které nevyžadují stavební povolení ani ohlášení a užívané,   
 
dc) stavby, pro které bylo vydáno kolaudační rozhodnutí17) nebo kolaudačnímu rozhodnutí 

podléhající a užívané anebo podle dříve vydaných právních předpisů dokončené, 
 
ed) byty včetně podílu na společných částech stavby, které jsou evidovány v katastru 

nemovitostí17aa) (dále jen "byty"), 
 
fe)  nebytové prostory včetně podílu na společných částech stavby, které jsou evidovány v 

katastru nemovitostí17aa) (dále jen "samostatné nebytové prostory"). 
  
(2) Předmětem daně ze staveb nejsou stavby, v nichž jsou byty nebo samostatné 

nebytové prostory, které jsou předmětem daně podle odstavce 1, stavby přehrad, stavby, jimiž 
se upravuje vodní tok, stavby vodovodních řadů a vodárenských objektů včetně úpraven 
vody, kanalizačních stok a kanalizačních objektů včetně čistíren odpadních vod, jakož i 
stavby určené k předchozímu čištění vod před jejich vypouštěním do kanalizací, stavby na 
ochranu před povodněmi, stavby k zavlažování a odvodňování pozemků,17a) stavby rozvodů 
energií a stavby sloužící veřejné dopravě. 

  
(3) Stavbami sloužícími veřejné dopravě se rozumějí stavby dálnic, silnic, místních 

komunikací, veřejných účelových komunikací, letecké stavby, stavby drah a na dráze, stavby 
vodních cest a přístavů, pokud užívání stavby k veřejné dopravě vyplývá z rozhodnutí 
příslušného stavebního úřadu,17) nebo z dříve vydaných rozhodnutí o užívání stavby. 
 ____________________  
16d) Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon). 
17) Zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. 
17a) § 38 zákona č. 138/1973 Sb., o vodách. 
17aa)§ 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve 

znění zákona č. 89/1996 Sb.  
 

§ 9 
Osvobození od daně 

 
 (1) Od daně ze staveb jsou osvobozeny 
 
a) stavby ve vlastnictví státu, 
  
b) stavby ve vlastnictví té obce, na jejímž katastrálním území se nacházejí, 
  
c) stavby ve vlastnictví jiného státu užívané diplomatickými zástupci pověřenými v České 

republice, konzuly z povolání a jinými osobami, které podle mezinárodního práva požívají 
diplomatických a konzulárních výsad a imunity, a to za předpokladu, že nejsou občany 
České republiky, a že je zaručena vzájemnost, 

  
d) stavby, byty a samostatné nebytové prostory spravované Pozemkovým fondem České 

republiky, 
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e) stavby ve vlastnictví církví a náboženských společností státem uznaných,8) sloužící k 
vykonávání náboženských obřadů a k výkonu duchovní správy těchto církví a 
náboženských společností, 

  
f) stavby ve vlastnictví sdružení občanů9) a obecně prospěšných společností, 
  
g) zrušeno 
  
h) do zdaňovacího období roku 2007 včetně, obytné domy vrácené do vlastnictví fyzickým 

osobám z titulu restituce podle zvláštních předpisů,18) pokud nedošlo k převodu nebo 
přechodu vlastnického práva na jiné osoby než osoby blízké, 

  
i) do zdaňovacího období roku 2007 včetně, obytné domy ve vlastnictví fyzických osob, 

pokud byly postaveny do roku 1948 a je v nich buď nadpoloviční většina nájemních bytů, 
nebo byty v nich byly nejméně 15 let obsazeny též jinými uživateli než vlastníkem a 
osobami mu blízkými podle dřívějších zákonů o hospodaření s byty a s přikázaným 
nájemným, pokud nedošlo od roku 1948 k převodu nebo přechodu vlastnického práva na 
jiné osoby než osoby blízké, 

  
j) do zdaňovacího období roku 2002 včetně, byty převedené do vlastnictví fyzických osob z 

vlastnictví státu, obcí a družstev podle zvláštního právního předpisu,5a) pokud nedošlo k 
dalšímu převodu nebo přechodu vlastnického práva na jiné osoby než na osoby blízké, 

  
k) stavby sloužící školám a školským zařízením, muzeím a galeriím, budou-li tato muzea a 

galerie vymezeny zvláštním předpisem, státním archivům, knihovnám, zdravotnickým 
zařízením, zařízením sociální péče, nadacím, občanským sdružením zdravotně postižených 
občanů a dále stavby památkových veřejně přístupných objektů stanovených vyhláškou 
Ministerstva financí České republiky v dohodě s Ministerstvem kultury České republiky, 

  
l) stavby sloužící k zajištění hromadné osobní přepravy, 
  
m) stavby sloužící výlučně k účelům zlepšení stavu životního prostředí stanovené vyhláškou 

Ministerstva financí České republiky v dohodě s Ministerstvem životního prostředí České 
republiky, 

  
n) obytné domy ve vlastnictví fyzických osob, které pobírají příspěvek na živobytí nebo jsou 

osobou společně posuzovanou s osobou, která příspěvek na živobytí pobírá18b) a jsou 
držiteli průkazů ZTP a ZTP/P, a to v rozsahu, v jakém slouží k jejich trvalému bydlení, 

  
o) stavby pro individuální rodinnou rekreaci ve vlastnictví fyzických osob, které pobírají 

příspěvek na živobytí nebo jsou osobou společně posuzovanou s osobou, která příspěvek 
na živobytí pobírá18b) a jsou držiteli průkazu ZTP, a stavby pro individuální rodinnou 
rekreaci ve vlastnictví držitelů průkazu ZTP/P, 

 
p) stavby kulturních památek18c) na dobu osmi let, počínaje rokem následujícím po vydání 

stavebního povolení  na stavební úpravy prováděné vlastníkem, 
 
p) stavby kulturních památek18c) po provedení stavební úpravy, počínaje rokem 

následujícím po vydání  kolaudačního souhlasu nebo certifikátu autorizovaného 
inspektora kolaudační souhlas nahrazující, a to na dobu osmi let, 
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r) stavby na dobu pěti let od roku následujícího po provedení změny spočívající ve změně 

systému vytápění přechodem z pevných paliv na systém využívající obnovitelné energie 
solární, větrné, geotermální, biomasy, 

  
s) zrušeno 
  
t) stavby ve vlastnictví kraje, které se nacházejí v jeho územním obvodu, 
  
u) stavby ve vlastnictví veřejných výzkumných institucí, 
  
v) stavby ve vlastnictví veřejných vysokých škol. 
  
 (2) Podléhá-li osvobození podle odstavce 1 pouze část stavby, zjistí se nárok na 
osvobození z poměru, v jakém je podlahová plocha nadzemní části stavby podléhající 
osvobození k celkové podlahové ploše nadzemních částí stavby. 
  
 (3) Osvobození podléhají též byty a samostatné nebytové prostory splňující podmínky 
pro osvobození podle odstavce 1 písm. a) až c), e), f), h), i), k) až n), p), r), t), u) a v), není-li 
dále stanoveno jinak. 
  
 (4) Osvobození od daně ze staveb podle odstavce 1 písm. g) až i) nepodléhají 
nebytové prostory staveb sloužící výlučně k podnikatelské činnosti. 
  
 (5) Stavby, s výjimkou staveb obytných domů, a samostatné nebytové prostory 
uvedené v odstavci 1 písm. a) a d) jsou osvobozeny od daně ze staveb, nejsou-li využívány k 
podnikatelské činnosti nebo pronajímány; jsou-li pronajaty obci, kraji nebo organizační složce 
státu anebo příspěvkové organizaci, jsou osvobozeny za předpokladu, že nejsou využívány k 
podnikatelské činnosti. Stavby, byty nebo samostatné nebytové prostory uvedené v 
ustanovení odstavce 1 písm. e), f), u) a v) jsou osvobozeny od daně ze staveb, nejsou-li 
využívány k podnikatelské činnosti nebo pronajímány. 
  
 (6) Poplatník uplatní nárok na osvobození od daně ze staveb podle odstavce 1 písm. e) 
až k), m) až r), u) a v) v daňovém přiznání. 
____________________  
5a) Například 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. 

8)   Zákon č. 308/1991 Sb., o svobodě náboženské víry a postavení církví a náboženských společností. 
9)   Zákon č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění zákona č. 300/1990 Sb. a zákona č. 513/1991 Sb. 

Zákon č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích. 
18) Zákon č. 403/1990 Sb., o zmírnění následků některých majetkových křivd, ve znění pozdějších předpisů. 

Zákon č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích, ve znění pozdějších předpisů. 
Zákon č. 229/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

18b) Zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi. 
18c) Zákon ČNR č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů. 

 
§ 11 

Sazba daně 
  

(1) Základní sazba daně činí 
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a) u obytných domů18e) 2 Kč za 1 m2 zastavěné plochy; u ostatních staveb tvořících 

příslušenství k obytným domům z výměry přesahující 16 m2zastavěné plochy 2 Kč za 1 m2 
zastavěné plochy, 

  
b) u staveb pro individuální rodinnou rekreaci a rodinných domů18e) využívaných pro 

individuální rodinnou rekreaci 6 Kč za 1 m² zastavěné plochy a u staveb, které plní 
doplňkovou funkci k těmto stavbám, s výjimkou garáží, 2 Kč za 1 m² zastavěné plochy, 

  
c) u garáží vystavěných odděleně od obytných domů a u samostatných nebytových prostorů 

užívaných17) jako garáže 8 Kč za 1 m2 zastavěné plochy nebo upravené podlahové plochy, 
  
d) u staveb užívaných pro podnikatelskou činnost a u samostatných nebytových prostorů 

užívaných17) pro podnikatelskou činnost, 
 
1. sloužících pro zemědělskou prvovýrobu, pro lesní a vodní hospodářství 2 Kč za 1 m2 

zastavěné plochy nebo upravené podlahové plochy, 
2. sloužících pro průmysl, stavebnictví, dopravu, energetiku a ostatní zemědělskou výrobu 

10 Kč za 1 m2 zastavěné plochy nebo upravené podlahové plochy, 
3. sloužících pro ostatní podnikatelskou činnost 10 Kč za 1 m2 zastavěné plochy nebo 

upravené podlahové plochy, 
  
e) u ostatních staveb 6 Kč za 1 m2 zastavěné plochy, 
  
f) u bytů a u ostatních samostatných nebytových prostorů 2 Kč za 1 m2 upravené podlahové 

plochy. 
  

(2) Základní sazby daně za 1 m2 zastavěné plochy stavby zjištěné podle odstavce 1 
písm. a) až e) se zvyšují o 0,75 Kč za každé další nadzemní podlaží, jestliže zastavěná plocha 
nadzemního podlaží přesahuje dvě třetiny zastavěné plochy. U staveb pro podnikatelskou 
činnost se základní sazba daně za 1 m2 zastavěné plochy zjištěné podle odstavce 1 zvyšuje o 
0,75 Kč za každé další nadzemní podlaží. Za první nadzemní podlaží se považuje každé 
konstrukční podlaží, které má úroveň podlahy nebo i její části do 0,80 m pod nejnižším 
bodem přilehlého terénu, není-li v projektové dokumentaci stanoveno jinak. Všechna podlaží 
umístěná nad tímto podlažím včetně účelově určeného podkroví se považují za další 
nadzemní podlaží. 

  
(3) Základní sazba daně 

  
a) podle odstavce 1 písm. a) a f), případně zvýšená u staveb podle odstavce 2, se násobí 

koeficientem přiřazeným k jednotlivým obcím podle počtu obyvatel z posledního sčítání 
lidu 

 
1,0 v obcích do 1 000 obyvatel 
  
1,4 v obcích nad 1 000 obyvatel do 6 000 obyvatel 
  
1,6 v obcích nad 6 000 obyvatel do 10 000 obyvatel 
  
2,0 v obcích nad 10 000 obyvatel do 25 000 obyvatel 
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2,5 v obcích nad 25 000 obyvatel do 50 000 obyvatel 
  
3,5 v obcích nad 50 000 obyvatel a ve Františkových Lázních, Luhačovicích, Mariánských 
Lázních a Poděbradech 

  
4,5 v Praze; 
pro jednotlivé části obce může obec obecně závaznou vyhláškou koeficient, který je pro ni 
stanoven, zvýšit o jednu kategorii nebo snížit o jednu až tři kategorie v členění koeficientů; 
koeficient 4,5 lze zvýšit na koeficient 5,0, 

  
b) u jednotlivých druhů staveb podle odstavce 1 písm. b) až d), případně zvýšená podle 

odstavce 2 a samostatných nebytových prostorů podle odstavce 1 písm. c) a d) se v celé 
obci násobí koeficientem 1,5, který může obec stanovit obecně závaznou vyhláškou. 
  

(4) U staveb pro individuální rodinnou rekreaci a rodinných domů18e) užívaných pro 
individuální rodinnou rekreaci a u staveb, které plní doplňkovou funkci k těmto stavbám, s 
výjimkou garáží, se základní sazba daně podle odstavce 1 písm. b), případně zvýšená podle 
odstavce 2 násobí koeficientem 2,0 nebo se koeficient, je-li stanoven podle odstavce 3 písm. 
b), násobí koeficientem 2,0, pokud jsou tyto stavby umístěny v národních parcích a v zónách 
I. chráněných krajinných oblastí vyhlášených podle zvláštního právního předpisu. 
  
 (5) Daň zjištěná podle § 10 a § 11 odst. 3 se zvyšuje o 2 Kč za každý 1 m2 podlahové 
plochy nebytového prostoru sloužícího v obytném domě k podnikatelské činnosti s výjimkou 
zemědělské prvovýroby nebo případů, kdy jsou pro tento nebytový prostor důvody pro 
osvobození podle § 9 tohoto zákona. 
  
 (6) U staveb a samostatných nebytových prostorů uvedených v § 11 odst. 1 písm. d), 
které slouží více účelům, se použije základní sazba daně odpovídající podnikatelské činnosti, 
jíž slouží převažující část podlahové plochy nadzemní části stavby nebo upravené podlahové 
plochy samostatného nebytového prostoru a při stejném poměru podlahových ploch 
připadajících na jednotlivé činnosti se použije vyšší příslušná sazba. Pokud je ve stavbách 
uvedených v § 11 odst. 1 písm. a), b), c) a e) provozována podnikatelská činnost na 
převažující části podlahové plochy nadzemních částí staveb, použije se sazba daně podle § 11 
odst. 1 písm. d). Pokud je v bytech nebo samostatných nebytových prostorech uvedených v § 
11 odst. 1 písm. c) a f) provozována podnikatelská činnost na převažující části upravené 
podlahové plochy, použije se sazba daně podle § 11 odst. 1 písm. d). 
____________________  
18e) Vyhláška č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu. 

 
 

Čl. VII 
Přechodné ustanovení 

 
Pokud vznikl nárok na osvobození od daně ze staveb podle § 9 odst. 1 písmeno p) 

zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění účinném do dne nabytí účinnosti 
tohoto zákona, postupuje se podle ustanovení § 9 odst. 1 písmeno p) zákona č. 338/1992 
Sb., o dani z nemovitostí, ve znění platném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona. 
Jestliže v těchto případech poplatník uplatnil nárok na osvobození, není již oprávněn 
uplatnit nárok na osvobození od daně ze staveb podle § 9 odst. 1 písmeno p) zákona č. 
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338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto 
zákona. 

 

 
 

ČÁST SEDMÁ 

Změna č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon),  
ve znění pozdějších předpisů 

Čl. VIII 
 

§ 5 

Zápis údajů o právních vztazích a jiných údajů do katastru 
 
 (1) V listinách, které jsou podkladem pro zápis do katastru, musejí být označeny 
  
a) pozemky parcelním číslem s uvedením názvu katastrálního území, ve kterém leží, a v 

případě, že jsou v katastrálním území pozemky vedeny ve dvou číselných řadách, též 
údajem, zda se jedná o pozemkovou nebo stavební parcelu, 

  
b) pozemky, které jsou evidovány zjednodušeným způsobem (§ 29 odst. 3), parcelním číslem 

podle dřívější pozemkové evidence s uvedením, zda se jedná o parcelní číslo podle 
pozemkového katastru, přídělového operátu nebo scelovacího operátu, a s uvedením názvu 
katastrálního území, ve kterém leží, 

  
c) budovy označením pozemku, na němž jsou postaveny, číslem popisným nebo evidenčním, 

případně, pokud se číslo popisné ani evidenční budově nepřiděluje, způsobem jejího 
využití a v případě budov s číslem popisným či evidenčním též příslušností budovy k části 
obce, pokud je název části obce odlišný od názvu katastrálního území, v němž se nachází 
pozemek, na kterém je budova postavena, 

  
d) rozestavěné budovy označením pozemku, na němž jsou rozestavěny, a označením, že se 

jedná o rozestavěnou budovu, 
  
e) byty a nebytové prostory označením budovy,2) v níž jsou vymezeny, číslem bytu nebo 

nebytového prostoru a pojmenováním nebytového prostoru, popřípadě popisem umístění v 
budově, pokud nejsou byty a nebytové prostory očíslovány, 

  
f) rozestavěný byt a nebytový prostor označením pozemku, na němž je dům s byty a 

nebytovými prostory rozestavěn, číslem bytu nebo nebytového prostoru a pojmenováním 
nebytového prostoru, popřípadě popisem umístění v rozestavěném domě s byty a 
nebytovými prostory, pokud nejsou byty a nebytové prostory očíslovány, a označením, že 
se jedná o rozestavěný byt nebo nebytový prostor, 

  
g) vodní dílo4) označením pozemku, na němž je postaveno, a způsobem využití vodního díla. 
  
 (2) Má-li být část pozemku sloučena do pozemku sousedícího nebo má-li z více částí 
vzniknout nový pozemek, je přípustné též označení převáděné části pozemku v listině 
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písmenem malé abecedy s odkazem na geometrický plán, kterým je vymezena, pokud z listin 
předložených pro zápis do katastru vyplývá realizace všech nezbytných změn právních vztahů 
podle takového geometrického plánu. 
  
 (3) Katastrální úřad provede 
 
a) vklad5) údajů o právních vztazích do katastru na základě pravomocného rozhodnutí o 

povolení vkladu ke dni, kdy mu byl tento návrh doručen, 
  
b) záznam6) údajů o právních vztazích do katastru do 30 dnů po doručení rozhodnutí státního 

orgánu nebo jiné listiny potvrzující nebo osvědčující právní vztahy, 
  
c) poznámku7) v katastru do 30 dnů po doručení listiny způsobilé k vyznačení poznámky v 

katastru; tuto poznámku katastrální úřad zruší do 30 dnů po doručení listiny, na základě 
které důvody pro její vyznačení pominuly. 

  
 (4) Vznik, změna nebo zánik právního vztahu na základě právní skutečnosti nebo 
jednostranného právního úkonu,8) které nelze doložit a jsou-li nesporné, mohou být do 
katastru zapsány pouze na základě osvědčení ve formě notářského zápisu nebo na základě 
soudního smíru.9) 
  
 (5) Pro zápis nových staveb, reálně oddělovaných částí nemovitostí, jakož i věcného 
břemene k části pozemku do katastru, musí být předložen též geometrický plán, u nových 
staveb též doklad o přidělení čísla popisného nebo evidenčního,10) pokud se jim přiděluje, a u 
rozestavěných budov, bytů a nebytových prostor čestné prohlášení vlastníka nebo jiného 
oprávněného s jeho úředně ověřeným podpisem, že se jedná o rozestavěnou budovu, byt a 
nebytový prostor. 
  

(6) Jako vlastník nově evidované stavby se do katastru zapisuje vlastník pozemku, na 
kterém je stavba postavena, pokud není listinou prokázáno, že vlastníkem stavby je jiná 
osoba. Jako způsob využití nově evidované stavby se zapíše účel, ke kterému je stavba podle 
kolaudačního souhlasu nebo oznámení stavebníka rozhodnutí, kolaudačního souhlasu nebo 
certifikátu autorizovaného inspektora kolaudační souhlas nahrazující, oznámení 
stavebníka stavebnímu úřadu anebo souhlasu stavebního úřadu užívána v souladu s 
právními předpisy. U ostatních staveb se vychází z územního rozhodnutí nebo z ohlášení 
stavby stavebnímu úřadu. Při ohlášení nově evidované stavby k zápisu do katastru je její 
vlastník povinen doložit doklad o účelu užívání stavby. 
 
 (7) Právní vztahy nemohou být dotčeny revizí údajů katastru, opravou chyb v 
katastrálním operátu ani obnovou katastrálního operátu, pokud jejich změna není doložena 
listinou. 
____________________  
2) 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 
zákona č. 273/1994 Sb. 

4) § 20 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění zákona č. 
20/2004 Sb. 

5) § 2 až 6 zákona č. 265/1992 Sb. 
6) § 7 a 8 zákona č. 265/1992 Sb. 
7) § 9 a 10 zákona č. 265/1992 Sb. 
8) Například § 134, 135a, 135b občanského zákoníku. 
9) § 69 a 99 občanského soudního řádu. 
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10) Vyhláška č. 97/1961 Sb., o názvech obcí, označování ulic a číslování domů. 
 

 
 

ČÁST OSMÁ 

Změna zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu 
nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů 

Čl. IX 
 

§ 20 
 
 (1) Od daně dědické a daně darovací je osvobozeno bezúplatné nabytí majetku 
  
a) Českou republikou nebo jiným členským státem Evropské unie, Norskem a Islandem (dále 

jen „jiný evropský stát“), jakož i bezúplatné poskytnutí majetku Českou republikou či 
nabytí majetku od jiného evropského státu, 

  
b) územním samosprávným celkem a jím zřízenou příspěvkovou organizací, dobrovolným 

svazkem obcí, veřejnou výzkumnou institucí, veřejnou vysokou školou, veřejným 
neziskovým ústavním zdravotnickým zařízením nebo Regionální radou regionu 
soudržnosti, má-li právnická osoba sídlo v tuzemsku, 

  
c) právnickou osobou se sídlem na území jiného evropského státu, je-li právní forma a 

předmět činnosti obdobný právní formě a předmětu činnosti právnické osoby uvedené v 
písmenu b). 

  
 (2) Od daně z převodu nemovitostí jsou osvobozeny 

  
a) převody a přechody vlastnictví k nemovitostem při likvidaci státních podniků,3) akciových 

společností s plnou majetkovou účastí státu nebo Pozemkového fondu České republiky a 
společností s ručením omezeným s plnou majetkovou účastí státu, 

  
b) převody a přechody vlastnictví k nemovitostem akciových společností s plnou majetkovou 

účastí státu uskutečněné podle rozhodnutí valné hromady a schválené vládou České 
republiky, 

  
c) převody vlastnictví k nemovitostem akciových společností s plnou majetkovou účastí státu 

související s přímým prodejem v rámci rozhodnutí o privatizaci podle zvláštního zákona,4) 
  
d) převody a přechody vlastnictví k nemovitostem v souvislosti s rozdělováním a slučováním 

obcí nebo se změnami jejich území podle zvláštních předpisů,5) 
  
e) převody vlastnictví k nemovitostem z vlastnictví obcí do vlastnictví dobrovolných svazků 

obcí (dále jen "svazek") vytvořených podle zvláštního zákona,6) a dále z vlastnictví svazků 
do vlastnictví obcí, které byly či jsou ve svazku sdruženy a které byly předchozími 
vlastníky převáděných nemovitostí, 

  
f) převody a přechody vlastnictví k nemovitostem mezi zřizovateli veřejných výzkumných 

institucí a veřejnými výzkumnými institucemi nebo mezi zřizovateli veřejných 
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neziskových ústavních zdravotnických zařízení a veřejnými neziskovými ústavními 
zdravotnickými zařízeními, 

  
g) převody a přechody vlastnictví k nemovitostem při provádění reorganizace v rámci 

insolvenčního řízení, jde-li o vydání části dlužníkových aktiv věřitelům nebo o převod 
dlužníkových aktiv na nově založenou právnickou osobu, ve které mají věřitelé 
majetkovou účast. 

  
 (3) Od daně z převodu nemovitostí je osvobozen převod nebo přechod vlastnictví k 
nemovitosti z vlastnictví České republiky nebo jiného evropského státu, jakož i do vlastnictví 
České republiky nebo jiného evropského státu. To se netýká převodu nebo přechodu 
vlastnictví k nemovitosti, pokud s majetkem státu před převodem nebo přechodem vlastnictví 
hospodařil podnikatelský subjekt nebo tento subjekt měl majetek státu ve správě. 
  
 (4) Od daně dědické a daně darovací je osvobozeno bezúplatné nabytí majetku 
  
a) právnickou osobou se sídlem v tuzemsku nebo na území jiného evropského státu, 

založenou nebo zřízenou k zabezpečování činnosti v oblasti kultury, školství, výchovy a 
ochrany dětí a mládeže, vědy, výzkumu, vývoje, vzdělávání, zdravotnictví, sociální péče, 
ekologie, ochrany opuštěných zvířat nebo ohrožených druhů zvířat, tělovýchovy, sportu a 
požární ochrany, je-li bezúplatné nabytí majetku určeno na zabezpečování uvedené 
činnosti, 

  
b) státem registrovanou církví, náboženskou společností nebo obecně prospěšnou společností, 

má-li uvedená právnická osoba sídlo v tuzemsku nebo na území jiného evropského státu a 
bezúplatně nabytý majetek je určen na její činnost vykonávanou v souladu se zákonem 
upravujícím činnost církví, náboženských společností nebo obecně prospěšných 
společností nebo v souladu s obdobnou úpravou činnosti církví, náboženských společností 
nebo obecně prospěšných společností podle práva jiného evropského státu, 

  
c) politickou stranou nebo politickým hnutím se sídlem v tuzemsku nebo na území jiného 

evropského státu, je-li majetek bezúplatně nabyt v souladu se zákonem upravujícím činnost 
politických stran a politických hnutí nebo v souladu s obdobnou úpravou činnosti 
politických stran a politických hnutí podle práva jiného evropského státu, 

  
d) nadací nebo nadačním fondem se sídlem v tuzemsku nebo na území jiného evropského 

státu, je-li bezúplatně nabytý majetek určen na dosahování obecně prospěšných cílů nadace 
nebo nadačního fondu v souladu se zákonem upravujícím činnost nadací a nadačních fondů 
nebo v souladu s obdobnou úpravou nadací a nadačních fondů podle práva jiného 
evropského státu, jakož i bezúplatné poskytnutí majetku touto nadací nebo nadačním 
fondem v souladu s účelem, pro který byly zřízeny, a podmínkami stanovenými v nadační 
listině nebo ve statutu, 

  
e) zdravotní pojišťovnou se sídlem v tuzemsku nebo na území jiného evropského státu pro 

fondy veřejného zdravotního pojištění v souladu se zákonem upravujícím činnost 
zdravotních pojišťoven nebo v souladu s obdobnou úpravou činnosti zdravotních 
pojišťoven podle práva jiného evropského státu; 

 je-li bezúplatně nabytý majetek použit nebo poskytnut na jiné účely než na účely uvedené 
v písmenech a) až e), nárok na osvobození zanikne. 
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 (5) Od daně dědické je osvobozen nárok zůstavitele na odškodnění podle zvláštních 
zákonů,8) jestliže zůstavitel podal žádost o předběžné projednání podle zákona č. 119/1990 
Sb., o soudní rehabilitaci, ve znění pozdějších předpisů, nebo obdobnou žádost podle 
ostatních zvláštních předpisů, a do smrti zůstavitele nárok nebyl ústředním orgánem 
uspokojen. Toto osvobození se vztahuje též na případy, kdy zůstavitel nárok včas uplatnil u 
soudu, do smrti zůstavitele však nebylo soudem o něm pravomocně rozhodnuto. 
 
  
 (6) Od daně darovací a daně z převodu nemovitostí jsou osvobozeny 
  
a) převody a přechody vlastnictví k majetku z Pozemkového fondu České republiky na 

nabyvatele, na základě rozhodnutí o privatizaci9) a při převodu zemědělských a lesních 
pozemků z vlastnictví státu podle zvláštního předpisu,9a) 

  
b) převody a přechody vlastnictví k nemovitostem akciových společností s plnou majetkovou 

účastí státu uskutečněné v rámci schváleného privatizačního projektu nebo rozhodnutí o 
privatizaci před převodem majetkové účasti na Pozemkový fond České republiky,10) 

  
c) převody a přechody majetku, který přechází na právnické osoby v České republice v 

souvislosti se zánikem České a Slovenské Federativní Republiky, 
  
d) převody a přechody vlastnictví k pozemkům a zřízení věcných břemen na základě 

rozhodnutí pozemkových úřadů o pozemkových úpravách podle zvláštního předpisu,11) 
  
e) vklady vložené do základního kapitálu obchodní společnosti nebo družstva podle 

obchodního zákoníku nebo podle právního řádu jiného evropského státu (dále jen „vklad“), 
má-li tato obchodní společnost nebo družstvo sídlo v tuzemsku nebo na území jiného 
evropského státu. Je-li vkladem nemovitost, osvobození se neuplatní, jestliže do pěti let od 
vložení vkladu zanikne účast společníka obchodní společnosti nebo člena v družstvu (dále 
jen "společník"), s výjimkou případu úmrtí společníka, a nemovitost není společníku 
vrácena. Osvobození zůstává zachováno, dojde-li ke změně obchodní společnosti na 
veřejné neziskové ústavní zdravotnické zařízení. Osvobození zůstává rovněž zachováno, 
zanikne-li účast společníka za trvání konkursu, podle soudem schváleného reorganizačního 
plánu nebo podle soudem schváleného oddlužení. Po dobu těchto pěti let neběží lhůta pro 
vyměření daně. Zánik účasti ve společnosti nebo členství v družstvu do pěti let od vložení 
nemovitosti jako vkladu je společník povinen oznámit do 30 dnů ode dne zániku účasti 
nebo členství místně příslušnému správci daně; součástí tohoto oznámení je i sdělení o 
způsobu vypořádání, 

  
f) převody a přechody majetku právnických osob při jejich sloučení, splynutí, rozdělení nebo 

přeměně, 
  
g) bezúplatné převody bytů a nebytových prostorů z vlastnictví bytových družstev do 

vlastnictví členů - fyzických osob, jde-li o bezúplatné převody uvedené v ustanovení § 24 
odst. 1 až 4 zákona 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, 

  
h) převody rodinných domků a garáží a bytů z majetku družstev do vlastnictví členů těchto 

družstev - fyzických osob, jejichž nájemní vztah k rodinnému domku, garáži nebo bytu 
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vznikl po splacení členského podílu (dalšího členského vkladu) těmito členy nebo jejich 
právními předchůdci, 

  
i) převody a přechody majetku bytového družstva v souvislosti s vyčleněním části bytového 

družstva,12c) 
  
j) převody bytů a garáží z vlastnictví právnické osoby, vzniklé za účelem, aby se stala 

vlastníkem budovy, do vlastnictví fyzických osob - nájemců převáděných bytů a garáží, 
kteří jsou členy nebo společníky této právnické osoby, pokud se fyzické osoby nebo jejich 
právní předchůdci podíleli svými peněžními prostředky a jinými penězi ocenitelnými 
hodnotami na pořízení budovy, 

  
k) převody nemovitostí z vlastnictví České republiky, které před převodem byly ve správě 

Pozemkového fondu České republiky. 
  
 (7) Od daně z převodu nemovitostí je osvobozen první úplatný převod nebo přechod 
vlastnictví  
  
a) ke stavbě, která je novou stavbou, na niž bylo vydáno pravomocné kolaudační rozhodnutí, 

nebo je dokončenou novou stavbou nebo rozestavěnou novou stavbou a stavba nebyla 
dosud užívána, s výjimkou zkušebního provozu,12d) 

  
b) k bytu v nové stavbě a k bytu, který vznikl nástavbou, přístavbou nebo stavební úpravou, 

provedenou formou vestavby a byt nebyl dosud užíván, jde-li o převod bytu podle 
zvláštního právního předpisu, 12f) 

 jestliže převodcem je fyzická či právnická osoba a převod stavby je prováděn v souvislosti 
s jejich podnikatelskou činností, kterou je výstavba nebo prodej staveb a bytů, nebo jejich 
předmětem činnosti je výstavba nebo prodej staveb a bytů, anebo je-li převodcem obec. 

 
 (7) Od daně z převodu nemovitostí je osvobozen první úplatný převod nebo 
přechod vlastnictví k 
 
a) nové stavbě, 
 
b) nebytovému prostoru v nové stavbě, 
 
c) bytu v nové stavbě nebo k novému bytu v dosavadní stavbě, který vznikl nástavbou, 

přístavbou, stavební úpravou provedenou formou vestavby nebo stavební úpravou 
nebytového prostoru, který bytem nebyl, 

 
pokud k převodu nebo přechodu dojde nejpozději do 2 let ode dne, kdy podle stavebního 
zákona lze novou stavbu, nebytový prostor nebo byt užívat nebo nestanoví-li stavební 
zákon započetí jejich užívání, ode dne jejich zápisu do katastru nemovitostí a u 
nemovitostí, které nejsou evidovány v katastru nemovitostí, ode dne jejich dokončení, 
jestliže převodcem je fyzická nebo právnická osoba a převod nebo přechod je prováděn 
v souvislosti s jejich podnikatelskou činností, kterou je výstavba nebo prodej staveb, 
nebytových prostorů nebo bytů nebo jejich předmětem činnosti je výstavba nebo prodej 
staveb, nebytových prostorů nebo bytů anebo je-li převodcem obec. Stavbou, nebytovým 
prostorem a bytem se rozumí též rozestavěná stavba, rozestavěný nebytový prostor a 
rozestavěný byt. 
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 (8) Od daně z převodu nemovitostí je osvobozen úplatný převod nemovitosti, jestliže 
převodcem je právnická osoba, které byla nemovitost bezúplatně převedena likvidátorem na 
základě zákona o zrušení Fondu dětí a mládeže a o změnách některých zákonů. 
  
 (9) Daň dědická, daň darovací a daň z převodu nemovitostí se nevybírá při vydání 
majetku podle zvláštních předpisů.13) 
  
 (10) Od daně darovací je osvobozeno bezúplatné nabytí majetku fyzickou osobou s 
trvalým pobytem v tuzemsku nebo na území jiného evropského státu provozující zdravotnické 
zařízení v souladu se zákonem upravujícím činnost zdravotnických zařízení nebo v souladu s 
obdobnou úpravou činnosti zdravotnických zařízení v jiném evropském státě, je-li bezúplatně 
nabytý majetek určen na zabezpečování činnosti tohoto zařízení. Obdobně je osvobozeno 
bezúplatné nabytí majetku fyzickou osobou provozující zařízení na ochranu opuštěných zvířat 
nebo ohrožených druhů zvířat. Je-li bezúplatně nabytý majetek použit na jiné účely, nárok na 
osvobození zanikne. 
  
 (11) Od daně darovací jsou osvobozeny bezúplatné a částečně bezúplatné převody 
majetku z Pozemkového fondu České republiky na Podpůrný a garanční rolnický a lesnický 
fond, a. s., a dotace poskytované Podpůrným a garančním rolnickým a lesnickým fondem, a. 
s., z majetku tohoto fondu. 
  
 (12) Od daně dědické a daně darovací je osvobozeno první bezúplatné nabytí 
majetkového podílu stanoveného § 7 odst. 4 a částí třetí zákona č. 42/1992 Sb., o úpravě 
majetkových vztahů a vypořádání majetkových nároků v družstvech, mezi osobami 
blízkými.13a) 
  
 (13) Od daně darovací je osvobozeno nabytí peněžních prostředků poskytnutých 
fyzické osobě, která je prokazatelně použije na zvýšení nebo změnu kvalifikace, studium, 
léčení, úhradu sociálních služeb nebo na zakoupení pomůcky pro zdravotně postižené, jakož i 
přímé poskytnutí takové pomůcky. 
  
 (14) Od daně darovací je osvobozeno bezúplatné nabytí majetku na humanitární nebo 
charitativní účely, bezúplatné nabytí majetku v souvislosti s výkonem dobrovolnické služby 
poskytované podle zvláštního právního předpisu13b) a bezúplatné nabytí majetku z veřejných 
sbírek,13c) nejsou-li tato bezúplatná nabytí majetku od daně darovací osvobozena podle 
předchozích odstavců. 
 ____________________  
2e) § 25 zákona č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem a o změnách některých zákonů 

souvisejících s jeho zavedením. 
2f) § 21 zákona 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). 
3) § 761 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník. 

§ 47b zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších 
předpisů. 

4) § 10a odst. 6 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších 
předpisů. 

5) Zákon ČNR č. 172/1991 Sb., o přechodu některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví obcí, ve 
znění pozdějších předpisů. 
Zákon ČNR č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů. 

6) § 20a zákona ČNR č. 367/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 
7) Zákon č. 308/1991 Sb., o svobodě náboženské víry a postavení církví a náboženských společností. 
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8) Např. zákon č. 58/1969 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou rozhodnutím orgánu státu nebo jeho 
nesprávným úředním postupem, zákon č. 119/1990 Sb., o soudní rehabilitaci, ve znění pozdějších předpisů, 
zákon č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 229/1991 Sb., o 
úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů. 

9)  Zákon č. 92/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Zákon ČNR č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České 
republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve 
znění pozdějších předpisů. Zákon ČNR č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky. 

9a) Např. zákon č. 95/1999 Sb., o podmínkách převodu zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví státu na 
jiné osoby a o změně zákona č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších 
předpisů, a zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění 
pozdějších předpisů. 

10) § 11 odst. 3 zákona č. 92/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 
11) § 19 zákona č. 229/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 284/1991 Sb., o pozemkových úpravách 

a pozemkových úřadech, ve znění pozdějších předpisů. 
12a) § 24 odst. 1 až 4 zákona 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). 

12b) § 2 odst. 2 písm. a) vyhlášky Federálního ministerstva financí, Ministerstva financí ČSR, Ministerstva 
financí SSR a předsedy Státní banky Československé č. 136/1985 Sb., o finanční, úvěrové a jiné pomoci 
družstevní a individuální bytové výstavbě a modernizaci rodinných domků v osobním vlastnictví, ve znění 
vyhlášek č. 74/1989 Sb., č. 73/1991 Sb. a č. 398/1992 Sb. 

12c) Např. § 29 zákona č. 72/1994 Sb. 
12d) § 84 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění zákona č. 

83/1998 Sb. 
12f) 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. 

 
Čl. X 

Přechodné ustanovení 
 

Dojde-li do účinnosti tohoto zákona k převodu nebo přechodu vlastnictví k nové 
stavbě, nebytovému prostoru nebo bytu v nové stavbě nebo k novému bytu, který vznikl 
nástavbou, přístavbou nebo stavební úpravou provedenou formou vestavby, použije se 
pro osvobození od daně z převodu nemovitostí § 20 odst. 7 zákona č. 357/1992 Sb., o dani 
dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění platném do účinnosti 
tohoto zákona. 

 
 
 

ČÁST DEVÁTÁ 
 

Změna zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů  
(lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů 

Čl. XI 
 

§ 14 

Zpracování a projednání návrhů dokumentací 
 
 (1) Projektanti nebo pořizovatelé územně plánovací dokumentace,8) návrhů na 
stanovení dobývacích prostorů9) a zpracovatelé dokumentací staveb jsou povinni dbát 
zachování lesa a řídit se přitom ustanoveními tohoto zákona. Jsou povinni navrhnout a 
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zdůvodnit taková řešení, která jsou z hlediska zachování lesa, ochrany životního prostředí a 
ostatních celospolečenských zájmů nejvhodnější; přitom jsou povinni provést vyhodnocení 
předpokládaných důsledků navrhovaného řešení, navrhnout alternativní řešení, způsob 
následné rekultivace a uspořádání území po dokončení stavby. 
  

(2) Dotýká-li se řízení, podle zvláštních předpisů10) zájmů chráněných tímto zákonem, 
rozhodne stavební úřad nebo jiný orgán státní správy jen se souhlasem příslušného orgánu 
státní správy lesů, který může svůj souhlas vázat na splnění podmínek. Dotýká-li se řízení 
nebo postup, který není správním řízením, podle zvláštních předpisů10) zájmů 
chráněných tímto zákonem, rozhodne stavební úřad nebo jiný orgán státní správy anebo 
autorizovaný inspektor vydá certifikát jen se souhlasem příslušného orgánu státní 
správy lesů, který může svůj souhlas vázat na splnění podmínek. Tohoto souhlasu je třeba 
i k dotčení pozemků do vzdálenosti 50 m od okraje lesa. Souhlas vydávaný jako podklad pro 
rozhodnutí o umístění stavby nebo územní souhlas a dále pro rozhodnutí o povolení stavby, 
zařízení nebo terénních úprav anebo jejich ohlášení je závazným stanoviskem podle správního 
řádu10a) a není samostatným rozhodnutím ve správním řízení.  

 
(3) Každý, kdo zamýšlí provést liniovou stavbu, při níž se předpokládá trvalé nebo 

dočasné odnětí nebo omezení podle § 15 odst. 1, je povinen před zpracováním dokumentace 
pro podkladů k vydání územního rozhodnutí vyžádat si u orgánu státní správy lesů informace 
o podmínkách vedení trasy přes lesní pozemky dotčené zamýšlenou stavbou. 
____________________  
8) Vyhláška Federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj č. 84/1976 Sb., o územně plánovacích 

podkladech a územně plánovací dokumentaci, ve znění pozdějších předpisů. 
9) Zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů. 

 
 

§ 48 

Obecní úřady obcí s rozšířenou působností 
 
 (1) Obecní úřady obcí s rozšířenou působností rozhodují 
  
a) o pochybnostech, zda jde o pozemky určené k plnění funkcí lesa (§ 3 odst. 3), 
  
b) o prohlášení pozemku za pozemek určený k plnění funkcí lesa (§ 3 odst. 4), 
  
c) o dělení lesních pozemků, při kterém výměra jednoho dílu klesne pod 1 ha (§ 12 odst. 3), 
  
d) o odnětí lesních pozemků plnění funkcí lesa do výměry 1 ha nebo o omezení jejich 

využívání pro plnění funkcí lesa a o výši poplatků za odnětí (§ 17 odst. 1), 
  
e) o dočasném omezení nebo vyloučení vstupu do lesa (§ 19 odst. 3), pokud nepřesahují jejich 

správní obvod, 
  
f) o povolení výjimky ze zákazu některých činností v lese (§ 20 odst. 4), 
  
g) o stanovení podmínek ke konání organizovaných nebo hromadných sportovních akcí v lese 

(§ 20 odst. 5), pokud nepřesahují jejich správní obvod, 
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h) o uložení opatření k zajištění bezpečnosti osob a majetku před škodami, které by mohly být 
způsobeny padáním kamenů, sesouváním půdy, pádem stromů a lavinami z lesních 
pozemků, a o tom, kdo ponese náklady s tím spojené (§ 22 odst. 1 a 2), 

  
i) o uložení opatření v případech mimořádných okolností, pokud nepřesahují jejich správní 

obvod (§ 32 odst. 2), 
  
j) o výjimkách ze zákazu provádět mýtní těžbu v lesních porostech mladších než 80 let (§ 33 

odst. 4), 
  
k) o podmínkách lesní dopravy po cizích pozemcích (§ 34 odst. 4), 
  
l) o udělení nebo odnětí licence pro výkon funkce odborného lesního hospodáře (§ 37 odst. 2), 
  
m) o pověření právnické nebo fyzické osoby výkonem funkce odborného lesního hospodáře 

(§ 37 odst. 6), 
  
n) o ukládání pokut (hlava devátá), 
  
o) o uložení opatření k odstranění zjištěných nedostatků, opatření ke zlepšení stavu lesů a 

plnění jejich funkcí, o zastavení nebo omezení výroby nebo jiné činnosti v lese v případech 
hrozících škod (§ 51 odst. 1), pokud nepřesahují jejich správní obvod, 

  
p) o nezbytných opatřeních k odvrácení hrozícího nebezpečí (§ 57), pokud nepřesahují jejich 

správní obvod. 
  
 (2) Obecní úřady obcí s rozšířenou působností 
  
a) vedou evidenci nájmů a výpůjček pozemků určených k plnění funkcí lesa ve svém 

správním obvodu (§ 12 odst. 2), 
  
b) uplatňují stanovisko k územně plánovací dokumentaci, pokud není příslušný kraj nebo 

ministerstvo, 
  
c) vydávají souhlas k vydání územního rozhodnutí, jímž mají být dotčeny pozemky určené k 

plnění funkcí lesa do výměry 1 ha, pokud není příslušný kraj, a souhlas k vydání 
rozhodnutí o umístění stavby nebo změně využití území do 50 m od okraje lesa (§ 14 odst. 
2), 

 
d) zajišťují zpracování osnovy (§ 25 odst. 1), 
  
e) povolují výjimky ze stanovené velikosti nebo šířky holé seče (§ 31 odst. 2), 
  
f) povolují výjimky ze zákonných lhůt pro zalesnění a zajištění kultur (§ 31 odst. 6), 
  
g) ustanovují lesní stráž a zrušují ustanovení lesní stráže (§ 38) ve svém správním obvodu, 
  
h) soustřeďují údaje lesní hospodářské evidence o lesích ve svém správním obvodu a 

postupují je pověřené organizační složce státu, 
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i) vykonávají dozor nad dodržováním tohoto zákona, předpisů vydaných k jeho provedení a 
rozhodnutí vydaných na jejich základě (§ 51 odst. 1). 

  
 (3) Obecní úřady obcí s rozšířenou působností vykonávají státní správu a povinnosti 
určené orgánům státní správy lesů podle tohoto zákona a předpisů vydaných na jeho základě 
ve všech dalších případech, není-li zákonem určen jiný orgán státní správy lesů. 

 
 
 

ČÁST DESÁTÁ  

Změna zákona 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 
Čl. XII  

 
§ 6 

Ozáření z přírodních zdrojů 
 
 (1) Pokud jsou přírodní radionuklidy záměrně využívány pro jejich radioaktivní, 
štěpné nebo množivé vlastnosti, vztahují se na nakládání s nimi ustanovení tohoto zákona ve 
stejném rozsahu jako na umělé zdroje ionizujícího záření. Těžba, úprava a zpracování 
radioaktivních nerostů3) se považuje za radiační činnost. 
  
 (2) Prováděcí právní předpis stanoví pracoviště, kde může dojít k významnému 
zvýšení ozáření z přírodních zdrojů ionizujícího záření fyzických osob při výkonu jejich práce 
nebo jednotlivců z obyvatelstva v okolí stanoveného pracoviště. 
  
 (3) Na pracovištích stanovených prováděcím právním předpisem podle odstavce 2 
právnická nebo fyzická osoba vlastnící nemovitost, ve které je stanovené pracoviště, nebo 
vlastnící pracoviště je povinna 
 
a) informovat dotčené osoby vykonávající práce o možném zvýšeném ozáření z přírodních 

zdrojů ionizujícího záření a o zdravotní újmě s tím související a o překročení směrných 
hodnot a o provedených zásazích, 

  
b) zajistit měření, která dovolí pro fyzické osoby stanovené prováděcím právním předpisem 

určit roční efektivní dávku a v rozsahu a formou stanovenou prováděcím právním 
předpisem údaje o provedených měřeních evidovat a pravidelně předávat Úřadu, 

  
c) dovolit uvolňování přírodních radionuklidů do životního prostředí jen v míře nepřevyšující 

uvolňovací úrovně stanovené prováděcím právním předpisem nebo v rozsahu a za 
podmínek povolení Úřadu podle § 9 odst. 1 písm. h), 

  
d) provést zásahy ke snížení ozáření v těch případech, kdy jsou překročeny směrné hodnoty 

stanovené prováděcím právním předpisem a jestliže zásahem očekávané snížení zdravotní 
újmy je dostatečné k odůvodnění škod a nákladů spojených se zásahem, 
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e) v případě, že ozáření z přírodních zdrojů ionizujícího záření může u osob vykonávajících 
práce překročit tři desetiny některého z limitů ozáření pro radiační pracovníky, musí tuto 
skutečnost oznámit Úřadu a na dotčené osoby vykonávající práce se uplatňuje stejný 
rozsah požadavků jako na pracovníky kategorie A, včetně preventivní zdravotní péče a 
osobního monitorování. 

  
(4) Ten, kdo navrhuje umístění stavby s obytnými nebo pobytovými místnostmi3a) 

nebo žádá o stavební  povolení takové stavby, je povinen zajistit stanovení radonového indexu 
pozemku a výsledky předložit stavebnímu úřadu. Pokud se taková stavba umísťuje na 
pozemku s vyšším než nízkým radonovým indexem, musí být stavba preventivně chráněna 
proti pronikání radonu z geologického podloží. Podmínky pro provedení preventivních 
opatření stanoví stavební úřad v rozhodnutí o umístění stavby nebo ve stavebním povolení. 
Stanovení radonového indexu pozemku se nemusí provádět v tom případě, bude-li stavba 
umístěna v terénu tak, že všechny její obvodové konstrukce budou od podloží odděleny 
vzduchovou vrstvou, kterou může volně proudit vzduch. Prováděcí právní předpis stanoví 
postup pro stanovení radonového indexu pozemku. 
  

(4) Ten, kdo navrhuje umístění stavby s obytnými nebo pobytovými místnostmi3a) 
je povinen zajistit stanovení radonového indexu pozemku a výsledky předložit 
stavebnímu úřadu nebo autorizovanému inspektorovi. Pokud se taková stavba umísťuje 
na pozemku s vyšším než nízkým radonovým indexem, musí být stavba preventivně 
chráněna proti pronikání radonu z geologického podloží. Stanovení radonového indexu 
pozemku se nemusí provádět v tom případě, bude-li stavba umístěna v terénu tak, že 
všechny její obvodové konstrukce budou od podloží odděleny vzduchovou vrstvou, 
kterou může volně proudit vzduch. Prováděcí právní předpis stanoví postup pro 
stanovení radonového indexu pozemku. 
 
 (5) Ve stavbách s obytnými nebo pobytovými místnostmi, u kterých úroveň ozáření z 
přírodních radionuklidů ve vnitřním ovzduší je vyšší než prováděcím právním předpisem 
stanovené směrné hodnoty a toto ozáření lze snížit takovým zásahem, s nímž spojené 
očekávané snížení zdravotní újmy je dostatečné k odůvodnění škod a nákladů spojených se 
zásahem, je vlastník budovy povinen usilovat o jeho snížení na úroveň, jakou lze rozumně 
dosáhnout při uvážení hospodářských a společenských hledisek. Přesahuje-li úroveň ozáření 
prováděcím právním předpisem stanovené mezní hodnoty, stavební úřad nařídí provedení 
nezbytných úprav na stavbě z důvodů závažného ohrožení zdraví, je-li to ve veřejném zájmu. 
O překročení směrných nebo mezních hodnot a o provedených zásazích musí vlastník budovy 
informovat nájemce. 
  
 (6) Výrobci a dovozci stavebních materiálů, výrobci a dovozci balené vody a 
dodavatelé vody určené k veřejnému zásobování pitnou vodou jsou povinni zajistit 
systematické měření a hodnocení obsahu přírodních radionuklidů a v rozsahu stanoveném 
prováděcím právním předpisem vést o výsledcích evidenci a oznamovat tyto údaje Úřadu. 
Výsledky měření jsou povinni výrobci, dovozci a dodavatelé na vyžádání poskytnout 
veřejnosti. Stavební materiály ani balená voda, kromě vody, která je přírodním léčivým 
zdrojem, 3b) se nesmí uvádět do oběhu a pitná voda dodávat k veřejnému zásobování, pokud 
 
1. obsah přírodních radionuklidů překročí mezní hodnoty stanovené prováděcím právním 

předpisem, nebo 
  



                     

 31 

2. obsah přírodních radionuklidů překročí směrné hodnoty stanovené prováděcím právním 
předpisem, s výjimkou případů, kdy náklady spojené se zásahem ke snížení obsahu 
radionuklidů by byly prokazatelně vyšší než rizika zdravotní újmy. 

 ____________________  
3) Zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů. 
3a) Vyhláška č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu. 

 
 
 

ČÁST  JEDENÁCTÁ  

Změna zákona 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 
Čl. XIII 

 
§ 35 

Plochy určené k vzletům a přistáním 
 

(1) Územně vymezené plochy v územně plánovací dokumentaci nebo v územním 
rozhodnutí o využití území,3) rozhodnutí o změně využití území,3) určené k vzletům a 
přistáním letadel a s tím souvisejícím činnostem mohou být využívány k vzletům a přistáním 
pouze za podmínek stanovených prováděcím předpisem. 
  
 (2) K vzletům a přistáním stanovených druhů letadel při vymezených leteckých 
činnostech lze použít jakékoliv plochy, pokud zajišťují bezpečný vzlet nebo přistání. 
  
 (3) Charakteristiku ploch, vymezení druhů letadel a leteckých činností, při kterých lze 
využít k vzletům a přistáním jakékoliv plochy, stanoví prováděcí předpis. 
____________________  
3) Zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. 
   § 80 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 

pozdějších předpisů. 
 

 
 

ČÁST DVANÁCTÁ  

Změna zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku, ve znění pozdějších předpisů 
Čl. XIV  
  

§ 3 
Členění staveb 

  
 (1) Pro účely oceňování se stavby člení na 
 
a) stavby pozemní, kterými jsou 
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1. budovy, jimiž se rozumí stavby prostorově soustředěné a navenek převážně uzavřené 
obvodovými stěnami a střešními konstrukcemi, s jedním nebo více ohraničenými 
užitkovými prostory, 

2.  venkovní úpravy, 
 
b) stavby inženýrské a speciální pozemní, kterými jsou stavby dopravní, vodní, pro rozvod 

energií a vody, kanalizace, věže, stožáry, komíny, plochy a úpravy území, studny a další 
stavby speciálního charakteru, 

  
c) vodní nádrže a rybníky, 
  
d) jiné stavby. 
 
 Členění staveb na jednotlivé druhy stanoví vyhláška. 
  
 (2) Pro účely oceňování se stavba posuzuje podle účelu užití. Při nesouladu mezi 
účelem užití stavby uvedeným v kolaudačním rozhodnutí nebo ve stavebním povolení a 
skutečným užitím se vychází při oceňování ze skutečného užití stavby.  Při nesouladu mezi 
účelem užití stavby uvedeném v kolaudačním rozhodnutí nebo kolaudačním souhlasu, 
v certifikátu autorizovaného inspektora nahrazujícím kolaudační souhlas anebo ve 
stavebním povolení, ve veřejnoprávní smlouvě nahrazující stavební povolení, v ohlášení 
nebo oznámení stavebníka stavebnímu úřadu anebo souhlasu stavebního úřadu a 
skutečným užitím se vychází při oceňování ze skutečného užití stavby. Nejsou-li 
zachovány doklady o účelu, pro který byla stavba povolena, nebo při nesouladu mezi stavem 
uvedeným v katastru nemovitostí5) a skutečným stavem platí, že stavba je určena k účelu, pro 
který je svým stavebně technickým uspořádáním vybavena. Jestliže vybavení stavby 
nasvědčuje několika účelům, má se za to, že stavba je určena k účelu, ke kterému se užívá bez 
závad.6) 
_____________ 
6) § 85 a 104 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon). 
    § 125 a 154a zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů. 

 
Oceňování stavby 

§ 4 
(1)  Nestanoví-li tento zákon jinak, stavba nebo její část7) (dále jen „stavba“) se oceňuje 

nákladovým, výnosovým nebo porovnávacím způsobem nebo jejich kombinací, jejichž 
použití u jednotlivých druhů staveb stanoví vyhláška. 

(2)  Stavba, která není spojena se zemí pevným základem, se oceňuje podle účelu jejího 
užití stejným způsobem jako stavba nemovitá stejného užití. 

(2) Výrobek plnící funkci stavby se ocení jako jiná stavba. 

 

§ 9 
Členění pozemků 
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 (1) Pro účely oceňování se pozemky člení na 
 

a) stavební pozemky, kterými jsou 
1. nezastavěné pozemky evidované v katastru nemovitostí v jednotlivých druzích 

pozemků, které byly vydaným územním rozhodnutím regulačním plánem22), 
územním rozhodnutím23), veřejnoprávní smlouvou nahrazující územní 
rozhodnutí24) nebo územním souhlasem25) určeny k zastavění;10) je-li zvláštním 
předpisem stanovena nejvyšší přípustná zastavěnost pozemku, je stavebním 
pozemkem pouze část odpovídající přípustnému limitu určenému k zastavění, 

2. pozemky evidované v katastru nemovitostí v druhu pozemku zastavěné plochy a 
nádvoří, v druhu pozemku ostatní plochy  staveniště nebo ostatní plochy, které jsou již 
zastavěny, a v druhu pozemku zahrady a ostatní plochy, které tvoří jednotný funkční 
celek se stavbou a pozemkem evidovaným v katastru nemovitostí v druhu pozemku 
zastavěná plocha a nádvoří za účelem jejich společného využití a jsou ve vlastnictví 
stejného subjektu, 

3. plochy pozemků skutečně zastavěné stavbami bez ohledu na evidovaný stav v katastru 
nemovitostí, 

 
b) zemědělské pozemky evidované v katastru nemovitostí jako orná půda, chmelnice, vinice, 

zahrada, ovocný sad, louka a pastvina, 
 
c) lesní pozemky, kterými jsou lesní pozemky evidované v katastru nemovitostí a zalesněné 

nelesní pozemky, 
 
d) pozemky evidované v katastru nemovitostí jako vodní nádrže a vodní toky plochy, 
 
e) jiné pozemky, kterými jsou například hospodářsky nevyužitelné pozemky a neplodná půda, 

jako je roklina, mez s kamením, ochranná hráz, močál, bažina které nejsou uvedeny pod 
písmeny a) až d). 

 
 (2) Stavebním pozemkem pro účely oceňování není pozemek, který je zastavěný jen 
podzemním nebo nadzemním vedením včetně jejich příslušenství, podzemními stavbami, 
které nedosahují úrovně terénu, podzemními částmi a příslušenstvím staveb pro dopravu a 
vodní hospodářství netvořícími součást pozemních staveb. Stavebním pozemkem pro účely 
oceňování není též pozemek zastavěný stavbami bez základů, studnami, ploty, opěrnými 
zdmi, pomníky, sochami, informačními a reklamními zařízeními26) apod. 
  
 (3) Pro účely oceňování se pozemek posuzuje podle stavu uvedeného v katastru 
nemovitostí.5) Při nesouladu mezi stavem uvedeným v katastru nemovitostí a skutečným 
stavem se vychází při oceňování ze skutečného stavu. 
__________________ 
22) § 61 zákona č. 183/2006 Sb. , o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 

pozdějších předpisů     
23)  § 76 zákona č. 183/2006 Sb.      
24)  § 78a zákona č. 183/2006 Sb.      
25)  § 96 zákona č. 183/2006 Sb.      
26)   § 3 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb. 
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§ 10 

Oceňování stavebního pozemku 
 

 (1) Stavební pozemek se oceňuje násobkem výměry pozemku a ceny za m2 uvedené 
v cenové mapě, kterou vydala obec. Není-li stavební pozemek oceněn v cenové mapě, ocení 
se násobkem výměry pozemku a základní ceny za m2 upravené o vliv polohy a další vlivy 
působící zejména na využitelnost pozemků pro stavbu, popřípadě ceny zjištěné jiným 
způsobem oceňování podle § 2, které stanoví vyhláška. 
  
 (2) Cenová mapa stavebních pozemků je grafické znázornění stavebních pozemků na 
území obce nebo její části v měřítku 1:5000, popřípadě v měřítku podrobnějším s 
vyznačenými cenami. Stavební pozemky v cenové mapě se ocení skutečně sjednanými 
cenami obsaženými v kupních smlouvách. 
  
 (3) Nejsou-li při zpracování cenové mapy sjednané ceny stavebních pozemků podle 
odstavce 2 v dané obci k dispozici nebo nelze-li je použít, protože již neodpovídají úrovni 
sjednaných cen porovnatelných pozemků ke dni vypracování cenové mapy, zjistí se ceny na 
základě porovnání se sjednanými cenami obdobných pozemků v dané obci nebo v jiných 
srovnatelných obcích spadajících do stejné skupiny podle počtu obyvatel; skupiny obcí 
stanoví vyhláška. Při porovnání se vychází ze shodného účelu užití, z obdobné polohy v obci 
a ze shodné stavební vybavenosti pozemku. Údaje o postupu a porovnání obce uvedou v 
textové části cenové mapy, která popřípadě obsahuje další vysvětlivky. Podrobnější metodiku 
zpracování cenových podkladů pro cenovou mapu může stanovit vyhláška. 
 
  
 (4) Jestliže nelze cenu stavebního pozemku zjistit podle odstavce 2 nebo 3, do 
cenové mapy se cena takového pozemku neuvede a pozemek se oceňuje podle odstavce 1 
druhé věty. 
  
 (5) Návrh cenové mapy stavebních pozemků nebo její změny předkládá obec před 
jejím vydáním Ministerstvu financí k vyjádření. Obec zašle vyhlášku současně s jejím 
vyhlášením Ministerstvu financí k uveřejnění v Cenovém věstníku. 
  
 (6) Koncem každého kalendářního roku se obecně závaznou vyhláškou obce doplňují 
cenové mapy o nové ceny stavebních pozemků. Změní-li se sjednaná cena, účel užití nebo 
stavební vybavenost pozemku, zjistí se nová cena pozemku způsobem podle odstavce 2 nebo 
3. Přitom platí postup podle odstavce 5. 
  
 (7) Obec umožní nahlédnout bezplatně do cenové mapy pozemků vedené touto obcí 
každému, kdo o to požádá. 
 

 
§ 10a 

Cenové mapy pozemků liniových staveb 
 
Ministerstvo financí na základě podkladů předložených Ministerstvem dopravy 

může ve veřejném zájmu předložit Vládě České republiky ke schválení a vydání 
nařízením vlády cenovou mapu stavebních pozemků v trase liniových staveb 
mezinárodního a celostátního významu (např. stavby dálnic, silnic I. třídy, železničních 
koridorů apod.) nebo jejich částí (etap). 
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§ 33 

 
 (1) Ministerstvo financí vydá vyhlášku k provedení § 3 až 8, § 10 až 13,  § 15 až 17 18 
a § 24 a k ocenění některých věcí movitých a služeb. 
  
 (2) Obce mohou v rozsahu a za podmínek uvedených v § 10 stanovit obecně závaznou 
vyhláškou ceny stavebních pozemků v cenových mapách. Pro tento účel prodávající při 
prodeji stavebního pozemku zašle obci, na jejímž území pozemek leží, a to jen v případech a 
za podmínek stanovených obecně závaznou vyhláškou obce, informaci o jeho sjednané ceně 
za m2, o parcelním čísle a názvu katastrálního území. 
  
 (3) Finanční úřady shromažďují v daňových spisech obsažené údaje o cenách 
zjištěných při oceňování nemovitostí a o cenách sjednaných za tyto nemovitosti v případě 
jejich prodeje. Finanční úřady předávají údaje Ministerstvu financí a Českému statistickému 
úřadu. 
 
 
 

ČÁST TŘINÁCTÁ 

Změna zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů 
Čl. XV 

 
§ 18 

 
 (1) Do samostatné působnosti městské části náleží 
a) schvalování programu rozvoje městské části, 
  
b) oprávnění městských částí zakládat, zřizovat a rušit právnické osoby a organizační složky 

potřebné pro jejich rozvoj a pro uspokojování potřeb občanů městských částí, a to pro 
odvoz a likvidaci tuhých komunálních odpadů, údržbu veřejné zeleně, sociální služby, 
kulturní činnost, sport, rekreaci a cestovní ruch, správu bytového fondu, základní školy, 
zařízení jim sloužící a předškolní zařízení, zřízení jednotky dobrovolných hasičů, jakož i 
úkoly vyplývající z funkce jejich zakladatele a zřizovatele, 

  
c) rozhodování o vyhlášení místního referenda na území městské části, 
  
d) navrhování změny katastrálních území uvnitř městské části, 
  
e) poskytování věcných a peněžních darů fyzickým nebo právnickým osobám, 
  
f) rozhodování o veřejných zakázkách, jejichž předmět plnění se vztahuje k území městské 
části, 

  
g) schvalování rozpočtu městské části a hospodaření podle něj, 
  
h) oprávnění vystupovat jako účastník územního řízení v těch řízeních, v nichž se vydává 

územní rozhodnutí nebo dodatečné povolení stavby územní rozhodnutí nahrazující 
podle zvláštního právního předpisu6b)  v území městské části. 
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 (2) Městská část se při výkonu samostatné působnosti městské části řídí zákony a 
jinými právními předpisy. 
  
 (3) Hlavní město Praha může Statutem svěřit městským částem zejména rozhodování 
o těchto majetkoprávních úkonech: 
a) o uzavření smlouvy o přijetí a poskytnutí úvěru, půjčky nebo dotace, o převzetí dluhu, o 

převzetí ručitelského závazku, o přistoupení k závazku a smlouvy o sdružení, orgány 
městské části, 

  
b) o peněžitých a nepeněžitých vkladech městské části do obchodních společností a svazků, 
  
c) o majetkové účasti městské části na podnikání jiných osob s výjimkou právnických osob 

založených nebo zřízených městskou částí, 
  
d) o pronájmu, převodu a nabytí nemovitých věcí, včetně vydání nemovitostí podle zvláštních 

zákonů, 
  
e) o bezúplatném převodu movitých věcí včetně peněz, 
  
f) o bezúplatném postoupení pohledávek městské části, 
  
g) o vzdání se práva a prominutí pohledávky, 
  
h) o zastavení movitých a nemovitých věcí, 
  
i) o dohodách o splátkách dluhů, 
  
j) o uzavírání smluv podle § 21 až 27. 
  
 (4) Hlavní město Praha může Statutem stanovit rozsah rozhodování městských částí 
podle odstavce 3.  
__________________ 
6b) § 32 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění zákona 

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

předpisů. 

 
 

 
ČÁST ČTRNÁCTÁ 

Změna zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů 
Čl. XVI 

 
§ 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. 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 územní plánování. 
 
  (2) Územní energetickou koncepci pořizuje pro svůj územní obvod krajský úřad, 
Magistrát hlavního města Prahy a magistráty statutárních měst (dále jen „pořizovatel“) 
v přenesené působnosti. Územní energetická koncepce je součástí územně plánovací 
dokumentace. 
 
  (3) Obec má právo pro svůj územní obvod nebo jeho část pořídit v přenesené 
působnosti územní energetickou koncepci v souladu se státní energetickou koncepcí. Územní 
energetická koncepce je neopomenutelným podkladem pro územní plánování. 
 
  (4) Územní energetická koncepce se zpracovává na období 20 let a v případě potřeby 
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, 
 
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. 
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  (9) Vláda nařízením stanoví podrobnosti obsahu územní energetické koncepce podle 
odstavce 5. 

 
 
 

ČÁST  PATNÁCTÁ 

Změna 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 

pozdějších předpisů 
Čl. XVII 

 
§ 16 

Působnost ministerstva 
  

Ministerstvo jako ústřední orgán státní správy pro energetiku 2) 
  

a) vydává státní souhlas s výstavbou vybraných plynových zařízení a vyjadřuje se k výstavbě  
nových zdrojů a přímých vedení v elektroenergetice podle podmínek uvedených ve 
zvláštní části, 

b) zpracovává státní energetickou koncepci, 
c) zabezpečuje plnění závazků vyplývajících z mezinárodních smluv, kterými je Česká  

republika vázána, nebo závazků vyplývajících z členství v mezinárodních organizacích, 
d) informuje Komisi Evropských společenství (dále jen „Komise“) 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, 

e) zajišťuje v případě potřeby nabídkové řízení na nové výrobní kapacity, 
  

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 
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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)  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. 

  

§ 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) podzemní zásobníky plynu, 
  
c) plynovody spojující plynárenskou soustavu se zahraničními plynárenskými soustavami, 
  
d) plynovody o tlakové úrovni vyšší než 0,4 MPa, 
  
e) zásobníky zkapalněného zemního plynu o obsahu větším než 10 m³. 
  
 (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.11) 
  
 (5) Ministerstvo je ve věcech udělování autorizace účastníkem územního řízení a 
dotčeným orgánem ve stavebním řízení podle zvláštního právního předpisu.7) 
 
 (5) Ministerstvo je ve věcech udělování autorizace dotčeným orgánem při 
umisťování a povolování staveb podle zvláštního právního předpisu.20) 
  
 (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, 
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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, předpisům 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. 
  
 (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. 
  
 (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. 
  
 (11) Ministerstvo vede evidenci udělených autorizací. Pokud bude udělena autorizace 
na výstavbu vybraného plynového zařízení žadateli, který žádal o dočasné vyjmutí, je povinno 
ministerstvo oznámit své rozhodnutí včetně potřebných informací vztahujících se k žádosti 
Komisi. Požádá-li Komise do 3 měsíců ode dne doručení rozhodnutí o udělení autorizace o 
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jeho zrušení, ministerstvo takovéto rozhodnutí o vydání autorizace zruší. Při zrušení dbá na 
to, aby práva nabytá v dobré víře, byla co nejméně dotčena. 
  
 (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. 
____________________  
20) Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 

předpisů. 
8)  Zákon č. 244/1992 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí. 
11) Zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií. 
 

§ 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. 
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Dále je odběratel povinen na svůj náklad upravit odběrné tepelné zařízení pro 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. 
 ____________________  
11) Zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií. 

 
 
 

ČÁST ŠESTNÁCTÁ 

Změna 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 

pozdějších předpisů 
Čl. XVIII 

 
§ 10i 

 
Zvláštní ustanovení pro posuzování vlivů politiky územního rozvoje a územně plánovací 

dokumentace na životní prostředí 
 

 (1) Při posuzování vlivů politiky územního rozvoje a územně plánovací dokumentace 
na životní prostředí se postupuje podle stavebního zákona4b) a v rozsahu podle odstavců 2 až 
5; předkladatel je pořizovatel politiky územního rozvoje a územně plánovací dokumentace. 
 
 (2) Regulační plán, který stanoví podmínky pro provedení záměru podle přílohy č. 1 
k tomuto zákonu, se posuzuje jako záměr podle dílu 2 tohoto zákona. 
 
 (3) Ministerstvo a orgán kraje jako dotčené orgány ve smyslu stavebního zákona při 
pořizování politiky územního rozvoje a územně plánovací dokumentace stanoví požadavky na 
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obsah a rozsah vyhodnocení vlivů na životní prostředí včetně zpracování možných variant 
řešení, a pokud vyhodnocení vlivů na životní prostředí neobsahuje náležitosti podle 
stavebního zákona4d), jsou oprávněny požadovat jeho dopracování. Při pořizování územního 
plánu stanoví orgán kraje na základě kritérií uvedených v příloze č. 8 k tomuto zákonu jako 
dotčený orgán ve smyslu stavebního zákona požadavek na zpracování vyhodnocení vlivů na 
životní prostředí. 
 
 (4) Zpracovatelem vyhodnocení vlivů na životní prostředí může být pouze osoba 
k tomu oprávněná podle § 19. 
 
 (5) Schvalující orgán je povinen ve svém usnesení o schválení politiky územního 
rozvoje a územně plánovací dokumentace zdůvodnit, jak zohlednil podmínky vyplývající ze 
stanoviska k vyhodnocení vlivů na životní prostředí. Toto usnesení je povinen zveřejnit. 
____________________  
4b) Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon). 
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. 
 

§ 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 stavebního zákona4b). 
Ustanovení § 20, § 21 písm. l) a § 22 písm. e) tím nejsou dotčena. Ustanovení § 2, 3, 10a, 
10b, 10g a 10h se použijí obdobně s tím, že zjišťovací řízení a veřejné projednání se 
postupem podle tohoto zákona neprovádí. Předkladatel 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 stavební zákon 
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 stavebního zákona4d), 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. 
______________________________ 
4b) Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon). 

 
§ 21 
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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 vyhodnocení vlivů politiky územního rozvoje na životní prostředí, a 

stanovisko k vyhodnocení vlivů zásad územního rozvoje na životní prostředí. 
 
l) vydává stanovisko k posouzení vlivů provádění politiky územního rozvoje na životní 

prostředí a stanovisko k posouzení vlivů provádění zásad územního rozvoje na životní 
prostředí a je dotčeným orgánem při jejich pořizování. 

 
 

§ 22 
Orgány kraje 

Orgány kraje 
 
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), 
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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 vyhodnocení vlivů územního plánu na životní prostředí. 
 
e) vydávají stanovisko k posouzení vlivů provádění územního plánu na životní prostředí 

a jsou dotčenými orgány při jeho pořizování. 
 

 
 

ČÁST SEDMNÁCTÁ 

Změna zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon),  
ve znění pozdějších předpisů 

Čl. XIX 
 

§ 5 
 
 (1) Každý, kdo nakládá s povrchovými nebo podzemními vodami, je povinen dbát o 
jejich ochranu a zabezpečovat jejich hospodárné a účelné užívání podle podmínek tohoto 
zákona a dále dbát o to, aby nedocházelo k znehodnocování jejich energetického potenciálu a 
k porušování jiných veřejných zájmů chráněných zvláštními právními předpisy.3) 
  
 (2) Každý, kdo nakládá s povrchovými nebo podzemními vodami k výrobním účelům, 
je povinen za účelem splnění povinností podle odstavce 1 provádět ve výrobě účinné úpravy 
vedoucí k hospodárnému využívání vodních zdrojů a zohledňující nejlepší dostupné 
technologie. 
  
 (3) Při provádění staveb4) nebo jejich změn nebo změn jejich užívání jsou stavebníci 
povinni podle charakteru a účelu užívání těchto staveb je zabezpečit zásobováním vodou a 
odváděním, čištěním, popřípadě jiným zneškodňováním odpadních vod z nich v souladu s 
tímto zákonem. Stavební úřad nesmí bez splnění těchto podmínek vydat stavební povolení 
nebo rozhodnutí o dodatečném povolení stavby nebo rozhodnutí o povolení změn stavby před 
jejím dokončením, popřípadě kolaudační souhlas ani rozhodnutí o změně užívání stavby. Bez 
splnění těchto podmínek nesmí být povolena stavba, změna stavby před jejím 
dokončením, užívání stavby ani vydáno rozhodnutí o dodatečném povolení stavby nebo 
rozhodnutí o změně v užívání stavby. 
____________________  
3)  Například zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění zákona č. 123/1998 Sb., zákon č. 114/1992 

Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 344/1992 Sb., o ochraně 
zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve 
znění pozdějších předpisů. 

4)  Zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. 
     Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 

předpisů. 
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§ 17 
  
 (1) Souhlas vodoprávního úřadu je třeba ke stavbám, zařízením nebo činnostem, k 
nimž není třeba povolení podle tohoto zákona, které však mohou ovlivnit vodní poměry, a to 
 
a) ke stavbám a zařízením na pozemcích, na nichž se nacházejí koryta vodních toků, nebo na 

pozemcích s takovými pozemky sousedících, pokud tyto stavby a zařízení ovlivní vodní 
poměry, 

  
b) ke zřizování dálkových potrubí a stavbám umožňujícím podzemní skladování látek v 

zemských dutinách, jakož i ke skladům, skládkám, popřípadě nádržím, pokud provoz 
uvedených staveb a skládek může významně ohrozit jakost povrchových nebo podzemních 
vod, 

  
c) ke stavbám, k těžbě nerostů nebo k terénním úpravám v záplavových územích; ustanovení 

§ 67 tím není dotčeno, 
  
d) ke stavbám ve vzdálenosti do 15 m od vzdušné paty ochranné hráze vodního toku, 
  
e) ke stavbám v ochranných pásmech vodních zdrojů, 
 
f) k úložným místům pro nakládání s těžebním odpadem nebo k rozhodnutí o povinnosti 

shromažďovat a upravovat znečištěnou vodu a průsaky podle jiného právního 
předpisu10b). 

  
 (2) Vyplývá-li to z povahy věci, může vodoprávní úřad v rozhodnutí o udělení 
souhlasu stanovit podmínky i dobu, po kterou se souhlas uděluje. 
  
 (3) Souhlas je závazný pro orgány, které rozhodují v řízení o povolení stavby, 
terénních úprav, o provozování úložných míst pro nakládání s těžebním odpadem nebo o 
těžbě nerostů v případech uvedených v odstavci 1.  
 

(3) Souhlas je závazný pro orgány, stavební úřady a autorizované inspektory, 
kteří povolují stavby, terénní úpravy nebo rozhodují v řízení o provozování úložných 
míst pro nakládání s těžebním odpadem nebo o těžbě nerostů v případech uvedených v 
odstavci 1. 
  
 (4) Souhlasu podle odstavce 1 není třeba k činnostem, jichž je třeba při cvičení nebo 
zásahu Hasičského záchranného sboru České republiky a jednotek požární ochrany, Policie 
České republiky a ozbrojených sil České republiky, které v případech cvičení postupují v 
dohodě s příslušným vodoprávním úřadem. 

 
 
 

ČÁST  OSMNÁCTÁ 

Změna zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech  
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a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému 
zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů 

Čl. XX 
 

§ 12 

Provádění pozemkových úprav 
 
 (1) Na základě schváleného návrhu pozemkový úřad po projednání se sborem a za 
jeho průběžné spolupráce stanoví s ohledem na potřeby vlastníků pozemků a se zřetelem na 
finanční zajištění postup realizace společných zařízení a dalších opatření vyplývajících ze 
schváleného návrhu. 
  
 (2) Pozemkový úřad zabezpečí, aby nové uspořádání pozemků bylo vytyčeno a 
označeno v terénu podle potřeby vlastníků, a to nejdříve po nabytí právní moci rozhodnutí 
podle § 11 odst. 4. Vytyčení vlastnických hranic pozemků, jejichž lomové body jsou v 
katastru nemovitostí v souvislosti s provedením pozemkových úprav označeny trvalou 
stabilizací,3) nelze opakovaně hradit z prostředků státu. Pokud se vlastníci pozemků 
nedohodnou jinak, zahájí hospodaření na nově vytyčených pozemcích po sklizni úrody a 
provedení podmítky, tj. zpravidla k 1. říjnu běžného roku, a to i v případě, kdy ještě nebylo 
vydáno rozhodnutí podle § 11 odst. 8. 
  

(3) Pro změny druhů pozemků, výstavbu polních a lesních cest, ochranu a zúrodňování 
půdního fondu a další společná zařízení zahrnutá do schváleného návrhu pozemkových úprav 
se upouští od vydání územního rozhodnutí o umístění stavby a od rozhodnutí o změně využití 
území. 
  
 (4) Společná zařízení realizovaná podle schváleného návrhu vlastní obec, v jejímž 
obvodu se nacházejí, nevyplývá-li něco jiného z rozhodnutí o schválení návrhu pozemkových 
úprav. Pokud se má stát vlastníkem společného zařízení jiná osoba než obec, může získat 
bezúplatně vlastnictví k takovému zařízení pouze v případě, že společné zařízení má sloužit 
veřejnému zájmu. 
  
 (5) Je-li v průběhu řízení o pozemkových úpravách nezbytně třeba ještě před 
schválením návrhu pozemkových úprav vybudovat přístupovou komunikaci k pozemkům, 
popřípadě jiné společné zařízení, postupuje pozemkový úřad podle zvláštního právního 
předpisu.4) 
____________________  
3) Zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění pozdějších 

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

 

§ 20 
Pozemkové úřady 

  
 (1) Pozemkové úřady 
 
a) vykonávají činnost podle zákona č. 229/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, popřípadě 

podle dalších zvláštních právních předpisů, 
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b) rozhodují o pozemkových úpravách a organizují jejich provádění, popřípadě jejich 
nezbytnou projektovou část provádějí, 

  
c) zajišťují vytyčení pozemků a vyhotovení geometrických plánů osobami s odbornou 

způsobilostí podle zvláštního právního předpisu,20) 
  
d) koordinují v součinnosti s orgány územního plánování návaznost návrhů pozemkových 

úprav na sídelní struktury a územní plány4) a tvorbu a ochranu životního prostředí a 
krajiny; uplatňují stanoviska k územním plánům a regulačním plánům, 

  
e) předkládají příslušnému katastrálnímu úřadu listiny, na jejichž základě dochází ke změně 

vlastnických práv k pozemkům,32) 
  
f) poskytují údaje o bonitovaných půdně ekologických jednotkách, pokud tyto údaje nejsou již 

součástí katastru nemovitostí, 
  
g) zabezpečují trvalé uložení a zpřístupnění veškeré dokumentace pozemkových úprav, 
  
h) soustřeďují a poskytují informační údaje z oblasti pozemkových úprav, 
  
i) zajišťují změny map bonitovaných půdně ekologických jednotek (§ 8 odst. 3) pro účely 

jednotného vedení a aktualizaci údajů o bonitovaných půdně ekologických jednotkách v 
číselném a mapovém vyjádření, 

  
j) jsou příslušné k úhradě nákladů podle tohoto zákona (§ 17), dále nezbytných nákladů 

spojených s oceněním věcí, identifikací parcel a vyměřením pozemků,43) nákladů 
spojených s aktualizací bonitovaných půdně ekologických jednotek44) a lustracemi 
pozemků podle písmene k), 

  
k) zajišťují lustraci nemovitostí v majetku České republiky, zejména pro potřeby 

Pozemkového fondu České republiky, 
  
l) jsou příslušné k přijetí peněžní částky podle § 10 odst. 2 a § 17, 
  
m) spolupracují s Ústředním pozemkovým úřadem při udělování, popřípadě odnímání 

úředního oprávnění (§ 18), 
  
n) vyjadřují se, zda zamýšlené využití pozemků v územním a stavebním řízení4) není v 

rozporu s plánem společných zařízení podle schváleného návrhu pozemkových úprav. 
 
n) vyjadřují se, zda zamýšlené využití pozemků při územním rozhodování není v 

rozporu s plánem společných zařízení podle schváleného návrhu pozemkových úprav. 
  
 (2) Náklady uvedené v odstavci 1 písm. j) stát hradí z prostředků státního rozpočtu 
vyčleněných podle návrhu ministerstva pro stanovený účel v kapitole všeobecná pokladní 
správa.45) Veškeré údaje a podklady vyžadované pozemkovým úřadem v řízení o 
pozemkových úpravách a pro činnost podle § 15 odst. 4 a § 20 odst. 1 poskytují zeměměřické 
a katastrální orgány46) a další správní úřady a jiné osoby bezúplatně. 
____________________  
4) Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 
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20) Zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho 
zavedením, ve znění pozdějších předpisů. 

32) § 7 a 8 zákona č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, ve znění 
pozdějších předpisů. 

43) § 21a zákona č. 229/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 
44) Nařízení vlády č. 72/1999 Sb., o stanovení způsobu úhrady nákladů souvisejících s vedením a aktualizací 

bonitovaných půdně ekologických jednotek a nákladů spojených s oceněním věcí, identifikací parcel a 
vyměřením pozemků. 

45) § 10 zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 
46) Vyhláška č. 162/2001 Sb., o poskytování údajů z katastru nemovitostí České republiky. 

 
 
 

ČÁST  DEVATENÁCTÁ 

Změna zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů 
Čl. XXI 

 

Díl 7 
Řízení o zrušení opatření obecné povahy nebo jeho části 

§ 101a 
 

  (1) Návrh na zrušení opatření obecné povahy nebo jeho částí je oprávněn podat ten, 
kdo tvrdí, že byl na svých právech opatřením obecné povahy, vydaným správním orgánem, 
zkrácen. Pokud je podle zákona současně oprávněn ve věci, ve které bylo opatřením obecné 
povahy užito, podat ve správním soudnictví žalobu nebo jiný návrh, může navrhnout zrušení 
opatření obecné povahy jen společně s takovým návrhem. Návrh na zrušení opatření 
obecné povahy nelze rovněž samostatně podat, jestliže je možné dosáhnout nápravy 
žalobou proti rozhodnutí o námitkách dotčených osob. 
 
 (2) Návrh na zrušení opatření obecné povahy nebo jeho částí, vydaného obcí nebo 
krajem, může podat též Ministerstvo vnitra. 
 
  (3) Návrh na zrušení opatření obecné povahy nebo jeho částí, vydaného krajem, může 
podat též obec. 
 

(4) Návrh na zrušení opatření obecné povahy nebo jeho části, vydaného obcí, 
může podat též kraj.   
 
  (4)(5) Odpůrcem je ten, kdo vydal opatření obecné povahy, jehož zrušení nebo zrušení 
jeho části je navrhováno. V případě opatření obecné povahy vydaného orgány obcí nebo 
orgány kraje je odpůrcem obec nebo kraj.  
 
 (6) Návrh na zrušení opatření obecné povahy lze podat do tří let od nabytí 
účinnosti opatření obecné povahy. 
  

§ 101b 
 

  Účast dalších osob na řízení (§ 34) je vyloučena. 
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§ 101c 
 
 K řízení o zrušení opatření obecné povahy nebo jeho částí je příslušný Nejvyšší 
správní soud. 
 

                                                                       § 101d 
Rozsudek a jeho účinky 

 
 (1) Při rozhodování soud posuzuje soulad opatření obecné povahy se zákonem, a to, 
zda ten, kdo je vydal, postupoval v mezích své působnosti a pravomoci a zda opatření obecné 
povahy bylo vydáno zákonem stanoveným způsobem. Přitom není vázán právními důvody 
návrhu. Přitom vychází ze skutkového a právního stavu, který tu byl v době vydání 
opatření obecné povahy. Soud přezkoumá opatření obecné povahy v mezích právních 
důvodů návrhu. 
   

(2) Dojde-li soud k závěru, že opatření obecné povahy nebo jeho části jsou v rozporu se 
zákonem, nebo že ten, kdo je vydal, překročil meze své působnosti a pravomoci, anebo že 
opatření obecné povahy nebylo vydáno zákonem stanoveným způsobem, opatření obecné 
povahy nebo jeho části zruší dnem, který v rozsudku určí. Není-li návrh důvodný, soud jej 
zamítne. Soud o návrhu na zrušení opatření obecné povahy nebo jeho částí rozhodne do třiceti 
dnů tří měsíců poté, kdy návrh došel soudu. 
 
  (3) Bylo-li na základě opatření obecné povahy, které bylo zrušeno, nebo bylo-li na 
základě části opatření obecné povahy, která byla zrušena, rozhodnuto o správním deliktu a 
toto rozhodnutí nabylo právní moci, ale nebylo dosud vykonáno, je zrušení takového opatření 
obecné povahy nebo jeho části důvodem pro obnovu řízení podle ustanovení příslušného 
procesního předpisu. 
 
  (4) Práva a povinnosti z právních vztahů vzniklých před zrušením opatření obecné 
povahy nebo jeho části zůstávají nedotčena. 
 
  (5) Na náhradu nákladů nemá žádný z účastníků řízení právo. 

 
 
 

ČÁST DVACÁTÁ 

Změna zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů 
Čl. XXII 

 
Příloha Sazebník : 
 

Položka 17 
1. Vydání stavebního povolení 
 a)   ke stavbě pro bydlení s nejvýše 3 byty                                                              Kč     300 
 b)   ke stavbě pro bydlení s více než 3 byty                                                             Kč  1 000 
 c)   ke stavbě pro individuální rekreaci nebo stavbě  

zemědělské účelové stavby, nepřesahuje-li 
 zastavěná plocha 70 m2                                                                                                                               Kč     300 
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 d)   ke stavbě garáže nejvýše se 3 stáními                                                                Kč     300 
 e)   ke stavbě řadových garáží                                                                                  Kč     300  

a 150 Kč za čtvrté a  
každé další stání, nejvýše 
Kč 2 500 

 f)   ke změně stavby (nástavby, přístavby nebo  
stavební úpravy) uvedené v písmenech a) až e),  
ke stavbě studny, čistírny odpadních vod,  
přípojky na veřejnou rozvodnou síť a na kanalizaci  
pro stavbu uvedenou v písmenech a) až e)                                                        Kč     300 

 g)   k drobným stavbám, a jejich změnám                                                               Kč     300 
 h)   k dočasným stavbám zařízení staveniště                                                           Kč     300 
 i)    ke stavbě neuvedené v písmenech a) až h)                                                        Kč  3 000 

k její nástavbě a přístavbě                                                                                  Kč  2 500 
k její stavební úpravě nebo ke stavbě přípojky 
na veřejnou rozvodnou síť a na kanalizaci  
pro stavbu uvedenou v tomto písmenu                                                              Kč  1 000 

  
 2.  Vydání rozhodnutí o změně stavby před dokončením 

(včetně změny podmínek stavebního povolení)  
nebo o prodloužení platnosti stavebního povolení14)                                        Kč     300 

 3.   Vydání povolení informačního, reklamního nebo propagačního zařízení15)    Kč  1 000 
 4.   Vydání povolení terénních úprav16)                                                                  Kč  1 000 
 5.   Podání žádosti o vydání osvědčení o jmenování  

autorizovaným inspektorem                                                                              Kč 10 000 
 
Předmětem poplatku není 
Písemné sdělení17) stavebního úřadu k ohlášení drobné stavby, její změny ani k ohlášení 
informačního, reklamního nebo propagačního zařízení. 
 
Osvobození  
Od poplatku podle bodu 1 písmene f) této položky je osvobozeno vydání stavebního povolení 
ke změně stavby pro bydlení z důvodu ztíženého užívání této stavby občanovi se zvlášť 
těžkým zdravotním postižením, kterému byly přiznány mimořádné výhody II. nebo III. stupně 
(držiteli průkazu ZTP a ZTP/P), má-li ve stavbě pro bydlení místo trvalého pobytu. 
 
Poznámky  
1. Je-li jedním stavebním povolením povolováno více staveb, které jsou uvedeny pod různými 

písmeny této položky, vybírá se poplatek ve výši součtu sazeb poplatků stanovených v 
jednotlivých písmenech této položky. 

2. Stavby ubytovacích zařízení stavby hromadných garáží, liniové stavby nebo stavby vodních 
děl se posuzují jako stavby uvedené v bodě 1 písmenu i) této položky. 

3. Správním úřadem, příslušným k vybrání poplatku podle této položky, je i speciální stavební 
úřad ve smyslu zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon), ve znění zákona č. 137/1982 Sb., zákona č. 103/1990 Sb., zákona č. 425/1990 Sb., 
zákona č. 519/1991 Sb., zákona č. 262/1992 Sb., zákona č. 43/1994 Sb., zákona č. 19/1997 
Sb., zákona č. 83/1998 Sb., zákona č. 95/2000 Sb., zákona č. 96/2000 Sb., zákona č. 
132/2000 Sb., zákona č. 151/2000 Sb., zákona č. 239/2000 Sb., zákona č. 59/2001 Sb., 
zákona č. 254/2001 Sb., zákona č. 405/2002 Sb., zákona č. 422/2002 Sb. a zákona č. 
320/2002 Sb. 
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4. Zemědělskou účelovou stavbou se pro účely tohoto zákona rozumí stavba pro drobné 
pěstitelství, stavba pro drobné chovatelství a stavba vinného sklepu. Zastavěná plocha 
těchto staveb se měří nad podnožím. 

5. Za vydání dodatečného povolení stavby se vybírá poplatek podle bodu 1 této položky. 
 

Položka 18 
 a)   Vydání územního rozhodnutí o umístění stavby,  

rozhodnutí o změně využití území nebo rozhodnutí  
o změně stavby a o změně vlivu stavby na využití území                                     Kč  1 000 

 b)  Vydání územního rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků                         Kč     500 
 
Předmětem poplatku není 
Vydání rozhodnutí uvedené v písmenu a) této položky, je-li sloučeno územní řízení se 
stavebním řízením a vydává se jen stavební povolení. 

 
Položka 19 

  a)   Vydání povolení ke změně užívání stavby                                                         Kč    500 
 b)   Vydání povolení k odstranění stavby                                                                  Kč    100 
 
Předmětem poplatku není 
Změna dokončené stavby, je-li nový nebo změněný účel užívání stavby součástí výroku 
kolaudačního rozhodnutí vydaného podle zvláštního právního předpisu.17) 
 
Poznámka  
Poplatek podle písmene b) této položky se vybírá za každou stavbu, jejíž odstranění je 
povoleno. 

 
Položka 20 

  
Místní šetření 
a) za každou započatou hodinu v pracovní době správního úřadu                             Kč    100 
b) za každou započatou hodinu v mimo  pracovní dobu v pracovních dnech            Kč    150 
 c) za každou započatou hodinu ve dnech pracovního klidu                                       Kč    300 
 
Osvobození  
Od poplatku podle této položky je osvobozeno místní šetření prováděné při mimořádných 
hromadných událostech nebo nehodách, místní šetření prováděné podle zvláštního právního 
předpisu upravujícího správu daní a poplatků, místní šetření prováděné katastrálním úřadem 
podle zvláštního právního předpisu upravujícího katastr nemovitostí České republiky18) a 
místní šetření prováděné za účelem vyřízení stížností, podnětů a oznámení, podaných podle 
vládní vyhlášky č. 150/1958 Ú. l., o vyřizování stížností, oznámení a podnětů pracujících. 
 
Předmětem poplatku není 
Místní šetření prováděné za účelem vydání rozhodnutí zpoplatňovaného podle položek 17 až 
19, 21 a 60, dále místní šetření při kolaudaci nezbytných úprav, které nařídil správní úřad, 
nebo místní šetření prováděné při kolaudaci ve lhůtě stanovené ve stavebním povolení. 
 
Poznámky  
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1. Poplatek podle této položky se vybírá za místní šetření při kolaudaci, byl-li návrh na 
kolaudaci podán po lhůtě k dokončení stavby stanovené ve stavebním povolení, nebo 
pokud stavební úřad výslovně určil provedení kolaudace v dodatečném povolení stavby. 

2. Poplatek podle této položky se vybírá i za místní šetření z podnětu účastníka řízení, které 
provedl správní úřad na dožádání jiného správního úřadu vyřizujícího podání účastníka 
řízení. 

3. Poplatek podle této položky se vyměřuje po ukončení místního šetření. 
 
 
Položka 17 
1. Vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo reklamního zařízení  
     a o změně vlivu užívání stavby na území14) 

a) ke stavbám uvedeným v § 103 stavebního zákona     Kč   3 000 
b) ke stavbám uvedeným v § 104 stavebního zákona     Kč   5 000 
c) k ostatním stavbám        Kč 10 000 

 
2. Vydání rozhodnutí o změně využití území  

a) do výměry 5 000 m2 včetně       Kč   5 000 
b) nad výměru 5 000 m2         Kč 10 000 
 

3. Vydání rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků    Kč   2 000 
 
4. Vydání rozhodnutí o ochranném pásmu      Kč   5 000 
 
5. Změna územního rozhodnutí  
    1. o umístění stavby nebo reklamního zařízení a o změně vlivu užívání stavby  
        na území 

a) ke stavbám uvedeným v § 103 stavebního zákona    Kč   1 500 
b) ke stavbám uvedeným v § 104 stavebního zákona    Kč   2 500 
c) k ostatním stavbám        Kč   5 000 

   2. o změně využití území 
a) do výměry 5 000 m2 včetně       Kč   2 500 
b) nad výměru 5 000 m2        Kč   5 000 

   3. o ochranném pásmu         Kč   2 500 
 
6. Vydání územního rozhodnutí ve zjednodušeném územním řízení 

1. o umístění stavby nebo reklamního zařízení 
a) uvedených v § 103 stavebního zákona       Kč   1 500 
b) uvedených v § 104 stavebního zákona       Kč   2 500 
c) u ostatních staveb         Kč   5 000 

2. o změně využití území  
a) do výměry 5 000 m2 včetně      Kč   2 500 
b) nad výměru 5 000 m2       Kč   5 000 

3. o dělení nebo scelování pozemků      Kč   1 000 
 

7. Vydání územního souhlasu        Kč   1 000 
 

8. Uzavření veřejnoprávní smlouvy15) 
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1. o umístění stavby nebo reklamního zařízení a o změně vlivu užívání stavby  
    na území 

a) uvedených v § 103 stavebního zákona      Kč   1 500 
b) uvedených v § 104 stavebního zákona      Kč   2 500 
c) u ostatních staveb         Kč   5 000 

2. o změně využití území  
a) do výměry 5 000 m2 včetně      Kč   2 500 
b) nad výměru 5 000 m2       Kč   5 000 

 
9. Vydání rozhodnutí o prodloužení doby platnosti územního rozhodnutí  Kč   1 000 

 
10. Vydání rozhodnutí o povolení výjimky z obecných požadavků 

na využívání území        Kč   1 000 
 

11. Vydání regulačního plánu na žádost      Kč 10 000 
 

Poznámky 
1. Za vydání společného rozhodnutí podle správního řádu vybere správní úřad 

poplatek ve výši součtu sazeb poplatků stanovených v příslušných bodech této položky, 
popřípadě této položky a položky 18. 

2. Za vydání územního souhlasu společně s vydáním souhlasu s provedením 
ohlášené stavby, terénních úprav nebo reklamního zařízení vybere správní úřad 
poplatek za vydání územního souhlasu a poplatek za vydání souhlasu s provedením 
ohlášené stavby, terénních úprav nebo reklamního zařízení. 

3. Za uzavření společné veřejnoprávní smlouvy o umístění stavby a povolení 
stavby vybere správní úřad poplatek za uzavření veřejnoprávní smlouvy o umístění 
stavby a poplatek za vydání stavebního povolení. 

4. Správním úřadem příslušným k vybrání poplatku podle této položky je 
i újezdní úřad ve smyslu § 16 odst. 1 stavebního zákona. 
________________ 
14) Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 

předpisů. 
15) § 78a zákona č. 183/2006 Sb. 

 
 

Položka 18 
1. Vydání stavebního povolení na stavbu o celkových nákladech 

a) do     500 000 Kč         Kč   1 000 
b) od     500 001 Kč do    1 000 000 Kč       Kč   2 000 
c) od  1 000 001 Kč do    5 000 000 Kč       Kč   5 000 
d) od  5 000 001 Kč do  10 000 000 Kč       Kč 10 000 
e) od 10 000 001 Kč do  50 000 000 Kč       Kč 20 000 
f) od 50 000 001 Kč do 100 000 000 Kč       Kč 30 000 
g) nad 100 000 000 Kč         Kč 40 000 
 

2. Vydání rozhodnutí o prodloužení platnosti stavebního povolení   Kč   1 000 
 

3. Vydání rozhodnutí o povolení změny stavby před jejím dokončením  Kč   1 000 
 
4. Vydání rozhodnutí o povolení předčasného užívání stavby   Kč   1 000 
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5. Vydání rozhodnutí o prodloužení povolení předčasného užívání stavby Kč      500 
 
6. Vydání rozhodnutí o povolení  zkušebního  provozu    Kč    1 000 
 
7. Vydání rozhodnutí o prodloužení povolení zkušebního provozu  Kč      500 
 
8. Ověření dokumentace skutečného provedení stavby nebo 
   ověření zjednodušené dokumentace skutečného provedení 
   stavby (pasportu)         Kč      500 
 
9. Vydání rozhodnutí o změně v užívání stavby     Kč    1 000 
 
10. Vydání rozhodnutí o povolení odstranění stavby    Kč    1 000 
 
11. Vydání  rozhodnutí o povolení výjimky z obecných technických  
      požadavků na stavby  nebo z obecných technických požadavků  
      na bezbariérové užívání staveb                                                                       Kč    1 000    
 
12. Přijetí žádosti o jmenování autorizovaným inspektorem   Kč  10 000 
 
13. Přijetí žádosti právnické osoby o souhlas ministerstva  

 s vykonáváním činnosti  autorizovaného inspektora               Kč  10 000 
 
 
Osvobození 

Od poplatku je osvobozeno ohlášení nebo žádost o stavební povolení ke změně 
stavby pro bydlení z důvodu ztíženého užívání této stavby občanovi se zvlášť těžkým 
zdravotním postižením, kterému byly přiznány mimořádné výhody II. nebo III. stupně 
(držiteli průkazu ZTP nebo ZTP/P), má-li ve stavbě pro bydlení místo trvalého pobytu. 
 
Předmětem poplatku není 

1. Ověření dokumentace skutečného provedení stavby pořizované z důvodu, že se 
nedochovala bez zavinění vlastníka např. zničení při  požáru, povodni atd.  

2. Změna stavby před dokončením schválená zápisem do stavebního deníku nebo 
jednoduchého záznamu o stavbě podle § 118 stavebního  zákona. 
 
Poznámky 

1. Za vydání společného rozhodnutí podle správního řádu vybere správní úřad 
poplatek ve výši součtu sazeb poplatků stanovených v příslušných bodech této položky. 

2. Za uzavření veřejnoprávní smlouvy podle § 116 stavebního zákona vybere 
správní úřad poplatek ve stejné výši jako za stavební povolení. 

3. Za vydání dodatečného povolení stavby vybere správní úřad poplatek ve výši 
součtu sazeb poplatků stanovených v příslušných bodech této položky a položky 17. 

4. Celkovými náklady podle bodu 2 této položky se rozumí náklady uvedené 
ve formuláři  žádosti o stavební povolení. 

5. Správním úřadem příslušným k vybrání poplatku podle této položky je 
i speciální stavební úřad ve smyslu § 15 odst. 1 stavebního zákona a újezdní úřad 
ve smyslu § 16 odst. 1 stavebního zákona. 
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Položka 19 
Vydání rozhodnutí o vyvlastnění16)      Kč    5 000 
__________ 
16) Zákon č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě (zákon 

o vyvlastnění).“. 
 
 
Položka 20 
Místní šetření nebo ohledání na místě  
a) za každou započatou hodinu v pracovní době 
    správního úřadu         Kč      500 
b) za každou započatou hodinu v mimo pracovní dobu 
    v pracovních dnech        Kč    1 000 
c) za každou započatou hodinu ve dnech pracovního klidu                               Kč    2 000 
 
 
Osvobození 

Od poplatku podle této položky je osvobozeno místní šetření nebo ohledání na 
místě prováděné při mimořádných hromadných událostech nebo nehodách, místní 
šetření nebo ohledání na místě prováděné podle zvláštního právního předpisu 
upravujícího správu daní a poplatků, místní šetření prováděné katastrálním úřadem 
podle zvláštního právního předpisu upravujícího katastr nemovitostí České republiky18).  
 
Předmětem poplatku není 

1. Místní šetření nebo ohledání na místě prováděné za účelem vydání rozhodnutí 
nebo písemného souhlasu zpoplatňované podle položek 17 až 19, s výjimkou 
dodatečného povolení stavby podle § 129 odst. 2 stavebního zákona a položky 21 a 60.  

2. Kontrolní prohlídka stavby konaná podle plánu kontrolních prohlídek nebo 
kontrolní prohlídka stavby při oznámení záměru započít s užíváním stavby anebo 
závěrečná kontrolní prohlídka stavby pro vydání kolaudačního souhlasu. 

3. Místní šetření provedené v kolaudačním řízení u staveb pravomocně 
povolených za účinnosti zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. 

4. Místní šetření nebo ohledání na místě prováděné za účelem vyřízení stížností, 
podnětů a oznámení podle  § 175 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád. 
 
Poznámky 

1. Poplatek podle této položky vybere správní úřad za závěrečnou kontrolní 
prohlídku stavby, byla-li žádost o vydání kolaudačního souhlasu podána po lhůtě 
k dokončení stavby stanovené ve stavebním povolení nebo v rozhodnutí o změně stavby 
před jejím dokončením anebo v rozhodnutí o dodatečném povolení stavby. 

2. Poplatek podle této položky vybere správní úřad za místní šetření 
při kolaudaci, byl-li návrh na vydání kolaudačního rozhodnutí podán po lhůtě 
k dokončení stavby stanovené ve stavebním povolení. 

3. Poplatek podle této položky vybere správní úřad za kontrolní prohlídku, 
kterou provedl při výkonu zvláštních  pravomocí podle § 132 odst. 2 a § 171 stavebního 
zákona.  
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4. Poplatek podle této položky vybere správní úřad i za místní šetření nebo 
ohledání na místě z podnětu účastníka řízení, které provedl správní úřad na dožádání 
jiného správního úřadu vyřizujícího podání účastníka řízení. 

5. Poplatek podle této položky vyměří správní úřad po ukončení místního šetření, 
ohledání na místě nebo kontrolní prohlídky. 
_____________ 
18) § 7 zákona č.  344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění 

zákona č. 89/1996 Sb. 
 
 

 
ČÁST  DVACÁTÁ PRVNÍ 

Čl. XXIII  
 

Účinnost 

Tento zákon nabývá účinnosti dnem …....  


