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1 PREAMBULE 
Tato analýza vychází z potřeby naplnit Koncepci zavádění metody BIM v České republice jako součást 

digitalizace českého stavebnictví, ke které se zavázala vláda ČR ve svém usnesením č. 682 ze dne 25.9.2017 

(dále jen Koncepce). Byla vypracována Českou agenturou pro standardizaci, která je přípravou významné 

části Koncepce pověřena Ministerstvem průmyslu a obchodu, ve spolupráci s Českou komorou 

autorizovaných inženýrů a techniků.  

Výsledky analýzy poslouží především jako podklad pro rozhodnutí o formě legislativního ukotvení povinnosti 

využívání metody informačního modelování staveb (Building Information Modelling) pro veřejné zadavatele 

v duchu výše uvedeného usnesení vlády a posouzení souladu zamýšlených postupů se stávajícími právními 

předpisy, případně jako podklad pro navazující proces RIA. 
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2 ZÁKLADNÍ INFORMACE  

2.1 KONTEXT ANALÝZY 
Kontextem je především zavádění digitalizace ve stavebním průmyslu a podpora spolupráce stavebnictví s 

dalšími obory se stavebnictvím souvisejícími, jako jsou například Asset Management nebo Facility 

Management, tedy správa a hospodaření se svěřeným majetkem.  

S ohledem na současnou rozmanitost legislativních požadavků chybí mnohým účastníkům na trhu souhrnný 

přehled právních předpisů upravujících obsah a rozsah dokumentace nebo projektové dokumentace staveb 

včetně požadovaných oprávnění na její zpracovatele, popř. jiné požadavky související se zpracováním 

dokumentace nebo projektové dokumentace staveb. 

 

2.2 ZADÁNÍ ANALÝZY 
Analýza právních předpisů upravujících obsah a rozsah projektové dokumentace, resp. dokumentace staveb 

záměrně nerozlišuje stavby dle druhů. Zahrnuje právní předpisy vztahující se jak k budovám, tak i dopravním 

stavbám, vodním stavbám, průmyslovým stavbám a dalším, specifickým stavbám. Jedná se o právní předpisy 

upravující požadavky na obsah a rozsah projektové dokumentace ať již přímo (např. vyhláška č. 499/2006 Sb., 

o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů), nebo nepřímo (územní a technické požadavky na 

stavby, na užívání a provoz různých druhů staveb).  

Pro lepší schopnost orientace v dokumentu a předmětných právních předpisech, resp. v legislativních 

požadavcích z nich plynoucích byl přehled rozčleněn do 3 samostatných bloků, a to:  

I. Obecné předpisy pro stavby: 

1. předpisy základního stavebního práva 
2. předpisy speciálního stavebního práva 
3. předpisy pro stavby prováděné hornickým způsobem 

 

II. Oborově a tematicky zaměřené předpisy upravující základní požadavky na stavby a výrobky 
používané do staveb strukturované dle nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) č.305/2011:   

0. předpisy upravující požadavky na uvádění výrobků (používaných do staveb) na trh a jejich 
certifikaci 

1. předpisy upravující požadavky na mechanickou odolnost a stabilitu 
2. předpisy upravující požadavky požární bezpečnost 
3. předpisy upravující hygienické požadavky na stavby, požadavky na ochranu zdraví při práci 

a ochranu životního prostředí 
4. předpisy upravující bezpečnost a přístupnost při užívání 
5. předpisy upravující požadavky na ochranu proti hluku 
6. předpisy upravující požadavky na úsporu energie a tepla 
7. předpisy upravující požadavky na udržitelné využívání přírodních zdrojů 

 

III. Ostatní relevantní právní předpisy a dokumentace staveb: 

1. další právní předpisy relevantní pro navrhování staveb 
2. dokumentace staveb, jejíž zpracování není vybranou činností ve výstavbě 
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2.3 CÍL ANALÝZY 
Cílem analýzy je, aby její výsledky sloužili především jako jeden z podkladů pro rozhodnutí o nejvhodnější 

formě legislativního ukotvení povinnosti využívání metody informačního modelování staveb (Building 

Informationall Modelling) pro veřejné zadavatele v duchu usnesení vlády č. 682 ze dne 25.9.2017. S tím 

souvisí i posouzení souladu zamýšlených postupů se stávajícími právními předpisy, resp. jako případný 

podklad pro navazující proces RIA (Regulatory Impact Assessment). 

Sekundárně pak tento přehled může sloužit všem účastníkům na trhu, kteří se oboru Stavebnictví a Facility 

Managementu aktivně věnují. 

  



 
 

 

 www.koncepceBIM.cz 

 

7 

Analýza platných právních předpisů v souvislosti s 

implementací BIM do českého stavebnictví 

 

3 VYHODNOCENÍ  
Vedle právních předpisů přímo určujících požadavky na obsah jednotlivých druhů a úrovní projektové 

dokumentace staveb, resp. dokumentace staveb, musí zpracovatel stavební dokumentace respektovat řadu 

dalších předpisů upravujících požadavky na vlastnosti, účel a provozování staveb. Problematická je jejich 

terminologická rozmanitost – nejednotné používání termínů – kdy můžeme vysledovat jejich původ na 

kompetentním ústředním orgánu státní správy. Např. předpisy z dílny Ministerstva životního prostředí 

používají nesprávně termín projekt ve významu projektová dokumentace; podobně Státní úřad pro jadernou 

bezpečnost v případě prováděcích předpisů atomové-ho zákona. Předpisy základního stavebního práva (v 

gesci Ministerstva pro místní rozvoj) používají termíny, u nichž chybí definice (užitná? – podlahová? plocha, 

světlá výška, podzemní podlaží, podkroví aj.).  

Stavebnictví sice nepatří k oblastem přímé evropské regulace (stavební řády zůstávají v právní úpravě 

členských států EU), ale terminologie evropských právních předpisů vstupuje i do tohoto odvětví 

prostřednictvím regulace stavebních výrobků, energetických požadavků na stavby, nakládání s odpady a 

cirkulární ekonomiky. I zde je třeba dát přednost obsahovému významu termínu před doslovnými překlady 

(změny dokončených staveb, nikoli renovace staveb a další).  

Sbližování v oblasti organizace a řízení stavebních procesů s prostředím tržní ekonomiky sebou nese obdobné 

problémy. U staveb financovaných z evropských fondů je vyžadováno zpracování studie proveditelnosti a 

finanční analýzy projektu, použití smluvních podmínek FIDIC aj. Příslušené evropské metodiky používají 

terminologii projektového řízení, které české stavebnictví stále ještě plně nezvládlo. Stejná je situace při 

zavádění metody BIM (Building Information Modeling, Informační modelování staveb) přejímání 

mezinárodních a evropských norem a metodik.  

V průmyslově vyspělých zemích s klasickou tržní ekonomikou je ve stavebnictví běžnou praxí využívání 

nezávazných doporučených dokumentů (zpravidla označovány jako směrnice v německy mluvících zemích a 

technické specifikace v anglicky mluvících zemích) zejména v oblasti veřejného investování. Jsou to různé 

smluvní a technické podmínky, smluvní vzory, formuláře a další. Často je vydávají uznávané profesní, odborné 

a podnikatelské nevládní organizace. Jejich obdobou jsou v České republice technické předpisy Ministerstva 

dopravy pro stavby pozemních komunikací, pro stavby drah a na dráze. 

V navrhování staveb se postupně stále více uplatňuje metoda BIM; informační modelování staveb. Současně 

platný zákon o zadávání veřejných zakázek zadávání stavební dokumentace metodou BIM umožňuje. Ani 

současně platný stavební zákon a jeho prováděcí předpisy nestaví této metodě žádné zásadní překážky (s 

digitalizací stavebního řízení se mnohé činnosti a procesní úkony zjednoduší). Pouze u dokumentace 

skutečného provedení stavby nepostačí současný požadavek úrovně dokumentace pro stavební povolení, ale 

musí se jednat o dokumentaci vyhovující následnému pro-vozu a užívání stavby.  

Potřebné právní úpravy umožňující, resp. usnadňující plné využívání metody BIM zmiňujeme u jednotlivých 

právních předpisů (stavební zákon, autorizační zákon), kde lze očekávat – jako je tomu v současnosti – přijetí 

obdobného řešení (např. výkon činnosti báňského projektanta, inženýrského geologa). V oblasti 

zeměměřičství již určitá právní úprava používání elektronického podpisu existuje.  

Připravovaná rekodifikace stavebního práva by měla zjednodušit některé úkoly a instituty (jediné řízení               

o povolení stavby, jediná vyhláška o dokumentaci staveb, jediná vyhláška o technických požadavcích na 

stavby …), což bude i ve prospěch používání metody BIM.  

Bílou stránkou v životním cyklu stavby je zatím fáze provozu a užívání. Zde se pohybujeme více v právu 

soukromém než veřejném (stavební zákon např. ukládá povinnost vlastníkovi stavby nebo obci odstranit 
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stavbu, která hrozí zřícením, může nařídit stavebníkovi provést nezbytné úpravy – ale veřejnoprávních 

povinností je velmi málo).  

V souvislosti s připravovanou rekodifikací stavebního práva je třeba brát v úvahu faktický a očekávaný vývoj 

evropských předpisů, které ovlivní požadavky na stavby. Jsou to zejména energetické požadavky na stavby a 

tzv. cirkulární ekonomika, to znamená předcházení vzniku stavebních a demoličních odpadů. Nová evropská 

energetická směrnice klade důraz na automatizaci a řízení budov a požaduje vybavení budov (všech 

novostaveb, při změnách dokončených staveb) elektromobilitou. V praxi to znamená, že každá budova, i 

každý rodinný dům, bude svým způsobem malou elektrárnou. Pak není na místě hledat pro některé budovy, 

např. rodinné domy, další zjednodušení v povolování staveb a zahájení jejich užívání. Cirkulární ekonomika 

bude vyžadovat podrobnější zpracování dokumentace bouracích prací, aby při bouracích pracích byly 

odděleny jednotlivé druhy materiálů pro následné použití nebo recyklaci (dekonstrukce staveb). Pozornost 

je třeba věnovat i dalšímu očekávanému směřování Evropské unie v těchto oblastech. 
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4 PŘEHLED LEGISLATIVY 
 

4.1 OBECNÉ PŘEDPISY PRO STAVBY PROVÁDĚNÉ DLE ZÁKLADNÍHO 
STAVEBNÍHO PRÁVA, SPECIÁLNÍHO STAVEBNÍHO PRÁVA A STAVBY 
PROVÁDĚNÉ HORNICKÝM ZPŮSOBEM 
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4.1.1 PŘEDPISY ZÁKLADNÍHO STAVEBNÍHO PRÁVA 

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

Stavební zákon je prováděn těmito předpisy: 

Vyhláška č. 498/2006 Sb., o autorizovaných inspektorech, ve znění pozdějších 

předpisů 

Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů 

Vyhláška č. 500/2006 Sb.,  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXx 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

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

předpisů 

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

stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů 

Vyhláška č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, ve 

znění vyhlášky č. 251/2018 Sb. 

Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů 

Vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové 

užívání staveb 

Vyhláška č. 239/2017 Sb., o technických požadavcích pro stavby pro plnění funkcí lesa  

Nařízení č. 10/2016 Sb. hl. m. Prahy, kterým se stanovují obecné požadavky na využívání území 

a technické požadavky na stavby v hlavním městě Praze (pražské 

stavební předpisy) 
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4.1.2 PŘEDPISY SPECIÁLNÍHO STAVEBNÍHO PRÁVA 

Zákon č. 266/1994 Sb., o drahách, ve znění pozdějších předpisů     

Zákon je prováděn těmito předpisy: 

Vyhláška 352/2004 Sb., o provozní a technické propojenosti evropského 

železničního systému, ve znění pozdějších předpisů 

Vyhláška č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah, 

ve znění pozdějších předpisů 

Vyhláška č. 100/1995 Sb., kterou se stanoví podmínky pro provoz, konstrukci a výrobu určených 

technických zařízení a jejich konkretizace (Řád určených technických 

zařízení), ve znění pozdějších předpisů 

Vybrané předpisy evropského práva 

 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/57/ES o interoperabilitě železničního systému ve 

Společenství 

 Rozhodnutí komise o technické specifikaci pro interoperabilitu subsystému "infrastruktura" 

transevropského konvenčního železničního systému 

 Rozhodnutí komise o technické specifikaci pro interoperabilitu subsystému "Energie" 

transevropského konvenčního železničního systému 

 Změna rozhodnutí Komise 2006/679/ES o provádění technické specifikace pro interoperabilitu 

subsystému pro řízení a zabezpečení transevropského konvenčního železničního systému 

 

Dopravní předpisy rezortu Ministerstva dopravy ČR 

Směrnice GŘ SŽDC 

o Dokumentace pro přípravu staveb na železničních drahách celostátních a regionálních 

o SŽDC D1 - Dopravní a návěstní předpis + Změna č. 1 + Změna č. 2 + Změna č. 3 

o SŽDC D3 - Předpis pro zjednodušené řízení drážní dopravy + Změna č. 1 + Změna č. 2 + Změna č. 3 

o SŽDC D4 - Předpis pro řízení drážní dopravy na tratích vybavených radioblokem 

Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah 
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Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění 
pozdějších předpisů 

Zákon je prováděn těmito předpisy: 

Vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, 

ve znění pozdějších předpisů 

Nařízení vlády č. 264/2009 Sb., o bezpečnostních požadavcích na tunely 

pozemních komunikací delší než 500 metrů, 

 

Technické předpisy Ministerstva dopravy ČR pro stavbu pozemních komunikací 

o Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací + Dodatek č. 1 

o Technické kvalitativní podmínky pro dokumentaci staveb PK (TKP D) 

 

Technické podmínky pro stavbu pozemních komunikací 

Technické podmínky výrobce: 

 

Zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., 
o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění 
pozdějších předpisů 

Zákon je prováděn těmito předpisy: 

Vyhláška č. 108/1997 Sb., kterou se provádí zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a 

doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání 

(živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů 

 

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

Zákon je prováděn těmito předpisy: 

Vyhláška č. 471/2001 Sb., o technickobezpečnostním dohledu nad vodními díly, ve znění vyhlášky 

č. 255/2010 Sb. 
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Analýza platných právních předpisů v souvislosti s 

implementací BIM do českého stavebnictví 

 

Vyhláška č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření 

vodoprávního úřadu a o dokladech 

předkládaných vodoprávnímu úřadu 

Vyhláška č. 79/2018 Sb., o způsobu a rozsahu zpracovávání návrhu a 

stanovování záplavových území a jejich 

dokumentace 

Vyhláška č. 414/2013 Sb., o rozsahu a způsobu vedení evidence rozhodnutí, 

opatření obecné povahy, závazných stanovisek, 

souhlasů a ohlášení, k nimž byl dán souhlas podle 

vodního zákona, a částí rozhodnutí podle zákona 

o integrované prevenci (o vodoprávní evidenci) 

Vyhláška č. 216/2011 Sb., o náležitostech manipulačních řádů a provozních řádů vodních děl 

 

Zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby, vodní a energetické dopravní infrastruktury 
a infrastruktury elektronických komunikací, ve znění pozdějších 
předpisů 
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Analýza platných právních předpisů v souvislosti s 

implementací BIM do českého stavebnictví 

 

4.1.3 PŘEDPISY PRO STAVBY PROVÁDĚNÉ HORNICKÝM 
ZPŮSOBEM 

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

Zákon je prováděn těmito předpisy: 

Vyhláška Českého báňského úřadu č. 104/1988 Sb., o racionálním využívání 

výhradních ložisek, o povolování a ohlašování 

hornické činnosti a ohlašování činnosti prováděné 

hornickým způsobem, ve znění pozdějších 

předpisů 

Vyhláška Českého báňského úřadu č. 99/1992 Sb., o zřizování, provozu, zajištění a likvidaci zařízení 

pro ukládání odpadů v podzemních prostorech, ve znění vyhlášky č. 

300/2005 Sb. 

Vyhláška č. 172/1992 Sb., o dobývacích prostorech, ve znění vyhlášky č. 351/2000 Sb. 

Vyhláška Českého báňského úřadu č. 435/1992 Sb., o důlně měřické dokumentaci při hornické 

činnosti a některých činnostech prováděných hornickým způsobem, ve 

znění pozdějších předpisů 

Vyhláška č. 368/2004 Sb., o geologické dokumentaci 

Vyhláška č. 369/2004 Sb., o projektování, provádění a vyhodnocování geologických prací, 

oznamování rizikových geofaktorů a o postupu při výpočtu zásob 

výhradních ložisek, ve znění vyhlášky č. 18/2009 Sb. 

 

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

Zákon je prováděn těmito předpisy: 

Vyhláška č. 415/1991 Sb., o konstrukci, vypracování dokumentace a stanovení ochranných pilířů, 

celíků a pásem pro ochranu důlních a povrchových objektů, ve znění 

pozdějších předpisů 

Vyhláška č. 15/1995 Sb., o oprávnění k hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým 

způsobem, jakož i k projektování objektů a zařízení, které jsou součástí 

těchto činností, ve znění pozdějších předpisů 
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Analýza platných právních předpisů v souvislosti s 

implementací BIM do českého stavebnictví 

 

Vyhláška č. 298/2005 Sb., o požadavcích na odbornou kvalifikaci a 

odbornou způsobilost při hornické činnosti 

nebo činnosti prováděné hornickým způsobem 

a o změně některých právních předpisů, 

ve znění pozdějších předpisů 

Vyhláška č. 49/2008 Sb., o požadavcích k zajištění bezpečného 

stavu podzemních objektů, ve znění 

vyhlášky č. 13/2013 Sb. 
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Analýza platných právních předpisů v souvislosti s 

implementací BIM do českého stavebnictví 

 

4.2 OBOROVĚ / TEMATICKY ZAMĚŘENÉ PŘEDPISY UPRAVUJÍCÍ 
ZÁKLADNÍ POŽADAVKY NA STAVBY A VÝROBKY POUŽÍVANÉ DO 
STAVEB 
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Analýza platných právních předpisů v souvislosti s 

implementací BIM do českého stavebnictví 

 

4.2.0 PŘEDPISY UPRAVUJÍCÍ POŽADAVKY NA UVÁDĚNÍ 
VÝROBKŮ (POUŽÍVANÝCH DO STAVEB) NA TRH A JEJICH 
CERTIFIKACI 

 

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

 

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 ze dne 
9. března 2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro 
uvádění stavebních výrobků na trh a kterým se zrušuje směrnice 
Rady 89/106/EHS 

 

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

Prováděcími nařízení vlády k tomuto zákonu mj. jsou: 

Nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební 

výrobky 

Nařízení vlády č. 176/2008 Sb., o technických požadavcích na strojní zařízení 

Nařízení vlády č. 133/2005 Sb., o technických požadavcích na provozní a technickou propojenost 

evropského železničního systému 

Nařízení vlády č. 25/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na účinnost nových 

teplovodních kotlů spalujících kapalná nebo plynná paliva 

Nařízení vlády č. 173/1997 Sb., kterým se stanoví vybrané výrobky k posuzování shody 

Zákon č. 90/216 Sb., o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh 

Prováděcími nařízení vlády k tomuto zákonu mj. jsou: 

Nařízení vlády č. 219/2016 Sb., o posuzování shody tlakových zařízení při 

jejich dodávání na trh 

Nařízení vlády č. 122/2016 Sb., o posuzování shody výtahů a jejich 

bezpečnostních komponent 
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Analýza platných právních předpisů v souvislosti s 

implementací BIM do českého stavebnictví 

 

Nařízení vlády č. 120/2016 Sb., vlády o posuzování shody měřidel při jejich 

dodávání na trh 

Nařízení vlády č. 119/2016 Sb., o posuzování shody jednoduchých 

tlakových nádob při jejich dodávání na trh 

Nařízení vlády č. 118/2016 Sb., o posuzování shody elektrických zařízení 

určených pro používání v určitých mezích 

napětí při jejich dodávání na trh 

Nařízení vlády č. 117/2016 Sb., o posuzování shody výrobků z hlediska elektromagnetické 

kompatibility při jejich dodávání na trh 
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Analýza platných právních předpisů v souvislosti s 

implementací BIM do českého stavebnictví 

 

4.2.1 PŘEDPISY UPRAVUJÍCÍ POŽADAVKY NA MECHANICKOU 
ODOLNOST A STABILITU 

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 ze dne 
9. března 2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro 
uvádění stavebních výrobků na trh a kterým se zrušuje směrnice 
Rady 89/106/EHS 

definuje, že: 
Stavba musí být navržena a provedena tak, aby zatížení, která na ni budou 
pravděpodobně působit v průběhu výstavby a užívání, neměla za následek: 

a) zřícení celé stavby nebo její části; 
b) větší stupeň nepřípustné deformace; 
c) poškození jiných částí stavby nebo technických zařízení nebo instalovaného 

vybavení v důsledku větší deformace nosné konstrukce; 
d) poškození neúměrné původu poškození. 
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Analýza platných právních předpisů v souvislosti s 

implementací BIM do českého stavebnictví 

 

4.2.2 PŘEDPISY UPRAVUJÍCÍ POŽADAVKY POŽÁRNÍ BEZPEČNOST 

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 ze dne 
9. března 2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro 
uvádění stavebních výrobků na trh a kterým se zrušuje směrnice 
Rady 89/106/EHS 

definuje, že: 
Stavba musí být navržena a provedena takovým způsobem, aby v případě požáru: 

a) byla po určenou dobu zachována nosnost konstrukce; 
b) byl uvnitř stavby omezen vznik a šíření ohně a kouře; 
c) bylo omezeno šíření požáru na sousední stavby; 
d) obyvatelé mohli stavbu opustit, nebo aby mohli být jinými prostředky zachráněni;  
e) byla brána v úvahu bezpečnost záchranných jednotek. 

 

Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů 

Zákon je prováděn těmito předpisy: 

Vyhláška č. 34/2016 Sb., o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty 

Vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb 

Vyhláška č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního 

dozoru (vyhláška o požární prevenci) 

Nařízení vlády č. 172/2001 Sb., k provedení zákona o požární ochraně 

Vyhláška č. 202/1999 Sb., kterou se stanoví technické podmínky požárních dveří, kouřotěsných 

dveří a kouřotěsných požárních dveří 
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Analýza platných právních předpisů v souvislosti s 

implementací BIM do českého stavebnictví 

 

4.2.3 PŘEDPISY UPRAVUJÍCÍ HYGIENICKÉ POŽADAVKY NA 
STAVBY, POŽADAVKY NA OCHRANU ZDRAVÍ PŘI PRÁCI A 
OCHRANU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 ze dne 
9. března 2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro 
uvádění stavebních výrobků na trh a kterým se zrušuje směrnice 
Rady 89/106/EHS 

definuje, že: 
Stavba musí být navržena a provedena takovým způsobem, aby v průběhu celého 
životního cyklu neohrožovala hygienu nebo bezpečnost a zdraví pracovníků, jejích 
uživatelů nebo sousedů, ani neměla v celém průběhu životního cyklu nepřiměřeně 
významný vliv na kvalitu životního prostředí nebo na klima, a to během výstavby, 
používání i demolice, zejména následkem: 

a) uvolňování toxických plynů; 
b) emisí nebezpečných látek, těkavých organických sloučenin, skleníkových plynů nebo nebezpečných částic do 

vnitřního nebo venkovního ovzduší; 
c) emisí nebezpečného záření; 
d) uvolňování nebezpečných látek do podzemní vody, mořské vody, povrchové vody nebo půdy; 
e) uvolňování nebezpečných látek do pitné vody nebo látek, které mají jinak negativní dopad na pitnou vodu; 
f) nesprávného vypouštění odpadních vod, emisí odpadních plynů nebo nesprávné likvidace pevného nebo 

kapalného odpadu; 
g) vlhkosti v částech stavby nebo na površích v rámci staveb. 

 

Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů 

Zákon je prováděn těmito předpisy: 

Vyhláška č. 38/2001 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky určené pro styk s potravinami a 

pokrmy, ve znění pozdějších předpisů 

Vyhláška č. 106/2001 Sb., o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti, ve znění 

pozdějších předpisů 

Vyhláška č. 6/2003 Sb., kterou se stanoví hygienické limity chemických, fyzikálních a biologických 

ukazatelů pro vnitřní prostředí pobytových místností některých staveb 

Vyhláška č. 137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní 

a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných, ve znění 

vyhlášky č. 602/2006 Sb. 

Vyhláška č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a 

četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů 
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Analýza platných právních předpisů v souvislosti s 

implementací BIM do českého stavebnictví 

 

Vyhláška č. 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky 

přicházejícími do přímého styku s vodou a na 

úpravu vody, ve znění pozdějších předpisů 

Vyhláška č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz 

zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání 

dětí a mladistvých, ve znění pozdějších předpisů 

Vyhláška č. 394/2006 Sb., kterou se stanoví práce s ojedinělou a 

krátkodobou expozicí azbestu a postup při určení 

ojedinělé a krátkodobé expozice těchto prací 

Vyhláška č. 561/2006 Sb., o stanovení seznamu aglomerací pro účely hodnocení a snižování hluku 

Vyhláška č. 238/2011 Sb., o stanovení hygienických požadavků na koupaliště, sauny a hygienické 

limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch, ve znění pozdějších 

předpisů 

Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění 

pozdějších předpisů 

Vyhláška č. 306/2012 Sb., o podmínkách předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a o 

hygienických požadavcích na provoz zdravotnických zařízení a ústavů 

sociální péče, ve znění vyhlášky č. 244/2017 Sb. 

Nařízení vlády č. 291/2015 Sb., o ochraně zdraví před neionizujícím zářením, ve znění pozdějších 

předpisů 

Vyhláška č. 315/2018 Sb., o strategickém hlukovém mapování 

 

Zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně 
některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění 
pozdějších předpisů 

Zákon je prováděn těmito předpisy: 

Vyhláška č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích 

pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech 

a kanalizacích) ve znění pozdějších předpisů 
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Analýza platných právních předpisů v souvislosti s 

implementací BIM do českého stavebnictví 

 

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů 

Zákon je prováděn těmito předpisy: 

Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví 

při práci, ve znění pozdějších předpisů 

 

Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních 
vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany 
zdraví při činnosti nebo poskytování služeb 
mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění 
dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci), ve znění pozdějších předpisů 

Zákon je prováděn těmito předpisy: 

Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 

při práci na staveništích, ve znění nařízení 136/2016 Sb. 

Nařízení vlády č. 592/2006 Sb., o podmínkách akreditace a provádění zkoušek z odborné 

způsobilosti, ve znění nařízení 136/2016 Sb. 

Nařízení vlády č. 339/2017 Sb., o bližších požadavcích na způsob organizace práce a pracovních 

postupů při práci v lese a na pracovištích obdobného charakteru 

Nařízení vlády č. 375/2017 Sb., o vzhledu, umístění a provedení bezpečnostních značek a značení 

a zavedení signálů 

 

Zákon č. 17/92 Sb., o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů 

 

 

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

Zákon je prováděn těmito předpisy: 

Vyhláška č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona 

České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně 

přírody a krajiny 
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Analýza platných právních předpisů v souvislosti s 

implementací BIM do českého stavebnictví 

 

Vyhláška č. 142/2018 Sb., o náležitostech posouzení vlivu záměru a 

koncepce na evropsky významné lokality a ptačí 

oblasti a o náležitostech hodnocení vlivu 

závažného zásahu na zájmy ochrany přírody a 

krajiny 

 

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 

Zákon je prováděn těmito předpisy: 

Vyhláška č. 353/2004 Sb., kterou se stanoví bližší podmínky osvědčení o odborné způsobilosti pro 

oblast posuzování vlivů na veřejné zdraví, postup při jejich ověřování a 

postup při udělování a odnímání osvědčení 

Nařízení vlády č. 283/2016 Sb., o stanovení prioritních dopravních záměrů 

Vyhláška č. 453/2017 Sb., o odborné způsobilosti a o úpravě některých dalších otázek souvisejících 

s posuzováním vlivů na životní prostředí 
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Analýza platných právních předpisů v souvislosti s 

implementací BIM do českého stavebnictví 

 

4.2.4 PŘEDPISY UPRAVUJÍCÍ BEZPEČNOST A PŘÍSTUPNOST PŘI 
UŽÍVÁNÍ 

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 ze dne 
9. března 2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro 
uvádění stavebních výrobků na trh a kterým se zrušuje směrnice 
Rady 89/106/EHS 

definuje, že: 
Stavba musí být navržena a provedena takovým způsobem, aby při jejím užívání 

nebo provozu nevznikalo nepřijatelné nebezpečí nehod nebo poškození, např. 

uklouznutím, pádem, nárazem, popálením, zásahem elektrickým proudem, 

zranění výbuchem a vloupání. Zejména stavba musí být navržena a postavena tak, 

aby byla zohledněna přístupnost pro osoby se zdravotním postižením a použití 

těmito osobami. 

 

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/424 ze dne 9. března 2016 o lanových 
dráhách a o zrušení směrnice 2000/9/ES 

 

Zákon č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků a o změně některých zákonů 
(zákon o obecné bezpečnosti výrobků), ve znění pozdějších 
předpisů  

 

 

 

 

  



 
 

 

 www.koncepceBIM.cz 

 

26 

Analýza platných právních předpisů v souvislosti s 
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4.2.5 PŘEDPISY UPRAVUJÍCÍ POŽADAVKY NA OCHRANU PROTI 
HLUKU 

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 ze dne 
9. března 2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro 
uvádění stavebních výrobků na trh a kterým se zrušuje směrnice 
Rady 89/106/EHS 

definuje, že: 
Stavba musí být navržena a provedena takovým způsobem, aby byl hluk vnímaný 

uživateli nebo osobami poblíž stavby udržován na úrovni, která neohrozí jejich 

zdraví a umožní jim spát, odpočívat a pracovat v uspokojivých podmínkách. 

Nařízení vlády č. 9/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na výrobky z hlediska emisí 

hluku 
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4.2.6 PŘEDPISY UPRAVUJÍCÍ POŽADAVKY NA ÚSPORU ENERGIE 
A TEPLA 

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 ze dne 
9. března 2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro 
uvádění stavebních výrobků na trh a kterým se zrušuje směrnice 
Rady 89/106/EHS 

definuje, že: 
Stavba a její zařízení pro vytápění, chlazení, osvětlení a větrání musí být navrženy a 

provedeny takovým způsobem, aby jejich spotřeba energie při provozu byla nízká s 

ohledem na uživatele a na místní klimatické podmínky. Stavby musejí být rovněž 

energeticky účinné a musejí v průběhu své výstavby a odstraňování spotřebovávat 

co nejmenší množství energie. 

 

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

Zákon je prováděn těmito předpisy: 

Vyhláška č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov ve znění vyhlášky č. 230/2015 Sb. 

Vyhláška č. 480/2012 Sb., o energetickém auditu a energetickém posudku, ve znění vyhlášky 

309/2016 Sb. 

Vyhláška č. 197/2007 Sb., kterou se stanoví pravidla pro vytápění a dodávku teplé vody, měrné 

ukazatele spotřeby tepelné energie pro vytápění a pro přípravu teplé 

vody a požadavky na vybavení vnitřních tepelných zařízení budov 

přístroji regulujícími dodávku tepelné energie konečným spotřebitelům, 

ve znění vyhlášky č. 237/2014 Sb. 

 

Návrh novely zákona o hospodaření energií 

 

Nová energetická směrnice EU 

V Úředním věstníku Evropské unie z 19. 6. 2018 (číslo L 156) byla publikována nová Směrnice Evropského 

parlamentu a Rady (EU) 2018/844 ze dne 30. května 2018, kterou se mění Směrnice 2010/31/EU o 

energetické náročnosti budov a Směrnice 2012/27EU o energetické účinnosti.  
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4.2.7 PŘEDPISY UPRAVUJÍCÍ POŽADAVKY NA UDRŽITELNÉ 
VYUŽÍVÁNÍ PŘÍRODNÍCH ZDROJŮ 

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 ze dne 
9. března 2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro 
uvádění stavebních výrobků na trh a kterým se zrušuje směrnice 
Rady 89/106/EHS 

definuje, že: 
Stavba musí být navržena, provedena a zbourána takovým způsobem, aby bylo 

zajištěno udržitelné využití přírodních zdrojů a zejména: 

a) opětovné využití nebo recyklovatelnost staveb, použitých materiálů a částí po zbourání; 
b) životnost staveb; 
c) použití surovin a druhotných materiálů šetrných k životnímu prostředí při stavbě 

 

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

Zákon je prováděn těmito předpisy: 

Vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů 

Vyhláška č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu 

terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání 

s odpady, ve znění pozdějších předpisů 

Nařízení vlády 352/2014 Sb., o Plánu odpadového hospodářství České republiky pro období 2015 – 

2024 

Vyhláška č. 93/2016 Sb., o Katalogu odpadů 

Zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a o omezování znečištění, o integrovaném 
registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o 
integrované prevenci), ve znění pozdějších předpisů 

Zákon je prováděn těmito předpisy: 

Vyhláška č. 288/2013 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o integrované prevenci 
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4.3 OSTATNÍ RELEVANTNÍ PRÁVNÍ PŘEDPISY A DOKUMENTACE 
STAVEB, JEJÍŽ ZPRACOVÁNÍ NENÍ VYBRANOU ČINNOSTÍ VE 
VÝSTAVBĚ 
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4.3.1 DALŠÍ PRÁVNÍ PŘEDPISY RELEVANTNÍ PRO NAVRHOVÁNÍ 
STAVEB 

Zákon č 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k 
pozemku nebo ke stavbě (zákon o 
vyvlastnění), ve znění pozdějších předpisů 

Zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů 
a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů 
a techniků činných ve výstavbě, ve znění 
pozdějších předpisů 

Zákon je prováděn těmito předpisy: 

Sdělení č. 287/2004 Sb., 

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

Zákon je prováděn těmito předpisy: 

Vyhláška č. 66/1988 Sb., kterou se provádí zákon ČNR č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, 

ve znění pozdějších předpisů 

Vyhláška č. 187/2007 Sb., kterou se stanoví obsah a náležitosti plánu území s archeologickými 

nálezy 

Vyhláška č. 420/2008 Sb., kterou se stanoví náležitosti a obsah plánu ochrany památkových 

rezervací a památkových zón 

Zákon č. 263/2016 Sb., atomový zákon, ve znění zákona 183/2017 Sb. 

Zákon je prováděn těmito předpisy: 

Vyhláška č.329/2017 o požadavcích na projekt jaderného zařízení  

Vyhláška č. 162/2017 Sb., o požadavcích na hodnocení bezpečnosti podle atomového zákona 

Vyhláška č. 464/2016 Sb., o postupu při poskytování dotace ze státního rozpočtu na přijetí 

opatření ke snížení míry ozáření z přítomnosti radonu a jeho produktů 

přeměny ve vnitřním ovzduší staveb pro bydlení a pobyt veřejnosti a na 

přijetí opatření ke snížení obsahu přírodních radionuklidů v pitné vodě 

určené pro veřejnou potřebu 

Vyhláška č. 422/2016 Sb., o radiační ochraně a zabezpečení radionuklidového zdroje 

Vyhláška č. 378/2016 Sb., o umístění jaderného zařízení 
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Zákon č. 62/1988 Sb., o geologických pracích a o Českém geologickém 
úřadu, ve znění pozdějších předpisů 

Zákon je prováděn těmito předpisy: 

Vyhláška č. 206/2001 Sb., o osvědčení odborné způsobilosti projektovat, 

provádět a vyhodnocovat geologické práce 

Vyhláška č. 282/2001 Sb., o evidenci geologických prací 

Vyhláška č. 368/2004 Sb., o geologické dokumentaci 

Vyhláška č. 369/2004 Sb., o projektování, provádění a vyhodnocování geologických prací, 

oznamování rizikových geofaktorů a o postupu při výpočtu zásob 

výhradních ložisek, ve znění vyhlášky č. 19/2009 Sb. 

Zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů 
souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů 

Zákon je prováděn těmito předpisy: 

Vyhláška č. 31/1995 Sb., kterou se provádí zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a 

doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění 

pozdějších předpisů 

Nařízení vlády č. 430/2006 Sb., o stanovení geodetických referenčních systémů a státních 

mapových děl závazných na území státu a zásadách jejich používání, ve 

znění nařízení vlády č. 81/2011 Sb. 

Vyhláška č. 233/2010 Sb., o základním obsahu technické mapy obce 

Vyhláška č. 81/2014 Sb., o podmínkách udělení úředního oprávnění pro ověřování výsledků 

zeměměřických činností pro účely Ministerstva obrany 

Zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon), ve znění pozdějších 
předpisů 

Zákon je prováděn těmito předpisy: 

Vyhláška č 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), novelizován předpisem 

87/2017 Sb., 

Vyhláška č. 358/2013 Sb., o poskytování údajů z katastru nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů 
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Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů 
(lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů 

Zákon je prováděn těmito předpisy: 

Vyhláška č 77/1996 Sb., o náležitostech žádosti o odnětí nebo omezení a 

podrobnostech o ochraně pozemků určených k 

plnění funkcí lesa 

Vyhláška č 84/1996 Sb., o lesním hospodářském plánování 

Vyhláška č 101/1996 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o opatřeních k ochraně lesa a vzor 

služebního odznaku a vzor průkazu lesní stráže, ve znění pozdějších 

předpisů 

Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů 

Zákon je prováděn těmito předpisy: 

Vyhláška č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce 

a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, 

novelizován předpisem č. 405/2017 Sb. 

Vyhláška č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických 

nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a 

certifikátu shody 
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Zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, 
ve znění pozdějších předpisů 

 

Zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně 
některých souvisejících zákonů (zákon o 
elektronických komunikacích), ve znění 
pozdějších předpisů 

 

Zákon č. 194/2017 Sb., o opatřeních ke snížení nákladů na zavádění vysokorychlostních 
sítí elektronických komunikací a o změně některých souvisejících 
zákonů 

 

Zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, 
ve znění pozdějších předpisů 

 

Vyhláška č. 193/2009 Sb., o stanovení podrobností provádění autorizované konverze dokumentů 

Vyhláška č. 194/2009 Sb., o stanovení podrobností užívání a provozování informačního systému 

datových schránek, ve znění pozdějších předpisů 

Zákon č. 297/2016 Sb., o o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce ve 
znění zákona č 183/2017 Sb. 

 

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014 ze dne 23. července 2014 o 
elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na 
vnitřním trhu a o zrušení směrnice 1999/93/ES, 

 

Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů 

Zákon je prováděn těmito předpisy: 

Vyhláška č. 645/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o archivnictví a spisové 

službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 
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Zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s 
právem autorským a o změně některých 
zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších 
předpisů 

 

S těmito ustanoveními autorského zákona koresponduje ustanovení občanského 

zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů), 

který v části věnované smlouvám o dílo upravuje Dílo s nehmotným výsledkem: 

§ 2634 

Je-li předmětem díla výsledek činnosti, který je chráněn právem průmyslového nebo jiného duševního 

vlastnictví, má se za to, že jej zhotovitel poskytl objednateli k účelu vyplývajícímu ze smlouvy. 

(Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, Hlava II – Závazky z právních jednání; Díl 8 – Dílo; Oddíl 4 – Dílo s 

nehmotným výsledkem) 
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4.3.2 DOKUMENTACE STAVEB, JEJÍŽ ZPRACOVÁNÍ NENÍ 
VYBRANOU ČINNOSTÍ VE VÝSTAVBĚ 

 

 Dokumentace pro vydání rozhodnutí o ochranném pásmu 

 Dokumentace pro územní řízení a zjednodušené územní řízení 
o dělení a scelování pozemků 

 Dokumentace pro územní souhlas 

 Společné oznámení záměru 

 Územní opatření o stavební uzávěře a územní opatření o asanaci území 

 Dokumentace staveb, terénních úprav, zařízení a udržovacích prací nevyžadující stavební 
povolení ani ohlášení 

 Dokumentace vybraných jednoduchých staveb, terénních úprav a udržovacích prací 

 Zadávací dokumentace veřejných zakázek na stavební práce 

 Dodavatelská (realizační) dokumentace stavby 

 Dokumentace skutečného provedení stavby. Zjednodušená dokumentace (pasport 
stavby) 

 Dokumentace změny účelu užívání stavby (části stavby) 

 Dokumentace bouracích prací 

 Provozní dokumentace stavby 

 Plán udržovacích prací na jednotlivých částech stavby a na technologickém či jiném 
zařízení 
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5 PŘÍLOHY – KOMENTOVANÝ PŘEHLED LEGISLATIVY 
Seznam příloh: 
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5.144 
5.145 
5.146 
5.147 
5.148 
5.149 
5.150 
5.151 
5.152 
5.153 
5.154 
5.155 
5.156 
5.157 
5.158 
5.159 
5.160 
5.161 
5.162 
5.163 
5.164 
5.165 
5.166 
5.167 
5.168 
5.169 
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POZNÁMKY: 
 

  



 
 

 

 www.koncepceBIM.cz 

 

41 

Analýza platných právních předpisů v souvislosti s 

implementací BIM do českého stavebnictví 

 

POZNÁMKY: 
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5.1 Zákon č. 183/2006 Sb.,       

o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů 

 

  

 

Stavební zákon upravuje ve věcech územního plánování 

 zejména cíle a úkoly územního plánování, soustavu orgánů územního plánování, nástroje územního 

plánování, vyhodnocování vlivů na udržitelný rozvoj území, rozhodování v území, možnosti sloučení 

postupů podle tohoto zákona s postupy posuzování vlivů záměrů na životní prostředí, podmínky pro 

výstavbu, rozvoj území a pro přípravu veřejné infrastruktury, evidenci územně plánovací činnosti a 

kvalifikační požadavky pro územně plánovací činnost. 

Zákon upravuje ve věcech stavebního řádu  

 zejména povolování staveb a jejich změn, terénních úprav a zařízení, užívaní a odstraňování staveb, 

dohled a zvláštní pravomoci stavebních úřadů, postavení a oprávnění autorizovaných inspektorů, 

soustavu stavebních úřadů, povinnosti a odpovědnost osob při přípravě a provádění staveb. 

Zákon dále upravuje  

 podmínky pro projektovou činnost a provádění staveb, obecné požadavky na výstavbu, účely 

vyvlastnění, vstupy na pozemky a do staveb, ochranu veřejných zájmů a některé další věci související 

s předmětem této právní úpravy. 

 

Stavební zákon definuje v § 158 vybrané činnosti ve výstavbě a stanoví okruh osob, které mohou vybrané 

činnosti vykonávat.  

Vybrané činnosti ve výstavbě jsou činnosti, jejichž výsledek ovlivňuje ochranu veřejných zájmů ve výstavbě. 

Mohou je vykonávat pouze fyzické osoby, které získaly oprávnění k jejich výkonu podle zákona č. 360/1992 

Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků 

činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů.  

Vybranými činnostmi jsou projektová činnost ve výstavbě, kterou se rozumí zpracování územně plánovací 

dokumentace, územní studie, dokumentace pro vydání územního rozhodnutí a pro uzavření veřejnoprávní 

smlouvy nahrazující územní rozhodnutí a projektové dokumentace, kterou je dokumentace 

a) stavby podle § 104 odst. 1 písm. a) až e), 

b) stavby pro vydání stavebního povolení podle § 115, 

c) k uzavření veřejnoprávní smlouvy podle § 116, 

d) k posouzení autorizovaným inspektorem podle § 117, 

zpět na přehled 

https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/ViewFile.aspx?type=c&id=4909
https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/SearchResult.aspx?q=183/2006&typeLaw=zakon&what=Cislo_zakona_smlouvy
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2006-183
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e) stavby pro vydání společného povolení, 

f) změn staveb uvedených v písmenech a) až e) před jejím dokončením podle § 118, 

g) staveb uvedených v písmenech a) až f) k opakovanému stavebnímu řízení nebo dodatečnému povolení 

stavby podle § 129, 

h) pro provádění stavby, 

i) pro nezbytné úpravy podle § 137, nebo 

j) vodního díla k ohlášení podle § 15a odst. 1 vodního zákona. 

Mezi vybrané činnosti patři rovněž odborné vedení provádění stavby nebo její změny. Osoba vykonávající 

projektovou činnost je označována jako projektant, osoba vykonávající odborné vedení provádění stavby jako 

stavbyvedoucí. 

Dokumentaci ohlašovaných staveb uvedených v § 104 odst. 1 písm. f) až i) a k) může kromě projektanta 

zpracovat též osoba, která má vysokoškolské vzdělání stavebního nebo architektonického směru anebo 

střední vzdělání stavebního směru s maturitní zkouškou a alespoň 3 roky praxe v projektování staveb. 

U projektové činnosti i odborného vedení provádění staveb jde o činnosti spojené s vysokými nároky na 

odbornou přípravu a praxi a s vysokou osobní odpovědností příslušné fyzické osoby. V § 159 je stanovena 

veřejnoprávní odpovědnost projektanta za projektovou činnost, kterou vykonává. 

Projektant odpovídá za správnost, celistvost a úplnost jím zpracované územně plánovací dokumentace, 

územní studie a dokumentace pro vydání územního rozhodnutí, zejména za respektování požadavků 

z hlediska ochrany veřejných zájmů a za jejich koordinaci. Je povinen dbát právních předpisů a působit v 

součinnosti s příslušnými orgány územního plánování a dotčenými orgány. 

Projektant odpovídá za správnost, celistvost, úplnost a bezpečnost stavby provedené podle jím zpracované 

projektové dokumentace a proveditelnost stavby podle této dokumentace, jakož i za technickou a 

ekonomickou úroveň projektu technologického zařízení, včetně vlivů na životní prostředí. Je povinen dbát 

právních předpisů a obecných požadavků na výstavbu vztahujících se ke konkrétnímu stavebnímu záměru a 

působit v součinnosti s příslušnými dotčenými orgány. Statické, popřípadě jiné výpočty musí být vypracovány 

tak, aby byly kontrolovatelné. Není-li projektant způsobilý některou část projektové dokumentace zpracovat 

sám, je povinen k jejímu zpracování přizvat osobu s oprávněním pro příslušný obor nebo specializaci, která 

odpovídá za jí zpracovaný návrh. Odpovědnost projektanta za projektovou dokumentaci stavby jako celku tím 

není dotčena. 

Tato veřejnoprávní odpovědnost není v právních předpisech časově omezena; trvá do konce projektantova 

života, resp. do doby odstranění stavby. 

Současné platné znění stavebního zákona nevytváří překážky pro uplatnění metody BIM při navrhování, 

provádění a užívání staveb. Za nevyhovující lze označit dokumentaci skutečného provedení stavby v rozsahu 

dokumentace pro stavební povolení (taková je dnes dostačující); při používání metody BIM ve všech fázích 

životního cyklu stavby musí být tato dokumentace podrobnější. V rámci rekodifikace musí státní správa 

vyřešit možnost předkládání projektové dokumentace pro povolení stavby stavebnímu úřadu v informačním 
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3D modelu. Přitom musí zůstat zachovány další možnosti – předkládání PD v papírové nebo ve 2D formě. Dále 

bude třeba vyřešit ověřování projektové dokumentace. S termínem „ověřená projektová dokumentace“, tj. 

kopie dokumentace s otiskem razítka stavebního úřadu, stavební zákon pracuje.  
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5.2 Vyhláška č. 498/2006 Sb.,  

o autorizovaných inspektorech, ve znění pozdějších předpisů 

 

 

 

Vyhláška upravuje přípravu, provádění a obsah zkoušek autorizovaných inspektorů, 

náležitosti a způsob vedení jejich evidence a činnost koordinačního orgánu pro 

autorizované inspektory.  

  

zpět na přehled 
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5.3 Vyhláška č. 499/2006 Sb.,  

o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů 

Vyhláška upravuje v jednotlivých přílohách: 

 

 

 

Náležitosti dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby 

V příloze 1 rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby 

V příloze 2 rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění liniové 

stavby technické infrastruktury včetně souvisejících technologických objektů 

V příloze 3 rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby dráhy 

V příloze 4 rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby dálnice, silnice, místní 

komunikace a veřejné účelové komunikace 

V příloze 5 rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění souboru staveb v areálu jaderného 

zařízení 

Náležitosti dokumentace pro vydání rozhodnutí o změně využití území 

V příloze 6 rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o změně využití území 

 

Náležitosti dokumentace pro vydání rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území 

V příloze 7 rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území 

 

Náležitosti dokumentace pro vydání společného povolení 

V příloze 8 rozsah a obsah dokumentace pro vydání společného povolení 

V příloze 9 rozsah a obsah dokumentace pro vydání společného povolení liniové stavby technické 

infrastruktury včetně souvisejících technologických objektů 

V příloze 10 rozsah a obsah dokumentace pro vydání společného povolení stavby dráhy 

V příloze 11 rozsah a obsah dokumentace pro vydání společného povolení stavby dálnice, silnice, místní 

komunikace a veřejné účelové komunikace 

 

 

 

zpět na přehled 
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Náležitosti projektové dokumentace 

V příloze 12 rozsah a obsah projektové dokumentace pro ohlášení stavby uvedené v § 104 odst. 1 písm. a) až 

e) stavebního zákona nebo pro vydání stavebního povolení 

 

 

Náležitosti projektové dokumentace pro provádění stavby 

V příloze 13 rozsah a obsah projektové dokumentace pro provádění stavby 

 

Náležitosti dokumentace skutečného provedení stavby 

V příloze 14 rozsah a obsah dokumentace skutečného provedení stavby a zjednodušené dokumentace 

(pasport stavby) 

 

Náležitosti dokumentace bouracích prací 

V příloze 15 náležitosti dokumentace bouracích prací 
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5.4 Vyhláška č. 500/2006 Sb.,  

o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a 
způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších 
předpisů 

 

 

 

Vyhláška podrobně upravuje náležitosti obsahu územně analytických podkladů obcí a kraje, obsahu územně 

plánovací dokumentace, včetně náležitostí dokladů spojených s jejich pořizováním, vyhodnocením vlivů na 

udržitelný rozvoj území a aktualizací územně plánovací dokumentace, a podkladů pro evidenci územně 

plánovací činnosti. 

Územně plánovací dokumentací rozumí stavební zákon 

1. zásady územního rozvoje; 

2. územní plán; 

3. regulační plán. 

Územně plánovací dokumentace je jedním ze základních normativních podkladů pro vypracování projektové 

dokumentace nebo jiné dokumentace stavby. 

  

zpět na přehled 
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5.5 Vyhláška č. 501/2006 Sb.,  

o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších 
předpisů 

 

 

 

Vyhláška stanoví obecné požadavky na využívání území při vymezování ploch a pozemků, při stanovování 

podmínek jejich využití a umisťování staveb na nich a rozhodování o změně stavby a o změně vlivu stavby na 

využití území.  

Ustanovení druhé části vyhlášky se použije při vymezování ploch v územních plánech.  

Ustanovení třetí a čtvrté části vyhlášky se použije při vymezování pozemků a umisťování staveb na nich; při 

rozhodování o nástavbách, stavebních úpravách, změně vlivu stavby na využití území, při vymezování 

pozemků veřejných prostranství a u zastavěných stavebních pozemků stavbami, které jsou kulturními 

památkami nebo jsou v památkových rezervacích nebo památkových zónách, se podle vyhlášky postupuje, 

pokud to závažné územně technické nebo stavebně technické důvody nevylučují. 

Vyhláška obsahuje definici stavby pro bydlení, stavby pro rodinnou rekreaci a stavby ubytovacího zařízení. 

Vedle obecných požadavků na umisťování staveb řeší vyhláška zvláštní požadavky na umisťování staveb, mj. 

umisťování rozvodných energetických vedení a vedení elektronických komunikací, prostor pro příjezd a stání 

vozidel u vybraných staveb, umisťování servisů, opraven a čerpacích stanic pohonných hmot, umisťování 

studen individuálního zásobování vodou, žump a malých čistíren, staveb pro reklamu. Dále řeší oplocení 

pozemků, vzájemné odstupy staveb, zařízení a uspořádání staveniště. 

  

zpět na přehled 
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5.6 Vyhláška č. 503/2006 Sb.,  

o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a 
stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů 

 

 

 

Vyhláška upravuje formální a obsahové náležitosti podání, informací, ohlášení, žádostí, rozhodnutí, 

veřejnoprávní smlouvy a jiných dokumentů používaných v oblasti územního rozhodování a stavebního řádu. 

U systému stavebně technické prevence vyhláška upravuje rozsah a způsob předávání informací o výskytu 

závady, poruchy nebo havárie stavby. Přílohy vyhláška č. 1 – 16 obsahují vzory formulářů pro jednotlivé druhy 

podání v územním a stavebním řízení. 

  

zpět na přehled 
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5.7 Vyhláška č. 146/2008 Sb.,  

o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, 
ve znění vyhlášky č. 251/2018 Sb. 

 

 

 

Vyhláška stanoví rozsah a obsah projektové dokumentace pro letecké stavby, pro stavby drah, stavby dálnic, 

silnic, místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací. Nevztahuje na dokumentaci pro 

vydání společného povolení stavby drah a dokumentaci pro vydání společného povolení stavby dálnic, silnic, 

místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací. 

Vyhláška upravuje v jednotlivých přílohách: 

V příloze 1 rozsah a obsah projektové dokumentace leteckých staveb pro ohlášení stavby nebo pro vydání 

stavebního povolení 

V příloze 2 rozsah a obsah projektové dokumentace leteckých staveb pro provádění stavby 

V příloze 3 rozsah a obsah projektové dokumentace staveb drah a staveb na dráze pro ohlášení stavby nebo 

pro vydání stavebního povolení 

V příloze 4 rozsah a obsah projektové dokumentace staveb drah a staveb na dráze pro provádění stavby 

V příloze 5 rozsah a obsah projektové dokumentace staveb dálnic, silnic, místních komunikací a veřejně 

přístupných účelových komunikací pro ohlášení stavby nebo pro vydání stavebního povolení 

V příloze 6 rozsah a obsah projektové dokumentace staveb dálnic, silnic, místních komunikací a veřejně 

přístupných účelových komunikací pro provádění stavby 

  

zpět na přehled 
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5.8 Vyhláška č. 268/2009 Sb.,  

o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů 

 

 

 

Vyhláška stanoví technické požadavky na stavby, které náleží do působnosti 

obecných stavebních úřadů. Ustanovení této vyhlášky se uplatní též u zařízení, změn 

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

zařízení staveniště, jakož i u staveb, které jsou kulturními památkami nebo jsou v 

památkových rezervacích nebo památkových zónách, pokud to závažné územně 

technické nebo stavebně technické důvody nevylučují. 

V základních pojmech definuje vyhláška jednotlivé druhy staveb (budovu, stavbu se shromažďovacím 

prostorem, stavbu pro obchod, ubytovací jednotku, stavbu pro výrobu a skladování, stavbu pro zemědělství). 

Dále definuje pojmy byt, místnost, obytná místnost. Neobsahuje definici stavby pro bydlení, stavby pro 

rodinnou rekreaci a stavby ubytovacího zařízení – definice těchto pojmů najdeme ve vyhlášce č. 501/2006 

Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů 

V části druhé (Technické požadavky na stavby) upravuje požadavky na žumpy, rozptylové plochy a zařízení 

pro dopravu v klidu, připojení staveb na sítě technického vybavení a na oplocení pozemku. 

V části třetí (Požadavky na bezpečnost a vlastnosti staveb) ukládá vyhláška povinnost navrhnout a provést 

stavbu tak, aby byla – při respektování hospodárnosti, při běžné údržbě a působení běžně předvídatelných 

vlivů po dobu plánované životnosti – vhodná pro určené využití a současně splnila základní požadavky na 

stavby, které jmenovitě uvádí: 

a) mechanická odolnost a stabilita, 

b) požární bezpečnost, 

c) ochrana zdraví osob a zvířat, zdravých životních podmínek a životního prostředí, 

d) ochrana proti hluku, 

e) bezpečnost při užívání, 

f) úspora energie a tepelná ochrana. 

Výrobky, materiály a konstrukce navržené a použité pro stavbu musí zaručit, že stavba splní základní 

požadavky na stavby. 

Pro jednotlivé základní požadavky uvádí vyhláška podrobnější technické požadavky nebo se odvolává na jiné 

předpisy, které tyto technické požadavky obsahují (např. na vyhlášku č. 23/2008 Sb., o technických 

podmínkách požární ochrany staveb, ve znění pozdějších předpisů, na vyhlášku č. 78/2013 Sb., o energetické 

náročnosti budov, ve znění vyhlášky č. 230/2015 Sb.) 

zpět na přehled 
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Analýza platných právních předpisů v souvislosti s 

implementací BIM do českého stavebnictví 

 

Rovněž stavební zákon se v § 156 odvolává na základní požadavky na stavby, a to na přílohu I Nařízení 

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

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

nařízení obsahuje vedle výše vyjmenovaných základních požadavků na stavby ještě sedmý základní 

požadavek (Udržitelné využívání přírodních zdrojů), který vyhláška č. 268/2009 Sb., neuvádí. Šest základních 

požadavků na stavby obsahovala zrušená Směrnice Rady 89/106/EHS, sedmý požadavek byl vložen do 

Nařízení 305/2011.  

Čtvrtá část vyhláška obsahuje Požadavky na stavební konstrukce staveb; část pátá Požadavky na technická 

zařízení staveb. Šestá část vyhlášky stanoví Zvláštní požadavky pro vybrané druhy staveb. 

Vyhláška č. 268/2009 Sb., používá v jednotlivých ustanoveních odkazy na normové hodnoty. Normovou 

hodnotu vyhláška rozumí konkrétní technický požadavek, zejména limitní hodnotu, návrhovou metodu, 

národně stanovené parametry, technické vlastnosti stavebních konstrukcí a technických zařízení, obsažený v 

příslušné české technické normě, jehož dodržení se považuje za splnění požadavků konkrétního ustanovení 

této vyhlášky. Současně vyhláška stanoví, že odchylky od norem jsou přípustné, pokud se prokáže, že 

navržené řešení odpovídá nejméně základním požadavkům na stavby. 
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Analýza platných právních předpisů v souvislosti s 

implementací BIM do českého stavebnictví 

 

5.9 Vyhláška č. 398/2009 Sb.,  

o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové 
užívání staveb 

 

 

 

Vyhláška stanoví obecné technické požadavky na stavby a jejich části tak, aby bylo zabezpečeno jejich užívání 

osobami s pohybovým, zrakovým, sluchovým a mentálním postižením, osobami pokročilého věku, těhotnými 

ženami, osobami doprovázejícími dítě v kočárku nebo dítě do tří let ("osoby s omezenou schopností pohybu 

nebo orientace").  

Pro užívání staveb infrastruktury osobami s omezenou schopností pohybu nebo orientace v transevropském 

konvenčním a vysokorychlostním železničním systému platí jiný právní předpis, kterým je Rozhodnutí komise 

Evropských společenství o technické specifikaci pro interoperabilitu týkající se osob s omezenou schopností 

pohybu a orientace v transevropském konvenčním a vysokorychlostním železničním systému a sdělení 

Ministerstva dopravy č. 111/2004 Sb., o výčtu železničních drah zařazených do evropského železničního 

systému. 

Podle této vyhlášky se postupuje při zpracování dokumentace pro vydání územního rozhodnutí, nebo při 

zpracování jednoduchého technického popisu záměru pro vydání územního souhlasu a při zpracování 

projektové dokumentace, při povolování nebo ohlašování a provádění staveb, při vydávání kolaudačního 

souhlasu, při užívání a odstraňování staveb nebo zařízení a při kontrolních prohlídkách staveb 

a) pozemních komunikací a veřejného prostranství, 

b) občanského vybavení v částech určených pro užívání veřejností, 

c) společných prostor a domovního vybavení bytového domu obsahujícího více než 3 byty (dále jen "bytový 

dům"), upravitelného bytu nebo bytu zvláštního určení, 

d) pro výkon práce celkově 25 a více osob, pokud provoz v těchto stavbách umožňuje zaměstnávat osoby se 

zdravotním postižením nebo stavby pro výkon práce osob s těžkým zdravotním postižením. 

Ustanovení této vyhlášky se uplatní též u změn dokončených staveb a změn v užívání staveb, pokud to 

závažné územně technické nebo stavebně technické důvody nevylučují. U staveb, které jsou kulturními 

památkami, se ustanovení této vyhlášky použijí s ohledem na zájmy státní památkové péče. 

Vyhláška č. 398/2009 Sb., používá v jednotlivých ustanoveních odkazy na normové hodnoty. Odchylky od 

norem jsou přípustné, pokud se prokáže, že navržené řešení odpovídá nejméně požadavkům těchto norem. 

  

zpět na přehled 
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Analýza platných právních předpisů v souvislosti s 

implementací BIM do českého stavebnictví 

 

5.10 Vyhláška č. 239/2017 Sb.,  

o technických požadavcích pro stavby pro plnění funkcí lesa  

 

 

 

Vyhláška stanoví technické požadavky pro stavby pro plnění funkcí lesa, kterými jsou 

stavby lesních cest, stavby na ostatních trasách pro lesní dopravu, stavby hrazení 

bystřin a strží a stavby pro úpravu vodního režimu lesních půd. Stanovené technické 

požadavky platí bez ohledu na to, zda se stavba pro plnění funkcí lesa nachází v lese. 

Vyhláška odkazuje formou poznámek pod čarou na české technické normy 

  

zpět na přehled 
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Analýza platných právních předpisů v souvislosti s 

implementací BIM do českého stavebnictví 

 

5.11 Nařízení č. 10/2016 Sb. hl. m. Prahy,  

kterým se stanovují obecné požadavky na využívání území a technické 
požadavky na stavby v hlavním městě Praze (pražské stavební 
předpisy) 

 

 

 

Nařízení stanoví obecné požadavky na využívání území a technické požadavky na stavby v hlavním městě 

Praze, a to:  

a) obecné územní a územně technické požadavky na využívání a uspořádání území 

včetně požadavků na umisťování staveb, zařízení a činností;  

b) technické požadavky na stavby a zařízení a na jejich provádění.  

Ustanovení tohoto nařízení se použijí  

 při zpracování územně plánovací dokumentace a územně plánovacích podkladů v hlavním městě 

Praze, zejména při vymezování ploch a stanovení podmínek jejich využití a uspořádání; 

 při vymezování pozemků a při navrhování a umisťování staveb a zařízení na nich, při změnách využití 

území, při dělení nebo scelování pozemků; 

 u změn staveb nebo zařízení, dočasných staveb zařízení staveniště, u změny vlivu užívání stavby nebo 

zařízení na území, u vymezování pozemků veřejných prostranství a u zastavěných stavebních 

pozemků se stavbami, které jsou kulturními památkami nebo jsou v památkových rezervacích nebo 

památkových zónách, pokud to závažné územně technické nebo stavebně technické důvody 

nevylučují;  

 při navrhování, povolování, ohlašování, provádění, užívání či odstraňování staveb nebo zařízení;  

 u změn staveb nebo zařízení, u udržovacích prací, u změn v užívání staveb nebo zařízení, u dočasných 

staveb zařízení staveniště a u staveb, které jsou kulturními památkami nebo jsou v památkových 

rezervacích, pokud to závažné územně technické nebo stavebně technické důvody nevylučují. 

Nařízení hlavního města Prahy není zcela konformní k jiným stavebním předpisům, zejména k vyhlášce č. č. 

268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů.  

Mělo své historické opodstatnění (stavební řády pro Prahu a velká města, stavební řády pro malá města a 

venkov), v dnešním technicky vyspělém globalizovaném světě se sjednocováním právních a technických 

norem, včetně stavebnictví (základní požadavky na stavby v evropském právu, jednotné energetické 

požadavky na stavby, přebírání ISO a EN technických norem, společné normy pro navrhování stavebních 

konstrukcí – tzv. Eurokódy) není důvod pro odlišné řešení územních a technických požadavků na stavby. 

  

zpět na přehled 
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Analýza platných právních předpisů v souvislosti s 

implementací BIM do českého stavebnictví 

 

5.12 Zákon č. 266/1994 Sb.,  

o drahách, ve znění pozdějších předpisů 

 

 

 

Zákon mj. upravuje podmínky pro stavbu drah železničních, tramvajových, 

trolejbusových a lanových a stavby na těchto dráhách.  

  

zpět na přehled 
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Analýza platných právních předpisů v souvislosti s 

implementací BIM do českého stavebnictví 

 

5.13 Vyhláška 352/2004 Sb.,  

o provozní a technické propojenosti evropského železničního systému, 
ve znění pozdějších předpisů 

 

 

 

Vyhláška stanoví mj. technické požadavky na součásti interoperability, strukturální a provozní subsystémy 

evropského železničního systému, jakož i na jejich konstrukční a provozní podmínky. 

  

zpět na přehled 
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Analýza platných právních předpisů v souvislosti s 

implementací BIM do českého stavebnictví 

 

5.14 Vyhláška č. 177/1995 Sb.,  

kterou se vydává stavební a technický řád drah, ve znění pozdějších 
předpisů 

 

 

 

Vyhláška stanoví technické podmínky a požadavky pro stavbu drah a na dráze, pro 

technickobezpečnostní zkoušku a zkušební provoz drah, technické podmínky pro 

provoz drah. 

  

zpět na přehled 
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Analýza platných právních předpisů v souvislosti s 

implementací BIM do českého stavebnictví 

 

5.15 Vyhláška č. 100/1995 Sb.,  

kterou se stanoví podmínky pro provoz, konstrukci a výrobu určených 
technických zařízení a jejich konkretizace (Řád určených technických 
zařízení), ve znění pozdějších předpisů 

 

 

 

Určená technická zařízení jsou zařízení tlaková, plynová, elektrická, zdvihací, dopravní, pro ochranu před 

účinky atmosférické a statické elektřiny a pro ochranu před negativními účinky zpětných trakčních proudů. 

  

zpět na přehled 
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Analýza platných právních předpisů v souvislosti s 

implementací BIM do českého stavebnictví 

 

5.16 Vybrané předpisy evropského práva 
 

 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/57/ES o interoperabilitě 

železničního systému ve Společenství 

 

 Rozhodnutí komise o technické specifikaci pro interoperabilitu subsystému 

"infrastruktura" transevropského konvenčního železničního systému 

 

 Rozhodnutí komise o technické specifikaci pro interoperabilitu subsystému 

"Energie" transevropského konvenčního železničního systému 

 

 Změna rozhodnutí Komise 2006/679/ES o provádění technické specifikace 

pro interoperabilitu subsystému pro řízení a zabezpečení transevropského 

konvenčního železničního systému 

  

zpět na přehled 
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Analýza platných právních předpisů v souvislosti s 

implementací BIM do českého stavebnictví 

 

5.17 Směrnice GŘ SŽDC 
o Dokumentace pro přípravu staveb na železničních drahách celostátních a 

regionálních 

o SŽDC D1 - Dopravní a návěstní předpis + Změna č. 1 + Změna č. 2 + Změna č. 3 

o SŽDC D3 - Předpis pro zjednodušené řízení drážní dopravy + Změna č. 1 + Změna 
č. 2 + Změna č. 3 

o SŽDC D4 - Předpis pro řízení drážní dopravy na tratích vybavených radioblokem 

 
 
Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah 
Kapitola 1 Všeobecně 

Kapitola 2 Příprava staveniště 

Kapitola 3 Zemní práce 

Kapitola 4 - Odvodnění tratí a stanic 

Kapitola 5 Ochrana zemního tělesa 

Kapitola 6 Konstrukční vrstvy tělesa železničního spodku 

Kapitola 7 Kolejové lože 

Kapitola 8 Konstrukce koleje a výhybek 

Kapitola 9 Úrovňové přejezdy a přechody 

Kapitola 10 Nástupiště, rampy, zarážedla, účelové komunikace a zpevněné plochy 

Kapitola 11 Trvalé oplocení 

Kapitola 12 Chráničky a kolektory 

Kapitola 13 Plyn, voda, produktovody 

Kapitola 14 Kanalizace, odpadní jímky, čistírny, lapače 

Kapitola 15 Vegetační úpravy 

Kapitola 16 Protihluková opatření 

Kapitola 17 Beton pro konstrukce 

Kapitola 18 Betonové mosty a konstrukce 

Kapitola 19 Ocelové mosty a konstrukce 

Kapitola 20 Tunely 

Kapitola 21 Mostní ložiska a ukončení nosné konstrukce mostů 

Kapitola 22 Izolace proti vodě 

Kapitola 23 Sanace inženýrských objektů 

Kapitola 24 Zvláštní zakládání 

zpět na přehled 



 
 

 

 www.koncepceBIM.cz 

 

64 

Analýza platných právních předpisů v souvislosti s 

implementací BIM do českého stavebnictví 

 

Kapitola 25 Protikorozní ochrana úložných zařízení a konstrukcí 

  Část 25 A - Ochrana proti elektrochemické korozi a korozi bludnými proudy 

  Část 25 B - Ochrana ocelových konstrukcí proti atmosférické korozi 

Kapitola 26 
Osvětlení, rozvody NN včetně dálkového ovládání, EOV, stožárové transformovny 

VN/NN 

Kapitola 27 Zabezpečovací zařízení 

Kapitola 28 Sdělovací zařízení 

Kapitola 29 Silnoproudá technologická zařízení 

Kapitola 30 Silnoproudé rozvody VN, soustava 6 kV a 22 kV, napájení z TV 

Kapitola 31 Trakční vedení 

Kapitola 32 Zařízení trati a traťové značky 

Kapitola 33 Elektromagnetická kompatibilita (EMC) 
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Analýza platných právních předpisů v souvislosti s 

implementací BIM do českého stavebnictví 

 

5.18 Zákon č. 13/1997 Sb.,  

o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů 

 

 

 

Zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie a upravuje 

a) kategorizaci pozemních komunikací, jejich stavbu, podmínky užívání a jejich 

ochranu, 

b) práva a povinnosti vlastníků pozemních komunikací a jejich uživatelů a 

c) výkon státní správy ve věcech pozemních komunikací příslušnými silničními 

správními úřady. 

  

zpět na přehled 
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Analýza platných právních předpisů v souvislosti s 

implementací BIM do českého stavebnictví 

 

5.19 Vyhláška č. 104/1997 Sb.,  

kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění 
pozdějších předpisů 

 

  

zpět na přehled 
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Analýza platných právních předpisů v souvislosti s 

implementací BIM do českého stavebnictví 

 

5.20 Nařízení vlády č. 264/2009 Sb.,  

o bezpečnostních požadavcích na tunely pozemních komunikací      
delší než 500 metrů, 

 

 

 

Nařízení zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství a upravuje 

náležitosti bezpečnostní dokumentace tunelu nad 500 m, bezpečnostní požadavky 

na tunel, vzor zprávy o mimořádných událostech v tunelu, vymezení činnosti 

pověřené osoby při koordinaci opatření k zajištění bezpečnosti provozu tunelu a 

požadavky na její odbornou kvalifikaci a praxi. 

Nařízení upravuje mj. obsah bezpečnostní dokumentace pro tunel ve fázi projektování. Minimální 

bezpečnostní požadavky na tunely pozemních komunikací delší než 500 metrů obsahuje příloha č. 1 nařízení 

vlády. 

  

zpět na přehled 
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Analýza platných právních předpisů v souvislosti s 

implementací BIM do českého stavebnictví 

 

5.21 Technické předpisy Ministerstva dopravy ČR  

pro stavbu pozemních komunikací 

 
 

o Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací + Dodatek č. 1 

o Technické kvalitativní podmínky pro dokumentaci staveb PK (TKP D) 

 

Kapitola 1 TKP D  - Všeobecně 

Kapitola 2 TKP D  - Umístění a prostorové uspořádání pozemních komunikací 

Kapitola 3 TKP D  - Zemní těleso 

Kapitola 4 TKP D  - Vozovky, krajnice, chodníky a dopravní plochy 

Kapitola 5 TKP D  - Odvodnění pozemních komunikací 

Kapitola 6 TKP D  - Mostní objekty a konstrukce 

Kapitola 7 TKP D  - Tunely, podzemní objekty a galerie (tunelové stavby) 

Kapitola 8 TKP D  - Vybavení pozemních komunikací 

Kapitola 9 TKP D  - Obslužná zařízení PK 

Kapitola 10 TKP D  - Cizí zařízení na pozemních komunikacích 

Kapitola 11 TKP D  - Životní prostředí 

  

zpět na přehled 
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Analýza platných právních předpisů v souvislosti s 

implementací BIM do českého stavebnictví 

 

5.22 Technické podmínky pro stavbu  

pozemních komunikací 

 

 

 

 

TP 37 
Technologický pokyn pro provádění prefabrikovaných a monolitických čel silničních 

propustků 

TP 41 Opravy povrchových poruch betonových konstrukcí pomocí plastbetonu 

TP 42 Opravy, obnovy a přestavby ocelových nosných konstrukcí mostů 

TP 43 Sanace trhlin v betonových spodních stavbách mostů injektáží netradičními materiály 

TP 53 Protierozní opatření na svazích pozemních komunikací 

TP 54 Železobetonové desky spřažené s prefa nosníky mostů pozemních 

TP 57 Speciální bezpečnostní zařízení na pozemních komunikacích 

TP 58 Směrové sloupky a odrazky - Zásady pro používání 

TP 62 Katalog poruch vozovek s cementobetonovým krytem 

TP 65 Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích 

TP 66 Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích 

TP 70 
Zásady pro provádění a zkoušení vodorovného dopravního značení na pozemních 

komunikacích 

TP 72 Diagnostický průzkum mostů pozemních komunikací 

TP 73 
Zesilování betonových mostů pozemních komunikací externí lepenou výztuží a/nebo 

spřaženou železobetonovou deskou. Pokyn pro výpočet. 

TP 74 
Zesilování betonových mostů pozemních komunikací externí lepenou výztuží a/nebo 

spřaženou železobetonovu deskou 

TP 75 Uložení nosných konstrukcí mostů pozemních komunikací 

TP 76A Geotechnický průzkum pro pozemní komunikace - část A 

TP 76B Geotechnický průzkum pro pozemní komunikace - část B 

TP 76C Geotechnický průzkum pro pozemní komunikace - část C 

TP 79 Navrhování spřažených ocelobetonových mostů pozemních komunikací 

zpět na přehled 
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Analýza platných právních předpisů v souvislosti s 

implementací BIM do českého stavebnictví 

 

TP 80 Elastický mostní závěr 

TP 81 Navrhování světelných signalizačních zařízení pro řízení silničního provozu 

TP 82 Katalog poruch netuhých vozovek 

TP 83 Odvodnění pozemních komunikací 

TP 85  Zpomalovací prahy 

TP 86 Mostní závěry 

TP 87 Navrhování údržby a oprav netuhých vozovek 

TP 88 Oprava trhlin v betonových konstrukcích 

TP 90  Používání provizorních mostů z mostové soupravy z MS v civilním sektoru + Dodatek 1 

TP 91 Rekonstrukce vozovek s cementobetonovým krytem 

TP 92 Navrhování údržby a oprav vozovek s cementobetonovým krytem 

TP 93 Návrh a provádění staveb pozemních komunikací s využitím popílků a popelů + oprava 

TP 94 Úprava zemin 

TP 96 Vysprávky vozovek tryskovou metodou 

TP 97  Geosyntetika v zemním tělese pozemních komunikací 

TP 98  Technologické vybavení tunelů pozemních komunikací + Změna 1 

TP 99  Vysazování a ošetřování silniční vegetace + Dodatek 1 

TP 100 Zásady pro orientační dopravní značení na pozemních komunikacích 

TP 101  Výpočet svodidel 

TP 103 Navrhování obytných a pěších zón 

TP 104 Protihlukové clony pozemních komunikací 

TP 105 Nakládání s odpady vznikajícími při výstavbě, opravách a údržbě pozemních komunikací 

TP 107 Odvodnění mostů pozemních komunikací 

TP 110  Používání provizorních mostů „Mabey universal" 

TP 112 Studené pěnoasfaltové vrstvy 

TP 113 Značky a symboly pro výkresy pozemních komunikací 

TP 114  Svodidla na pozemních  komunikacích + Dodatek č. 1 + Dodatek č. 2 

TP 115  Opravy trhlin na vozovkách s asfaltovým krytem 

TP 116 
Chemické rozmrazovací a posypové materiály, nakládání s biologickým odpadem ze 

silničních pozemků 
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Analýza platných právních předpisů v souvislosti s 

implementací BIM do českého stavebnictví 

 

TP 119 Odrazová zrcadla 

TP 120 Údržba, opravy a rekonstrukce betonových mostů pozemních komunikací 

TP 123 Zjišťování kapacity pozemních komunikací a návrhy na odstranění kongescí 

TP 124 
Základní ochranná opatření pro omezení vlivu bludných proudů na mostní objekty a 

ostatní betonové konstrukce pozemních komunikací 

TP 127 Přezkoušení dávkování sypačů chemických materiálů s automatikou dávkování 

TP 128 Ocelové svodidlo NH4 - Prostorové uspořádání 

TP 130 Zařízení odrazující zvěř od vstupu na pozemní komunikaci 

TP 131 Zásady pro úpravy silnic včetně průtahů obcemi 

TP 132 Zásady návrhu dopravního zklidňování na místních komunikacích 

TP 133  Zásady pro vodorovné dopravní značení na pozemních komunikacích 

TP 135 Projektování okružních křižovatek na silnicích a místních komunikacích 

TP 136 Povlakovaná výztuž do betonu 

TP 137 Vyloučení alkalické reakce kameniva v betonu na stavbách pozemních komunikací 

TP 138 Užití struskového kameniva do pozemních komunikací 

TP 139 Betonové svodidlo 

TP 140 Dřevoocelová svodidla TERTU - Prostorové uspořádání 

TP 141 
Zásady pro systémy proměnného dopravního značení a zařízení pro proměnné provozní 

informace na PK 

TP 142  Parkovací zařízení - parkovací sloupky, parkovací zábrany, parkovací závory, pollery 

TP 143 Systém hodnocení přenosných svislých dopravních značek 

TP 144 Doporučení pro navrhování, posuzování a sledování betonových mostů PK 

TP 145 Zásady pro navrhování úprav průtahů silnic obcemi 

TP 146 Povolování a provádění výkopů a zásypů rýh pro inženýrské sítě ve vozovkách PK 

TP 147 Užití asfaltových membrán a geosyntetik v konstrukci vozovky 

TP 148 Hutněné asfaltové vrstvy s asfaltem modifikovaným pryžovým granulátem z pneumatik 

TP 150 Údržba a opravy vozovek PK obsahujících dehtová pojiva 

TP 151 Asfaltové směsi s vysokým modulem tuhosti (VMT) 

TP 152 Štěrbinové žlaby na pozemních komunikacích 

TP 153 Zpevněná travnatá parkoviště 
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Analýza platných právních předpisů v souvislosti s 

implementací BIM do českého stavebnictví 

 

TP 154 Provoz, správa a údržba tunelů pozemních komunikací 

TP 156 Vodicí stěny a ukazatele směru 

TP 157 Mostní objekty pozemních komunikací s použitím ocelových trub z vlnitého plechu 

TP 158 Tlumiče nárazu + Dodatek č. 1 

TP 159 Dočasná svodidla 

TP 161 Používání provizorních mostů MMT - 100 

TP 164 Izolační systémy mostů pozemních komunikací - polyuretany 

TP 165 Proměnné svislé dopravní značky a zařízení pro provozní informace 

TP 166 Ocelové svodidlo Fracasso - Prostorové uspořádání + Dodatek č. 1 

TP 169 Zásady pro označování dopravních situací na pozemních komunikacích 

TP 170 Navrhování vozovek pozemních komunikací + Dodatek 1 

TP 171 Vlečné křivky pro ověřování průjezdnosti směrových prvků pozemních komunikací 

TP 172 Dopravní informační centra 

TP 174 Zásady pro používání dopravních majáčků + oprava č. 1 

TP 175 Stanovení životnosti betonových konstrukcí objektů pozemních komunikací 

TP 176 Hlušinová sypanina v tělesech pozemních komunikací 

TP 177 Mostní objekty pozemních komunikací s použitím korugovaných plastových trub 

TP 178 Izolační systémy mostů pozemních komunikací - polymetylmetakryláty 

TP 179 Navrhování komunikací pro cyklisty 

TP 180 Migrační objekty pro zajištění průchodnosti dálnic a silnic pro volně žijící živočichy 

TP 181 Hodnocení průchodnosti území pro liniové stavby 

TP 182 Dopravní telematika na pozemních komunikacích 

TP 183 Diagnostický průzkum mostů pozemních komunikací 

TP 184 Systém hospodaření s pozemními komunikacemi 

TP 185 Ocelové svodidlo ZSSK/H2 - Prostorové uspořádání 

TP 186 Zábradlí na pozemních komunikacích 

TP 187 Samozhutnitelný beton pro mostní objekty pozemních komunikací 

TP 188 Posuzování kapacity neřízených úrovňových křižovatek 

TP 189 Stanovení intenzit dopravy na pozemních komunikacích 

TP 190 Ocelové svodidlo ZSODS1/H2 - Prostorové uspořádání 
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Analýza platných právních předpisů v souvislosti s 

implementací BIM do českého stavebnictví 

 

TP 192 Dlažby pro konstrukce pozemních komunikací 

TP 193 Svařování betonářské výztuže a jiné druhy spojů 

TP 194 Kompozitní materiály pro vybavení objektů pozemních komunikací 

TP 195 Otevírací ocelové svodidlo S-A-B - Prostorové uspořádání 

TP 196 Ocelové svodidlo Varioguard - Prostorové uspořádání 

TP 197 
Mosty a konstrukce pozemních komunikací z patinujících ocelí 1. díl (2. díl - internetový 

odkaz) 

TP 198 Vylehčené násypy pozemních komunikací 

TP 199 Zatížitelnost zděných klenbových mostů + Dodatek 1 

TP 200 
Stanovení zatížitelnosti mostů PK navržených podle norem a předpisů platných před 

účinností EN 

TP 201  Měření a dlouhodobé sledování trhlin v betonových konstrukcích 

TP 202 Monitorování srážkoodtokových poměrů dálnic a rychlostních silnic 

TP 203 Ocelová svodidla (svodnicového typu) 

TP 204 Hydrotechnické posouzení mostních objektů na vodních tocích 

TP 205 Zásady pro proměnné dopravní značení na pozemních komunikacích 

TP 206 Betonové svodidlo kotvené MSK 2007 

TP 207 
Experiment přesnosti zařízení pro měření povrchových vlastností a dalších parametrů 

vozovek pozemních komunikací 

TP 208 Recyklace konstrukčních vrstev netuhých vozovek za studena 

TP 209 Recyklace asfaltových vrstev netuhých vozovek na místě za horka 

TP 210 Užití recyklovaných stavebních demoličních materiálů do pozemních komunikací 

TP 211 Izolační systémy mostů PK - přímopojížděné systémy 

TP 212 Vozovky s cementobetonovým krytem na mostech PK 

TP 213 Bezpečnostní protismykové úpravy povrchů vozovek 

TP 215 
Využití modální analýzy pro návrh, posouzení, opravy, kontrolu a monitorování mostů 

PK 

TP 216 
Navrhování, provádění, prohlídky, údržba, opravy a rekonstrukce ocelových a 

ocelobetonových mostů PK 

TP 217 Zvýrazňující optické prvky na pozemních komunikacích 

TP 218 Navrhování zón 30 [internetový odkaz - distributor tištěné verze] 
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TP 219 
Dopravně inženýrská data pro kvantifikaci vlivů automobilové dopravy na životní 

prostředí 

TP 220 Těžká mostová souprava - Používání provizorních mostů TMS 

TP 221 Montovaný most silniční - Používání provizorních mostů MMS 

TP 222 Mostní provizorium z plnostěnných nosníků 

TP 223 Betonová svodidla SSŽ S97 - prostorové uspořádání 

TP 225 Prognóza intenzit automobilové dopravy (II. vydání) 

TP 226 Vysokohodnotné betony pro mosty PK 

TP 227 Ocelové svodidlo ZSSAM/H2 - Prostorové uspořádání 

TP 228 Betonová svodidla DELTA BLOC - Prostorové uspořádání 

TP 229 Bezpečnost v tunelech pozemních komunikací + Dodatek č. 1 

TP 230 Ocelové svodidlo ZSH2 - Prostorové uspořádání 

TP 231 Ošetřování betonu 

TP 232 Propustky a mosty malých rozpětí [internetový odkaz - distributor tištěné verze] 

TP 233 Georadarová metoda konstrukcí pozemních komunikací 

TP 234 Posuzování kapacity okružních křižovatek [internetový odkaz - distributor tištěné verze] 

TP 235 
Posuzování kapacity světelně řízených křižovatek [internetový odkaz - distributor 

tištěné verze] 

TP 236 
Posuzování kapacity mimoúrovňových křižovatek [internetový odkaz - distributor 

tištěné verze] 

TP 237 Geotechnický monitoring tunelů pozemních komunikací 

TP 238 Nízkoteplotní asfaltové směsi (NTAS) 

TP 239 Betonová svodidla CS-BETON - Prostorové uspořádání 

TP 240 Ocelová svodidla KLS - Prostorové uspořádání + Dodatek č. 1 

TP 242 Ocelová svodidla MEGA RAIL - Prostorové uspořádání 

TP 243 Ocelové svodidlo Birsta W2 - Prostorové uspořádání 

TP 244 Betonové svodidlo Dopravstavu Bratislava DPS BZV/09 J-120 - Prostorové uspořádání 

TP 245 
Ocelové svodidlo Duorail, Varioguard a Gateguard - Prostorové uspořádání + Dodatek č. 

1 

TP 247 Ocelové svodidlo PASS+CO - Prostorové uspořádání 

TP 248 Ocelové svodidlo AXIMUM - Prostorové uspořádání 
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TP 249 Svodidla LPC - Prostorové uspořádání 

TP 250 Betonová svodidla ŽPSV - Prostorové uspořádání 

TP 251 Ocelová svodidla Marcegaglia - Prostorové uspořádání 

TP 252 Ocelové svodidlo Varioguard, Varioguard MÜF a Variogate 

TP 253 Modulární lávka ML18 

TP 254 Modulární lávka ML36 

TP 255 Ocelové zábradelní svodidlo BR2 - Prostorové uspořádání 

TP 257 Betonové monolitické oboustranné svodidlo typ Strabag 110 - Prostorové uspořádání 

TP 258 Mostní zábradlí 

TP 259 Asfaltové směsi pro obrusné vrstvy se sníženou hlučností 

TP 260 Přímo pojížděné mosty pozemních komunikací 

TP 261 Integrované mosty + oprava č. 1 

TP 262 Ložiska mostů pozemních komunikací 
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5.23 Technické podmínky výrobce:  

 
 

TP 128 Ocelové svodidlo NH4 - Prostorové uspořádání 

TP 140 Dřevoocelová svodidla TERTU - Prostorové uspořádání 

TP 166 Ocelové svodidlo Fracasso - Prostorové uspořádání + Dodatek č. 1 

TP 185 Ocelové svodidlo ZSSK/H2 - Prostorové uspořádání 

TP 190 Ocelové svodidlo ZSODS1/H2 - Prostorové uspořádání 

TP 195 Otevírací ocelové svodidlo S-A-B - Prostorové uspořádání 

TP 196 Ocelové svodidlo Varioguard - Prostorové uspořádání 

TP 206 Betonové svodidlo kotvené MSK 2007 

TP 223 Betonová svodidla SSŽ S97 - prostorové uspořádání 

TP 227 Ocelové svodidlo ZSSAM/H2 - Prostorové uspořádání 

TP 228 Betonová svodidla DELTA BLOC - Prostorové uspořádání 

TP 230 Ocelové svodidlo ZSH2 - Prostorové uspořádání 

TP 239 Betonová svodidla CS-BETON - Prostorové uspořádání 

TP 240 Ocelová svodidla KLS - Prostorové uspořádání + Dodatek č. 1 

TP 242 Ocelová svodidla MEGA RAIL - Prostorové uspořádání 

TP 243 Ocelové svodidlo Birsta W2 - Prostorové uspořádání 

TP 244 Betonové svodidlo Dopravstavu Bratislava DPS BZV/09 J-120 - Prostorové uspořádání 

TP 245 
Ocelové svodidlo Duorail, Varioguard a Gateguard - Prostorové uspořádání + Dodatek 

č. 1 

TP 247 Ocelové svodidlo PASS+CO - Prostorové uspořádání 

TP 248 Ocelové svodidlo AXIMUM - Prostorové uspořádání 

TP 249 Svodidla LPC - Prostorové uspořádání 

TP 251 Ocelová svodidla Marcegaglia - Prostorové uspořádání 

TP 252 Ocelové svodidlo Varioguard, Varioguard MÜF a Variogate 

TP 255 Ocelové zábradelní svodidlo BR2 - Prostorové uspořádání 

TP 257 Betonové monolitické oboustranné svodidlo typ Strabag 110 - Prostorové uspořádání 

  

zpět na přehled 
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Analýza platných právních předpisů v souvislosti s 

implementací BIM do českého stavebnictví 

 

5.24 Zákon č. 49/1997 Sb.,  

o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., 
o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších 
předpisů 

 

 

 

Zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie, navazuje na přímo použitelné předpisy Evropské unie a 

upravuje ve věcech civilního letectví mimo jiné 

 podmínky zřizování, provozování a osvědčování způsobilosti letišť, 

 podmínky pro letecké stavby, 

 podmínky pro činnost leteckého personálu, 

 podmínky využívání vzdušného prostoru, 

 podmínky poskytování leteckých služeb, 

 podmínky provozování leteckých činností, 

 rozsah a podmínky ochrany letectví, 

 rozsah a podmínky výkonu státní správy. 

  

zpět na přehled 
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Analýza platných právních předpisů v souvislosti s 

implementací BIM do českého stavebnictví 

 

5.25 Vyhláška č. 108/1997 Sb.,  

kterou se provádí zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a 
doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání 
(živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů 

 

  

zpět na přehled 
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implementací BIM do českého stavebnictví 

 

5.26 Zákon č. 254/2001 Sb.,  

o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění 
pozdějších předpisů 

 

 

 

Účelem tohoto zákona je chránit povrchové a podzemní vody, stanovit podmínky pro hospodárné využívání 

vodních zdrojů a pro zachování i zlepšení jakosti povrchových a podzemních vod, vytvořit podmínky pro 

snižování nepříznivých účinků povodní a sucha a zajistit bezpečnost vodních děl v souladu s právem 

Evropských společenství Účelem tohoto zákona je též k zajištění zásobování obyvatelstva pitnou vodou a 

přispívat k ochraně vodních ekosystémů a na nich přímo závisejících suchozemských ekosystémů. 

Vodní díla jsou stavby, které slouží ke vzdouvání a zadržování vod, umělému usměrňování odtokového režimu 

povrchových vod, k ochraně a užívání vod, k nakládání s vodami, ochraně před škodlivými účinky vod, k 

úpravě vodních poměrů nebo k jiným účelům sledovaným tímto zákonem, a to zejména 

a) přehrady, hráze, vodní nádrže, jezy a zdrže, 

b) stavby, jimiž se upravují, mění nebo zřizují koryta vodních toků, 

c) stavby vodovodních řadů a vodárenských objektů včetně úpraven vody, kanalizačních stok, kanalizačních 

objektů, čistíren odpadních vod, jakož i stavby k čištění odpadních vod před jejich vypouštěním do 

kanalizací, 

d) stavby na ochranu před povodněmi, 

e) stavby k vodohospodářským melioracím, zavlažování a odvodňování pozemků, 

f) stavby, které se k plavebním účelům zřizují v korytech vodních toků nebo na jejich březích, 

g) stavby k využití vodní energie a energetického potenciálu, 

h) stavby odkališť, 

i) stavby sloužící k pozorování stavu povrchových nebo podzemních vod, 

j) studny, 

k) stavby k hrazení bystřin a strží, pokud zvláštní zákon25) nestanoví jinak, 

l) jiné stavby potřebné k nakládání s vodami povolovanému podle § 8. 

(2) Vodohospodářské úpravy jsou zemní práce a změny terénu v přirozených korytech vodních toků a na 

pozemcích sousedících s nimi, jimiž se podstatně mění přirozená koryta vodních toků a které jsou nezbytné 

k zajištění funkcí vodních toků. 

(3) Za vodní díla se podle tohoto zákona nepovažují zejména jednoduchá zařízení mimo koryta vodních toků 

na pozemcích nebo stavbách k zachycení vody a k jejich ochraně před škodlivými účinky povrchových nebo 

podzemních vod, vodohospodářské úpravy, bezodtokové jímky včetně přítokového potrubí, vnitřní vodovody 

a vnitřní kanalizace, vodovodní a kanalizační přípojky, průzkumné hydrogeologické vrty, pokud neslouží k 
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odběru podzemní vody, další zařízení vybudovaná v rámci geologických prací8) a vrty k využívání 

energetického potenciálu podzemních vod, pokud nedochází k čerpání nebo odběru podzemních vod. 

Za stavby k vodohospodářským melioracím pozemků se pro účely tohoto zákona považují stavby 

a) k závlaze a odvodnění pozemků, 

b) k ochraně pozemků před erozní činností vody. 
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5.27 Vyhláška č. 471/2001 Sb.,  

o technickobezpečnostním dohledu nad vodními díly, ve znění 
vyhlášky č. 255/2010 Sb. 

 

 

 

Vyhláška vymezuje vodní díla podléhající technickobezpečnostnímu dohledu, stanoví kritéria a postup jejich 

zařazení do kategorií rozsah a četnost provádění dohledu u jednotlivých kategorií vodních děl v jednotlivých 

etapách jejich přípravy, výstavby, změny vodních děl po jejich dokončení nebo provozu a náležitosti 

programu dohledu. 
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5.28 Vyhláška č. 183/2018 Sb.,  

o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o 
dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu 

 

 

 

Vyhláška stanoví doklady, které žadatel předkládá vodoprávnímu úřadu mj. v případě 

žádosti o: 

 stavební povolení k vodním dílům podle § 15 vodního zákona, s výjimkou 

stavebního povolení podle bodu 7, 

 stavební povolení podle § 15 vodního zákona k domovní čistírně odpadních 

vod, studni nebo jinému vodnímu dílu potřebnému k odběru podzemních 

vod pro potřeby jednotlivých osob (domácností), 

 udělení souhlasu podle § 17 vodního zákona, 

 závazné stanovisko vydávané v rámci společného řízení podle § 94j, § 94q a následujících stavebního 

zákona, 

 vyjádření podle § 18 vodního zákona, 

 vydání kolaudačního souhlasu k užívání vodních děl, 

 stanovení ochranného pásma vodního díla  

 schválení manipulačního řádu vodního díla  

 ohlášení udržovacích prací, 

 ohlášení obnovy vodního díla zničeného živelní pohromou nebo havárií, 

 ohlášení vodohospodářských úprav, 

 ohlášení vodních děl určených pro čištění odpadních vod do kapacity 50 ekvivalentních obyvatel, 

jejichž podstatnou součástí jsou výrobky označované CE, a 

 náležitosti rozhodnutí, opatření obecné povahy, souhlasů, vyjádření a závazných stanovisek 

vydávaných podle vodního zákona. 
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5.29 Vyhláška č. 79/2018 Sb.,  

o způsobu a rozsahu zpracovávání návrhu a stanovování záplavových 
území a jejich dokumentace 

 

 

 

Vyhláška stanoví způsob a rozsah zpracování návrhu záplavového území správcem vodního toku a způsob a 

rozsah stanovování tohoto záplavového území a jeho dokumentace vodoprávním úřadem. 

  

zpět na přehled 



 
 

 

 www.koncepceBIM.cz 

 

84 

Analýza platných právních předpisů v souvislosti s 

implementací BIM do českého stavebnictví 

 

5.30 Vyhláška č. 414/2013 Sb.,   

o rozsahu a způsobu vedení evidence rozhodnutí, opatření obecné 
povahy, závazných stanovisek, souhlasů a ohlášení, k nimž byl dán 
souhlas podle vodního zákona, a částí rozhodnutí podle zákona o 
integrované prevenci (o vodoprávní evidenci) 

 

 

 

Vyhláška stanoví rozsah a způsob vedení evidence rozhodnutí, opatření obecné povahy, závazných stanovisek 

a souhlasů správních úřadů a orgánů územní samosprávy vydaných podle vodního zákona a jim podaných 

ohlášení, k nimž daly souhlas podle vodního zákona, a částí rozhodnutí, které podle zákona o integrované 

prevenci nahradily rozhodnutí vydávaná podle vodního zákona, (dále jen "vodoprávní evidence"). Vztahuje 

se rovněž na vydaná stavební povolení k vodním dílům, ochranu vodních děl a vodních zdrojů a ochranu před 

povodněmi. 

Vyhláška dále vymezuje rozsah údajů a způsob jejich ukládání do informačního systému veřejné správy.  
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5.31 Vyhláška č. 216/2011 Sb.,  

o náležitostech manipulačních řádů a provozních řádů vodních děl 

 

 

 

Manipulačním řádem vodního díla je soubor zásad a pokynů pro manipulaci s vodou 

k jejímu účelnému a hospodárnému využití podle povolení k nakládání s povrchovými 

nebo podzemními vodami a stavebního povolení k vodnímu dílu, ke snižování 

nepříznivých účinků povodní, sucha a ledových jevů, k ochraně a zlepšení jakosti 

vody, jakož i k zajištění bezpečnosti, stability a spolehlivosti vodního díla. 

Provozním řádem vodního díla je soubor zásad, pokynů a dokumentace pro obsluhu 

a údržbu objektů a zařízení vodního díla. 
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5.32 Zákon č. 416/2009 Sb.,   

o urychlení výstavby, vodní a energetické dopravní infrastruktury 
a infrastruktury elektronických komunikací, ve znění pozdějších 
předpisů 

 

 

 

Zákon upravuje postupy při přípravě, umisťování a povolování staveb dopravní, vodní a energetické 

infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací, při získávání práv k pozemkům a stavbám 

potřebných pro uskutečnění uvedených staveb a uvádění těchto staveb do užívání s cílem urychlit jejich 

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

podkladových správních rozhodnutí, a urychlení následného soudního přezkumu všech správních rozhodnutí 

v souvislosti s těmito stavbami. Zákon dále upravuje v návaznosti na přímo použitelný předpis Evropské unie 

výkon státní správy a postup při povolování projektů společného zájmu energetické infrastruktury. 
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5.33 Zákon č. 44/1988 Sb.,  

o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon) ve znění 
pozdějších předpisů 

 

 

 

Zákon stanoví zásady ochrany a hospodárného využívání nerostného bohatství, zejména při vyhledávání a 

průzkumu, otvírce, přípravě a dobývání ložisek nerostů, úpravě a zušlechťování nerostů prováděných v 

souvislosti s jejich dobýváním, jakož i bezpečnosti provozu a ochrany životního prostředí při těchto 

činnostech. 

Zákon rozděluje nerosty na vyhrazené a nevyhrazené. Nerostné bohatství na území České republiky, které 

tvoří ložiska vyhrazených nerostů je ve vlastnictví České republiky. Ložiska nevyhrazených nerostů jsou 

součástí pozemku. Hranice chráněného ložiskového území se vyznačují v územně plánovací dokumentaci. 

§ 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, 

h) upřesňování zásob výhradního ložiska potřebným průzkumem. 

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

zpět na přehled 

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1988-44#f2817907


 
 

 

 www.koncepceBIM.cz 

 

88 

Analýza platných právních předpisů v souvislosti s 

implementací BIM do českého stavebnictví 

 

(4) V dobývacím prostoru obvodní báňský úřad rozhoduje též o umístění a povolení staveb, které mají sloužit 

otvírce, přípravě a dobývání výhradních ložisek, jakož i úpravě a zušlechťování nerostů prováděných v 

souvislosti s jejich dobýváním, a skladů výbušnin, s výjimkou staveb náležejících do působnosti Ministerstva 

průmyslu a obchodu a staveb vodních děl. Orgán státní báňské správy povoluje a kolauduje též stavby 

úložných míst, 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.  

(6) Povolování staveb skladů výbušnin a jejich užívání upravují zvláštní předpisy.  

(7) Důlní díla a stavby uvedené v odstavcích 3 a 4, jakož i stavby skladů výbušnin, jsou nezpůsobilé k posouzení 

autorizovaným inspektorem. 

(8) Stavební úřad na návrh organizace stanoví ochranné pásmo zlikvidovaných hlavních důlních děl ústících 

na povrch. 

Zvláštními zásahy do zemské kůry se rozumí zřizování, provoz, zajištění a likvidace zařízení pro 

a) uskladňování plynů nebo kapalin v přírodních horninových strukturách a v podzemních prostorech 

(podzemní zásobníky plynů a kapalin), 

b) ukládání radioaktivních a jiných odpadů v podzemních prostorech,  

c) průmyslové využívání tepelné energie zemské kůry s výjimkou tepelné energie vody vyvedené na povrch, 

d) ukládání oxidu uhličitého do přírodních horninových struktur. 

Podzemní prostory, které vzniknou zvláštními zásahy do zemské kůry, se považují za důlní díla. Podrobnosti 

o zřizování, provozu, zajištění a likvidaci zařízení pro zvláštní zásahy do zemské kůry stanoví Český báňský 

úřad. 

  



 
 

 

 www.koncepceBIM.cz 

 

89 

Analýza platných právních předpisů v souvislosti s 

implementací BIM do českého stavebnictví 

 

5.34 Vyhláška Českého báňského úřadu č. 104/1988 Sb.,  

o racionálním využívání výhradních ložisek, o povolování a ohlašování 
hornické činnosti a ohlašování činnosti prováděné hornickým 
způsobem, ve znění pozdějších předpisů 

 

 

Vyhláška upravuje evidenci množství hmot ukládaných na odvalech, výsypkách a odkalištích, povolování 

hornické činnosti, rozsah a obsah plánů a dokumentace týkající se hornické činnosti, ohlašování hornické 

činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem.  
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5.35 Vyhláška Českého báňského úřadu č. 99/1992 Sb.,  

o zřizování, provozu, zajištění a likvidaci zařízení pro ukládání odpadů 
v podzemních prostorech, ve znění vyhlášky č. 300/2005 Sb. 

 

 

 

Vyhláška upravuje podrobnosti pro zřizování, provoz, zajištění a likvidaci zařízení pro ukládání odpadů v 

podzemních prostorech jako zvláštního zásahu do zemské kůry.  

Paragraf 5 odst. 1: Na projektování, výstavbu, popřípadě rekonstrukci úložišť odpadů se vztahují stavební 

předpisy, pokud tato vyhláška nebo jiné právní předpisy nestanoví jinak. 
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5.36 Vyhláška č. 172/1992 Sb.,  

o dobývacích prostorech, ve znění vyhlášky č. 351/2000 Sb. 

 

 

 

Vyhláška upravuje návrh na stanovení dobývacího prostoru, rozhodnutí o stanovení 

dobývacího prostoru a vedení evidence dobývacích prostorů. Dobývací prostor se 

označuje názvem katastrálního území, v němž leží dobývací prostor nebo jeho 

největší část. 
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5.37 Vyhláška Českého báňského úřadu č. 435/1992 Sb.,  

o důlně měřické dokumentaci při hornické činnosti a některých 
činnostech prováděných hornickým způsobem, ve znění pozdějších 
předpisů 

 

 

 

Vyhláška upravuje vedení, doplňování a uchovávání důlně měřické dokumentace pro právnické a fyzické 

osoby při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem.  

Za úplnost dokumentace a odborný výkon důlně měřických prací odpovídá organizace oprávněná dobývat 

výhradní ložisko. Za správnost a úplnost vyhotovené dokumentace a její odborné vedení odpovídá hlavní 

důlní měřič. Za správnost a úplnost jednotlivých měření a částí dokumentace odpovídá důlní měřič. Za vedení 

speciálního obsahu účelových důlních map na důlně měřickém podkladu odpovídá odborný pracovník 

pověřený organizací.  

Vyhláška upravuje stanovení a způsob měření důlního bodového pole, měřičské metody, obsah 

dokumentace, vedení digitální dokumentace, zpracování výpočtů, obsah základní důlní mapy, obsah mapy 

povrchu, obsah účelových důlních map, značky grafické dokumentace, evidenci dokumentace, uchovávání 

číselné a digitální dokumentace. 

Vyhláška se nevztahuje na 

a) úpravu a zušlechťování nerostů prováděné v souvislosti s jejich dobýváním, 

b) těžbu písků a štěrkopísků v korytech vodních toků plovoucími stroji včetně úpravy a zušlechťování těchto 

surovin prováděných v souvislosti s jejich těžbou, 

c) výstavbu a rekonstrukci inženýrských sítí v hloubkách do 10 m, kde hloubka vstupu do podzemí nepřesáhne 

50 m a životnost (od doby zahájení do ukončení stavby) jednotlivých úseků, jeden rok, 

d) ražení přípojek inženýrských sítí, 

e) ražení podchodů pod komunikacemi, 

f) ražení protlaků bez ohledu na jejich průměr a délku, 

g) hloubení studní, 

h) povrchové dobývání ložiska nevyhrazeného nerostu, kde postup každé z těžebních stěn je menší než 20 m 

za rok a roční těžba nepřekročí 50 000 m3. 

Vedení dokumentace se v uvedených případech řídí zvláštními předpisy.  
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5.38 Vyhláška č. 368/2004 Sb.,  

o geologické dokumentaci 

 

 

 

Vyhláška stanoví náležitosti a obsah geologické dokumentace geologických prací, a 

její uchovávání, podrobnosti o geologické dokumentaci hornické činnosti.  

Vyhláška dále stanoví, při kterých činnostech prováděných hornickým způsobem a v jakém rozsahu je 

organizace povinna vést geologickou dokumentaci, a upravuje odevzdávání výsledků geologických prací a 

geologické dokumentace a podmínky jejich zpřístupňování. 

Podzemním dílem vyhláška rozumí 

1. podzemní prostory vytvořené činností prováděnou hornickým způsobem, 

2. zpřístupněné jeskyně, 

3. vrty hlubší než 30 metrů prováděné při geologických pracích, využívání zdrojů podzemní vody nebo 

přírodních léčivých zdrojů či zdrojů přírodních minerálních vod a geotermální energie (suché vrty), 

4. mělce ražené podzemní liniové stavby, jako např. ražená kanalizace a kolektory.  

Technickým dílem vyhláška rozumí výsledek provádění technických prací. Technické práce jsou kopané 

sondy, rýhy, zářezy, odkryvy, důlní nebo podzemní díla a strojní vrty s výjimkou vrtů, které jsou součástí 

provádění stavby, a vrtů pro trhací práce. 

Vyhláška upravuje členění, náležitosti, obsah a formy geologické dokumentace geologických prací. Dále 

upravuje rozsahu, způsob a náležitosti geologické dokumentace hornické činnosti a činnosti prováděné 

hornickým způsobem.  

Geologickou dokumentaci uchovává a zpřístupňuje Česká geologická služba – Geofond.  
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5.39 Vyhláška č. 369/2004 Sb.,  

o projektování, provádění a vyhodnocování geologických prací, 
oznamování rizikových geofaktorů a o postupu při výpočtu zásob 
výhradních ložisek, ve znění vyhlášky č. 18/2009 Sb. 

 

 

 

Vyhláška mimo jiné stanovuje členění průzkumných geologických prací v rámci průzkumu pro zvláštní zásahy 

do zemské kůry, v rámci hydrogeologického, inženýrskogeologického, geofyzikálního a geochemického 

průzkumu a průzkumu geologických činitelů ovlivňujících životní prostředí. Vyhláška dále upravuje postup při 

projektování geologických prací a při provádění geologických prací, stanovuje vymezení rizikových 

geofaktorů.  

Vyhláška rozeznává hydrogeologický, inženýrskogeologický, geochemický a geofyzikální průzkum, průzkum 

geologických činitelů ovlivňujících životní prostředí a průzkum pro zjišťování a odstraňování antropogenního 

znečištění v horninovém prostředí. Jednotlivé průzkumy člení na etapy (např. vyhledávací, orientační, 

základní, podrobný a doplňkový průzkum).  

Projektování geologických prací zahrnuje za stanovených podmínek přípravné projektové studie a projekt 

geologických prací. Při provádění geologických prací pověřená organizace postupuje podle projektu a 

geologické práce odborně, včas a řádně dokumentuje. Při vyhodnocování výsledků geologických prací se 

zpracovává souhrnná geologická dokumentace. V přílohách vyhlášky jsou popsány osnovy závěrečných zpráv 

různých druhů průzkumů. 

  

zpět na přehled 



 
 

 

 www.koncepceBIM.cz 

 

95 

Analýza platných právních předpisů v souvislosti s 

implementací BIM do českého stavebnictví 

 

5.40 Zákon č. 61/1988 Sb.,  

o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění 
pozdějších předpisů 

 

¨ 

 

Zákon mimo jiné upravuje 

 podmínky pro provádění hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem, 

 podmínky pro nakládání s výbušninami, 

 podmínky pro bezpečné provozování podzemních objektů, 

 podmínky pro bezpečnost a ochranu zdraví osob, bezpečnost provozu a ochranu pracovního 

prostředí při provádění hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem, 

 organizaci a působnost orgánů státní báňské správy. 

Tento zákon se nevztahuje na podzemní objekty, které podléhají dozoru Ministerstva obrany, Ministerstva 

vnitra, Ministerstva dopravy a Ministerstva spravedlnosti. 

Hornickou činností se podle zákona rozumí 

a) vyhledávání a průzkum ložisek vyhrazených nerostů,  

b) otvírka, příprava a dobývání výhradních ložisek, 

c) zřizování, zajišťování a likvidace důlních děl a lomů, 

d) úprava a zušlechťování nerostů prováděné v souvislosti s jejich dobýváním, 

e) zřizování a provozování odvalů, výsypek a odkališť při uvedených činnostech, 

f) zvláštní zásahy do zemské kůry,  

g) zajišťování a likvidace starých důlních děl,  

h) báňská záchranná služba, 

i) důlně měřická činnost. 

Činností prováděnou hornickým způsobem se podle zákona rozumí 

a) dobývání ložisek nevyhrazených nerostů, včetně úpravy a zušlechťování nerostů prováděných v souvislosti 

s jejich dobýváním, a vyhledávání a průzkum ložisek nevyhrazených nerostů prováděné k tomu účelu, 

b) těžba písků v korytech vodních toků a štěrkopísků plovoucími stroji, včetně úpravy a zušlechťování těchto 

surovin prováděných v souvislosti s jejich těžbou, s výjimkou odstraňování nánosů při údržbě vodních toků, 

c) práce k zajištění stability podzemních prostorů (podzemní sanační práce), 

d) práce na zpřístupňování jeskyní a práce na jejich udržování v bezpečném stavu, 

e) zemní práce prováděné za použití strojů a výbušnin, pokud se na jedné lokalitě přemísťuje více než 100 

000 m krychlových horniny, s výjimkou zakládání staveb, 

f) vrtání vrtů s délkou nad 30 m pro jiné účely než k činnostem uvedeným v § 2 a 3, 
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g) jímání přírodních léčivých a stolních minerálních vod v důlním díle v podzemí, 

h) práce na zpřístupnění starých důlních děl nebo trvale opuštěných důlních děl a práce na jejich udržování v 

bezpečném stavu, 

i) podzemní práce spočívající v hloubení důlních jam a studní, v ražení štol a tunelů, jakož i ve vytváření 

podzemních prostorů o objemu větším než 300 m krychlových horniny. 

Zákon upravuje práva a povinnosti zaměstnanců a zástupců zaměstnanců, základní podmínky hornické 

činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem. Hornickou činnost a činnost prováděnou hornickým 

způsobem může vykonávat pouze organizace, které bylo orgánem státní báňské správy pro tyto činnosti 

vydáno oprávnění.  

Díla v podzemí vzniklá při stanovených činnostech prováděných hornických způsobem, důlní díla a důlní 

stavby pod povrchem může projektovat pouze osoba s osvědčením odborné způsobilosti báňského 

projektanta.  

Podle § 5b odst. 2 báňský projektant odpovídá za správnost, celistvost a úplnost jím zpracované projektové 

dokumentace a za proveditelnost, technickou úroveň a bezpečnost děl a staveb, pokud byly provedeny podle 

jím zpracovaného projektu. Báňský projektant je povinen zpracovat projekt v závislosti na báňsko-technických 

a geologických podmínkách vyplývajících z podkladů předložených zadavatelem tak, aby projekt umožnil 

bezpečné provedení a užívání uvedených děl a staveb v souladu s jejich účelem. Statické, popřípadě jiné 

výpočty musí být vypracovány tak, aby byly kontrolovatelné. Není-li báňský projektant způsobilý některou část 

projektu zpracovat sám, je povinen k jejímu zpracování přizvat osobu s oprávněním, popřípadě osvědčením 

pro příslušný obor nebo specializaci, která odpovídá za jí zpracovanou část projektu; odpovědnost báňského 

projektanta za jím zpracovaný projekt jako celek tím není dotčena. 

Za podzemní objekty se pro účely zákona považují podzemní prostory vytvořené ražením včetně jejich 

přístupových částí, jedná-li se o 

a) tunely a štoly metra, 

b) ostatní tunely a štoly, pokud jejich délka přesahuje 50 m, 

c) kolektory včetně jejich hloubených částí a spojovacích šachet, 

d) jiné prostory o objemu větším než 1000 m3 zpřístupněné veřejnosti nebo využívané k podnikatelské 

činnosti, 

e) stavby pro účely ochrany obyvatelstva, 

f) kanalizační stoky o světlém průřezu větším než 2 m2, pokud jejich délka přesahuje 50 m, 

g) odvodňovací a vodovodní štoly o světlém průřezu větším než 2 m2, pokud jejich délka přesahuje 50 metrů, 

h) bývalá stará nebo opuštěná důlní díla následně zpřístupněná veřejnosti nebo využívaná k podnikatelské 

činnosti. 

Za podzemní objekty podle tohoto zákona se nepovažují podzemní objekty, které podléhají 

technickobezpečnostnímu dohledu podle zvláštního právního předpisu (vodní zákon), dálniční, silniční a 

železniční tunely, s výjimkou tunelů a štol metra. 
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Vlastník podzemního objektu nebo jím písemně pověřený provozovatel je povinen udržovat podzemní 

objekty v bezpečném stavu a provádět ve stanovených lhůtách prohlídky k ověřování bezpečného stavu 

podzemních objektů prostřednictvím organizace, která má zřízenu báňskou záchrannou stanici. 

 

Orgány státní báňské správy jsou 

a) Český báňský úřad v Praze jako ústřední orgán státní báňské správy České republiky, 

b) obvodní báňské úřady se stanovenou působností. 

Úkoly orgánů státní báňské správy na úseku vrchního dozoru vykonává Český báňský úřad ústředními 

báňskými inspektory a obvodní báňské úřady obvodními báňskými inspektory. 
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5.41 Vyhláška č. 415/1991 Sb.,  

o konstrukci, vypracování dokumentace a stanovení ochranných pilířů, 
celíků a pásem pro ochranu důlních a povrchových objektů, ve znění 
pozdějších předpisů 
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5.42 Vyhláška č. 15/1995 Sb.,   

o oprávnění k hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým 
způsobem, jakož i k projektování objektů a zařízení, které jsou součástí 
těchto činností, ve znění pozdějších předpisů 

 

 

 

Oprávnění k hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem, jakož i k projektování a navrhování 

objektů a zařízení, které jsou součástí hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem, lze 

vydat právnické nebo fyzické osobě, která prokáže, že je odborně způsobilá sama nebo prostřednictvím k 

tomu odborně způsobilých zaměstnanců (závodní, závodní dolu, závodní lomu, báňský projektant nebo hlavní 

důlní měřič) zabezpečovat činnosti v rozsahu požadovaného oprávnění. 

K vydání oprávnění je místně příslušný obvodní báňský úřad, v jehož obvodu působnosti má právnická nebo 

fyzická osoba sídlo, popřípadě místo podnikání nebo bydliště. 

Vyhláška stanoví obsah žádosti o vydání oprávnění.  
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5.43 Vyhláška č. 298/2005 Sb.,  

o požadavcích na odbornou kvalifikaci a odbornou způsobilost při 
hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem 
a o změně některých právních předpisů, ve znění pozdějších předpisů 

 

 

 

Vyhláška stanoví požadavky na odbornou kvalifikaci fyzických osob ustanovených k zajištění odborného a 

bezpečného výkonu hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem. 

Báňský projektant jako fyzická osoba způsobilá projektovat nebo navrhovat objekty a zařízení, které jsou 

součástí hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem, vypracovávat plány a dokumentaci 

týkající se hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem, musí mít odbornou kvalifikaci 

získanou absolvováním alespoň magisterského studijního programu a odbornou praxi při hornické činnosti 

nebo činnosti prováděné hornickým způsobem alespoň jeden rok, nebo alespoň odbornou kvalifikaci v 

rozsahu středoškolského vzdělání zakončeného maturitou a odbornou praxi při hornické činnosti nebo 

činnosti prováděné hornickým způsobem alespoň čtyři roky. 

Projektant instalací elektrických zařízení je fyzická osoba způsobilá projektovat instalace elektrických 

zařízení používané při hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem a vypracovávat 

související plány a dokumentaci. Musí mít odbornou kvalifikaci získanou absolvováním alespoň 

magisterského studijního programu a odbornou praxi při hornické činnosti nebo činnosti prováděné 

hornickým způsobem alespoň jeden rok nebo alespoň odbornou kvalifikaci v rozsahu středoškolského 

vzdělání zakončeného maturitou a odbornou praxi při hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým 

způsobem alespoň čtyři roky. 

Geomechanik jako fyzická osoba způsobilá vypracovávat dokumentaci, projektovat a řídit činnost 

v protiotřesové oblasti musí mít odbornou kvalifikaci získanou absolvováním alespoň magisterského 

studijního programu a odbornou praxi při hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem 

alespoň tři roky. 

Technický dozor je fyzická osoba ustanovená ke kontrole výkonu odborné a bezpečné činnosti zaměstnanců, 

dodržování technologických předpisů, předpisů upravujících bezpečnost a ochranu zdraví při práci, 

bezpečnosti provozu a pracovních podmínek. Technický dozor pro vedení důlních a podzemních děl musí mít 

odbornou kvalifikaci v rozsahu alespoň středního vzdělání s maturitní zkouškou a odbornou praxi při hornické 

činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem alespoň šest měsíců. Technický dozor pro výkon 

speciálních činností (zejména strojní, elektro, chemické, stavební) musí mít alespoň střední vzdělání s 

maturitní zkouškou v příslušném oboru. 

Projektant instalací strojního zařízení jako fyzická osoba způsobilá projektovat instalace strojních zařízení 

používané při hornické činnosti nebo při činnosti prováděné hornickým způsobem a vypracovávat související 

plány a dokumentaci musí mít odbornou kvalifikaci získanou absolvováním alespoň magisterského studijního 
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programu a odbornou praxi při hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem alespoň 

jeden rok nebo alespoň odbornou kvalifikaci v rozsahu středního vzdělání s maturitní zkouškou a odbornou 

praxi při hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem alespoň čtyři roky. 

Orgány státní báňské správy ověřují zkouškou odbornou způsobilost fyzických osob uvedených činnostech. 

Zkouška se skládá z písemné a ústní části. Vyhláška stanoví náležitosti přihlášky ke zkoušce, způsob provedení 

zkoušky. Na základě úspěšně vykonané zkoušky vydá příslušný správní orgán zaměstnanci osvědčení o 

odborné způsobilosti s vymezením druhu hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem. 

Osvědčení o odborné způsobilosti je platné 5 let ode dne jeho vystavení. Platnost osvědčení o odborné 

způsobilosti lze opakovaně prodloužit na základě úspěšně vykonané periodické zkoušky o dalších 5 let. 
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5.44 Vyhláška č. 49/2008 Sb.,   

o požadavcích k zajištění bezpečného stavu podzemních objektů,  
ve znění vyhlášky č. 13/2013 Sb. 

 

 

 

Vyhláška stanoví: 

 lhůty pravidelných prohlídek podzemních objektů a způsob ověřování jejich 

bezpečného stavu, 

 rozsah identifikačních údajů pro vedení evidence podzemních objektů, 

 podmínky k zajištění bezpečnosti provozu podzemních objektů především z hlediska jejich větrání,  

 náležitosti plánu zdolávání závažných provozních nehod (havárií), zejména požadavky na havarijní 

prevenci a na zdolávání předpokládaných havárií. 

Stav podzemních objektů se ověřuje prohlídkami. Prohlídka se provede na žádost vlastníka podzemního 

objektu nebo jím písemně pověřeného provozovatele (ustanovená osoba) prostřednictvím odborně 

způsobilých zaměstnanců organizace, která má zřízenu báňskou záchrannou stanici. O výsledku prohlídky 

vypracuje zprávu ten, kdo prohlídku provedl, a to nejpozději do 7 dnů od ukončení prohlídky Zpráva o 

prohlídce se v jednom vyhotovení založí do dokumentace podzemního objektu a v jednom vyhotovení se 

neprodleně zašle obvodnímu báňskému úřadu, v jehož obvodu se podzemní objekt nachází. 
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5.45 Zákon č. 183/2006 Sb.,  

o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů 

 

 

 

Požadavky na výrobky pro stavby stanoví  

V § 156 Požadavky na stavby 

(1) Pro stavbu mohou být navrženy a použity jen takové výrobky, materiály a konstrukce, jejichž vlastnosti z 

hlediska způsobilosti stavby pro navržený účel zaručují, že stavba při správném provedení a běžné údržbě po 

dobu předpokládané existence splní základní požadavky na stavby. 73) 

(2) Výrobky pro stavbu, které mají rozhodující význam pro výslednou kvalitu stavby a představují zvýšenou 

míru ohrožení oprávněných zájmů, jsou stanoveny a posuzovány podle zvláštních právních předpisů. 39) 

V § 2 Základní pojmy, odst. 3 

Za stavbu se považuje také výrobek plnící funkci stavby.  

V § 86 Žádost o vydání územního rozhodnutí 

(2) K žádosti o vydání územního rozhodnutí žadatel připojí 

e) dokumentaci pro vydání územního rozhodnutí, která obsahuje průvodní zprávu, souhrnnou 

technickou zprávu, situační výkresy, dokumentaci objektů a dokladovou část; … u výrobku plnícího funkci 

stavby může být výkresová část dokumentace nahrazena technickou dokumentací výrobce nebo dovozce, 

nebo jiným dokladem podle zvláštního právního předpisu39), z něhož je možné ověřit dodržení technických 

požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby. 

V § 103 Stavby, terénní úpravy, zařízení a udržovací práce nevyžadující stavební povolení ani ohlášení 

(1) Stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu nevyžadují 

e) stavby a zařízení, a to 

16. výrobky plnící funkci stavby, včetně základových konstrukcí pro ně. 

 

Poznámky pod čarou 

73) Příloha I nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 ze dne 9. března 2011, kterým se stanoví 

harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh a kterým se zrušuje směrnice Rady 

89/106/EHS. 

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

znění pozdějších předpisů.  

zpět na přehled 
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Nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky. 

Nařízení vlády č. 190/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky označované 

CE, ve znění nařízení vlády č. 251/2003 Sb., a nařízení vlády č. 128/2004 Sb. 

 

Vysvětlení k poznámkám pod čarou: 

Evropské nařízení o stavebních výrobcích stanoví v příloze I sedm základních požadavků na stavby a blíže je 

specifikuje. Základní požadavky na stavby č. 1 až 6 obsahovala již předchozí evropská směrnice o stavebních 

výrobcích (89/106/EHS), sedmý požadavek byl připojen nařízením č. 305/2011. 

Nařízení vlády č. 190/2002 Sb., kterým byla transponována do českého právního řádu směrnice 89/106/|EHS 

bylo zrušeno po vydání evropského nařízení č. 305/2011. 
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5.46 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)  

č. 305/2011 ze dne 9. března 2011, kterým se stanoví 

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

Nejnovější konsolidované znění: 16. 06. 2014 

Nařízení definuje stavební výrobek jako výrobek nebo sestavu, které jsou vyrobeny 

nebo uvedeny na trh za účelem trvalého zabudování do stavby nebo její části a 

jejichž vlastnosti ovlivňují vlastnost stavby s ohledem na základní požadavky na 

stavby. 

Nařízení stanoví podmínky pro uvádění a dodávání stavebních výrobků na společný evropský trh stanovením 

harmonizovaných pravidel pro vyjádření vlastností stavebních výrobků ve vztahu k jejich základním 

charakteristikám prostřednictvím prohlášení o vlastnostech stavebních výrobků a pro používání označení CE 

u těchto výrobků. Pro účely posuzování vlastností stavebních výrobků jsou vydávány harmonizované 

evropské technické normy; lze použít také další evropské dokumenty pro posuzování. 

Podle nařízení o stavebních výrobcích se postupuje v případě stavebních výrobků, na něž byla vydána 

harmonizovaná evropská technická norma nebo evropské technické posouzení, pokud tyto dokumenty 

neexistují, je třeba ověřit, zda je výrobek zařazen do národního předpisu o posuzování shody. 

  

zpět na přehled 
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5.47 Zákon č. 22/1997 Sb.,  

o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů 

 

 

 

Zákon mj. upravuje 

 způsob stanovování technických požadavků na výrobky, které by mohly ve zvýšené míře ohrozit zdraví 

nebo bezpečnost osob, majetek nebo životní prostředí, popřípadě jiný veřejný zájem, (dále jen "oprávněný 

zájem"), 

 práva a povinnosti osob, které uvádějí na trh nebo distribuují, popřípadě uvádějí do provozu výrobky, které 

by mohly ve zvýšené míře ohrozit oprávněný zájem.  

Zákon rozumí výrobkem jakoukoliv věc, která byla vyrobena, vytěžena nebo jinak získána bez ohledu na 

stupeň jejího zpracování a je určena k uvedení na trh jako nová nebo použitá.  

Vláda stanoví prováděcími předpis výrobky, které představují zvýšenou míru ohrožení oprávněného zájmu a 

u kterých proto musí být posouzena shoda (tzv. stanovené výrobky), a stanoví technické požadavky na 

stanovené výrobky. 

  

zpět na přehled 



 
 

 

 www.koncepceBIM.cz 

 

107 

Analýza platných právních předpisů v souvislosti s 

implementací BIM do českého stavebnictví 

 

5.48 Nařízení vlády č. 163/2002 Sb.,  

kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky 

 

 

 

Podle tohoto nařízení je stavebním výrobkem každý výrobek nebo sestava určené 

pro trvalé zabudování do staveb, pokud jejich vlastnosti mohou ovlivnit alespoň 

jeden ze základních požadavků na stavby uvedených v příloze č. 1 k tomuto nařízení, 

(dále jen "výrobek"), kdy trvalým zabudováním výrobku do stavby je takové 

zabudování, při kterém se vyjmutím nebo výměnou výrobku trvale mění vlastnosti 

stavby, přičemž vyjmutí nebo výměna výrobku je stavební prací. Stanovenými 

výrobky jsou stavební výrobky uvedené v příloze č. 2 k tomuto nařízení.  

Nařízení vlády č. 163/2002 Sb., bude zrušeno po přijetí zákona o stavebních výrobcích. 

  

zpět na přehled 
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5.49 Nařízení vlády č. 176/2008 Sb.,  

o technických požadavcích na strojní zařízení 
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5.50 Nařízení vlády č. 133/2005 Sb.,  

o technických požadavcích na provozní a technickou propojenost 
evropského železničního systému 
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5.51 Nařízení vlády č. 25/2003 Sb.,  

kterým se stanoví technické požadavky na účinnost nových 
teplovodních kotlů spalujících kapalná nebo plynná paliva 
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5.52 Nařízení vlády č. 9/2002 Sb.,  

kterým se stanoví technické požadavky na výrobky z hlediska emisí 
hluku 

 

 

 

Stanovenými výrobky podle tohoto nařízení jsou mj. stavební stroje a zařízení. 
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5.53 Nařízení vlády č. 173/1997 Sb.,  

kterým se stanoví vybrané výrobky k posuzování shody 

 

 

 

Stanovenými výrobky podle tohoto nařízení jsou zejména lešení, automobilové 

jeřáby, požární technika. 

 

  

zpět na přehled 
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5.54 Zákon č. 90/216 Sb.,  

o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh 

 

 

 

Zákon mj. upravuje způsob stanovení vybraných výrobků k posuzování shody a 

technických požadavků, které musí výrobky splňovat. 

Zákon zapracovává některé směrnice Evropského parlamentu a Rady o harmonizaci právních předpisů 

členských států týkajících se dodávání vybraných skupin výrobků na trh a dozoru nad nimi. U výrobků, které 

jsou v souladu s těmito předpisy stanoveny prováděcími nařízeními vlády, upravuje posuzování shody 

výrobků. 

Prováděcími nařízení vlády k tomuto zákonu mj. jsou: 

 
  

zpět na přehled 
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5.55 Nařízení vlády č. 219/2016 Sb.,  

o posuzování shody tlakových zařízení při jejich dodávání na trh 
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5.56 Nařízení vlády č. 122/2016 Sb.,  

o posuzování shody výtahů a jejich bezpečnostních komponent 
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5.57 Nařízení vlády č. 120/2016 Sb.,  

o posuzování shody měřidel při jejich dodávání na trh 
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5.58 Nařízení vlády č. 119/2016 Sb.,  

o posuzování shody jednoduchých tlakových nádob při jejich dodávání 
na trh 
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5.59 Nařízení vlády č. 118/2016 Sb.,  

o posuzování shody elektrických zařízení určených pro používání v 
určitých mezích napětí při jejich dodávání na trh 
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5.60 Nařízení vlády č. 117/2016 Sb.,  

o posuzování shody výrobků z hlediska elektromagnetické 
kompatibility při jejich dodávání na trh 
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5.61 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)  

2016/424 ze dne 9. března 2016 
o lanových dráhách a o zrušení směrnice 2000/9/ES 

Nařízení se vztahuje na nové lanové dráhy určené pro dopravu osob, na změny 

lanových drah vyžadující nové schválení a na dílčí systémy a bezpečnostní prvky pro 

lanové dráhy. Stanoví pravidla pro uvádění na trh a volný pohyb dílčích systémů a 

bezpečnostních prvků pro lanové dráhy. Obsahuje rovněž pravidla pro navrhování 

a výstavbu nových lanových drah a jejich uvedení do provozu. 

Lanová dráha je rozdělena do infrastruktury a dílčích systémů, které uvádí příloha I nařízení. Lanové dráhy a 

jejich infrastruktura, dílčí systémy a bezpečnostní prvky musí splňovat základní požadavky uvedené v příloze 

II nařízení, které se na ně vztahují. Postupy posuzování shody pro dílčí systémy a bezpečnostní prvky uvádí 

příloha III nařízení.  

  

zpět na přehled 
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5.62 Zákon č. 102/2001 Sb.,  

o obecné bezpečnosti výrobků a o změně některých zákonů  
(zákon o obecné bezpečnosti výrobků), ve znění pozdějších předpisů  

 

 

 

Kromě regulovaných výrobků z harmonizované oblasti a stanovených výrobků posuzovaných podle určených 

technických norem se do staveb zabudovávají i jiné výrobky.  

Pokud požadavky na bezpečnost výrobků nebo omezení rizik, která jsou spojená s užíváním výrobků, 

nestanoví přímo použitelné předpisy Evropské unie, nebo speciální právní předpisy které přejímají požadavky 

stanovené právem Evropských společenství, nebo zvláštní národní právní předpis uplatní se požadavky 

zákona č. 102/2001 Sb.. 

Účelem tohoto zákona je zajistit, v souladu s právem Evropských společenství, aby výrobky uváděné na trh 

nebo do oběhu byly z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví pro spotřebitele bezpečné. 

Výrobkem pro účely tohoto zákona je jakákoliv movitá věc, která byla vyrobena, vytěžena nebo jinak získána 

bez ohledu na stupeň jejího zpracování a je určena k nabídce spotřebiteli nebo lze rozumně předvídat, že 

bude užívána spotřebiteli, včetně věci poskytnuté v rámci služby, a to i v případě, že nebyla určena k nabídce 

spotřebiteli, pokud je tato věc dodávána v rámci podnikatelské činnosti úplatně nebo bezúplatně, a to jako 

věc nová nebo použitá či upravená. 

Bezpečným výrobkem je výrobek, který za běžných nebo rozumně předvídatelných podmínek užití 

nepředstavuje po dobu stanovenou výrobcem nebo po dobu obvyklé použitelnosti nebezpečí, nebo jehož 

užití představuje pro spotřebitele vzhledem k bezpečnosti a ochraně zdraví pouze minimální nebezpečí při 

užívání výrobku. 

Jestliže zvláštní právní předpis, kterým se stanoví požadavky na bezpečnost výrobku nebo na omezení rizik, 

která jsou s výrobkem při jeho užívání spojena, stanoví pouze některá hlediska bezpečnosti, ostatní hlediska 

se posuzují podle tohoto zákona. 

Pokud se bezpečnost výrobku nestanoví podle zvláštních právních předpisů, posuzuje se bezpečnost výrobku 

podle 

a) české technické normy, která přejímá příslušnou evropskou normu, na níž zveřejnila Komise Evropských 

společenství odkaz v Úředním věstníku Evropských společenství, 

b) české technické normy, která přejímá jinou příslušnou evropskou normu,  

c) národní technické normy členského státu Evropské unie, ve kterém je výrobek uveden na trh, 

d) doporučení Komise stanovující pokyny pro posuzování bezpečnosti výrobku, 

e) pravidel správné praxe bezpečnosti výrobku uplatňovaných v příslušném oboru, 

f) stavu vědy a techniky, 
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 www.koncepceBIM.cz 

 

122 

Analýza platných právních předpisů v souvislosti s 

implementací BIM do českého stavebnictví 

 

g) rozumného očekávání spotřebitele týkajícího se bezpečnosti. 

Výrobek uváděný na trh musí výrobce opatřit průvodní dokumentací nutné k jeho převzetí a k užívání. 

Výrobce musí výrobek označit informacemi umožňujícími posouzení rizik spojených s jeho užíváním nebo 

jakýmikoliv informacemi, které mají vztah k bezpečnosti výrobku, dále údaji potřebnými k identifikaci výrobce 

a výrobku, popřípadě série výrobku. Jedná se údaje týkající se vlastnosti výrobku, jeho životnosti, složení, 

způsobu balení, návodu na jeho montáž a uvedení do provozu, dostupnosti, způsobu užívání včetně vymezení 

prostředí užití, způsobu označení, způsobu provedení a označení výstrah, návodu na údržbu a likvidaci; údaje 

a informace musí být vždy uvedeny v českém jazyce. 
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5.63 Zákon č. 133/1985 Sb.,  

o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů 

 

 

 

§ 99: Autorizovaný inženýr nebo technik, kterému byla udělena autorizace pro požární 

bezpečnost staveb (dále jen "autorizovaná osoba"), je při realizaci technických 

podmínek požární ochrany staveb stanovených prováděcím právním předpisem 

vydaným podle § 24 odst. 3 oprávněn použít postup odlišný od postupu, který stanoví 

česká technická norma nebo jiný technický dokument upravující podmínky požární 

ochrany. Při použití takového postupu však musí autorizovaná osoba dosáhnout 

alespoň stejného výsledku, kterého by dosáhla při postupu podle prováděcího 

právního předpisu vydaného podle § 24 odst. 3. 

§ 24 Ministerstvo  

 na vyžádání hasičského záchranného sboru kraje poskytuje odbornou a metodickou pomoc při posuzování 

dokumentace staveb a technologií zvláštního významu 

 je dotčeným orgánem při posuzování zralosti projektů společného zájmu energetické infrastruktury a 

uplatňuje závazné stanovisko v společném územním a stavebním řízení pro stavby projektů společného 

zájmu energetické infrastruktury z hlediska požární ochrany. 

(2) Ministerstvo je oprávněno stanovit prováděcím právním předpisem technické podmínky požární ochrany 

technologií, podmínky požární bezpečnosti výrobků a činností, u nichž hrozí nebezpečí vzniku požárů a 

technické podmínky požární techniky, věcných prostředků požární ochrany a požárně bezpečnostních 

zařízení. 

(3) Ministerstvo stanoví prováděcím právním předpisem technické podmínky požární ochrany pro 

navrhování, výstavbu nebo užívání staveb, a to za účelem omezení rozvoje a šíření ohně a kouře ve stavbě, 

omezení šíření požáru na sousední stavby, evakuace osob a zvířat v případě ohrožení stavby požárem nebo 

při požáru a umožnění účinného a bezpečného zásahu jednotek požární ochrany. Pro podrobnější vymezení 

těchto podmínek lze využít hodnot a postupů stanovených českou technickou normou nebo jiným 

technickým dokumentem upravujícím podmínky požární ochrany staveb. 
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5.64 Vyhláška č. 34/2016 Sb.,  

o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty 
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5.65 Vyhláška č. 23/2008 Sb.,  

o technických podmínkách požární ochrany staveb 

 

 

 

Vyhláška stanoví technické podmínky požární ochrany pro navrhování, provádění a 

užívání stavby. Při navrhování stavby musí být vymezeny požární úseky a určena 

pravděpodobná intenzita případného požáru v těchto požárních úsecích nebo jejich 

částech (dále jen „požární riziko“) v souladu s touto vyhláškou a s českými 

technickými normami uvedenými v příloze č. 1. Vyhláška stanoví požadavky požární 

ochrany pro jednotlivé části staveb a pro jednotlivé druhy staveb. 

  

zpět na přehled 
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5.66 Vyhláška č. 246/2001 Sb.,  

o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního 
požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci) 

 

 

 

  

zpět na přehled 



 
 

 

 www.koncepceBIM.cz 

 

127 

Analýza platných právních předpisů v souvislosti s 

implementací BIM do českého stavebnictví 

 

5.67 Nařízení vlády č. 172/2001 Sb.,  

k provedení zákona o požární ochraně 

 

 

 

  

zpět na přehled 
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5.68 Vyhláška č. 202/1999 Sb.,  

kterou se stanoví technické podmínky požárních dveří, kouřotěsných 
dveří a kouřotěsných požárních dveří 

 

 
 
 
  

zpět na přehled 
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5.69 Zákon č. 406/2000 Sb.,  

o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů 

 

 

 

Zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie (zejména energetické směrnice) 

a stanoví mj. některá opatření pro zvyšování hospodárnosti užití energie a povinnosti 

fyzických a právnických osob při nakládání s energií. 

Energetickou náročností budovy rozumí zákon vypočtené množství energie nutné pro pokrytí potřeby energie 

spojené s užíváním budovy, zejména na vytápění, chlazení, větrání, úpravu vlhkosti vzduchu, přípravu teplé 

vody a osvětlení. 

Budovou s téměř nulovou spotřebou energie je budova s velmi nízkou energetickou náročností, jejíž spotřeba 

energie je ve značném rozsahu pokryta z obnovitelných zdrojů. 

§ 7 Snižování energetické náročnosti budov 

V případě výstavby nové budovy je stavebník povinen plnit požadavky na energetickou náročnost budovy 

podle prováděcího právního předpisu a při podání žádosti o stavební povolení, žádosti o společné povolení, 

kterým se stavba umisťuje a povoluje, žádosti o změnu stavby před jejím dokončením s dopadem na její 

energetickou náročnost nebo ohlášení stavby doložit průkazem energetické náročnosti budovy splnění 

požadavků na energetickou náročnost budovy s téměř nulovou spotřebou energie. 

Tento požadavek je uplatňován postupně, v závislosti na osobě stavebníka (orgány veřejné moci – ostatní 

stavebníci) a určeném datu tak, že od 1.ledna 2020 se požadavek na energetických standard téměř nulové 

spotřeby energie vztahuje na všechny nové budovy. 

Zákon stanoví výjimky pro určité budovy, které nemusí plnit požadavky na energetickou náročnost (kulturní 

památky, budovy důležité pro obranu státu a další). 

V případě větší změny dokončené budovy jsou stavebník, vlastník budovy nebo společenství vlastníků 

jednotek povinni plnit požadavky na energetickou náročnost budovy podle prováděcího právního předpisu; 

splnění požadavků jsou povinni doložit průkazem energetické náročnosti budovy při podání žádosti o 

stavební povolení, žádosti o společné povolení, kterým se stavba umisťuje a povoluje, žádosti o změnu stavby 

před jejím dokončením s dopadem na její energetickou náročnost nebo ohlášení stavby.  

§ 9 Energetický audit 

Stanoví podmínky, kdy je stavebník, společenství vlastníků jednotek nebo vlastník budovy povinen zajistit 

zpracování energetického auditu pro budovu.  

§ 9a Energetický posudek 
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Stanoví podmínky, kdy je stavebník, společenství vlastníků jednotek nebo vlastník budovy povinen zajistit 

zpracování energetického posudku pro budovu. 
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5.70 Vyhláška č. 78/2013 Sb.,  

o energetické náročnosti budov ve znění vyhlášky č. 230/2015 Sb. 

 

 

 

Vyhláška stanoví 

a) nákladově optimální úroveň požadavků na energetickou náročnost budovy pro nové budovy, větší změny 

dokončených budov, jiné než větší změny dokončených budov a pro budovy s téměř nulovou spotřebou 

energie, 

b) metodu výpočtu energetické náročnosti budovy, 

c) vzor posouzení technické, ekonomické a ekologické proveditelnosti alternativních systémů dodávek 

energie, 

d) vzor stanovení doporučených opatření pro snížení energetické náročnosti budovy, 

e) vzor a obsah průkazu a způsob jeho zpracování a 

f) umístění průkazu v budově. 

Příloha č. 1 vyhlášky Parametry a hodnoty referenční budovy, referenční hodnoty pro měněné stavební prvky 

obálky budovy a referenční hodnoty pro měněné technické systémy budovy 

Příloha č. 2 vyhlášky Klasifikační třídy energetické náročnosti budovy 

Zavádějí se klasifikační třídy pro budovy A až G.  

Příloha č. 3 vyhlášky Faktory primární energie hodnocené budovy 

Příloha č. 4 vyhlášky Vzor průkazu energetické náročnosti budovy 

Vyhláška využívá odkazy na technické normy (9 ČSN, ČSN EN, ČSN EN ISO) formou poznámek pod čarou. 
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5.71 Vyhláška č. 480/2012 Sb.,  

o energetickém auditu a energetickém posudku, ve znění vyhlášky 
309/2016 Sb. 

 

 

 

Vyhláška stanoví rozsah a obsah energetického auditu a energetického posudku a 

způsob jejich zpracování. 

Příloha č. 1 vyhlášky Vzor evidenčního listu energetického auditu 

Příloha č. 2 vyhlášky Soupis základních údajů o energetických vstupech 

Příloha č. 3 vyhlášky Vlastní zdroj energie 

Příloha č. 4 vyhlášky Celková energetická bilance 

Příloha č. 5 vyhlášky Ekonomické vyhodnocení 

Příloha č. 6 vyhlášky Ekologické vyhodnocení 

Příloha č. 7 vyhlášky Vzory Evidenčního listu energetického posudku 

Příloha č. 8 vyhlášky Posouzení nákladů a přínosů při zpracování energetického posudku podle § 9a odst. 1 

písm. b), c) nebo d) zákona 

Příloha č. 9 vyhlášky Postup při zpracování energetického posudku podle § 9a odst. 1 písm. e) zákona 
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5.72 Vyhláška č. 197/2007 Sb.,  

kterou se stanoví pravidla pro vytápění a dodávku teplé vody, měrné 
ukazatele spotřeby tepelné energie pro vytápění a pro přípravu teplé 
vody a požadavky na vybavení vnitřních tepelných zařízení budov 
přístroji regulujícími dodávku tepelné energie konečným 
spotřebitelům, ve znění vyhlášky č. 237/2014 Sb. 

 

 

 

Vyhláška stanoví 

a) pravidla pro vytápění a dodávku teplé vody, 

b) měrné ukazatele spotřeby tepla pro vytápění a pro přípravu teplé vody, 

c) požadavky na vybavení vnitřních tepelných zařízení budov měřicí a indikační technikou a zařízeními 

regulujícími dodávku tepelné energie konečným spotřebitelům, 

d) rozsah vybavení vnitřních tepelných zařízení budov přístroji registrujícími dodávku tepelné energie. 

Příloha č. 1 vyhlášky Výpočtové vnitřní teploty a relativní vlhkosti vnitřního vzduchu v otopném období ve 

vytápěných místnostech 

Příloha č. 2 vyhlášky Měrné ukazatele spotřeby tepelné energie na vytápění a přípravu teplé vody bytů, 

nebytových prostor a společných prostor bytových budov 

Příloha č. 3 vyhlášky Stanovení měrného ukazatele spotřeby tepelné energie na vytápění a na přípravu teplé 

vody nebytových budov 

Vyhláška využívá odkazy na technické normy (3 ČSN, ČSN EN) formou poznámek pod čarou. 
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5.73 Návrh novely zákona o hospodaření energií 

Návrh novely zákona o hospodaření energií by předložen Ministerstvem průmyslu 

a obchodu - mj. z důvodu výtek Evropské komise pro nesprávné převzetí evropské 

energetické směrnice a z důvodu rozporu mezi zákonem č. 406/2000 Sb., a jeho 

prováděcí vyhláškou č. 78/2013 – poprvé v roce 2017.  

K jeho přijetí nedošlo, z důvodu ukončení volebního období Poslanecké sněmovny.  

Nový návrh byl připraven Ministerstvem průmyslu a obchodu v roce 2018, po projednání ve vládě byl 

předložen Poslanecké sněmovně (20. 2. 2019). Sněmovna odmítla návrh MPO na projednání návrhu novely 

ve zkráceném režimu. V Poslanecké sněmovně je novela zákona č. 406/2000 Sb., projednávána jako sněmovní 

tisk 413.  

Po přijetí novely zákona se předpokládá vydání nové vyhlášky o energetické náročnosti budov (MPO). Je 

žádoucí, aby novela zákona a nová prováděcí vyhláška nabyly účinnosti do konce roku 2019 (vzhledem k 

tomu, že od 1. 1. 2020 se bude požadavek na energetický standard budov s téměř nulovou spotřebou energie 

týkat všech budov, tedy i rodinných domů.  

Návrh novely zákona mění definici budovy s téměř nulovou spotřebou energií, a to formu oznamovacího 

požadavku na podmiňovací způsob (Budovou s téměř nulovou spotřebou energie je budova s velmi nízkou 

energetickou náročností, jejíž spotřeba energie by měla být ve značném rozsahu pokryta z obnovitelných 

zdrojů.) Mění dosavadní úzce striktní způsob dalšího vzdělávání energetických specialistů do formy podobné 

systému celoživotního vzdělávání členů ČKAIT. Upravuje povinnost umísťování PENB na budovách (týká se 

budov často navštěvovaných veřejností). Novela částečně odstraňuje nesrovnalost v požadavcích českých 

právních předpisů proti evropským energetickým směrnicím. Energetické směrnice EU požadují (a 

požadovaly vždy) jediný dokument pro budovy (certifikát energetické náročnosti), české právní předpisy 

zavedly 3 dokumenty pro budovy: PENB, energetický audit a energetický posudek. Energetický audit pro 

budovy bude zrušen a bude vyžadován pouze pro energetická hospodářství velkých podniků. 
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5.74 Nová energetická směrnice EU 

V Úředním věstníku Evropské unie z 19. 6. 2018 (číslo L 156) byla publikována nová 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU)  

2018/844 ze dne 30. května 2018,  

kterou se mění Směrnice 2010/31/EU o energetické náročnosti budov a Směrnice 

2012/27EU o energetické účinnosti.  

Unie chce do roku 2050 vytvořit postupnými kroky udržitelný, konkurenceschopný, 

bezpečný a dekarbonizovaný energetický systém. K tomu mají sloužit stanovené 

krátkodobé (rok 2030), střednědobé (rok 2040) a dlouhodobé (rok 2050) cíle.  

Nové požadavky se týkají zejména technických systémů budov, elektromobility a ukazatele připravenosti 

budov pro chytrá řešení. Nové budovy, a tam, kde to bude proveditelné, i stávající budovy, musí být vybaveny 

samoregulačními zařízeními pro individuální regulaci teploty v místnostech nebo vytápěných zónách. V 

nových nebytových budovách a ve stávajících nebytových budovách procházejících větší změnou dokončené 

budovy, které mají více než 10 parkovacích míst, musí být instalována nejméně jedna dobíjecí stanice pro 

elektrická vozidla a kabelovody nejméně pro každé páté parkovací místo. Do 1. ledna 2025 členské státy 

stanoví požadavky týkající se instalace minimálního počtu dobíjecích stanic do nebytových budov s více než 

dvaceti parkovacími místy. 

U nových bytových domů a stávajících bytových domů procházejících větší změnou dokončené budovy, které 

mají více než 10 parkovacích míst, musí být instalovány kabelovody pro každé parkovací místo, aby byla v 

pozdější fázi umožněna instalace dobíjecích stanic pro elektrická vozidla. Členské státy zváží potřebu 

soudržných politik pro budovy, tzv. měkkou mobilitu a zelenou mobilitu a pro územní plánování. 

Členské státy stanoví požadavky, kterými zajistí, aby nebytové budovy s otopnou soustavou či kombinovaným 

systémem pro vytápění a větrání o jmenovitém výkonu vyšším než 290 kW byly v technicky a ekonomicky 

proveditelných případech do roku 2025 vybaveny systémem automatizace a kontroly/řízení budov. V případě 

bytových domů se ponechává na uvážení členských států, zda uplatní obdobné požadavky. Stejné požadavky 

uplatní členské státy u budov s klimatizačními systémy či s kombinovanými systémy pro klimatizaci a větrání. 

Směrnice ukládá členským státům povinnost vytvořit dlouhodobou strategii změn dokončených bytových i 

nebytových budov, a to tak, aby členské státy disponovaly nejpozději v roce 2050 energeticky vysoce účinným 

fondem budov bez emisí uhlíku, který bude splňovat požadavky na budovy s téměř nulovou spotřebou 

energie. Dlouhodobá strategie bude obsahovat orientační dílčí cíle pro roky 2030 a 2040. Dříve, než členský 

stát předloží dlouhodobou strategii změn dokončených budov Evropské komisi, uspořádá na toto téma 

veřejnou diskuzi.  

Členské státy musí provést transpozici nové energetické směrnice do svých národních právních řádů do 10. 

března 2020. 
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5.75 Zákon č. 258/2000 Sb.,  

o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, 
ve znění pozdějších předpisů 

 

 

 

Zákon upravuje: 

a) práva a povinnosti fyzických a právnických osob v oblasti ochrany a podpory veřejného zdraví, 

b) soustavu orgánů ochrany veřejného zdraví, jejich působnost a pravomoc, 

c) úkoly dalších orgánů veřejné správy v oblastech ochrany a podpory veřejného zdraví a hodnocení 

asnižování hluku z hlediska dlouhodobého průměrného hlukového zatížení životního prostředí. 

Veřejným zdravím je zdravotní stav obyvatelstva a jeho skupin. Tento zdravotní stav je určován souhrnem 

přírodních, životních a pracovních podmínek a způsobem života. 

Ochrana veřejného zdraví je souhrn činností a opatření k vytváření a ochraně zdravých životních a pracovních 

podmínek a zabránění šíření infekčních a hromadně se vyskytujících onemocnění, ohrožení zdraví v 

souvislosti s vykonávanou prací, vzniku nemocí souvisejících s prací a jiných významných poruch zdraví a 

dozoru nad jejich zachováním.  

Ohrožením veřejného zdraví je stav, při kterém jsou obyvatelstvo nebo jeho skupiny vystaveny nebezpečí, z 

něhož míra zátěže rizikovými faktory přírodních, životních nebo pracovních podmínek překračuje obecně 

přijatelnou úroveň a představuje významné riziko poškození zdraví. 

Zákon mimo jiné stanoví: 

 požadavky na péči o životní a zdravotní podmínky 

 hygienické požadavky na vodu, koupališt a sauny 

 hygienické požadavkyna školní, výchovná a  vzdělávací zařízení, na venkovní hrací plochy 

 hygienické požadavky na provoz zdravotnických zařízení a zařízení sociálních služeb 

 hygienické požadavky na ubytovací služby,  

 hygienické požadavky na předměty běžného užívání, 

 požadavky na ochranu před hlukem, vibracemi a neionizujícím zářením 

 požadavky na ochranu zdraví při práci 
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5.76 Vyhláška č. 38/2001 Sb.,  

o hygienických požadavcích na výrobky určené pro styk s potravinami 
a pokrmy, ve znění pozdějších předpisů 
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5.77 Vyhláška č. 106/2001 Sb.,  

o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti, ve znění 
pozdějších předpisů 

 

 

 

Vyhláška upravuje hygienické požadavky na umístění, prostorové podmínky a funkční členění staveb 

a zařízení, včetně jejich vybavení, a na ubytování, osvětlení, úklid, zásobování vodou, odstraňování odpadů a 

odpadních vod, stravování a režim dne zotavovacích akcí.  
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5.78 Vyhláška č. 6/2003 Sb.,  

kterou se stanoví hygienické limity chemických, fyzikálních a 
biologických ukazatelů pro vnitřní prostředí pobytových místností 
některých staveb 

 

 

 

Vyhláška stanoví hygienické limity chemických, fyzikálních a biologických ukazatelů pro vnitřní prostředí 

pobytových místností staveb zařízení pro výchovu a vzdělávání, vysokých škol, škol v přírodě, staveb pro 

zotavovací akce, staveb zdravotnických zařízení léčebně preventivní péče, ústavů sociální péče, ubytovacích 

zařízení, staveb pro obchod a staveb pro shromažďování většího počtu osob. 

Při provozu v pobytových místnostech musí být drženy stanovené mikroklimatické podmínky, limitní 

koncentrace chemických faktorů a prachu ve vnitřním prostředí staveb a limity výskytu mikroorganismů. 
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5.79 Vyhláška č. 137/2004 Sb.,  

o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní 
a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných, ve znění 
vyhlášky č. 602/2006 Sb. 
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5.80 Vyhláška č. 252/2004 Sb.,  

kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a 
četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů 

 

 

 

Vyhláška mimo jiné upravuje hygienické limity mikrobiologických, biologických, fyzikálních, chemických a 

organoleptických ukazatelů jakosti pitné vody, včetně pitné vody balené a teplé vody dodávané potrubím 

užitkové vody nebo vnitřním vodovodem, které jsou konstrukčně propojeny směšovací baterií s vodovodním 

potrubím pitné vody („teplá voda“), jakož i vody teplé vyráběné z individuálního zdroje pro účely osobní 

hygieny zaměstnanců. 
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5.81 Vyhláška č. 409/2005 Sb.,  

o hygienických požadavcích na výrobky přicházejícími do přímého 
styku s vodou a na úpravu vody, ve znění pozdějších předpisů 

 

 

 

Výrobky přicházející do přímého styku s vodou musí být vyrobeny v souladu se správnou výrobní praxí tak, 

aby za obvyklých a předvídatelných podmínek používání nedocházelo k přenosu jejich složek do vody v 

množství, které by mohlo být nebezpečné pro lidské zdraví, nebo způsobit nežádoucí změny ve složení vody, 

popřípadě ovlivnit její senzorické vlastnosti; nesmějí obsahovat patogenní mikroorganismy, být zdrojem 

mikrobiálního nebo jiného znečištění vody a obsahovat radioaktivní látky nad limity stanovené zvláštním 

právním předpisem. 
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5.82 Vyhláška č. 410/2005 Sb.,  

o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a 
provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, ve znění 
pozdějších předpisů 

 

 

 

Vyhláška stanoví hygienické požadavky na prostorové podmínky, vybavení, provoz, osvětlení, vytápění, 

mikroklimatické podmínky, zásobování vodou a úklid mateřských škol, základních a středních škol, 

konzervatoří, vyšších odborných škol, základních uměleckých škol a jazykových škol s právem státní jazykové 

zkoušky a školských zařízení zařazených do rejstříku škol a školských zařízení, s výjimkou zařízení pro další 

vzdělávání pedagogických pracovníků, školských poradenských zařízení a zařízení školního stravování, a dále 

zařízení sociálně výchovné činnosti a zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc. Tato vyhláška se vztahuje 

i na provozování živnosti péče o dítě do 3 let věku v denním režimu a živnosti mimoškolní výchova a 

vzdělávání, je-li živnost provozována v provozovně.  
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5.83 Vyhláška č. 394/2006 Sb.,  

kterou se stanoví práce s ojedinělou a krátkodobou expozicí azbestu a 
postup při určení ojedinělé a krátkodobé expozice těchto prací 
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5.84 Vyhláška č. 561/2006 Sb.,  

o stanovení seznamu aglomerací pro účely hodnocení a snižování 
hluku 

 

 

 

Seznam aglomerací pro hodnocení a snižování hluku z hlediska dlouhodobého průměrného hlukového 

zatížení životního prostředí včetně grafického znázornění jejich vymezení uvádí příloha vyhlášky. 
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5.85 Vyhláška č. 238/2011 Sb.,  

o stanovení hygienických požadavků na koupaliště, sauny a hygienické 
limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch, ve znění 
pozdějších předpisů 

 

 

 

Vyhláška mimo jiné upravuje: 

 požadavky na členění, vybavení a provoz přírodních nebo umělých koupališť nebo sauny, 

 hygienické limity mikrobiologických a fyzikálních ukazatelů jakosti vody v přírodních koupalištích, 

 mezní a nejvyšší mezní hodnoty mikrobiologických, fyzikálních a chemických ukazatelů jakosti vody 

ke koupání v umělém koupališti a ochlazování v sauně, mikroklimatické podmínky, hygienické 

požadavky na členění, vybavení a provoz umělých koupališť a saun a požadavky na jakost a vydatnost 

zdroje vody pro umělé koupaliště a sauny, 

 hygienické limity mikrobiologického, parazitologického a chemického znečištění písku v pískovištích 

na venkovních hracích plochách. 
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5.86 Nařízení vlády č. 272/2011 Sb.,  

o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění 
pozdějších předpisů 

 

 

 

Nařízení upravuje: 

a) hygienické limity hluku a vibrací na pracovištích, způsob jejich zjišťování a hodnocení a minimální rozsah 

opatření k ochraně zdraví zaměstnance, 

b) hygienické limity hluku pro chráněný venkovní prostor, chráněné venkovní prostory staveb a chráněné 

vnitřní prostory staveb, 

c) hygienické limity vibrací pro chráněné vnitřní prostory staveb, 

d) způsob měření a hodnocení hluku a vibrací pro denní a noční dobu. 
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5.87 Vyhláška č. 306/2012 Sb.,  

o podmínkách předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a o 
hygienických požadavcích na provoz zdravotnických zařízení a ústavů 
sociální péče, ve znění vyhlášky č. 244/2017 Sb. 

 

 

 

Vyhláška mimo jiné upravuje hygienické požadavky na úklid všech prostor zdravotnických zařízení a ústavů 

sociální péče, manipulaci s prádlem, manipulaci s odpadem v těchto zařízeních nebo malování místností 

zdravotnických zařízení. 
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5.88 Nařízení vlády č. 291/2015 Sb.,  

o ochraně zdraví před neionizujícím zářením, ve znění pozdějších 
předpisů 

 

 

 

Nařízení upravuje 

 nejvyšší přípustné hodnoty neionizujícího záření pro zaměstnance a fyzické osoby v komunálním 

prostředí, způsob jeho zjišťování, hodnocení expozice, minimální rozsah informací o ochraně zdraví 

při práci a minimální rozsah opatření k ochraně zdraví zaměstnance, 

 podmínky technické dokumentace laserů, zabezpečení jejich provozování a chodu, 

 označení míst, ve kterých nelze vyloučit expozici zaměstnance a fyzické osoby v komunálním 

prostředí překračující nejvyšší přípustné hodnoty 
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5.89 Vyhláška č. 315/2018 Sb.,  

o strategickém hlukovém mapování 

 

 

 

Vyhláška upravuje mezní hodnoty hlukových ukazatelů, jejich výpočet pro hluk 

vytvářený silniční, železniční a leteckou dopravou a hluk pocházející ze zařízení 

upravených zákonem o integrované prevenci, základní požadavky na obsah 

strategických hlukových map a akčních plánů, podrobnosti ke způsobu informování 

veřejnosti o strategických hlukových mapách, o přípravě návrhů akčních plánů 

a účasti veřejnosti na ní a o vypracovaných akčních plánech. 

Strategická hluková mapa obsahuje mapovou, tabulkovou a textovou část, popisující stávající hlukovou 

situaci, počet osob, staveb pro bydlení, škol a lůžkových zdravotnických zařízení vystavených hodnotám 

hlukových ukazatelů stanoveným v příloze č. 2 vyhlášky v oblasti, pro kterou se pořizuje strategická hluková 

mapa. Základní požadavky na obsah strategických hlukových map jsou upraveny v příloze č. 2 vyhlášky. 
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5.90 Zákon č. 274/2001 Sb.,  

o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně 
některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění 
pozdějších předpisů 

 

 

 

Tento zákon upravuje některé vztahy vznikající při rozvoji, výstavbě a provozu vodovodů a kanalizací 

sloužících veřejné potřebě, přípojek na ně, jakož i působnost orgánů územních samosprávných celků 

a správních úřadů na tomto úseku. 

Vodovody a kanalizace pro veřejnou potřebu se zřizují a provozují ve veřejném zájmu. 

Zákon se vztahuje na: 

a) vodovody a kanalizace, pokud je trvale využívá alespoň 50 fyzických osob, nebo pokud průměrná denní 

produkce z ročního průměru pitné nebo odpadní vody za den je 10 m3 a více, 

b) každý vodovod nebo kanalizaci, které provozně souvisejí s vodovody a kanalizacemi podle písmene a). 

Zákon se nevztahuje na 

a) vodovody sloužící k rozvodu jiné než pitné vody, 

b) oddílné kanalizace sloužící k odvádění povrchových vod vzniklých odtokem srážkových vod, 

c) vodovody a kanalizace nebo jejich části, na které není připojen alespoň 1 odběratel. 

Obecné technické požadavky na výstavbu vodovodů a kanalizací 

§ 11 Vodovody 

(1) Vodovody musí být navrženy a provedeny tak, aby bylo zabezpečeno dostatečné množství zdravotně 

nezávadné pitné vody pro veřejnou potřebu ve vymezeném území a aby byla zabezpečena nepřetržitá 

dodávka pitné vody pro odběratele. Je-li vodovod jediným zdrojem pro zásobování požární vodou, musí 

splňovat požadavky požární ochrany na zajištění odběru vody k hašení požáru, je-li to technicky možné. 

(2) Potrubí vodovodu pro veřejnou potřebu včetně jeho přípojek a na ně napojených vnitřních rozvodů nesmí 

být propojeno s vodovodním potrubím z jiného zdroje vody, než je vodovod pro veřejnou potřebu. 

(3) Vodovody musí být chráněny proti zamrznutí, poškození vnějšími vlivy, vnější a vnitřní korozi a proti 

vnikání škodlivých mikroorganismů, chemických a jiných látek zhoršujících kvalitu pitné vody. Další technické 

požadavky na stavby vodovodů stanoví prováděcí právní předpis. 

§ 12 Kanalizace 

(1) Kanalizace musí být navrženy a provedeny tak, aby negativně neovlivnily životní prostředí, aby byla 

zabezpečena dostatečná kapacita pro odvádění a čištění odpadních vod z odkanalizovávaného území a aby 

bylo zabezpečeno nepřetržité odvádění odpadních vod od odběratelů této služby. Současně musí být 
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zajištěno, aby bylo omezováno znečišťování recipientů způsobované dešťovými přívaly. Kanalizace musí být 

provedeny jako vodotěsné konstrukce, musí být chráněny proti zamrznutí a proti poškození vnějšími vlivy. 

Další požadavky na čištění odpadních vod včetně požadavků na projektovou dokumentaci, výstavbu a provoz 

kanalizací a čistíren odpadních vod stanoví prováděcí právní předpis. 

(2) Stoky pro odvádění odpadních vod, s výjimkou dešťových stok, jakož i kanalizační přípojky musí být při 

souběhu a křížení uloženy hlouběji než vodovodní potrubí pro rozvod pitné vody. Výjimku může povolit 

vodoprávní úřad za předpokladu, že bude provedeno takové technické opatření, které zamezí možnosti 

kontaminace pitné vody vodou odpadní, a to při běžném provozu i v případě poruchy kanalizace. 

§ 23 Ochranná pásma vodovodních řadů a kanalizačních stok 

(1) K bezprostřední ochraně vodovodních řadů a kanalizačních stok před poškozením se vymezují ochranná 

pásma vodovodních řadů a kanalizačních stok. 

(2) Ochrannými pásmy se rozumí prostor v bezprostřední blízkosti vodovodních řadů a kanalizačních stok 

určený k zajištění jejich provozuschopnosti. Ochranná pásma vodních zdrojů podle zvláštního zákona tímto 

nejsou dotčena. 

(3) Ochranná pásma jsou vymezena vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí nebo kanalizační 

stoky na každou stranu 

a) u vodovodních řadů a kanalizačních stok do průměru 500 mm včetně, 1,5 m, 

b) u vodovodních řadů a kanalizačních stok nad průměr 500 mm, 2,5 m, 

c) u vodovodních řadů nebo kanalizačních stok o průměru nad 200 mm, jejichž dno je uloženo v hloubce větší 

než 2,5 m pod upraveným povrchem, se vzdálenosti podle písmene a) nebo b) od vnějšího líce zvyšují o 

1,0 m. 

(4) Výjimku z ochranného pásma uvedeného v odstavci 3 může povolit v odůvodněných případech 

vodoprávní úřad. Při povolování výjimky přihlédne vodoprávní úřad k technickým možnostem řešení při 

současném zabezpečení ochrany vodovodního řadu nebo kanalizační stoky a k technickobezpečnostní 

ochraně zájmů dotčených osob. 

(5) V ochranném pásmu vodovodního řadu nebo kanalizační stoky lze 

a) provádět zemní práce, stavby, umísťovat konstrukce nebo jiná podobná zařízení či provádět činnosti, které 

omezují přístup k vodovodnímu řadu nebo kanalizační stoce nebo které by mohly ohrozit jejich technický 

stav nebo plynulé provozování, 

b) vysazovat trvalé porosty, 

c) provádět skládky mimo skládek jakéhokoliv odpadu, 

d) provádět terénní úpravy, 

jen s písemným souhlasem vlastníka vodovodu nebo kanalizace, popřípadě provozovatele. 

Státní správu na úseku vodovodů a kanalizací vykonávají obecní úřady obcí s rozšířenou působností a újezdní 

úřady na území vojenských újezdů jako vodoprávní úřady. 
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5.91 Vyhláška č. 428/2001 Sb.,  

kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích 
pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o 
vodovodech a kanalizacích)ve znění pozdějších předpisů 

 

 

 

Tato vyhláška mimo jiné upravuje: 

 rozsah a způsob zpracování plánu rozvoje vodovodů a kanalizací a stanovenou elektronickou podobu, 

formát a obsah předávaných aktualizací plánu rozvoje, 

 způsob a obsah vedení majetkové evidence vodovodů a kanalizací, jejich provozní evidence a 

evidence vybraných údajů o vodovodech a kanalizacích, včetně způsobu předávání vybraných údajů 

z majetkové a provozní evidence vodovodů a kanalizací, 

 stanovený formát žádosti o povolení k provozování vodovodu nebo kanalizace a příbuzný obor k 

oboru vodovody a kanalizace, 

 technické požadavky na stavbu vodovodů, 

 požadavky na čištění odpadních vod, požadavky na projektovou dokumentaci k čištění odpadních 

vod, požadavky na výstavbu a provoz čistíren odpadních vod a požadavky na jejich projektovou 

dokumentaci a požadavky na výstavbu a provoz stokové sítě. 

 

§ 10 Výkresová dokumentace vodovodu nebo kanalizace 

§ 15 Technické požadavky na stavbu vodovodů 

§ 16, 17 a 18 Požadavky na projektovou dokumentaci, výstavbu a provoz čistíren odpadních vod 

§ 19 požadavky na projektovou dokumentaci, výstavbu a provoz stokové sítě 

§ 24 Náležitosti kanalizačního řádu 
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5.92 Zákon č. 262/2006 Sb.,  

zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů 

 

 

 

Tento zákon upravuje zejména právní vztahy vznikající při výkonu závislé práce mezi 

zaměstnanci a zaměstnavateli; tyto vztahy jsou vztahy pracovněprávními. 
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5.93 Nařízení vlády č. 361/2007 Sb.,  

kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění 
pozdějších předpisů 

 

 

 

Nařízení mimo jiné upravuje: 

 rizikové faktory pracovních podmínek, jejich členění, metody a způsob jejich zjišťování, hygienické 

limity, 

 způsob hodnocení rizikových faktorů z hlediska ochrany zdraví zaměstnance,  

 minimální rozsah opatření k ochraně zdraví zaměstnance, 

 bližší hygienické požadavky na pracoviště a pracovní prostředí, 

 bližší požadavky na způsob organizace práce a pracovních postupů při zátěži teplem nebo chladem, 

při práci s chemickými látkami, směsmi, prachem, olovem, azbestem, biologickými činiteli a při 

fyzické zátěži, 

 bližší požadavky na práci se zobrazovacími jednotkami, 

 některá opatření pro případ zdolávání mimořádné události, při které dochází ke zvýšení expozice na 

úroveň, která může vést k bezprostřednímu ohrožení zdraví nebo života zaměstnance exponovaného 

chemické látce, směsi nebo prachu, 

 rozsah informací k ochraně zdraví při práci s olovem, při nadměrné expozici chemickým 

karcinogenům, mutagenům nebo látkám toxickým pro reprodukci, s biologickými činiteli a při fyzické 

zátěži.  
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5.94 Zákon č. 309/2006 Sb.,  

kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany 
zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní 
vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů 

 

 

 

Zákon upravuje v návaznosti na zákoník práce, další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v 

pracovněprávních vztazích a zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo 

pracovněprávní vztahy. 

Zákon dále upravuje další úkoly zadavatele stavby, jejího zhotovitele, popřípadě fyzické osoby, která se podílí 

na zhotovení stavby, a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi. 

Koordinátorem je fyzická nebo právnická osoba určená zadavatelem stavby k provádění stanovených činností 

při přípravě stavby, popřípadě při realizaci stavby na staveništi. Koordinátorem může být určena fyzická 

osoba, která splňuje stanovené předpoklady odborné způsobilosti.  

Budou-li na staveništi působit zaměstnanci více než jednoho zhotovitele, je zadavatel stavby povinen písemně 

určit jednoho nebo více koordinátorů s přihlédnutím k druhu a velikosti stavby a její náročnosti na koordinaci 

opatření k zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce na staveništi. Koordinátor podle věty první musí být 

určen při přípravě stavby od zahájení prací na zpracování projektové dokumentace pro stavební řízení do 

jejího předání zadavateli stavby a při realizaci stavby od převzetí staveniště prvním zhotovitelem do převzetí 

dokončené stavby zadavatelem stavby. Činnosti koordinátora při přípravě stavby a při její realizaci mohou 

být vykonávány toutéž osobou. 
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5.95 Nařízení vlády č. 591/2006 Sb.,  

o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci na staveništích, ve znění nařízení 136/2016 Sb. 

 

 

 

Nařízení upravuje: 

a) bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, 

b) náležitosti oznámení o zahájení prací, 

c) práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví a 

d) další činnosti, které je koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi povinen provádět 

při přípravě a realizaci stavby, 

e) bližší požadavky na obsah a rozsah plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi. 
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5.96 Nařízení vlády č. 592/2006 Sb.,  

o podmínkách akreditace a provádění zkoušek z odborné způsobilosti, 
ve znění nařízení 136/2016 Sb. 

 

 

 

Nařízení stanoví: 

a) požadavky pro udělení, pozastavení, změnu nebo zrušení akreditace pro provádění zkoušek odborné 

způsobilosti a periodických zkoušek (dále jen „akreditace“) podnikající fyzické nebo právnické osoby, 

b) zkušební okruhy teoretických znalostí a praktických dovedností pro zkoušku z odborné způsobilosti a 

periodickou zkoušku, 

c) obsah a způsob provedení zkoušky z odborné způsobilosti a periodické zkoušky, jejich organizaci, 

průběh, hodnocení a podmínky pro opravu těchto zkoušek, jakož i náležitosti osvědčení o úspěšném vykonání 

uvedených zkoušek, 

d) vedení dokumentace a evidence držitelem akreditace o stanovených termínech zkoušek, o jejich 

změnách, o vykonaných zkouškách odborné způsobilosti a periodických zkouškách, včetně zasílání informací 

o jejich výsledku. 

Osvědčení o získání odborné způsobilosti je mimo jiné vyžadováno k výkonu činnosti koordinátora 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi. 
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5.97 Nařízení vlády č. 339/2017 Sb.,  

o bližších požadavcích na způsob organizace práce a pracovních 
postupů při práci v lese a na pracovištích obdobného charakteru 
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5.98 Nařízení vlády č. 375/2017 Sb.,  

o vzhledu, umístění a provedení bezpečnostních značek a značení 
a zavedení signálů 
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5.99 Zákon č. 17/92 Sb.,  

o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů 

 

 

 

Zákon vymezuje základní pojmy a stanoví základní zásady ochrany životního 

prostředí a povinnosti právnických a fyzických osob při ochraně a zlepšování stavu 

životního prostředí a při využívání přírodních zdrojů; vychází přitom z principu trvale 

udržitelného rozvoje. 

Životním prostředím je vše, co vytváří přirozené podmínky existence organismů včetně člověka a je 

předpokladem jejich dalšího vývoje. Jeho složkami jsou zejména ovzduší, voda, horniny, půda, organismy, 

ekosystémy a energie. 

Ekosystém je funkční soustava živých a neživých složek životního prostředí, jež jsou navzájem spojeny 

výměnou látek, tokem energie a předáváním informací a které se vzájemně ovlivňují a vyvíjejí v určitém 

prostoru a čase. 

Ekologická stabilita je schopnost ekosystému vyrovnávat změny způsobené vnějšími činiteli a zachovávat své 

přirozené vlastnosti a funkce. 

Únosné zatížení území je takové zatížení území lidskou činností, při kterém nedochází k poškozování 

životního prostředí, zejména jeho složek, funkcí ekosystémů nebo ekologické stability. 

Trvale udržitelný rozvoj společnosti je takový rozvoj, který současným i budoucím generacím zachovává 

možnost uspokojovat jejich základní životní potřeby a přitom nesnižuje rozmanitost přírody a zachovává 

přirozené funkce ekosystémů. 

Přírodní zdroje jsou ty části živé nebo neživé přírody, které člověk využívá nebo může využívat k uspokojování 

svých potřeb. 

Obnovitelné přírodní zdroje mají schopnost se při postupném spotřebovávání částečně nebo úplně 

obnovovat, a to samy nebo za přispění člověka. Neobnovitelné přírodní zdroje spotřebováváním zanikají. 

Znečišťování životního prostředí je vnášení takových fyzikálních, chemických nebo biologických činitelů do 

životního prostředí v důsledku lidské činnosti, které jsou svou podstatou nebo množstvím cizorodé pro dané 

prostředí. 

Poškozování životního prostředí je zhoršování jeho stavu znečišťováním nebo jinou lidskou činností nad míru 

stanovenou zvláštními předpisy. 

Ochrana životního prostředí zahrnuje činnosti, jimiž se předchází znečišťování nebo poškozování životního 

prostředí, nebo se toto znečišťování nebo poškozování omezuje a odstraňuje. Zahrnuje ochranu jeho 

jednotlivých složek, druhů organismů nebo konkrétních ekosystémů a jejich vzájemných vazeb, ale i ochranu 

životního prostředí jako celku. 
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Ekologická újma je ztráta nebo oslabení přirozených funkcí ekosystémů, vznikající poškozením jejich složek 

nebo narušením vnitřních vazeb a procesů v důsledku lidské činnosti. 

Území nesmí být zatěžováno lidskou činností nad míru únosného zatížení.  

Každý je povinen, především opatřeními přímo u zdroje, předcházet znečišťování nebo poškozování životního 

prostředí a minimalizovat nepříznivé důsledky své činnosti na životní prostředí. 

Každý, kdo využívá území nebo přírodní zdroje, projektuje, provádí nebo odstraňuje stavby, je povinen takové 

činnosti provádět jen po zhodnocení jejich vlivů na životní prostředí a zatížení území, a to v rozsahu 

stanoveném tímto zákonem a zvláštními předpisy. 

Každý, kdo poškozováním životního prostředí nebo jiným protiprávním jednáním způsobil ekologickou újmu, 

je povinen obnovit přirozené funkce narušeného ekosystému nebo jeho části. Není-li to možné nebo z 

vážných důvodů účelné, je povinen ekologickou újmu nahradit jiným způsobem (náhradní plnění); není-li to 

možné, je povinen nahradit tuto újmu v penězích. Souběh těchto náhrad se nevylučuje. Způsob výpočtu 

ekologické újmy a další podrobnosti stanoví zvláštní předpis. 

  



 
 

 

 www.koncepceBIM.cz 

 

163 

Analýza platných právních předpisů v souvislosti s 

implementací BIM do českého stavebnictví 

 

5.100 Zákon č. 114/1992 Sb.,  

o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů 

 

 

 

Ochranou přírody a krajiny se podle tohoto zákona rozumí dále vymezená péče státu 

a fyzických i právnických osob o volně žijící živočichy, planě rostoucí rostliny a jejich 

společenstva, o nerosty, horniny, paleontologické nálezy a geologické celky, péče o 

ekologické systémy a krajinné celky, jakož i péče o vzhled a přístupnost krajiny. 

§ 12 Ochrana krajinného rázu a přírodní park 

Zásahy do krajinného rázu, zejména umisťování a povolování staveb, mohou být prováděny pouze s ohledem 

na zachování významných krajinných prvků, zvláště chráněných území, kulturních dominant krajiny, 

harmonické měřítko a vztahy v krajině. 

K umisťování a povolování staveb, jakož i jiným činnostem, které by mohly snížit nebo změnit krajinný ráz, je 

nezbytný souhlas orgánu ochrany přírody. Podrobnosti ochrany krajinného rázu může stanovit ministerstvo 

životního prostředí obecně závazným právním předpisem. 

§ 44 Závazné stanovisko k některým činnostem ve zvláště chráněných územích 

(1) Bez závazného stanoviska orgánu ochrany přírody nelze učinit ohlášení stavby, vydat územní rozhodnutí, 

územní souhlas, stavební povolení, rozhodnutí o změně užívání stavby, kolaudační souhlas, je-li spojen se 

změnou stavby, povolení k odstranění stavby či k provedení terénních úprav podle stavebního zákona, 

povolení k nakládání s vodami a k vodním dílům, povolení k některým činnostem či udělit souhlas podle 

vodního zákona na území národního parku nebo chráněné krajinné oblasti. 

§ 67 Povinnosti investorů 

1) Ten, kdo v rámci výstavby nebo jiného užívání krajiny zamýšlí uskutečnit závažné zásahy, které by se mohly 

dotknout zájmů chráněných podle částí druhé, třetí a páté tohoto zákona (dále jen "investor"), je povinen 

předem zajistit na svůj náklad provedení hodnocení vlivu zamýšleného zásahu na tyto chráněné zájmy 27). V 

případě pochybností o závažnosti zásahu a jeho rozsahu z hlediska zájmů chráněných tímto zákonem může 

ten, kdo jej zamýšlí uskutečnit, požádat o stanovisko příslušný orgán ochrany přírody. Orgán ochrany přírody 

vydá odůvodněné stanovisko k závažnosti zásahu a rozsahu dotčených zájmů chráněných tímto zákonem do 

30 dnů ode dne doručení žádosti. Součástí hodnocení podle věty první je návrh opatření k vyloučení nebo 

alespoň zmírnění negativního vlivu na obecně nebo zvláště chráněné části přírody, nebo návrh náhradních 

opatření. Náležitosti hodnocení stanoví Ministerstvo životního prostředí vyhláškou. 
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5.101 Vyhláška č. 395/1992 Sb.,  

kterou se provádějí některá ustanovení zákona České národní rady 
č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny 

 

 

 

Vyhláška vymezuje pojmy územního systému ekologické stability krajiny (dále jen "systém ekologické 

stability") 

Plán systému ekologické stability je podkladem pro projekty systému ekologické stability podle § 4, provádění 

pozemkových úprav, pro zpracování územně plánovací dokumentace, pro lesní hospodářské plány a pro 

vodohospodářské a jiné dokumenty ochrany a obnovy krajiny. Zpracování plánu systému ekologické stability 

provádějí odborně způsobilé osoby.  

Projekty k vytváření systému ekologické stability (dále jen "projekty") jsou souborem přírodovědné, 

technické, ekonomické, organizační a majetkoprávní dokumentace; jsou nezbytným podkladem zejména k 

provádění pozemkových úprav. 

Podkladem pro zpracování projektu je schválená územně plánovací dokumentace nebo plán systému 

ekologické stability. 

Zpracování projektů provádějí odborně způsobilé osoby. 

Příloha č. V vyhlášky obsahuje seznam národních přírodních rezervací. 
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5.102 Vyhláška č. 142/2018 Sb.,  

o náležitostech posouzení vlivu záměru a koncepce na evropsky 
významné lokality a ptačí oblasti a o náležitostech hodnocení vlivu 
závažného zásahu na zájmy ochrany přírody a krajiny 
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5.103 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 

 

 

 

Zákon upravuje posuzování vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví a postup fyzických osob, právnických 

osob, správních orgánů a územních samosprávných celků (obcí a krajů) při tomto posuzování. 

Posuzování vlivů na životní prostředí podléhají v tomto zákoně vymezené záměry a koncepce, jejichž 

provedení by mohlo závažně ovlivnit životní prostředí. 

Účelem posuzování vlivů na životní prostředí je získat objektivní odborný podklad pro vydání rozhodnutí, 

popřípadě opatření podle zvláštních právních předpisů, a přispět tak k udržitelnému rozvoji společnosti. 

Předmětem posuzování jsou záměry uvedené v příloze zákona.  

Oznamovatel je povinen předložit oznámení záměru příslušnému úřadu v předepsané formě a obsahu a 

s předepsanou dokumentací. Příslušný úřad smluvně zajistí zpracování posudku oprávněnou osobou. 

Příslušný úřad vydá na základě dokumentace, vyjádření k ní podaných, veřejného projednání a posudku 

závazné stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí ve lhůtě do 30 dnů ode dne 

obdržení posudku. Náležitosti stanoviska uvádí příloha zákona. 

Při posuzování záměru povolovaného podle stavebního zákona (dále jen „stavební záměr“) povolovaného ve 

společném územním a stavebním řízení s posouzením vlivů na životní prostředí nebo v územním řízení s 

posouzením vlivů na životní prostředí (dále jen „řízení s posouzením vlivů“) postupuje příslušný úřad v 

součinnosti s úřadem příslušným k vedení řízení s posouzením vlivů (dále jen „stavební úřad“). 

Zpracovávat dokumentaci, posudek, oznámení a vyhodnocení jsou oprávněny jen fyzické osoby, které jsou 

držiteli autorizace v oblasti posuzování vlivů na životní prostředí. 
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5.104 Vyhláška č. 353/2004 Sb.,  

kterou se stanoví bližší podmínky osvědčení o odborné způsobilosti 
pro oblast posuzování vlivů na veřejné zdraví, postup při jejich 
ověřování a postup při udělování a odnímání osvědčení 

 

 

 

Osvědčení o odborné způsobilosti pro oblast posuzování vlivů na veřejné zdraví uděluje Ministerstvo 

zdravotnictví. Odborná způsobilost pro oblast posuzování vlivů na veřejné zdraví se ověřuje zkouškou 

odborné způsobilosti. Odbornou způsobilost ověřuje Ministerstvo zdravotnictví.  
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5.105 Nařízení vlády č. 283/2016 Sb.,  

o stanovení prioritních dopravních záměrů 

 

 

 

Prioritní dopravní záměry jsou uvedeny v příloze nařízení vlády. 
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5.106 Vyhláška č. 453/2017 Sb.,  

o odborné způsobilosti a o úpravě některých dalších otázek 
souvisejících s posuzováním vlivů na životní prostředí 
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5.107 Zákon č. 185/2001 Sb.,  

o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů 

 

 

 

Zákon upravuje: 

a) pravidla pro předcházení vzniku odpadů a pro nakládání s nimi při dodržování 

ochrany životního prostředí, ochrany lidského zdraví a trvale udržitelného rozvoje 

a při omezování nepříznivých dopadů využívání přírodních zdrojů a zlepšování 

účinnosti tohoto využívání, 

b) práva a povinnosti osob v odpadovém hospodářství a 

c) působnost orgánů veřejné správy v odpadovém hospodářství. 

Zákon se nevztahuje na nakládání s nekontaminovanou zeminou a jiným přírodním materiálem vytěženým 

během stavební činnosti, pokud je zajištěno, že materiál bude použit ve svém přirozeném stavu pro účely 

stavby na místě, na kterém byl vytěžen. 

Podle zákona se rozumí 

odpadem – každá movitá věc, které se osoba zbavuje nebo má úmysl nebo povinnost se jí zbavit. 

původcem odpadů – právnická osoba nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání, při jejichž činnosti vznikají 

odpady, nebo právnická osoba nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání, které provádějí úpravu odpadů 

nebo jiné činnosti, jejichž výsledkem je změna povahy nebo složení odpadů, a dále obec od okamžiku, kdy 

nepodnikající fyzická osoba odpad odloží na místě k tomu určeném; obec se současně stane vlastníkem 

tohoto odpadu; 

skladováním odpadů – přechodné soustřeďování odpadů v zařízení k tomu určeném po dobu nejvýše 3 let 

před jejich využitím nebo 1 roku před jejich odstraněním; 

skládkou – zařízení zřízené v souladu se zvláštním právním předpisem21) a provozované ve třech na sebe 

bezprostředně navazujících fázích provozu, včetně zařízení provozovaného původcem odpadů za účelem 

odstraňování vlastních odpadů a zařízení určeného pro skladování odpadů; 

recyklací odpadů – jakýkoliv způsob využití odpadů, kterým je odpad znovu zpracován na výrobky, materiály 

nebo látky pro původní nebo jiné účely jejich použití, včetně přepracování organických materiálů; recyklací 

odpadů není energetické využití a zpracování na výrobky, materiály nebo látky, které mají být použity jako 

palivo nebo zásypový materiál. 

Původce je povinen pro účely nakládání s odpadem zařadit odpad zařadit podle Katalogu odpadů vydávaného 

Ministerstvem životního prostředí. Povinnosti původců odpadů stanoví tento zákon. 
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§ 35 Povinnosti při nakládání s odpady z azbestu 

(1) Původce odpadů obsahujících azbest a oprávněná osoba, která nakládá s odpady obsahujícími azbest, jsou 

povinni zajistit, aby při tomto nakládání nebyla z odpadů do ovzduší uvolňována azbestová vlákna nebo 

azbestový prach a aby nedošlo k rozlití kapalin obsahujících azbestová vlákna. 

(2) Odpady obsahující azbestová vlákna nebo azbestový prach lze ukládat pouze na skládky k tomu určené. 

Odpady musí být upraveny, zabaleny, případně po uložení na skládku okamžitě zakryty. Provozovatel skládky 

je povinen zajistit, aby se částice azbestu nemohly uvolňovat do ovzduší. 

(3) Ministerstvo stanoví prováděcím právním předpisem požadavky na ukládání odpadů z azbestu na skládky. 

Každý má při své činnosti nebo v rozsahu své působnosti povinnost předcházet vzniku odpadů, omezovat 

jejich množství a nebezpečné vlastnosti. Odpady, jejichž vzniku nelze zabránit, musí být využity, případně 

odstraněny způsobem, který neohrožuje lidské zdraví a životní prostředí a který je v souladu s tímto zákonem 

a se zvláštními právními předpisy. 

Sedimenty vytěžené z koryt vodních toků a vodních nádrží, pokud jsou odpadem, je možné využívat na 

zemědělském půdním fondu, na povrchu terénu a k zavážení podzemních prostor nebo jako stavební 

materiál; za splnění požadavků zvláštních právních předpisů. 

Obec může stanovit obecně závaznou vyhláškou systém nakládání se stavebními odpady produkovanými na 

jejím katastrálním území nepodnikajícími fyzickými osobami. 
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5.108 Vyhláška č. 383/2001 Sb.,  

o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů 

 

 

 

Vyhláška mimo jiné upravuje: 

 provozování zařízení k využívání, odstraňování, sběru nebo výkupu odpadů 

 nakládání s vybranými výrobky, vybranými odpady a vybranými zařízeními 

 způsob vedení průběžné evidence odpadů 

 provozní řád skládky 
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5.109 Vyhláška č. 294/2005 Sb.,  

o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na 
povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech 
nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů 

 

 

 

Vyhláška upravuje: 

a) technické požadavky na skládky odpadů a podmínky jejich provozování, 

b) seznam odpadů, které je zakázáno ukládat na skládku, případně které lze ukládat na skládku pouze za 

určitých podmínek, 

c) způsob hodnocení odpadů podle vyluhovatelnosti a mísitelnosti a způsob prokazování přijatelnosti odpadu 

do zařízení k využívání a odstraňování odpadů, 

d) technické požadavky pro nakládání s odpady vzniklými při spalování nebezpečných odpadů, 

e) požadavky na ukládání odpadů z azbestu na skládky, 

f) požadavky na dočasné skladování kovové rtuti, 

g) požadavky na ukládání odpadů jako technologického materiálu na zajištění skládky, 

h) způsob vytváření a čerpání finanční rezervy; 

a dále stanoví 

i) technické požadavky a podmínky pro využívání odpadů na povrchu terénu. 

Vyhláška rozumí 

inertním odpadem – odpad, který nemá nebezpečné vlastnosti a u něhož za normálních klimatických 

podmínek nedochází k žádným významným fyzikálním, chemickým nebo biologickým změnám, 

sedimentem – materiál vytěžený z vodních nádrží, vodních ploch a koryt vodních toků vzniklý převážně erozí 

půdy, s výjimkou materiálu, který byl těžen jako říční materiál, 

využíváním odpadů na povrchu terénu – rekultivace povrchu terénu, vyrovnávání terénních nerovností a 

jiné úpravy terénu, vytváření uzavíracích vrstev skládky, rekultivace uzavřených skládek, rekultivace odkališť, 

zavážení vytěžených lomů; využíváním odpadů na povrchu terénu není aplikace na zemědělskou půdu, 

rekultivací – uvedení místa zpravidla dotčeného lidskou činností do souladu s okolím a obnovení funkčnosti 

povrchu terénu ve vztahu k jeho původnímu užívání nebo nově zamýšlenému užívání, 

recyklátem ze stavebního a demoličního odpadu – materiálový výstup ze zařízení k využívání a úpravě 

stavebních a demoličních odpadů kategorie ostatní odpad a odpadů podobných stavebním a demoličním 

odpadům, spočívající ve změně zrnitosti a jeho roztřídění na velikostní frakce recyklovaného umělého 

kameniva v zařízeních k tomu určených. 
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§ 12 Obecné technické požadavky a podmínky pro využívání odpadů na povrchu terénu 

(1) Na povrchu terénu nelze využívat odpady nebezpečné, odpady kategorie ostatní odpad, které vznikly 

úpravou nebezpečných odpadů s výjimkou případů odstranění nebezpečných složek v odpadu, směsné 

komunální odpady, odpady uvedené v příloze č. 5 a výstupy z úpravy směsných komunálních odpadů. Na 

povrchu terénu dále nelze využívat stavební a demoliční odpady s výjimkou zeminy, jalové horniny, hlušiny, 

sedimentů, recyklátu ze stavebního a demoličního odpadu a vybouraných betonových nebo 

železobetonových bloků využívaných jako náhrada za lomový kámen k účelům, pro které není technicky 

možné využít recyklát ze stavebního a demoličního odpadu. Zákaz využívání stavebních a demoličních odpadů 

podle tohoto odstavce se nevztahuje na jejich využívání při uzavírání skládek k vytváření uzavírací těsnicí 

vrstvy skládky. 
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5.110 Nařízení vlády 352/2014 Sb.,  

o Plánu odpadového hospodářství České republiky pro období  
2015 – 2024 

 

 

 

Vláda vyhlašuje v souladu s právem Evropské unie závaznou část Plánu odpadového hospodářství České 

republiky pro období 2015-2024, uvedenou v příloze k tomuto nařízení. 

Strategické cíle odpadového hospodářství České republiky na období 2015 - 2024 

1. Předcházení vzniku odpadů a snižování měrné produkce odpadů. 

2. Minimalizace nepříznivých účinků vzniku odpadů a nakládání s nimi na lidské zdraví a životní prostředí. 

3. Udržitelný rozvoj společnosti a přiblížení se k evropské "recyklační společnosti". 

4. Maximální využívání odpadů jako náhrady primárních zdrojů a přechod na oběhové hospodářství. 

Stavební a demoliční odpady 

Za účelem splnění recyklačního cíle evropské rámcové směrnice o odpadech a přiblížení se "recyklační 

společnosti" zabezpečit: 

Cíl: 

Zvýšit do roku 2020 nejméně na 70 % hmotnosti míru přípravy k opětovnému použití a míru recyklace 

stavebních a demoličních odpadů a jiných druhů jejich materiálového využití, včetně zásypů, při nichž jsou 

materiály nahrazeny v souladu s platnou legislativou stavebním a demoličním odpadem kategorie ostatní s 

výjimkou v přírodě se vyskytujících materiálů uvedených v Katalogu odpadů pod katalogovým číslem 17 05 

04 (zemina a kamení). 

Cíl vychází ze směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/98/ES o odpadech. 

Zásady: 

a) Regulovat vznik stavebních a demoličních odpadů a nakládání s nimi s ohledem na ochranu lidského zdraví 

a životního prostředí. 

b) Maximálně využívat upravené stavební a demoliční odpady a recykláty ze stavebních a demoličních 

odpadů. 

Opatření: 

a) Legislativně stanovit podmínky pro řízení vzniku stavebních a demoličních odpadů a pro nakládání s nimi a 

tím minimalizovat nebezpečné složky a vlastnosti, přednostně zabezpečit využívání stavebních a 

demoličních odpadů a jejich recyklaci a zajišťovat vysokou kvalitu následného recyklátu. 
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b) Řídit se legislativou Evropské unie v oblasti „konce odpadu", a pokud nebude zpracován příslušný 

legislativní dokument na úrovni Evropské unie, pak vypracovat dokument přesně stanovující přechod 

recyklovaného stavebního a demoličního odpadu na výrobek. 

c) Legislativně zakotvit normy pro jakost recyklátů ze stavebních a demoličních odpadů. 

d) Zajistit povinné používání recyklátů splňujících požadované stavební normy, jako náhrady za přírodní 

zdroje, v rámci stavební činnosti financované z veřejných zdrojů, pokud je to technicky a ekonomicky 

možné. 

e) Zamezit využívání neupravených stavebních a demoličních odpadů, s výjimkou výkopových zemin a hlušin 

bez nebezpečných vlastností. 

f) Zjednodušit pravidla pro využívání upravených stavebních a demoličních odpadů a recyklátů z těchto 

odpadů na povrchu terénu při zachování vysoké míry ochrany životního prostředí a zdraví lidí. 

g) Legislativně vymezit rozsah druhů stavebních a demoličních odpadů vhodných k využití na povrchu terénu. 

h) Vypracovat dokument pro nakládání s odpady, které se v budoucnu v komoditě stavební odpady budou 

vyskytovat – plastová okna, izolační materiály ze zateplení budov a podobně s cílem jejich maximálního 

využití. 

Odpady s obsahem azbestu 

Cíl: 

Minimalizovat možné negativní účinky při nakládání s odpady s obsahem azbestu na lidské zdraví a životní 

prostředí. 

Opatření: 

a) Reflektovat na legislativní změny Evropské unie v oblasti nakládání s odpady azbestu s důrazem na ochranu 

zdraví lidí a životního prostředí. 

b) Vypracovat ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj a Ministerstvem zdravotnictví postup pro 

stavební úřady, jak v rámci stavebního řízení pro rekonstrukce a demolice staveb ovlivnit žádoucím 

způsobem manipulaci s odpady z azbestu. 

c) Provádět trvalou osvětu a kontrolu dodržování bezpečného nakládání a hygieny práce při nakládání s 

azbestem. Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví provede 

informační kampaň pro obyvatele a zajistí provádění kontrol příslušnými kontrolními orgány. 

d) Ekonomicky zvýhodnit odstraňování odpadů s obsahem azbestu. 

Program předcházení vzniku odpadů obsahuje mj. následující opatření: 

Zajistit vypracování průvodce předcházení vzniku odpadů ze stavebnictví pro výrobce stavebních materiálů, 

projektanty, investory, stavební firmy a občany a zveřejnit stavební materiály s obsahem nebezpečných látek 

a látek mající negativní vliv na lidské zdraví a životní prostředí. 
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Vypracovat odbornou analýzu aktuálního výskytu nebezpečných látek a materiálů ve stavebnictví s ohledem 

na snižování nebezpečných látek ve stavebním a demoličním odpadu a navrhnout jejich adekvátní náhrady 

bez omezení vlastností stavebních a konstrukčních materiálů a prvků. 

Vypracovat odbornou studii o možnostech používání jednotlivých materiálových a konstrukčních celků 

demolovaných staveb k původnímu nebo jinému účelu při zachování funkčnosti materiálu. 

Prosazovat zohledňování environmentálních aspektů se zaměřením na předcházení vzniku odpadů při 

zadávání zakázek z veřejného rozpočtu, například zohledňovat požadavky na environmentální systémy řízení, 

environmentální značení produktů a služeb, upřednostňování znovupoužitelných obalů a další; zohledňovat 

a upřednostňovat nabídky dokladující použití stavebních materiálů splňujících environmentální aspekty se 

zaměřením na předcházení vzniku odpadů (environmentální systémy řízení, dobrovolné dohody, 

environmentální značení); zohledňovat a upřednostňovat nabídky firem dokladující ve své činnosti použití 

"druhotných surovin" bezprostředně souvisejících s konkrétní zakázkou. 
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5.111 Vyhláška č. 93/2016 Sb.,  

o Katalogu odpadů 

 

 

 

Vyhláška stanoví 

a) Katalog odpadů (který uvádí v příloze), 

b) postup pro zařazování odpadu podle Katalogu odpadů a 

c) náležitosti návrhu obecního úřadu obce s rozšířenou působností na zařazení odpadu podle Katalogu 

odpadů. 

Stavební a demoliční odpady (včetně vytěžené zeminy z kontaminovaných míst) jsou v Katalogu odpadů 

zařazeny do skupiny 17.  

Původce odpadů nebo oprávněná osoba zařazují odpady pod šestimístná katalogová čísla druhů odpadů 

uvedená v Katalogu odpadů, v nichž první dvojčíslí označuje skupinu odpadů, druhé dvojčíslí podskupinu 

odpadů a třetí dvojčíslí druh odpadu. Podle odvětví, oboru nebo technologického procesu, v němž odpad 

vzniká, se nejdříve vyhledá odpovídající skupina, uvnitř skupiny potom podskupina odpadu. V dané 

podskupině se vyhledá název druhu odpadu s příslušným katalogovým číslem; při tom se volí co nejurčitější 

označení odpadu. 
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5.112 Zákon č. 76/2002 Sb.,  

o integrované prevenci a o omezování znečištění, o integrovaném 
registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o 
integrované prevenci), ve znění pozdějších předpisů 

 

 

 

Účelem zákona je dosáhnout vysoké úrovně ochrany životního prostředí jako celku uplatněním integrované 

prevence a omezování znečištění vznikajícího činnostmi uvedenými v příloze č. 1 k tomuto zákonu. 

Zákon 

a) stanoví povinnosti provozovatelů zařízení, 

b) upravuje postup při vydávání integrovaného povolení a další řízení a postupy týkající se integrovaného 

povolení, 

c) stanoví působnosti orgánů veřejné správy podle tohoto zákona, 

d) upravuje náležitosti systému výměny informací o nejlepších dostupných technikách, zřízení a činnost 

technických pracovních skupin a zveřejňování informací o nejlepších dostupných technikách, 

e) stanoví sankce za porušení povinností stanovených tímto zákonem, 

f) upravuje vedení informačního systému integrované prevence a stanoví jeho obsah. 

Žádost o vydání integrovaného povolení podává provozovatel zařízení správnímu úřadu, který je místně 

příslušný k vydání integrovaného povolení. Úřad si může k posouzení žádosti vyžádat zpracování odborného 

vyjádření k aplikaci nejlepších dostupných technik nebo ve zvláště složitých případech k celé žádosti. Odborné 

vyjádření může zpracovávat pouze odborně způsobilá osoba. Ministerstvo životního prostředí po dohodě s 

Ministerstvem průmyslu a obchodu nebo Ministerstvem zemědělství podle oblasti jejich působnosti zapíše s 

uvedením věcně vymezeného rozsahu odborné způsobilosti do Seznamu odborně způsobilých osob 

právnickou osobu nebo fyzickou osobu, která prokáže dostatečnou odbornou způsobilost a dostatečné 

technické, administrativní a organizační zázemí. O provedení tohoto zápisu vydá Ministerstvo životního 

prostředí odborně způsobilé osobě osvědčení. Seznam odborně způsobilých osob ministerstvo zveřejňuje ve 

Věstníku ministerstva a prostřednictvím informačního systému integrované prevence. 

Integrované povolení stanoví podmínky provozu zařízení, dále postupy a opatření zabezpečující plnění těchto 

podmínek. 
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5.113 Vyhláška č. 288/2013 Sb.,  

o provedení některých ustanovení zákona o integrované prevenci 

 

 

 

Vyhláška stanoví: 

a) vzor žádosti o vydání integrovaného povolení, rozsah a způsob jejího vyplnění, 

b) náležitosti základní zprávy, 

c) náležitosti obsahu odborného posouzení k udělení výjimky z úrovní emisí 

spojených s nejlepšími dostupnými technikami, 

d) vzor zprávy o plnění podmínek integrovaného povolení. 
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5.114 Zákon č 184/2006 Sb.,  

o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě 
(zákon o vyvlastnění), ve znění pozdějších předpisů 

 

 

 

Zákon upravuje podmínky 

a) odnětí nebo omezení vlastnického práva nebo práva odpovídajícího věcnému 

břemenu k pozemku nebo ke stavbě a přechod vlastnického práva nebo nabytí 

práva odpovídajícího věcnému břemenu k tomuto pozemku nebo stavbě pro 

dosažení účelu vyvlastnění stanoveného zvláštním zákonem, 

b) poskytnutí náhrady za odnětí nebo omezení vlastnického práva nebo práva odpovídajícího věcnému 

břemenu k pozemku nebo ke stavbě, 

c) zrušení odnětí nebo omezení vlastnického práva nebo práva odpovídajícího věcnému břemenu k pozemku 

nebo ke stavbě a navrácení těchto práv jejich dosavadnímu nositeli. 

Vyvlastnění a vyvlastňovací řízení upravená zvláštními právními předpisy1) nejsou tímto zákonem dotčena. 

Vyvlastnění je přípustné jen pro účel vyvlastnění stanovený zvláštním zákonem a jen jestliže veřejný zájem 

na dosažení tohoto účelu převažuje nad zachováním dosavadních práv vyvlastňovaného. Vyvlastnění není 

přípustné, je-li možno práva k pozemku nebo stavbě potřebná pro uskutečnění účelu vyvlastnění získat 

dohodou nebo jiným způsobem. Vyvlastnění lze provést jen v takovém rozsahu, který je nezbytný k dosažení 

účelu vyvlastnění stanoveného zvláštním zákonem. Veřejný zájem na vyvlastnění musí být prokázán ve 

vyvlastňovacím řízení. 
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5.115 Zákon č. 360/1992 Sb.,  

o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání 
autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění 
pozdějších předpisů 

 

 

 

Tento zákon upravuje 

a) postavení, práva a povinnosti autorizovaných architektů, 

b) postavení, práva a povinnosti autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, 

c) způsob a podmínky udělování autorizace, 

d) vznik, pravomoc a působnost České komory architektů a České komory autorizovaných inženýrů a techniků 

činných ve výstavbě a 

e) podmínky pro výkon vybraných činností ve výstavbě v souladu s právem Evropských společenství. 

Autorizací se pro účely tohoto zákona rozumí oprávnění fyzických osob k výkonu odborných činností ve 

výstavbě nebo odborných činností v souvislosti s prostorovými a funkčními změnami v území. Autorizace v 

příslušném oboru, popřípadě specializaci podle tohoto zákona opravňuje k výkonu vybraných činností ve 

výstavbě. Autorizovanými osobami jsou autorizovaný architekt, autorizovaný inženýr, autorizovaný technik. 

Zákon stanoví obory autorizace, způsob udělování autorizace, práva a povinnosti autorizovaných osob, 

působnost autorizovaných osob, povinnost uzavřít pojištění z odpovědnosti za škody způsobené výkonem 

vybrané činnosti, disciplinární odpovědnost autorizovaných osob. Vybrané činnosti ve výstavbě mohou v 

České republice vykonávat i osoby, které jsou státními příslušníky členského státu Evropské unie, které získaly 

potřebnou kvalifikaci k vybrané činnosti v jiném členském státě. 

Česká komora architektů a Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě jsou 

samosprávné stavovské organizace. Zákon stanoví působnost Komor a jejích orgánů. 

V souvislosti s digitalizací veřejné správy bude zákon novelizován. Je třeba vyřešit označování dokumentů 

zpracovaných autorizovanou osobou elektronickým podpisem, případně elektronickým razítkem (§ 13, odst. 

3: Autorizovaná osoba opatřuje dokumenty související s výkonem její činnosti vlastnoručním podpisem a 

otiskem razítka se státním znakem České republiky, jménem autorizované osoby, číslem, pod nímž je zapsána 

v seznamu autorizovaných osob vedeném Komorou a vyznačeným oborem, popřípadě specializací své 

autorizace.)  

Určité řešení v tomto směru ukazuje zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví, § 16: „Ověření odborné 

správnosti výsledku zeměměřické činnosti v elektronické podobě se provádí přiměřeně podle předcházejícího 

postupu. Výsledek zeměměřické činnosti v elektronické podobě fyzická osoba podepíše uznávaným 

elektronickým podpisem, připojí kvalifikovaný certifikát, na kterém je uznávaný elektronický podpis založen a 

který obsahuje údaje podle předcházejíc odstavce písm. a) až c), a opatří kvalifikovaným elektronickým 
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časovým razítkem. Kvalifikovaný certifikát, na kterém je založeno kvalifikované elektronické časové razítko, 

musí mít platnost nejméně 5 let od data ověření výsledku zeměměřické činnosti.“  

Sdělení č. 287/2004 Sb.,  
kterým se vyhlašuje seznam diplomů, osvědčení a jiných dokladů o 
formální kvalifikaci architekta udělovaných na území EU a institucí a 
orgánů, které je vydávají, ve znění pozdějších předpisů 
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5.116 Zákon č. 20/1987 Sb.,  

o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů 

 

 

 

Stát chrání kulturní památky jako nedílnou součást kulturního dědictví lidu, 

svědectví jeho dějin, významného činitele životního prostředí a nenahraditelné 

bohatství státu.  

Účelem zákona je vytvořit všestranné podmínky pro další prohlubování politickoorganizátorské a kulturně 

výchovné funkce státu při péči o kulturní památky, o jejich zachování, zpřístupňování a vhodné využívání, aby 

se podílely na rozvoji kultury, umění, vědy a vzdělávání, formování tradic a vlastenectví, na estetické výchově 

pracujících a tím přispívaly k dalšímu rozvoji společnosti. 

Péče státu o kulturní památky státní památkové péče zahrnuje činnosti, opatření a rozhodnutí, jimiž orgány 

a odborná organizace státní památkové péče v souladu se společenskými potřebami zabezpečují zachování, 

ochranu, zpřístupňování a vhodné společenské uplatnění kulturních památek. Ostatní orgány státní správy a 

jiné organizace spolupracují v oboru své působnosti s orgány a odbornou organizací státní památkové péče a 

pomáhají jim při plnění jejich úkolů. 

§ 12 Oznamovací povinnost vlastníka kulturní památky (s odkazem na stavební zákon) 

§ 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, prodejnímu stánku, 

konstrukci a zařízení pro slavnostní výzdobu a osvětlení budov, jejichž umístění nepřesáhne 30 po sobě 

jdoucích dnů, změně stavby, terénním úpravám, umístění nebo odstranění 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. 
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(4) V územním řízení, při vydání územního souhlasu a v řízení o povolení staveb, změn staveb, terénních 

úprav, umístění nebo odstranění zařízení, odstranění stavby a udržovacích prací, prováděném v souvislosti s 

úpravou území, na němž uplatňuje svůj zájem státní památková péče, nebo v souvislosti s obnovou nemovité 

kulturní památky, popřípadě se stavbou, změnou stavby, terénními úpravami, umístěním nebo odstraněním 

zařízení, odstraněním stavby nebo udržovacími pracemi na nemovitosti podle odstavce 2, rozhoduje 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. V souladu se závazným stanoviskem 

uvedených správních orgánů rozhoduje stavební úřad také ve společném územním a stavebním řízení podle 

stavebního zákona. 

(5) Lze-li zamýšlenou obnovu nemovité kulturní památky podle odstavce 1, popřípadě stavbu, změnu stavby, 

terénní úpravy, 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 projektant 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. 

§ 8 Ochrana a užívání kulturních památek 

§ 9 Obnova kulturních památek (k § 14 zákona) 

§ 22 Provádění archeologických výzkumů 

§ 25 a další: Orgány a státní organizace památkové péče 

§ 107 Ochranné pásmo 
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5.117 Vyhláška č. 66/1988 Sb.,  

kterou se provádí zákon ČNR č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, 
ve znění pozdějších předpisů 

 

 

 

Vyhláška upravuje prohlašování movitých a nemovitých věcí za kulturní památky, zřízení památkové zóny, 

evidenci kulturních památek, ochranu a užívání kulturních památek, vydání závaznéhostanoviska pro 

přípravu a obnovu památky, restaurování památky, poskytnutí příspěvku na zachování a obnovu kulturní 

památky, ochranné pásmo, úkoly a oprávnění památkové inspekce. 
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5.118 Vyhláška č. 187/2007 Sb.,  

kterou se stanoví obsah a náležitosti plánu území s archeologickými 
nálezy 

 

 

 

Vyhláška obsahuje technické požadavky na formu obsah textové a grafické části plánu území s 

archeologickými nálezy. 
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5.119 Vyhláška č. 420/2008 Sb.,  

kterou se stanoví náležitosti a obsah plánu ochrany památkových 
rezervací a památkových zón 

 

 

 

Vyhláška obsahuje technické požadavky na formu obsah textové a grafické části plánu ochrany památkových 

rezervací a památkových zón 

V současné době Ministerstvo kultury ČR připravilo návrh nového zákona o ochraně památkového fondu a 

o změně zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů (zákon o ochraně 

památkového fondu)a návrh novely zákona o státní památkové péči. Oba návrhy jsou v legislativním 

procesu. Po jejich přijetí lze předpokládat novely, resp. náhrady provádějících předpisů. 
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5.120 Zákon č. 263/2016 Sb.,  

atomový zákon, ve znění zákona 183/2017 Sb. 

 

 

 

Činností související s využíváním jaderné energie zákon rozumí mj. projektování, 

umísťování, výstavbu, uvádění do provozu, provoz, provádění změny nebo 

vyřazování z provozu jaderného zařízení.  

Projektem jaderného zařízení zákon rozumí dokumentovaný návrh jaderného zařízení a postupy a návody 

pro činnosti související s využíváním jaderné energie během životního cyklu tohoto jaderného zařízení.  

Zákon používá termín dokumentace (83x). Termín projekt/ projektování/ projektován používá 54x – ve 

významu návrh, dokumentace, projektová dokumentace, navrhování, navržen; což je v rozporu s terminologií 

platných stavebních předpisů.  

Zejména § 46 Požadavky na projekt jaderného zařízení a projektování jaderného zařízení: 

(1) Jaderné zařízení musí být projektováno tak, aby po celou dobu jeho životního cyklu byla zajištěna jaderná 

bezpečnost, radiační ochrana, monitorování radiační situace, zvládání radiační mimořádné události, 

zabezpečení a nešíření jaderných zbraní. 

(2) Projekt jaderného zařízení musí …  

(3) Při projektování jaderného zařízení musí být stanovena projektová východiska a použity ověřené metody, 

postupy a technologie. 

(4) Projekt jaderného zařízení musí stanovit požadavky na technické postupy a organizační opatření pro 

výstavbu jaderného zařízení, … 

(5) Projektování jaderného zařízení musí zahrnovat hodnocení souladu projektu s požadavky podle odstavců 

1 až 4. 

6) Změna jaderného zařízení, včetně změny stavebních a technologických částí, parametrů médií 

a technických postupů, musí být před svým provedením projektována v souladu s odstavci 1 až 4 

a dokumentována v projektové dokumentaci této změny. Změna jaderného zařízení musí být po svém 

provedení zapracována do dokumentace skutečného stavu jaderného zařízení. 

(7) Dokumentace skutečného stavu jaderného zařízení musí být po celou dobu životního cyklu jaderného 

zařízení udržována v souladu se skutečným stavem jaderného zařízení. Provádění hodnocení souladu 

projektu s požadavky podle odstavců 1 až 4 musí být dokumentováno. 

(8) Prováděcí právní předpis stanoví obsah požadavků na projekt jaderného zařízení podle odstavce 1, 

odstavce 2 písm. a), b), e), g), i), k), l) a m) a odstavce 3. 
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Podle § 9 zákona je povolení Úřadu pro jadernou bezpečnost nutné mj. k umístění jaderného zařízení a k 

výstavbě jaderného zařízení, k měření a hodnocení ozáření z přírodního zdroje záření ve stavbě pro účely 

prevence pronikání radonu do stavby podle § 98 nebo ochrany před přírodním ozářením ve stavbě podle § 

99 a stanovení radonového indexu pozemku podle § 98. 

§ 19 Postup při vydávání povolení 

(1) Povolení se vydává na základě žádosti. Žadatel je jediným účastníkem řízení. 

(2) Od zahájení řízení o vydání povolení Úřad vydá rozhodnutí ve lhůtě 

a) 12 měsíců pro povolení k umístění jaderného zařízení, 

b) 18 měsíců pro povolení k výstavbě jaderného zařízení nebo pracoviště IV. kategorie, kromě pracoviště s 

jaderným zařízením, 

c) 12 měsíců pro povolení k prvnímu fyzikálnímu spouštění jaderného zařízení s jaderným reaktorem. 

§ 29 Systém řízení 

K zajišťování a zvyšování úrovně jaderné bezpečnosti, radiační ochrany, technické bezpečnosti, monitorování 

radiační situace, zvládání radiační mimořádné události a zabezpečení musí být zaveden a udržován systém 

řízení 

a) držitelem povolení podle § 9 

b) osobou projektující jaderné zařízení, 

c) osobou, která navrhuje nebo vyrábí vybrané zařízení nebo provádí jeho změnu, 

d) osobou, která připravuje, řídí a provádí výstavbu staveb a technologických celků, jež jsou součástí 

jaderného zařízení, 

e) osobou provádějící hodnocení bezpečnosti podle § 48 a 

f) osobou provádějící posouzení území k umístění jaderného zařízení podle § 47. 

§ 98 Prevence pronikání radonu do stavby 

§ 99 Ochrana před přírodním ozářením ve stavbě 

§ 101 Stavební materiál 

Stavební materiál nesmí být dodáván na trh v České republice, pokud by efektivní dávka reprezentativní 

osoby ze zevního ozáření zářením gama při užívání budovy s obytnými nebo pobytovými místnostmi mohla 

překročit referenční úroveň a jeho dodávání na trh není povoleno Úřadem pro jadernou bezpečnost. 

§ 113 Správa (úložišť radioaktivních odpadů), její činnost a hospodaření  

Správa úložišť radioaktivních odpadů je organizační složkou státu zřízenou Ministerstvem průmyslu a 

obchodu pro zajišťování činností spojených s ukládáním radioaktivního odpadu. Předmětem činnosti Správy 

je mj. příprava, výstavba, uvádění do provozu, provoz a uzavření úložišť radioaktivního odpadu. 
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5.121 Vyhláška č.329/2017 Sb.,  

o požadavcích na projekt jaderného zařízení  

 

 

 

Podle § 1 vyhláška upravuje mj. požadavky na obsah dokumentace pro povolovanou 

činnost a obsah požadavků na projekt jaderného zařízení podle § 46. Vyhláška neřeší 

umísťování a povolování staveb jaderného zařízení. 
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5.122 Vyhláška č. 162/2017 Sb.,  

o požadavcích na hodnocení bezpečnosti podle atomového zákona 

 

 

 

Hodnocení bezpečnosti se týká mj. plnění požadavků vyhlášky o požadavcích na 

projekt jaderného zařízení. Pravděpodobnostní hodnocení bezpečnosti musí být 

průběžně využíváno k omezení rizika představovaného jaderným zařízením pro 

zjišťování potřeby změn projektu jaderného zařízení plynoucích z nedostatků 

projektu jaderného zařízení, nebo vnitřních předpisů. 
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5.123 Vyhláška č. 464/2016 Sb.,  

o postupu při poskytování dotace ze státního rozpočtu na přijetí 
opatření ke snížení míry ozáření z přítomnosti radonu a jeho produktů 
přeměny ve vnitřním ovzduší staveb pro bydlení a pobyt veřejnosti a 
na přijetí opatření ke snížení obsahu přírodních radionuklidů v pitné 
vodě určené pro veřejnou potřebu 

 

 

 

Vyhláška stanoví: 

a) postup při přijímání žádostí o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu na přijetí odůvodněného opatření ke 

snížení míry ozáření z přítomnosti radonu a jeho produktů přeměny ve vnitřním ovzduší staveb pro bydlení 

nebo pobyt veřejnosti, nebo opatření ke snížení obsahu přírodních radionuklidů v pitné vodě určené pro 

veřejnou potřebu (dále jen "žádost"), 

b) postup při zprostředkování dotace krajem, 

c) náležitosti žádosti a lhůty pro její podání. 
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5.124 Vyhláška č. 422/2016 Sb.,  

o radiační ochraně a zabezpečení radionuklidového zdroje 

 

 
 
 

§ 96 Radonový index pozemku 

§ 97 Ochrana fyzické osoby před přírodním ozářením ve stavbě 

§ 102 Ochrana před přírodními radionuklidy ve stavebním materiálu 

§ 103 Údaje vztahující se k ochraně před přírodními radionuklidy ve stavebním 

materiálu a jejich oznamování Úřadu pro jadernou bezpečnost 
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5.125 Vyhláška č. 378/2016 Sb.,  

o umístění jaderného zařízení 

 

 

 

Vyhláška upravuje výčet vlastností a charakteristik území k umístění jaderného 

zařízení, požadavky na rozsah a způsob posuzování území k umístění jaderného 

zařízení a požadavky na obsah dokumentace pro povolovanou činnost, kterou je 

umístění jaderného zařízení. 

Území k umístění jaderného zařízení musí být posuzováno z hlediska seismicity, porušení území zlomem, 

povodní, oběhu podzemní vody, geodynamických jevů a geotechnických parametrů základových půd, 

klimatických a meteorologických jevů, biologických jevů, přírodních požárů, pádu letadla nebo jiných objektů, 

výbuchů a požárů, které mají původ v činnosti člověka, rozložení a hustoty osídlení a dalších. 
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5.126 Zákon č. 62/1988 Sb.,  

o geologických pracích a o Českém geologickém úřadu, ve znění 
pozdějších předpisů 

 

 

 

Zákon upravuje podmínky pro projektování, provádění a vyhodnocování geologických prací, jejich kontrolu a 

sankce. 

Geologickými pracemi se podle tohoto zákona rozumí geologický výzkum a geologický průzkum na území 

České republiky, který zahrnuje mimo jiné  

a) zkoumání, hodnocení, dokumentování a zobrazování vývoje a složení geologické stavby území a jejích 

zákonitostí, 

b) vyhledávání a průzkum ložisek nerostů,  

c) vyhledávání a průzkum zdrojů podzemních vod včetně přírodních vod léčivých, stolních minerálních a 

termálních,  

d) zjišťování a ověřování inženýrskogeologických a hydrogeologických poměrů území, zejména pro účely 

územního plánování, dokumentace a provádění staveb včetně stabilizace sesuvných území, 

e) zjišťování a ověřování geologických podmínek pro zřizování, provoz a likvidaci zařízení k uskladňování 

plynů, kapalin a odpadů v horninovém prostředí a podzemních prostorech, pro průmyslové využívání 

tepelné energie zemské kůry a pro zajišťování a likvidaci starých důlních děl,  

f) zjišťování a hodnocení geologických činitelů ovlivňujících životní prostředí. 

Geologický průzkum se podle účelu prací člení na ložiskový, průzkum pro zvláštní zásahy do zemské kůry, 

hydrogeologický, inženýrskogeologický a průzkum geologických činitelů ovlivňujících životní prostředí. 

§ 3, § 3a Oprávnění k projektování, provádění a vyhodnocování geologických prací a osvědčení odborné 

způsobilosti  

Odpovědný řešitel geologických prací je fyzická osoba s osvědčením odborné způsobilosti geologické práce 

projektovat, provádět a vyhodnocovat. O odborné způsobilosti odpovědného řešitele geologických prací 

rozhoduje Ministerstvo životního prostředí. Podmínkou odborné způsobilosti je vysokoškolské vzdělání 

geologického směru, odborná praxe v oboru minimálně tři roky a složení zkoušky ze znalosti potřebných 

předpisů. 

§ 6 Projektování geologických prací 

§ 10 Vyhodnocování geologických prací 

§ 13 Využití výsledků geologických prací při územním plánování 

§ 14 Vstup na cizí nemovitosti a jejich využívání 
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5.127 Vyhláška č. 206/2001 Sb.,  

o osvědčení odborné způsobilosti projektovat, provádět 
a vyhodnocovat geologické práce 

 

 

 

Vyhláška upravuje obory, pro něž se osvědčuje odborná způsobilost projektovat, provádět a vyhodnocovat 

geologické práce, stanoví doklady potřebné k prokázání odborné způsobilosti, rozsah potřebných znalostí 

právních předpisů souvisejících s geologickou činností, postup při ověřování odborné způsobilosti a způsob 

evidence a zveřejňování vydaných rozhodnutí o osvědčení odborné způsobilosti.  

Odborná způsobilost se osvědčuje pro obory  

zkoumání geologické stavby,  

ložisková geologie,  

hydrogeologie,  

inženýrská geologie,  

environmentální geologie,  

sanační geologie,  

geochemie a geofyzika.  

Tyto obory se uvádějí na kulatém razítku odpovědného řešitele geologických prací. 

§ 3 Podmínky odborné způsobilosti 

Fyzická osoba žádající o osvědčení musí splňovat podmínky 

a) bezúhonnosti2) 

b) vysokoškolského vzdělání v oblasti přírodních nebo technických věd s geologickým zaměřením a praxi v 

oboru v délce nejméně tří let nebo úplné střední odborné vzdělání s geologickým zaměřením s praxí v 

oboru nejméně pěti let, 

c) podílu na řešení geologických úkolů; prokazuje se autorstvím nebo autorským podílem na celkovém řešení 

geologických úkolů v oboru, pro který se žádá osvědčení, nebo autorstvím publikací zaměřených na 

požadovaný obor, 

d) odborné úrovně dosavadních prací, 

e) složení zkoušky ze znalosti právních předpisů souvisejících s geologickou činností). 

§ 4 Postup při ověřování odborné způsobilosti 

Ověřování odborné způsobilosti se zahajuje na základě písemné žádosti podané žadatelem Ministerstvu 

životního prostředí. Podrobný obsah žádosti stanoví vyhláška. Ministerstvo vydává osvědčení na dobu 

neurčitou. V osvědčení vymezí obor geologických prací, pro které osvědčení platí. 
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§ 5 Posouzení odborné úrovně dosavadních prací 

Odborná úroveň dosavadních prací se posuzuje hodnocením předložených prací odbornými garanty. Pro 

získání osvědčení je nezbytné, aby žadatel obdržel kladné hodnocení a doporučení nejméně dvou odborných 

garantů. Odborné garanty pro jednotlivé obory geologických prací jmenuje a odvolává ministerstvo z řad 

odborníků doporučených profesními organizacemi (stavovská a profesní sdružení geologů a geologických 

organizací). 

§ 6 Ověření znalosti právních předpisů 

Znalost právních předpisů se ověřuje zkouškou před zkušební komisí jmenovanou Ministerstvem životního 

prostředí. Předmětem zkoušky je ověření znalosti právních předpisů a schopnosti jejich aplikace: 

a) u všech žadatelů zákon o geologických pracích a prováděcí právní předpisy k zákonu, 

b) u žadatelů o obor ložisková geologie horní zákon, právní předpisy upravující hornickou činnost a příslušné 

části stavebního zákona, v ustanoveních dotýkajících se geologických ložiskových prací a využití jejich 

výsledků, 

c) u žadatelů o obory hydrogeologie, inženýrská geologie, environmentální geologie a sanační geologie právní 

předpisy z oblasti činností prováděných hornickým způsobem, zákon o vodách a stavební zákon, v 

ustanoveních dotýkajících se příslušných geologických prací, 

d) u všech žadatelů občanský zákoník, obchodní zákoník, správní řád a právní předpisy upravující zákonem 

chráněné zájmy, které představují střety s projektováním, prováděním a vyhodnocováním geologických 

prací.  

Předmětem zkoušky jsou ustanovení, která se týkají přípravy, realizace, vyhodnocení a likvidace následků 

geologických prací a využití jejich výsledků. 

§ 8 Způsob evidence a zveřejňování vydaných osvědčení 

Evidenci vydaných osvědčeních vede Ministerstvo životního prostředí. Evidence obsahuje jmenný seznam 

držitelů vydaných osvědčení a jejich adresu, vymezení oboru geologických prací, pro které osvědčení platí a 

datum vydání osvědčení. Údaje z evidence zveřejňuje Ministerstvo životního prostředí ve Věstníku 

Ministerstva životního prostředí a na své internetové stránce. 
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5.128 Vyhláška č. 282/2001 Sb.,  

o evidenci geologických prací 

 

 

 

Vyhláška stanoví rozsah evidovaných údajů a postup evidence geologických prací. 

Evidenci provádí Česká geologická služba, která zpřístupňuje prostřednictvím 

Internetu roční souhrnné údaje o evidovaných geologických pracích. 
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5.129 Vyhláška č. 368/2004 Sb.,  

o geologické dokumentaci 

 

 

 

Vyhláška stanoví náležitosti a obsah geologické dokumentace geologických prací, 

dobu; po kterou je třeba geologickou dokumentaci uchovávat; podrobnosti o 

geologické dokumentaci hornické činnosti.  

Podle způsobu provedení a povahy dokumentačního materiálu se geologická dokumentace člení na 

a) písemnou dokumentaci, která je představována doklady v psané, kreslené, grafické a digitální formě a tvoří 

ji zejména popisy, mapy, řezy, grafy, fotodokumentace, nosiče digitálních dat, dílčí nebo závěrečné zprávy, 

b) hmotnou dokumentaci, kterou tvoří zejména vzorky minerálů, hornin, vody, sněhu, ledu, vzduchu nebo 

částí rostlin, vrtná jádra, výbrusy, nábrusy a zbytky vzorků po provedení pozorování, měření, rozborů nebo 

zkoušek na těchto vzorcích. 

Podle časové posloupnosti pořizování geologické dokumentace se geologická dokumentace člení na prvotní 

dokumentaci a souhrnnou dokumentaci. 
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5.130 Vyhláška č. 369/2004 Sb.,  

o projektování, provádění a vyhodnocování geologických prací, 
oznamování rizikových geofaktorů a o postupu při výpočtu zásob 
výhradních ložisek, ve znění vyhlášky č. 19/2009 Sb. 

 

 

 

Vyhláška stanovuje: 

a) členění průzkumných geologických prací v rámci průzkumu pro zvláštní zásahy do zemské kůry, 

hydrogeologického, inženýrskogeologického, geofyzikálního a geochemického průzkumu a průzkumu 

geologických činitelů ovlivňujících životní prostředí, 

b) postup při projektování geologických prací, při zajištění střetů zájmů chráněných zvláštními právními 

předpisy, a při schvalování projektu geologických prací a jeho změn a stanovuje náležitosti projektu 

geologických prací, 

c) postup při provádění geologických prací, 

d) vymezení rizikových geofaktorů a podrobnosti o jejich oznamování, 

e) náležitosti a obsah vyhodnocování geologických prací a stanovuje lhůty vyhodnocování těchto prací, 

f) postup při vyhledávání a průzkumu výhradních ložisek z hlediska ochrany a hospodárného využití 

nerostného bohatstv a 

g) postup při výpočtu zásob výhradních ložisek a náležitosti výpočtu zásob.  

§ 3 Členění průzkumných geologických prací 

Členění jednotlivých druhů průzkumů na etapy 

 Průzkum pro zvláštní zásahy do zemské kůry se člení na etapu vyhledávání, etapu průzkumu a etapu 

podrobného průzkumu. 

 Hydrogeologický průzkum se člení na etapu vyhledávacího hydrogeologického průzkumu, etapu 

etapu podrobného hydrogeologického průzkumu, etapu doplňkového hydrogeologického průzkumu. 

 Inženýrskogeologický průzkum se člení na etapu orientačního inženýrskogeologického průzkumu, 

etapu podrobného inženýrskogeologického průzkumu, etapu doplňkového inženýrskogeologického 

průzkumu. 

 Geochemický průzkum se člení na etapu regionálního geochemického průzkumu, etapu základního 

geochemického průzkumu, etapu podrobného geochemického průzkumu. 

 Geofyzikální průzkum se člení na etapu regionálního geofyzikálního průzkumu, etapu základního 

geofyzikálního průzkumu, etapu podrobného geofyzikálního průzkumu. 

 Průzkum geologických činitelů ovlivňujících životní prostředí se člení na etapu vyhledávání, etapu 

podrobného průzkumu geologických činitelů, etapu doplňkového průzkumu geologických činitelů. 



 
 

 

 www.koncepceBIM.cz 

 

203 

Analýza platných právních předpisů v souvislosti s 

implementací BIM do českého stavebnictví 

 

 Průzkum pro zjišťování a odstraňování antropogenního znečištění v horninovém prostředí se člení 

obdobně jako průzkum geologických činitelů ovlivňujících životní prostředí. 

§ 4 Postup při projektování geologických prací 

Přípravná projektová studie se zpracovává před prováděním složitého záměru. K zajištění geologického úkolu 

se zpracovává projekt geologických prací 

§ 5 Projekt geologických prací 

Specifikace obsahu projektu geologických prací a projektu technických prací 

§ 6 Zahájení geologických prací 

§ 7 Provádění geologických prací 

§ 8 Lokalizace geologických prací 

§ 14 Zajištění a likvidace prací spojených se zásahem do pozemku 

§ 15 Vyhodnocování výsledků geologických prací 

§ 16 Závěrečná zpráva 
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5.131 Zákon č. 200/1994 Sb.,  

o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s 
jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů 

 

 

 

Zákon vymezuje zeměměřické činnosti a upravuje práva a povinnosti při jejich výkonu, ověřování výsledků 

zeměměřických činností, geodetické referenční systémy a státní mapová díla. Zákon rozumí zeměměřičstvím 

souhrn geodetických, fotogrammetrických a kartografických činností včetně technických činností v katastru 

nemovitostí. 

Zeměměřickými činnostmi jsou činnosti při budování, obnově a údržbě bodových polí, podrobné měření 

hranic územně-správních celků a nemovitostí a dalších předmětů obsahu kartografických děl, vyhotovování 

geometrických plánů a vytyčování hranic pozemků, vyměřování státních hranic, tvorba, obnova a vydávání 

kartografických děl, standardizace geografického názvosloví, určení prostorových vztahů metodami 

inženýrské geodézie a dálkového průzkumu Země, vedení dat v informačních systémech zeměměřictví včetně 

dokumentace a archivace výsledků zeměměřických činností.  

Zeměměřické činnosti jsou oprávněny vykonávat pouze odborně způsobilé osoby. Za odborně způsobilou 

osobu k výkonu zeměměřických činností se považuje fyzická osoba s ukončeným středoškolským nebo 

vysokoškolským vzděláním zeměměřického směru. 

§ 4 Zeměměřické činnosti ve veřejném zájmu 

Zeměměřické a katastrální orgány, které vytvářejí a vedou prostorová data z území České republiky, poskytují 

pro infrastrukturu pro prostorové informace v Evropském společenství tato základní prostorová data: 

a) základní státní mapová díla pro veřejné použití, 

b) geodetické údaje o zařízeních geodetických základů, 

c) databáze, 

d) ortofotografické zobrazení území celé republiky, 

e) databázový soubor geografického názvosloví. 

§ 4a Obsah, správa, užití a rozšiřování dat databáze 

§ 6 Poskytování výsledků zeměměřických činností 

§ 7 Vstup na nemovitosti 

§ 8 a 9 Zřizování značek bodů bodového pole 

Orgány státní správy a osoby, které jsou oprávněny vykonávat zeměměřické činnosti, jsou oprávněny v 

nezbytném rozsahu užívat nemovitosti ke zřizování, udržování, přemísťování, odstraňování a obnovování 

značek. 
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Správcem značky je orgán zeměměřictví a katastru s výjimkou značek zřízených na základě zeměměřických 

činností vykonávaných pro potřeby obrany státu, jejichž správcem je Ministerstvo obrany nebo právnické 

osoby jím zřízené. Správce značky vede o značce dokumentaci. 

Osoba, která zřizuje značku, je před jejím zřízením povinna projednat její umístění s vlastníkem nemovitosti. 

Správce značky je povinen vlastníka nemovitosti, případně oprávněného uživatele nemovitosti, písemně 

poučit o omezeních, která mu zřízením značky vznikají. Vlastník nebo oprávněný uživatel nemovitosti je 

povinen strpět umístění značek na nemovitosti a zdržet se všeho, co by tyto značky mohlo poškodit, učinit 

nepouživatelnými nebo co by je mohlo zničit. 

§ 12 Ověřování výsledků zeměměřických činností 

Výsledky zeměměřických činností využívané pro správu a vedení katastru nemovitostí, pro státní mapová díla 

a ve výstavbě, musí být ověřeny fyzickou osobou, které bylo uděleno úřední oprávnění pro ověřování 

výsledků zeměměřických činností. Výsledky zeměměřických činností musí být ověřeny, že svými náležitostmi 

a přesností odpovídají právním předpisům, případně podmínkám písemně dohodnutým s objednatelem. 

§ 13 Rozsah úředního oprávnění 

§ 14 Udělení úředního oprávnění 

Úřední oprávnění uděluje Český úřad zeměměřický a katastrální, ve stanovených případech Ministerstvo 

obrany. Úřední oprávnění se udělí fyzické osobě na podkladě její písemné žádosti a při splnění podmínek 

 bezúhonnosti, 

 ukončení vysokoškolské vzdělání zeměměřického směru alespoň magisterského studijního programu a 5 

let odborné praxe, 

 úspěšného složila zkoušky odborné způsobilosti. 

Český úřad zeměměřický a katastrální a Ministerstvo obrany vedou seznamy fyzických osob, kterým udělily 

úřední oprávnění. Seznamy jsou veřejně přístupné. 

§ 14a Zkouška 

§ 16 Práva a povinnosti fyzické osoby s úředním oprávněním 

Fyzická osoba s úředním oprávněním odpovídá za odbornou úroveň jí ověřených výsledků zeměměřických 

činností, za dosažení předepsané přesnosti a za správnost a úplnost náležitostí podle právních předpisů. 

Fyzická osoba s úředním oprávněním je oprávněna používat označení "úředně oprávněný zeměměřický 

inženýr". 

Ověření odborné správnosti výsledku zeměměřické činnosti se vyznačí textem: "Náležitostmi a přesností 

odpovídá právním předpisům". K textu se připojí vlastnoruční podpis fyzické osoby, datum ověření výsledků 

zeměměřických činností, číslo z evidence ověřovaných výsledků a otisk razítka se státním znakem, jehož 

obsah je 

a) jméno a příjmení fyzické osoby, 

b) číslo položky, pod kterou je fyzická osoba vedena v seznamu u příslušného orgánu státní správy, 
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c) rozsah úředního oprávnění. 

Ověření odborné správnosti výsledku zeměměřické činnosti v elektronické podobě se provádí přiměřeně 

podle předcházejícího postupu. Výsledek zeměměřické činnosti v elektronické podobě fyzická osoba 

podepíše uznávaným elektronickým podpisem, připojí kvalifikovaný certifikát, na kterém je uznávaný 

elektronický podpis založen a který obsahuje údaje podle předcházejíc odstavce písm. a) až c), a opatří 

kvalifikovaným elektronickým časovým razítkem. Kvalifikovaný certifikát, na kterém je založeno kvalifikované 

elektronické časové razítko, musí mít platnost nejméně 5 let od data ověření výsledku zeměměřické činnosti. 

§ 17 Geodetické referenční systémy a státní mapová díla 

Výsledky zeměměřických činností, využívané ve veřejném zájmu orgány zeměměřictví a katastru, musí být ve 

stanovených územních celcích dokumentovány v geodetických referenčních systémech závazných na celém 

území státu. V těchto geodetických referenčních systémech musí být dále dokumentovány stavby ve výstavbě 

na celém území státu, pokud je dokumentace jejich skutečného provedení využívána ve veřejném zájmu pro 

vedení kartografických děl. 
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5.132 Vyhláška č. 31/1995 Sb.,  

kterou se provádí zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a 
doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění 
pozdějších předpisů 

 

 

 

Vyhláška stanoví předmět a obsah správy bodových polí a náležitosti podání týkajících se bodových polí, 

předmět a obsah správy základních a tematických státních mapových děl, předmět a obsah správy základní 

báze geografických dat České republiky (ZABAGED), postup při standardizaci geografického názvosloví, 

předmět a obsah výsledků zeměměřičských činností ověřovaných fyzickou osobou s úředním oprávněním, 

náležitosti geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby využívané pro vedení základních 

státních mapových děl, náležitosti žádosti o udělení úředního oprávnění a žádosti o zánik úředního oprávnění, 

formu ověřování výsledků zeměměřických činností a obsah a způsob provádění zkoušky odborné způsobilosti 

a rozdílové zkoušky. 

§ 13 Výsledky zeměměřických činností ve výstavbě 

(1) Ověřování výsledků zeměměřických činností v rozsahu podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona se vztahuje na 

zeměměřické činnosti při 

a) přípravě staveb, 

b) projektování staveb, 

c) provádění staveb, 

d) dokumentaci a provozu staveb. 

(2) Při přípravě staveb podléhají ověření podle odstavce 1 tyto zeměměřické činnosti: 

a) zhotovení geodetických podkladů, 

b) posouzení úplnosti, správnosti a vhodnosti geodetických podkladů. 

(3) Při projektování staveb podléhají ověření podle odstavce 1 tyto zeměměřické činnosti: 

a) vyhotovení geodetických podkladů pro projektovou činnost nebo doplnění geodetických podkladů 

uvedených v odstavci 2, 

b) zhotovení projektu vytyčovací sítě, 

c) zhotovení podkladu pro územní řízení, 

d) zřízení a zaměření všech bodů, které byly použity pro účely projektování a mohou být využity při 

vytyčovacích, kontrolních a dokumentačních činnostech, 

e) zhotovení vytyčovacích výkresů jednotlivých objektů, 

f) zpracování koordinačního výkresu (výstavby), spolupráce na koordinaci prostorového umístění pozemních, 

podzemních a nadzemních objektů a zařízení, včetně objektů technického vybavení, 
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g) zhotovení projektu měření posunů a přetvoření. 

(4) Při provádění staveb podléhají ověření podle odstavce 1 tyto zeměměřické činnosti: 

a) vytyčení obvodu staveniště se zvláštním právem využití pozemku podle zvláštních zákonů, 

b) zřízení a zaměření bodů vytyčovací sítě a jejich zabezpečení proti poškození nebo zničení, kontrola 

vytyčovací sítě po dobu stavby, 

c) prostorové vytyčení stavby v souladu s územním rozhodnutím a stavebním povolením, 

d) vytyčení stávajících podzemních vedení na povrchu, pokud mohou být dotčena stavební činností, 

e) vytyčení tvaru a rozměrů objektu, s výjimkou staveb nepodléhajících stavebnímu povolení ani ohlášení v 

místním souřadnicovém systému stavby, pokud netvoří vlastnickou hranici, 

f) geodetická kontrolní měření, měření posunů a přetvoření objektů, 

g) měření skutečného provedení stavby. 

(5) Při dokumentaci a při provozu staveb podléhají ověření podle odstavce 1 tyto zeměměřické činnosti: 

a) zhotovení geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby, 

b) geodetická bezpečnostní měření posunů a přetvoření, geodetická bezpečnostní měření, zejména 

jeřábových drah, a geodetická kontrolní měření, zejména liniových staveb nebo staveb stanovených 

zvláštními předpisy, 

c) pořízení a doplnění geodetické části dokumentace stávajících stavebních objektů. 

(6) Polohové a výškové zaměření veškerých podzemních staveb a zařízení při zeměměřických činnostech 

podle odstavce 4 se provádí vždy před zakrytím. 

(7) Výsledky zeměměřických činností musí být označeny názvem, popřípadě závaznou zkratkou použitého 

geodetického referenčního systému. 

§ 14 Náležitosti geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby využívané pro vedení státních 

mapových děl 

(1) Geodetická část dokumentace skutečného provedení stavby obsahuje 

a) číselné a grafické vyjádření výsledků zaměření skutečné polohy, výšky a tvaru pozemních, podzemních a 

nadzemních objektů a zařízení, včetně technického vybavení, vzhledem k bodům vytyčovací sítě, 

b) polohopis s výškovými údaji zpravidla v měřítku 1 : 200, 1 : 500 nebo 1 : 1 000 se zobrazením všech nově 

postavených objektů a zařízení a bodů vytyčovací sítě, 

c) měřické náčrty s číselnými údaji, seznamem souřadnic a výšek bodů bodového pole, vytyčovací sítě a 

podrobných bodů a 

d) technickou zprávu. 

(2) Přesnost geodetických měření, jejichž výsledky slouží k vyhotovení dokumentace skutečného provedení 

stavby a která je využívána pro 

a) vyhotovení geometrického plánu na novou stavbu nebo reálné rozdělení nemovitosti, 
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b) uvedení stavby do užívání, 

c) zobrazení staveb, které tvoří polohopisný obsah základních státních mapových děl, 

d) tvorbu informačních systémů orgánů územní samosprávy, 

musí být zajištěna tak, aby vyhovovala kritériím podle zvláštního právního předpisu a požadavkům českých 

technických norem, dalších technických norem nebo technických dokumentů mezinárodních, popřípadě 

zahraničních organizací nebo jiných technických dokumentů obsahujících podrobnější technické požadavky, 

určených a oznámených k této vyhlášce podle zvláštního právního předpisu. 
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5.133 Nařízení vlády č. 430/2006 Sb.,  

o stanovení geodetických referenčních systémů a státních mapových 
děl závazných na území státu a zásadách jejich používání, ve znění 
nařízení vlády č. 81/2011 Sb. 

 

 

 

§ 2 Geodetické referenční systémy 

§ 3 Státní mapová díla  

§ 4 Zásady používání geodetických referenčních systémů a státních mapových děl 
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5.134 Vyhláška č. 233/2010 Sb.,  

o základním obsahu technické mapy obce 

 

 

 

Pro účely této vyhlášky se rozumí dopravní infrastrukturou stavby pozemních 

komunikací, drah, vodních cest, letišť a s nimi souvisejících zařízení. 

§ 2 Podklady technické mapy 

§ 3 Rozsah technické mapy 

§ 4 Polohopis  

§ 5 Výškopis 

§ 6 Popis technické mapy obce 

§ 7 Metadata o prvcích technické mapy obce 

Příloha: Prvky základního obsahu technické mapy 
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5.135 Vyhláška č. 81/2014 Sb.,  

o podmínkách udělení úředního oprávnění pro ověřování výsledků 
zeměměřických činností pro účely Ministerstva obrany 

 

 

 

§ 1 Náležitosti žádosti o udělení úředního oprávnění 

§ 2 Obsah zkoušky 

§ 3 Příprava zkoušky 

§ 4 Způsob provádění zkoušky 

§ 5 Opakování zkoušky 

§ 6 Rozdílová zkouška 

§ 7 Forma ověřování výsledků zeměměřických činností pro potřeby zajišťování obrany České republiky 

(1) Ověření výsledku zeměměřických činností pro potřeby zajišťování obrany České republiky úředně 

oprávněný zeměměřický inženýr vyznačí na všech stejnopisech výsledku zeměměřických činností. 

(2) Ověření výsledku zeměměřických činností vyhotoveného v analogové podobě úředně oprávněný 

zeměměřický inženýr vždy vyznačí na poslední straně každé samostatné části výsledku zeměměřických 

činností, která obsahuje text. Pokud se taková část skládá z více listů, musí být listy pevně spojeny; spoj listů 

v takovém případě úředně oprávněný zeměměřický inženýr přelepí a opatří svým podpisem tak, aby podpis 

přecházel ze stránky textu přes místo přelepení. 

(3) K vyznačení ověření výsledku zeměměřických činností připojí úředně oprávněný zeměměřický inženýr 

datum jeho vyhotovení a otisk jím používaného razítka, pod který uvede číslo evidence ověřovaného 

výsledku; ověření výsledku zeměměřických činností následně úředně oprávněný zeměměřický inženýr 

podepíše. 

(4) Ověření výsledku zeměměřických činností vyhotoveného v digitální podobě provádí úředně oprávněný 

zeměměřický inženýr připojením dokumentu v podobě datové zprávy k výsledku zeměměřických činností 

vyhotoveného v digitální podobě nebo k výstupu autorizované konverze dokumentů1), jehož vstupem je 

výsledek zeměměřických činností v analogové podobě; datová zpráva obsahuje text podle § 16 odst. 4 zákona 

o zeměměřictví, datum vyhotovení ověření a slova "otisk razítka oprávněného zeměměřického inženýra". K 

dokumentu v podobě datové zprávy připojí úředně oprávněný zeměměřický inženýr uznávaný elektronický 

podpis. 

(5) Pro dokument v podobě datové zprávy podle odstavce 4 se jako výstupní datový formát použije výstupní 

datový formát statických textových dokumentů a statických kombinovaných textových a obrazových 
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dokumentů podle vyhlášky o podrobnostech spisové služby [datový formát Portable Document Format for 

the Long-term Archiving (PDF/A, ISO 19005)]. 

Zákon č. 256/2013 Sb.,  
o katastru nemovitostí (katastrální zákon), ve znění pozdějších 
předpisů 

 

 

 

Katastr nemovitostí (dále jen "katastr") je veřejný seznam, který obsahuje soubor údajů o nemovitých věcech 

(dále jen "nemovitost") vymezených tímto zákonem zahrnující jejich soupis, popis, jejich geometrické a 

polohové určení a zápis práv k těmto nemovitostem. 

Katastr je zdrojem informací, které slouží 

a) k ochraně práv k nemovitostem, pro účely daní, poplatků a jiných obdobných peněžitých plnění, k ochraně 

životního prostředí, k ochraně nerostného bohatství, k ochraně zájmů státní památkové péče, pro rozvoj 

území, k oceňování nemovitostí, pro účely vědecké, hospodářské a statistické, 

b) pro tvorbu dalších informačních systémů sloužících k účelům uvedeným v písmenu a). 

V katastru se evidují 

a) pozemky v podobě parcel, 

b) budovy, kterým se přiděluje číslo popisné nebo evidenční, pokud nejsou součástí pozemku nebo práva 

stavby, 

c) budovy, kterým se číslo popisné ani evidenční nepřiděluje, pokud nejsou součástí pozemku ani práva 

stavby, jsou hlavní stavbou na pozemku a nejde o drobné stavby, 

d) jednotky vymezené podle občanského zákoníku, 

e) jednotky vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, 

f) právo stavby, 

g) nemovitosti, o nichž to stanoví jiný právní předpis. 
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5.136 Vyhláška č 357/2013 Sb.,  

o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), novelizován předpisem 
87/2017 Sb., 

 

 

 

Vyhláška upravuje 

a) obsah souboru geodetických informací, 

b) obsah souboru popisných informací, 

c) činnost při správě a obnově katastrálního operátu, 

d) postup při ověřování pravosti podpisů na soukromých listinách pro zápis do katastru, nejsou-li podpisy 

úředně ověřeny, 

e) formáty a další technické parametry písemností v elektronické podobě přijímaných k zápisu práv, 

f) listiny pro zápis do katastru v případech, kdy zákon stanoví, že určitá skutečnost zapisovaná do katastru 

vzniká, mění se, zaniká nebo se promlčuje, ale nestanoví listinu, na jejímž základě se tato změna zapíše do 

katastru, 

g) zeměměřické činnosti pro účely katastru, vyhotovování geometrických plánů a vytyčování hranic pozemků, 

h) označování územních hranic obcí a hranic pozemků trvalým způsobem. 
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5.137 Vyhláška č. 358/2013 Sb.,  

o poskytování údajů z katastru nemovitostí, ve znění pozdějších 
předpisů 

 

 

 

Vyhláška upravuje: 

a) podmínky pro poskytování údajů z katastru, 

b) formu poskytovaných údajů z katastru, 

c) podmínky šíření údajů z katastru, 

d) úplaty za poskytování údajů z katastru, pokud nejsou stanoveny jiným právním předpisem, 

e) podmínky poskytování služby sledování změn v katastru (dále jen "sledování změn") zajišťující informování 

vlastníků a jiných oprávněných o postupu zápisů elektronickými prostředky. 
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5.138 Zákon č. 289/1995 Sb.,  

o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění 
pozdějších předpisů 

 

 

 

Účelem tohoto zákona je stanovit předpoklady pro zachování lesa, péči o les a obnovu lesa jako národního 

bohatství, tvořícího nenahraditelnou složku životního prostředí, pro plnění všech jeho funkcí a pro podporu 

trvale udržitelného hospodaření v něm. Každý si musí počínat tak, aby nedocházelo k ohrožování nebo 

poškozování lesů, jakož i objektů a zařízení sloužících hospodaření v lese. Nikdo nesmí bez povolení užít lesní 

pozemky k jiným účelům, pokud tento zákon nestanoví jinak. 

Pozemky určené k plnění funkcí lesa jsou 

a) pozemky s lesními porosty a plochy, na nichž byly lesní porosty odstraněny za účelem obnovy, lesní průseky 

a nezpevněné lesní cesty, nejsou-li širší než 4 m, a pozemky, na nichž byly lesní porosty dočasně odstraněny 

na základě rozhodnutí orgánu státní správy lesů  

b) zpevněné lesní cesty, drobné vodní plochy, ostatní plochy, pozemky nad horní hranicí dřevinné vegetace 

(hole), s výjimkou pozemků zastavěných a jejich příjezdních komunikací, a lesní pastviny a políčka pro zvěř, 

pokud nejsou součástí zemědělského půdního fondu a jestliže s lesem souvisejí nebo slouží lesnímu 

hospodářství. U těchto pozemků může orgán státní správy lesů nařídit označení jejich příslušnosti k 

pozemkům určeným k plnění funkcí lesa. 

Lesy se člení podle převažujících funkcí do tří kategorií.  

 Lesy ochranné (např. lesy na mimořádně nepříznivých stanovištích, jako jsou prudké svahy, strže, 

rašeliniště, sutě, vysokohorské lesy pod hranicí stromové vegetace chránící níže položené lesy a lesy na 

exponovaných hřebenech, lesy v klečovém lesním vegetačním stupni). 

 Lesy zvláštního určení (např. lesy v pásmech hygienické ochrany vodních zdrojů I. stupně, lesy v ochranných 

pásmech zdrojů přírodních léčivých a stolních minerálních vod, lesy na území národních parků a národních 

přírodních rezervací, lesy příměstské, lesy lázeňské). 

 Lesy hospodářské. 

§ 14 Zpracování a projednání návrhů dokumentací 

(1) Projektanti nebo pořizovatelé územně plánovací dokumentace, návrhů na stanovení dobývacích prostorů 

a zpracovatelé dokumentací staveb jsou povinni dbát zachování lesa a řídit se přitom ustanoveními tohoto 

zákona. Jsou povinni navrhnout a 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. 
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(2) Dotýká-li se řízení podle zvláštních předpisů 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. 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 řádu 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 podkladů k vydání územního rozhodnutí vyžádat si 

u orgánu státní správy lesů informace o podmínkách vedení trasy přes lesní pozemky dotčené zamýšlenou 

stavbou. 

Odnětí pozemků a omezení jejich využívání - § 15 Obecné zásady 

(1) Odnětí pozemků plnění funkcí lesa (dále jen "odnětí") je uvolnění těchto pozemků pro jiné využití. 

Omezení využívání pozemků pro plnění funkcí lesa (dále jen "omezení") je stav, kdy na dotčených pozemcích 

nemohou být plněny některé funkce lesa v obvyklém rozsahu. Odnětí nebo omezení může být trvalé nebo 

dočasné. Trvalým se rozumí trvalá změna využití pozemků, dočasným se pozemek uvolňuje pro jiné účely na 

dobu uvedenou v rozhodnutí (§ 13 odst. 1). 

(2) Odnětí nebo omezení pro nové stavby pro rekreaci na pozemcích určených pro plnění funkcí lesa musí být 

v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací. V lesích ochranných a v lesích zvláštního určení 

nesmí nové stavby narušit plnění funkcí, pro které byly tyto lesy vyhlášeny za lesy ochranné nebo za lesy 

zvláštního určení. 

(3) Bez odnětí lze na pozemcích určených k plnění funkcí lesa umístit 

a) signály, stabilizační kameny a jiné značky pro geodetické účely, stožáry nadzemních vedení, vstupní šachty 

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

b) přečerpávací stanice, vrty a studny, stanice nadzemního nebo podzemního vedení, zařízení a stanice 

sloužící monitorování životního prostředí a větrní jámy, pokud v jednotlivých případech nejde o plochu 

větší než 55 m2. 
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5.139 Vyhláška č 77/1996 Sb.,  

o náležitostech žádosti o odnětí nebo omezení a podrobnostech 
o ochraně pozemků určených k plnění funkcí lesa 
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5.140 Vyhláška č 84/1996 Sb.,  

o lesním hospodářském plánování 

 

 

 

Lesní hospodářské plány jsou pořizovány s cílem 

a) usnadnit orientaci v lese, 

b) umožnit jednoznačnou identifikaci částí lesa při plánovacích, hospodářských, 

evidenčních a kontrolních činnostech. 

Lesnickými mapami jsou mapa obrysová, porostní, typologická, těžební nebo těžebně technologická, které se 

vyhotovují zpravidla v měřítku 1 : 10000 nebo větším (podrobnějším), a ostatní účelové lesnické mapy, např. 

organizační, dopravní, mapa dlouhodobých opatření ochrany lesa atd. Na lesnických mapách, které jsou 

náležitostí plánů, je vždy uvedeno měřítko mapy a přehled mapových značek. 
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5.141 Vyhláška č 101/1996 Sb.,  

kterou se stanoví podrobnosti o opatřeních k ochraně lesa a vzor 
služebního odznaku a vzor průkazu lesní stráže, ve znění pozdějších 
předpisů 

 

 

 

Ochrana lesa zahrnuje soubor opatření k vytvoření podmínek a předpokladů k omezení výskytu škodlivých 

činitelů, zmírnění následků jejich působení, ochranu a obranu proti nim.  

Kalamitními hmyzími škůdci jsou bekyně mniška, lýkožrout smrkový, lýkožrout lesklý, lýkožrout severský, 

klikoroh borový, obaleč modřínový a ploskohřbetky. 

Vyhláška stanoví způsob ochrany lesa před hmyzími škůdci, před škodami způsobenými zvěří, před škodami 

působenými ostatními živočišnými škůdci, před houbovými chorobami lesních dřevin 
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5.142 Zákon č. 134/2016 Sb.,  

o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů 

 

 

 

Zákon upravuje 

a) pravidla pro zadávání veřejných zakázek, včetně zvláštních postupů předcházejících jejich zadání, 

b) povinnosti dodavatelů při zadávání veřejných zakázek a při zvláštních postupech předcházejících jejich 

zadání, 

c) uveřejňování informací o veřejných zakázkách, 

d) zvláštní podmínky fakturace za plnění veřejných zakázek, 

e) zvláštní důvody pro ukončení závazků ze smluv na veřejné zakázky, 

f) informační systém o veřejných zakázkách, 

g) systém kvalifikovaných dodavatelů, 

h) systém certifikovaných dodavatelů, 

i) dozor nad dodržováním tohoto zákona. 

§2 

(1) Zadáním veřejné zakázky se pro účely tohoto zákona rozumí uzavření úplatné smlouvy mezi zadavatelem 

a dodavatelem, z níž vyplývá povinnost dodavatele poskytnout dodávky, služby nebo stavební práce. Za 

zadání veřejné zakázky se nepovažuje uzavření smlouvy, kterou se zakládá pracovněprávní nebo jiný obdobný 

vztah, nebo smlouvy upravující spolupráci zadavatele při zadávání veřejné zakázky podle §7 až 12, §155, 156, 

189 a 190. 

(2) Veřejnou zakázkou je veřejná zakázka na dodávky podle §14 odst. 1, veřejná zakázka na služby podle §14 

odst. 2, veřejná zakázka na stavební práce podle §14 odst. 3, koncese na služby podle §174 odst. 3 nebo 

koncese na stavební práce podle §174 odst. 2. 

(3) Zadavatel je povinen zadat veřejnou zakázku v zadávacím řízení, není-li dále stanoveno jinak. Tato 

povinnost se považuje za splněnou, pokud je veřejná zakázka zadána na základě rámcové dohody postupem 

podle části šesté hlavy II, v dynamickém nákupním systému podle části šesté hlavy III nebo pořizována od 

centrálního zadavatele nebo jeho prostřednictvím podle §9. 

§ 3 Druhy zadávacích řízení 

Zadávacím řízením se pro účely tohoto zákona rozumí 

a) zjednodušené podlimitní řízení, 

b) otevřené řízení, 

c) užší řízení, 
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d) jednací řízení s uveřejněním, 

e) jednací řízení bez uveřejnění, 

f) řízení se soutěžním dialogem, 

g) řízení o inovačním partnerství, 

h) koncesní řízení, nebo 

i) řízení pro zadání veřejné zakázky ve zjednodušeném režimu. 

§ 14 Druhy veřejných zakázek 

(1) Veřejnou zakázkou na dodávky je veřejná zakázka, jejímž předmětem je pořízení věcí, zvířat nebo 

ovladatelných přírodních sil, pokud nejsou součástí veřejné zakázky na stavební práce podle odstavce 3. 

Pořízením se rozumí zejména koupě, nájem nebo pacht. 

(2) Veřejnou zakázkou na služby je veřejná zakázka, jejímž předmětem je poskytování jiných činností, než 

uvedených v odstavci 3. 

(3) Veřejnou zakázkou na stavební práce je veřejná zakázka, jejímž předmětem je 

a) poskytnutí činnosti uvedené v oddílu 45 hlavního slovníku jednotného klasifikačního systému pro účely 

veřejných zakázek podle přímo použitelného předpisu Evropské unie, 

b) zhotovení stavby, nebo 

c) poskytnutí souvisejících projektových činností, pokud jsou zadávány společně se stavebními pracemi podle 

písmene a) nebo b). 

(4) Stavbou je pro účely tohoto zákona výsledek stavebních nebo montážních prací vytvářející jednotný celek, 

který je sám o sobě dostatečný k plnění hospodářské nebo technické funkce. Bez ohledu na právní formu 

spolupráce mezi zadavatelem a dodavatelem se za veřejnou zakázku na stavební práce považuje rovněž 

zhotovení stavby odpovídající požadavkům stanoveným zadavatelem, přičemž za odpovídající požadavkům 

stanoveným zadavatelem se považuje stavba, u níž má zadavatel rozhodující vliv na druh nebo projekt stavby. 

§ 37 Podmínky účasti v zadávacím řízení 

(1) Podmínky účasti v zadávacím řízení může zadavatel stanovit jako 

a) podmínky kvalifikace, 

b) technické podmínky vymezující předmět veřejné zakázky včetně podmínek nakládání s právy k 

průmyslovému nebo duševnímu vlastnictví vzniklými v souvislosti s plněním smlouvy na veřejnou zakázku, 

c) obchodní nebo jiné smluvní podmínky vztahující se k předmětu veřejné zakázky, nebo 

d) zvláštní podmínky plnění veřejné zakázky, a to zejména v oblasti vlivu předmětu veřejné zakázky na životní 

prostředí, sociálních důsledků vyplývajících z předmětu veřejné zakázky, hospodářské oblasti nebo inovací. 

§ 65 Podmínky použití pro veřejné zakázky na služby 

(1) V případě veřejné zakázky na služby může zadavatel použít jednací řízení bez uveřejnění rovněž, pokud je 

veřejná zakázka zadávána v návaznosti na soutěž o návrh podle § 143, podle jejíchž pravidel má zadavatel v 
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úmyslu veřejnou zakázku zadat účastníkovi soutěže o návrh, jehož návrh bude vybrán. V případě více 

vybraných návrhů zadavatel vyzve k jednání v jednacím řízení bez uveřejnění všechny účastníky soutěže o 

návrh, jejichž návrhy byly vybrány. 

(2) Do předpokládané hodnoty veřejné zakázky zadávané podle odstavce 1 se zahrne i předpokládaná výše 

cen, odměn nebo jiných plateb, které zadavatel poskytne účastníkům soutěže o návrh. 

(3) Předmětem veřejné zakázky zadávané podle odstavce 1 nesmí být vlastní realizace návrhu. To neplatí v 

případech, kdy to odůvodňuje povaha předmětu soutěže o návrh. 

§ 66 Podmínky použití pro veřejné zakázky na služby nebo stavební práce 

V případě veřejné zakázky na služby nebo stavební práce může zadavatel použít jednací řízení bez uveřejnění 

rovněž, pokud jde o nové služby nebo nové stavební práce spočívající v opakování obdobných služeb nebo 

stavebních prací jako v původní veřejné zakázce a odpovídající původní veřejné zakázce, a to za předpokladu, 

že 

a) nové služby nebo nové stavební práce budou zadány témuž dodavateli, 

b) v zadávací dokumentaci původního zadávacího řízení, jehož zahájení bylo uveřejněno způsobem podle § 

212 nebo § 53 odst. 1, byla podle § 100 odst. 3 uvedena možnost zadat veřejnou zakázku na nové služby 

nebo nové stavební práce v jednacím řízení bez uveřejnění a zároveň byl uveden rozsah nových služeb 

nebo nových stavebních prací, 

c) předpokládaná hodnota veřejné zakázky na nové služby nebo nové stavební práce byla zahrnuta podle § 

16 odst. 3 do předpokládané hodnoty původní veřejné zakázky, 

d) jednací řízení bez uveřejnění bude zahájeno do 3 let ode dne uzavření smlouvy na původní veřejnou 

zakázku a 

e) skutečná cena bez daně z přidané hodnoty veřejné zakázky za nové služby nebo nové stavební práce 

nepřesáhne o více než 30 % jejich předpokládanou hodnotu ani nepřesahuje 30 % ceny původní veřejné 

zakázky. 

§ 77 Profesní způsobilost 

(1) Dodavatel prokazuje splnění profesní způsobilosti ve vztahu k České republice předložením výpisu z 

obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence 

vyžaduje. 

(2) Zadavatel může požadovat, aby dodavatel předložil doklad, že je 

a) oprávněn podnikat v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, pokud jiné právní předpisy takové 

oprávnění vyžadují, 

b) členem profesní samosprávné komory nebo jiné profesní organizace, je-li takové členství pro plnění 

veřejné zakázky na služby jinými právními předpisy vyžadováno, nebo 

c) odborně způsobilý nebo disponuje osobou, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje, je-

li pro plnění veřejné zakázky odborná způsobilost jinými právními předpisy vyžadována. 
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(3) Doklady podle odstavce 1 nebo 2 dodavatel nemusí předložit, pokud právní předpisy v zemi jeho sídla 

obdobnou profesní způsobilost nevyžadují. 

 

Soutěž o návrh 

§ 143 Soutěž o návrh 

§ 144 Soutěžní podmínky soutěže o návrh 

§ 145 Otevřená soutěž o návrh 

§ 146 Užší soutěž o návrh 

§ 147 Snížení počtu návrhů 

§ 148 Porota 

§ 149 Oznámení o výběru návrhu 

§ 150 Oznámení o ukončení soutěže o návrh 

Zákon o zadávání veřejných zakázek musí být novelizován a musí ukládat povinnost zpracovat projektovou 

dokumentaci u nadlimitních zakázek metodou BIM. 
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5.143 Vyhláška č. 169/2016 Sb.,  

o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce 
a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, 
novelizován předpisem č. 405/2017 Sb. 

 

 

 

Vyhláška stanoví rozsah dokumentace pro zadání veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních 

prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. 

§ 2 Rozsah dokumentace pro zadání veřejné zakázky na stavební práce 

(1) Dokumentací podle § 92 odst. 1 písm. a) zákona o zadávání veřejných zakázek je dokumentace, která 

rozsahem odpovídá 

a) projektové dokumentaci pro provádění stavby podle vyhlášky o dokumentaci staveb, 

b) projektové dokumentaci pro provádění staveb podle vyhlášky o rozsahu a obsahu projektové 

dokumentace dopravních staveb, nebo 

c) dokumentaci bouracích prací podle vyhlášky o dokumentaci staveb. 

(2) Dokumentace podle odstavce 1 určuje stavbu v technických, ekonomických a architektonických 

podrobnostech, které jednoznačně vymezují předmět veřejné zakázky, jeho hmotové, materiálové, 

stavebně-technické, technologické, dispoziční a provozní vlastnosti, vzhled a jakost, a umožňuje vyhotovit 

soupis stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr. 
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5.144 Vyhláška č. 260/2016 Sb.,  

o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických 
nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a 
certifikátu shody 

 

 

 

Vyhláška upravuje: 

a) podmínky poskytování a přístupu k dokumentům a informacím prostřednictvím elektronického nástroje, 

b) podmínky doručování prostřednictvím elektronického nástroje, 

c) podmínky podávání, příjmu a otevírání nabídek, žádostí o účast a návrhů v soutěži o návrh prostřednictvím 

elektronického nástroje, 

d) požadavky na provádění elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek, 

e) požadavky na pořizování záznamů o elektronických úkonech, 

f) podmínky pro vydání certifikátu shody, 

g) náležitosti a platnost certifikátu shody, 

h) požadavky na funkční vlastnosti elektronického nástroje a prostředí, ve kterém má být elektronický nástroj 

provozován ve vztahu k certifikaci elektronického nástroje, a 

i) technické náležitosti profilu zadavatele. 
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5.145 Zákon č. 256/2001 Sb.,  

o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů 

 

 

 

Zákon stanoví podmínky pro zacházení s lidskými pozůstatky a s lidskými ostatky, práva a povinnosti 

související s provozováním pohřební služby, prováděním balzamací a konzervací lidských pozůstatků a s 

provozováním krematorií a pohřebišť. 

Zákon rozumí: 

 veřejným pohřebištěm prostor určený k pohřbení lidských pozůstatků nebo uložení lidských ostatků 

v podobě míst pro hroby a hrobky nebo úložiště jednotlivých uren nebo rozptylové či vsypové louky 

nebo jejich kombinace; 

 provozovatelem veřejného pohřebiště obec v samostatné působnosti, registrovaná církev nebo 

náboženská společnost; provozování veřejného pohřebiště je službou ve veřejném zájmu; 

 neveřejným pohřebištěm účelová zařízení určená výlučně pro uložení lidských pozůstatků nebo 

lidských ostatků členů řeholních řádů nebo kongregací, členů uzavřených, zejména příbuzenských, 

společenství, příslušníků registrovaných církví a náboženských společností; zřizovatelem i 

provozovatelem neveřejného pohřebiště smí být pouze registrovaná církev a náboženská společnost 

na pozemku v jejím vlastnictví; 

 hrobovým místem místo na pohřebišti určené pro zřízení hrobu nebo hrobky nebo vyhrazené místo 

v úložišti jednotlivých uren, nebo na vsypové louce. 
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5.146 Zákon č. 127/2005 Sb.,  

o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících 
zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších 
předpisů 

 

 

 

Zákon upravuje podmínky podnikání a výkon státní správy, včetně regulace trhu, v oblasti elektronických 

komunikací. Zákon se nevztahuje na obsah služeb poskytovaných prostřednictvím sítí elektronických 

komunikací, jako je obsah rozhlasového a televizního vysílání, finančních služeb a některých služeb 

informační společnosti. 

Komunikačními činnostmi jsou 

a) zajišťování sítí elektronických komunikací, 

b) poskytování služeb elektronických komunikací, 

c) provozování přístrojů. 

Zajišťování veřejné komunikační sítě, poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací, 

zavádění vysokorychlostních sítí elektronických komunikací podle zákona o opatřeních ke snížení nákladů na 

budování vysokorychlostních sítí elektronických komunikací a zajišťování sítí elektronických komunikací pro 

účely bezpečnosti státu se uskutečňují ve veřejném zájmu. 

Poznámka: 

Elektronické komunikace (dříve telekomunikace, nebo také sdělovací technika) slouží k předávání informací na dálku. Jsou tak 

zároveň druhem dopravy a technologií sloužící k dorozumívání. Komunikace může probíhat mezi dvěma subjekty, ale i od jednoho 

odesílatele k mnoha příjemcům.  

Patří sem 

 telegrafie 

o dálnopis 

o bezdrátová telegrafie 

 telefonie 

o telefotografie 

o telefax 

o mobilní telefonie 

 radiofonie 

o mobilní radiofonie (přenosné vysílačky) 

Způsoby hromadné elektronické komunikace  

 rozhlas 

o rozhlas po drátě 

 televize 

o kabelová televize 

Elektronické komunikace založené na počítačích 

 počítačové sítě 

 Internet 
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 digitální pagerové sítě 

Nadzemním komunikačním vedením se rozumí drátové, kabelové nebo bezdrátové vedení, včetně 

souvisejícího elektronického komunikačního zařízení, postavené nad zemí, vně nebo uvnitř budov. Opěrnými 

body nadzemního komunikačního vedení jsou konstrukce nesoucí nebo podpírající vodiče nebo kabely či 

související elektronická komunikační zařízení tohoto vedení (sloup, střešník, zední konzola, anténní stožár, 

anténní nosič). 

Síť elektronických komunikací (včetně stožárů, nadzemního i podzemního komunikačního vedení a jejich 

opěrných a vytyčovacích bodů) není součástí pozemku ve smyslu jiného právního předpisu a je ve smyslu 

jiného právního předpisu považována za inženýrskou síť. 

Podzemním komunikačním vedením se rozumí kabelové vedení, včetně kabelových souborů a zařízení 

uložených pod povrchem země a kabelových rozvaděčů umístěných nad úrovní terénu. Kabelovými soubory 

a zařízeními jsou zejména spojky, kabelové doplňky, průběžné zesilovače, opakovače, zařízení k ochraně 

kabelu před korozí, před přepětím, zařízení pro tlakovou ochranu kabelu, ochranné trubky kabelů. 

Vytyčovacími body podzemního komunikačního vedení jsou kabelové označníky, patníky nebo sloupky 

určující polohu kabelových souborů a zařízení, křižovatky kabelů s komunikacemi, dráhou, vodními toky, 

polohové změny trasy kabelu v obcích nebo ve volném terénu. 

Podnikatel zajišťující veřejnou komunikační síť nebo poskytující veřejně dostupnou službu elektronických 

komunikací je povinen zajišťovat bezpečnost a integritu své sítě a bezpečnost služeb, které poskytuje. Pro 

zajištění integrity veřejných komunikačních sítí Český telekomunikační úřad vydává síťové plány, ve kterých 

vymezí základní vlastnosti těchto sítí a jejich rozhraní, které jsou nezbytné pro vzájemné propojování 

veřejných komunikačních sítí, pro přístup k nim, pro připojování neveřejných komunikačních sítí a zajištění 

kontinuity dodávek služeb, které jsou prostřednictvím veřejných komunikačních služeb poskytovány. 

 

§ 62 

(1) Podnikatel zajišťující sítě elektronických komunikací, nebo poskytující služby elektronických komunikací 

je povinen používat pro poskytování služeb, určování technických rozhraní a síťových funkcí v míře nezbytně 

nutné pro zabezpečení interoperability služeb a k rozšíření možností výběru pro uživatele normy a 

specifikace, jejichž seznam je uveřejňován v Úředním věstníku Evropské unie jako základ pro podporu 

harmonizovaného zajišťování sítí elektronických komunikací, poskytování služeb elektronických komunikací, 

přiřazených prostředků a přiřazených služeb. 

(2) Pokud normy nebo specifikace podle odstavce 1 nebyly uveřejněny, použijí se normy nebo specifikace 

přijaté evropskými organizacemi pro normalizaci. Pokud takové normy a specifikace neexistují, použijí se 

přiměřeně mezinárodní normy nebo doporučení přijatá Mezinárodní telekomunikační unií (ITU), Evropskou 

konferencí správ pošt a telekomunikací (CEPT), Mezinárodní organizací pro normalizaci (ISO) nebo 

Mezinárodní elektrotechnickou komisí (IEC). 
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(3) S využitím norem a specifikací uvedených v odstavcích 1 a 2 Úřad sestavuje síťové plány, které jsou 

podnikatelé zajišťující sítě elektronických komunikací nebo poskytující služby elektronických komunikací 

povinni dodržovat. Síťové plány Úřad vydává jako opatření obecné povahy. 

§ 101 Styk komunikačních vedení veřejné komunikační sítě s okolím 

(1) Stavebníci staveb, vodohospodářských děl nebo zařízení, jejichž provedení je spojeno se zemními pracemi, 

jsou povinni v rámci řízení podle stavebního řádu doložit žádost o vydání příslušného rozhodnutí vyjádřením 

provozovatele veřejné komunikační sítě o existenci nadzemních nebo podzemních vedení komunikačních sítí 

ve staveništi od těch podnikatelů zajišťujících veřejné komunikační sítě, které sdělí stavební úřad. Stavební 

úřad stanoví v rozhodnutí podmínky k ochraně vedení komunikační sítě. 

(2) Osoby, které budou provádět stavební práce podle odstavce 1, jsou povinny provést opatření, aby nedošlo 

k poškození vedení komunikační sítě. To se týká i provádění hluboké orby na zemědělských pozemcích, 

zemních prací a terénních úprav. 

(3) Komunikační vedení veřejné komunikační sítě může křížit energetická, vodovodní, kanalizační a jiná 

vedení, zásobárny přírodních vod, území chráněná podle zvláštních právních předpisů, dráhy, pozemní 

komunikace, vodní a jiná díla a jejich ochranná pásma nebo se jich jinak dotknout, a to způsobem přiměřeným 

ochraně životního prostředí tak, aby byly co nejméně dotčeny zájmy zúčastněných vlastníků. Ustanovení 

zvláštního právního předpisu není tímto dotčeno42). 

(4) Komunikační vedení veřejné komunikační sítě může být kříženo nebo jinak dotčeno energetickými, 

vodovodními, kanalizačními a jinými vedeními, dráhou nebo pozemní komunikací, a to způsobem, který 

nezpůsobí rušení provozu elektronických komunikačních zařízení a sítí nebo poskytování služeb 

elektronických komunikací. 

(5) Ustanovení odstavců 3 a 4 platí pro souběh komunikačního vedení veřejné komunikační sítě s uvedenými 

vedeními a jejich ochrannými pásmy obdobně. 

§ 102 Ochranné pásmo komunikačního vedení 

(1) Ochranné pásmo podzemního komunikačního vedení vzniká dnem nabytí právní moci rozhodnutí o 

umístění stavby, nebo právními účinky územního souhlasu s umístěním stavby. Pokud není podle stavebního 

zákona vyžadováno ani jedno z uvedených povolení, potom dnem uvedení sítě nebo zařízení elektronických 

komunikací do užívání. 

(2) Ochranné pásmo podzemního komunikačního vedení činí 1,0 m po stranách krajního vedení. 

(3) V ochranném pásmu podzemního komunikačního vedení je zakázáno 

a) bez souhlasu jeho vlastníka nebo rozhodnutí stavebního úřadu provádět zemní práce nebo terénní úpravy, 

b) bez souhlasu jeho vlastníka nebo rozhodnutí stavebního úřadu zřizovat stavby či umísťovat konstrukce 

nebo jiná podobná zařízení, 

c) bez souhlasu jeho vlastníka vysazovat trvalé porosty. 
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(4) Činnosti v ochranném pásmu podzemního komunikačního vedení, které by znemožňovaly nebo podstatně 

znesnadňovaly přístup k tomuto vedení, nebo které by mohly ohrozit bezpečnost a spolehlivost jeho provozu, 

je možné vykonávat jen po předchozím souhlasu vlastníka vedení. 

(5) Ochranné pásmo nadzemního komunikačního vedení vzniká dnem nabytí právní moci rozhodnutí 

vydaného podle zvláštního právního předpisu. Parametry tohoto ochranného pásma, rozsah omezení a 

podmínky ochrany stanoví na návrh vlastníka tohoto vedení příslušný stavební úřad v tomto rozhodnutí. 

Přitom musí být šetřeno práv vlastníků nemovitostí nacházejících se v ochranném pásmu nadzemního 

komunikačního vedení. 

§ 103 Ochranné pásmo rádiového zařízení a rádiového směrového spoje 

(1) Ochranné pásmo rádiového zařízení a rádiového směrového spoje vzniká dnem nabytí právní moci 

rozhodnutí vydaného podle zvláštního právního předpisu. Parametry těchto ochranných pásem, rozsah 

omezení a podmínky ochrany stanoví na návrh vlastníka těchto zařízení a spojů příslušný stavební úřad v 

tomto rozhodnutí. Přitom musí být šetřeno práv vlastníků nemovitostí nacházejících se v ochranném pásmu 

rádiového zařízení a rádiového směrového spoje. 

(2) V řízeních o ochranných pásmech nadzemního komunikačního vedení, rádiového zařízení a rádiového 

směrového spoje je Český telekomunikační úřad dotčeným správním úřadem. 

§ 104 Oprávnění k využívání cizích nemovitostí 

(1) Podnikatel zajišťující veřejnou komunikační síť, který podle § 8 odst. 2 oznámil podnikání, je oprávněn v 

souladu s podmínkami stanovenými v rozhodnutí vydaném podle zvláštního právního předpisu a za splnění 

dále stanovených podmínek zřizovat a provozovat na cizím pozemku nebo v něm 

a) nadzemní nebo podzemní komunikační vedení veřejné komunikační sítě, včetně jejich opěrných bodů 

nadzemního nebo vytyčovacích bodů podzemního komunikačního vedení, telefonní budky a přípojná 

komunikační vedení veřejné komunikační sítě, přetínat tyto pozemky vodiči a zřizovat v nich vedení veřejné 

komunikační sítě, jakož i související elektrické přípojky, 

b) anténní stožáry včetně antén rádiových zařízení veřejné komunikační sítě, související elektronická 

komunikační zařízení veřejné komunikační sítě a související elektrické přípojky, 

c) anténní stožáry včetně antén rádiových směrových spojů veřejné komunikační sítě, související elektronická 

komunikační zařízení veřejné komunikační sítě a související elektrické přípojky. 

(2) Podnikatel zajišťující veřejnou komunikační síť, který podle § 8 odst. 2 oznámil podnikání, je oprávněn za 

splnění dále stanovených podmínek zřizovat a provozovat na cizí stavbě nebo v ní 

a) vnitřní komunikační vedení veřejné komunikační sítě včetně koncových bodů veřejné komunikační sítě a 

souvisejících rozvaděčů, veřejné telefonní automaty a přípojná komunikační vedení veřejné komunikační 

sítě, jakož i související elektrické přípojky, 

b) anténní stožáry nebo anténní nosiče včetně antén rádiových zařízení veřejné komunikační sítě a jejich 

přípojných komunikačních vedení, související elektronická komunikační zařízení veřejné komunikační sítě, 

připojení na vnitřní elektrické rozvody a související elektrické přípojky, 
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c) anténní stožáry nebo anténní nosiče včetně antén rádiových směrových spojů veřejné komunikační sítě a 

jejich přípojných komunikačních vedení, související elektronická komunikační zařízení veřejné komunikační 

sítě, připojení na vnitřní elektrické rozvody a související elektrické přípojky. 

(7) Podnikatel zajišťující veřejnou komunikační síť je povinen při výkonu oprávnění podle odstavců 1, 2, 6 a 

13 co nejvíce šetřit práv vlastníků dotčených nemovitostí. Po skončení prací je povinen uvést nemovitosti do 

předchozího stavu, a není-li to možné s ohledem na povahu provedených prací, do stavu odpovídajícího 

předchozímu účelu nebo užívání dotčené nemovitosti a bezprostředně prokazatelně oznámit tuto skutečnost 

vlastníku, popřípadě správci nebo uživateli dotčené nemovitosti. Po vykácení nebo okleštění dřevin je 

povinen na svůj náklad provést likvidaci vzniklého klestu a zbytků po těžbě, nedohodne-li se s vlastníkem 

dotčené nemovitosti jinak. 
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5.147 Zákon č. 194/2017 Sb.,  

o opatřeních ke snížení nákladů na zavádění vysokorychlostních sítí 
elektronických komunikací a o změně některých souvisejících zákonů 

 

 

 

Zákon upravuje pravidla zavádění vysokorychlostních sítí elektronických komunikací. 

§2 Pro účely zákona se rozumí 

a) fyzickou infrastrukturou prvek sítě2), který je určen k umístění jiných prvků sítě, aniž by se sám stal aktivním 

prvkem sítě; jedná se zejména o potrubí, stožáry, kabelovody, kolektory, inspekční komory, vstupní šachty, 

rozvodné skříně, budovy nebo vstupy do budov, anténní nosiče, věže a podpůrné konstrukce; fyzickou 

infrastrukturou nejsou kabely, včetně nenasvícených optických vláken, a vodovody sloužící k rozvodu pitné 

vody3) 

Poznámky pod čarou: 
2) Například zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických 

komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v 

energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 274/2001 Sb., o 

vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění 

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

zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění 

pozdějších předpisů, zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 49/1997 Sb., o civilním 

letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů 

3) § 2 odst. 1 zákona č. 274/2001 Sb. 

b) fyzickou infrastrukturou uvnitř budovy fyzická infrastruktura vhodná k umístění kabelových nebo 

bezdrátových přístupových sítí uvnitř budovy, pokud jsou tyto přístupové sítě způsobilé poskytovat služby 

elektronických komunikací a propojovat přístupový bod budovy s koncovým bodem sítě v prostorách 

koncového uživatele, 

c) povinnou osobou 

1. provozovatel veřejné komunikační sítě, 

2. provozovatel fyzické infrastruktury určené pro poskytování služeb přepravy, přenosu nebo distribuce 

plynu nebo elektřiny včetně veřejného osvětlení, rozvodu tepelné energie, rozvodu vody včetně 

odstraňování nebo čištění odpadních a kanalizačních vod a odvodňovacích systémů, 

3. provozovatel fyzické infrastruktury určené k poskytování dopravních služeb včetně železnic, silnic, 

přístavů a letišť, 

4. investor pro účely poskytováni údajů o stavebních pracích a pro účely koordinace stavebních prací 

financovaných z veřejných prostředků, 

5. vlastník fyzické infrastruktury uvedené v bodech 1 až 4 nebo osoba oprávněná z jiných práv k této fyzické 

infrastruktuře, není-li provozovatel této fyzické infrastruktury jejím vlastníkem a nemá k ní taková práva, 
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která by mu umožňovala plnit povinnosti povinné osoby podle tohoto zákona; povinnou osobou nejsou 

Ministerstvo obrany, Ministerstvo vnitra a bezpečnostní sbory, 

d) oprávněnou osobou provozovatel veřejné komunikační sítě a povinný orgán, 

e) vysokorychlostní sítí elektronických komunikací síť elektronických komunikací, která umožňuje 

poskytovat služby připojení o rychlosti nejméně 30 Mb/s, 

f) přístupovým bodem budovy fyzický bod, jehož prostřednictvím je více operátorům současně umožněno 

připojení k fyzické infrastruktuře uvnitř budovy připravené pro připojení o rychlosti nejméně 30 Mb/s, 

g) povolením rozhodnutí, opatření nebo jiný úkon vyžadovaný stavebním zákonem, 

h) povinným orgánem orgán moci výkonné, orgán územního samosprávného celku nebo právnická osoba, 

která je 

1. založena za zvláštním účelem spočívajícím v uspokojování potřeb obecného zájmu, které nemají 

průmyslovou nebo obchodní povahu, a 

2. financována zcela nebo převážně státem, územním samosprávným celkem nebo veřejnoprávní 

korporací, podléhající řídícímu dohledu těchto subjektů anebo je v jejich správním, řídícím nebo 

dozorčím orgánu více než polovina členů jmenována státem, územním samosprávným celkem nebo 

veřejnoprávní korporací, 

i) přípojkou elektronických komunikací část sítě elektronických komunikací, která umožňuje připojení 

koncového bodu sítě k rozhraní veřejné komunikační sítě, 

j) významnou renovací budovy změny dokončené budovy, u kterých by předpokládané náklady přesáhly 50 

% investičních nákladů na novou srovnatelnou budovu. 

Terminologie zákona č. 194/2017 Sb., byť se pohybuje v oblasti staveb a technické zařízení budov, není 

kompatibilní s terminologií stavebních předpisů a je silně zavádějící. 
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5.148 Zákon č. 300/2008 Sb.,  

o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, 
ve znění pozdějších předpisů 

 

 

 

Zákon upravuje: 

a) elektronické úkony státních orgánů, územních samosprávných celků a fyzických nebo právnických osob, 

pokud těmto fyzickým nebo právnickým osobám byla svěřena působnost v oblasti veřejné správy, (dále 

jen "orgán veřejné moci") vůči fyzickým osobám a právnickým osobám, elektronické úkony fyzických osob 

a právnických osob vůči orgánům veřejné moci a elektronické úkony mezi orgány veřejné moci navzájem 

prostřednictvím datových schránek, 

b) dodávání dokumentů fyzických osob, podnikajících fyzických osob a právnických osob prostřednictvím 

datových schránek, 

c) informační systém datových schránek, 

d) autorizovanou konverzi dokumentů 

Datová schránka je elektronické úložiště, které je určeno k 

a) doručování orgány veřejné moci, 

b) provádění úkonů vůči orgánům veřejné moci, 

c) dodávání dokumentů fyzických osob, podnikajících fyzických osob a právnických osob. 

Datové schránky zřizuje a spravuje Ministerstvo vnitra. Pro orgány veřejné moci a pro podnikající právnické 

osoby zapsané do obchodního rejstříku je zřízení datové schránky povinné.  

Konverzí se rozumí 

a) úplné převedení dokumentu v listinné podobě do dokumentu obsaženého v datové zprávě nebo datovém 

souboru způsobem zajišťujícím shodu obsahu těchto dokumentů a připojení doložky o provedení 

konverze, nebo 

b) úplné převedení dokumentu obsaženého v datové zprávě do dokumentu v listinné podobě způsobem 

zajišťujícím shodu obsahu těchto dokumentů a připojení doložky. 

Dokument, který provedením konverze vznikl (dále jen „výstup“), má stejné právní účinky jako dokument, 

jehož převedením výstup vznikl (dále jen „vstup“). 

Má-li být podle jiného právního předpisu předložen dokument v listinné podobě správnímu orgánu, nebo 

soudu anebo jinému státnímu orgánu, zejména aby byl užit jako podklad pro vydání rozhodnutí, je tato 

povinnost splněna předložením jeho výstupu. 
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5.149 Vyhláška č. 193/2009 Sb.,  

o stanovení podrobností provádění autorizované konverze 
dokumentů 
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5.150 Vyhláška č. 194/2009 Sb.,  

o stanovení podrobností užívání a provozování informačního systému 
datových schránek, ve znění pozdějších předpisů 
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5.151 Zákon č. 297/2016 Sb.,  

o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce ve znění 
zákona č 183/2017 Sb. 

 

 

 

V návaznosti na přímo použitelný předpis Evropské unie, kterým je  

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014 ze dne 23. července 2014 

o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické 

transakce na vnitřním trhu a o zrušení směrnice 1999/93/ES, 

zákon upravuje 

a) některé postupy poskytovatelů služeb vytvářejících důvěru, 

b) některé požadavky na služby vytvářející důvěru, 

c) působnost Ministerstva vnitra v oblasti služeb vytvářejících důvěru a 

d) sankce za porušení povinností v oblasti služeb vytvářejících důvěru. 

 

Evropské nařízení č. 910/2014 a zákon č. 297/2016 Sb. upravují: 

 vydávání kvalifikovaných certifikátů pro elektronické podpisy nebo elektronické pečetě, 

 vydávání kvalifikovaných certifikátů pro autentizaci internetových stránek a 

 vydávání kvalifikovaných elektronických časových razítek. 

 podepisování dokumentů elektronickým podpisem, 

 pečetění elektronických dokumentů elektronickou pečetí,  

 použití kvalifikovaného elektronického časového razítka. 
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5.152 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)  

č. 910/2014 ze dne 23. července 2014  

o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické 
transakce na vnitřním trhu a o zrušení směrnice 1999/93/ES, 
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5.153 Zákon č. 499/2004 Sb.,  

o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů 

 

 

 

Zákon upravuje: 

a) výběr a evidenci archiválií, 

b) ochranu archiválií, 

c) práva a povinnosti vlastníků archiválií, 

d) práva a povinnosti držitelů a správců archiválií, 

e) využívání archiválií, 

f) zpracování osobních údajů pro účely archivnictví, 

g) soustavu archivů, 

h) práva a povinnosti zřizovatelů archivů, 

i) spisovou službu, 

j) působnost Ministerstva vnitra a dalších správních úřadů na úseku archivnictví a výkonu spisové služby, 

k) přestupky. 

Zákon rozumí 

 dokumentem každou písemná, obrazová, zvuková nebo jiná zaznamenaná informace, ať již v podobě 

analogové či digitální, která byla vytvořena původcem nebo byla původci doručena, 

 původcem každého, z jehož činnosti dokument vznikl; za dokument vzniklý z činnosti původce se považuje 

rovněž dokument, který byl původci doručen nebo jinak předán, 

 archiválií takový dokument, který byl vzhledem k době vzniku, obsahu, původu, vnějším znakům a trvalé 

hodnotě dané politickým, hospodářským, právním, historickým, kulturním, vědeckým nebo informačním 

významem vybrán ve veřejném zájmu k trvalému uchování a byl vzat do evidence archiválií; archiváliemi 

jsou i pečetidla, razítka a jiné hmotné předměty související s archivním fondem či s archivní sbírkou, které 

byly vzhledem k době vzniku, obsahu, původu, vnějším znakům a trvalé hodnotě dané politickým, 

hospodářským, právním, historickým, kulturním, vědeckým nebo informačním významem vybrány a vzaty 

do evidence, 

 výběrem archiválií posouzení hodnoty dokumentů a rozhodnutí o jejich vybrání za archiválie a zařazení 

do evidence archiválií, 

 výkonem spisové služby zajištění odborné správy dokumentů vzniklých z činnosti původce, popřípadě z 

činnosti jeho právních předchůdců, zahrnující jejich řádný příjem, evidenci, rozdělování, oběh, vyřizování, 
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vyhotovování, podepisování, odesílání, ukládání a vyřazování ve skartačním řízení, a to včetně kontroly 

těchto činností, 

 spisovnou místo určené k uložení, vyhledávání a předkládání dokumentů pro potřebu původce a k 

provádění skartačního řízení, 

 spisovým řádem vnitřní předpis stanovící základní pravidla pro manipulaci s dokumenty a skartační řízení, 

 skartační lhůtou doba, během níž musí být dokument uložen u původce. 

Zákon rozlišuje veřejnoprávní původce a soukromoprávní původce, dále také vlastníky dokumentů. 

Soukromoprávními původci jsou mimo jiné obhodní společnosti.  

Skartační řízení je postup, při kterém se vyřazují dokumenty, jimž uplynuly skartační lhůty a jež jsou nadále 

nepotřebné pro činnost původce. Povinné skartační lhůty stanoví právní předpisy. Na příklad u účetních a 

daňových dokladů to jsou účetní a daňové předpisy. Stavební zákon ukládá vlastníkovi stavby povinnost (§ 

154 SZ) uchovávat stavební deník po dobu 10 let od vydání kolaudačního souhlasu, popřípadě od dokončení 

stavby, pokud se kolaudační souhlas nevyžaduje. Vlastník stavby je dále povinen uchovávat po celou dobu 

trvání stavby dokumentaci jejího skutečného provedení, rozhodnutí, osvědčení, souhlasy, ověřenou 

projektovou dokumentaci, popřípadě jiné důležité doklady týkající se stavby.  

Projektant, resp. zhotovitel dokumentace stavby nemá stanovenou zákonnou skartační lhůtu pro uchování 

jím zpracované projektové dokumentace, resp. dokumentace stavby. ČKAIT doporučuje svým členům 

uchování dokumentace minimálně po dobu provádění stavby podle jimi zpracované dokumentace, případně 

po dobu záruční lhůty podle občanského zákoníku a u projektové dokumentace podle vlastního uvážení po 

dobu delší, s ohledem na veřejnoprávní odpovědnost projektanta. 

Příloha č. 1 k zákonu č. 499/2004 Sb. obsahuje seznam dokumentů, vzniklých z činnosti obchodních 

společností, které jsou tito za podmínek stanovených archivním zákonem povinni uchovávat a umožnit z nich 

výběr archiválií. Jsou to dokumenty o vzniku a zániku původce, dokumenty o řízení a majetku původce, 

finanční dokumenty a dokumenty vztahující se k předmětu podnikání původce.  

Příloha č. 2 k zákonu č. 499/2004 Sb., obsahuje seznam dokumentů, které budou vždy předloženy k výběru 

za archiválie. Patří mezi ně dokumenty významných staveb a dokumenty, které obsahují zásadní informace o 

 územním plánování, 

 zásadních změnách a opatřeních v ochraně životního prostředí, 

 geologických a půdních průzkumech, 

 technickém rozvoji včetně patentů na významné vynálezy, 

 kulturních památkách a jejich údržbě, rekonstrukci a ochraně. 

Je jistě obtížné a problematického rozhodnout v době, kdy se stavba navrhuje a realizuje, o tom, zda se bude 

jednat o významnou stavbu (zákon pro to nestanoví žádná podrobnější kritéria).  

ČKAIT doporučuje svým členům využít příslušná ustanovení archivního zákona a požádat místně příslušných 

státní archiv o výběr archiválií mimo skartační řízení.  Na základě žádosti původce nebo vlastníka dokumentů 

se dohodne s příslušným archivem termín, v nichž bude výběr archiválií mimo skartační řízení proveden. 
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Příslušný archiv si před provedením výběru archiválií mimo skartační řízení může od původce nebo vlastníka 

dokumentů vyžádat seznam dokumentů navržených pro výběr archiválií s uvedením doby jejich vzniku.  Tak 

se původce nebo vlastník dokumentů vyvaruje toho, že by – např. z důvodů neznalosti příslušných předpisů 

– provedl skartaci dokumentů, které měly být považovány a označeny za archiválie. 
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5.154 Vyhláška č. 645/2004 Sb.,  

kterou se provádějí některá ustanovení zákona o archivnictví a spisové 
službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 

 

 

 

§ 18 Nosnost podlah v prostorech pro uložení archiválií, teploty a relativní vlhkost vzduchu v prostorách 

pro uložení archiválií a výše průměrných ročních nákladů na 1 běžný metr archiválií 

Nosnost podlah v prostorech pro uložení archiválií, teploty a relativní vlhkost vzduchu v prostorách pro 

uložení archiválií a výše průměrných ročních nákladů na 1 běžný metr archiválií jsou stanoveny v příloze č. 5 

k této vyhlášce. 
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5.155 Zákon č. 121/2000 Sb.,  

o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o 
změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších 
předpisů 

 

 

 

Zákon upravuje: 

a) práva autora k jeho autorskému dílu, 

b) práva související s právem autorským: 

1. práva výkonného umělce k jeho uměleckému výkonu, 

2. právo výrobce zvukového záznamu k jeho záznamu, 

3. právo výrobce zvukově obrazového záznamu k jeho záznamu, 

4. právo rozhlasového nebo televizního vysílatele k jeho vysílání, 

5. právo zveřejnitele k dosud nezveřejněnému dílu, k němuž uplynula doba trvání majetkových práv, 

6. právo nakladatele na odměnu, 

c) právo pořizovatele k jím pořízené databázi, 

d) ochranu práv podle tohoto zákona, 

e) kolektivní správu práv autorských a práv souvisejících s právem autorským 

Předmětem práva autorského je dílo literární a jiné dílo umělecké a dílo vědecké, které je jedinečným 

výsledkem tvůrčí činnosti autora a je vyjádřeno v jakékoli objektivně vnímatelné podobě včetně podoby 

elektronické, trvale nebo dočasně, bez ohledu na jeho rozsah, účel nebo význam. Dílem je zejména dílo 

slovesné vyjádřené řečí nebo písmem, dílo hudební, dílo dramatické a dílo hudebně dramatické, dílo 

choreografické a dílo pantomimické, dílo fotografické a dílo vyjádřené postupem podobným fotografii, dílo 

audiovizuální, jako je dílo kinematografické, dílo výtvarné, jako je dílo malířské, grafické a sochařské, dílo 

architektonické včetně díla urbanistického, dílo užitého umění a dílo kartografické.  

Za dílo se považuje též počítačový program, fotografie a výtvor vyjádřený postupem podobným fotografii, 

které jsou původní v tom smyslu, že jsou autorovým vlastním duševním výtvorem. Databáze, která je 

způsobem výběru nebo uspořádáním obsahu autorovým vlastním duševním výtvorem a jejíž součásti jsou 

systematicky nebo metodicky uspořádány a jednotlivě zpřístupněny elektronicky či jiným způsobem, je dílem 

souborným. 

Jak vyplývá z dikce autorského zákona, u díla architektonického je třeba nejdříve zkoumat, zda nese znaky 

autorského díla (jedinečný výsledek tvůrčí činnosti autora …). Autorským dílem architektonickým je návrh 

stavby, zpravidla projektová dokumentace pro stavební povolení; stavba je vyjádřením autorského díla. 

Autorské dílo architektonické je typickým příkladem autorského díla na objednávku. U autorského díla na 
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objednávku přechází výkon majetkových autorských práv automaticky na objednatele. Osobnostní autorská 

práva zůstávají autorovi, nemůže se jich vzdát např. smluvním ujednáním. 

§ 61 Dílo vytvořené na objednávku a soutěžní dílo 

(1) Je-li dílo autorem vytvořené na základě smlouvy o dílo (dílo vytvořené na objednávku), platí, že autor 

poskytl licenci k účelu vyplývajícímu ze smlouvy, není-li sjednáno jinak. K užití díla nad rámec takového účelu 

je objednatel oprávněn pouze na základě licenční smlouvy, nevyplývá-li z tohoto zákona jinak. 

(2) Není-li sjednáno jinak, autor může dílo vytvořené na objednávku užít a poskytnout licenci jinému, není-li 

to v rozporu s oprávněnými zájmy objednatele. 

(3) Ustanovení odstavců 1 a 2 platí obdobně pro dílo vytvořené autorem jako soutěžícím ve veřejné soutěži 

(soutěžní dílo). 

S těmito ustanoveními autorského zákona koresponduje ustanovení občanského zákoníku (zákon 

č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů), který v části věnované smlouvám o 

dílo upravuje Dílo s nehmotným výsledkem: 

§ 2634 

Je-li předmětem díla výsledek činnosti, který je chráněn právem průmyslového nebo jiného duševního 

vlastnictví, má se za to, že jej zhotovitel poskytl objednateli k účelu vyplývajícímu ze smlouvy. 

(Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, Hlava II – Závazky z právních jednání; Díl 8 – Dílo; Oddíl 4 – Dílo s 

nehmotným výsledkem) 

U autorského díla na objednávku se nepoužijí ustanovení o licenční smlouvě (Zákon č. 89/2012 Sb., občanský 

zákoník, Hlava II – Závazky z právních jednání; Oddíl 5 – Licence; Pododdíl 2 - Zvláštní ustanovení pro licenci 

k předmětům chráněným autorským zákonem).  

Pokud bude stavba navrhována s použitím metody BIM (Buliding information modeling, Informační model 

stavby), bude ochrana autorských práv vycházet z jiného institutu autorského zákona, a to z práva 

pořizovatele k jím pořízené databázi. Informační model budovy/stavby je svou formou a uspořádáním 

databáze, která je rovněž chráněna autorským zákonem. Na rozdíl od klasické projektové dokumentace (v 

písemné formě, ve formátu D 2), není třeba v případě použití metody BIM zkoumat, zda nese znaky 

autorského díla; databáze je chráněna autorským zákonem vždy.  

Stavba má v autorském zákoně významné specifické postavení v případě tzv. volného užití díla: 

§ 38d Licence k dílům užitého umění a dílům architektonickým 

Do práva autorského nezasahuje ten, kdo 

a) pronajímá, půjčuje nebo vystavuje originál nebo rozmnoženinu díla užitého umění vyjádřeného v užitné 

podobě nebo architektonické dílo vyjádřené stavbou, 

b) architektonické dílo vyjádřené stavbou, výkresem nebo plánem užije pro účely udržovacích prací 

anebo změny dokončené stavby v míře nezbytně nutné a při zachování architektonického díla; je-li to 
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opodstatněné významem architektonického díla a lze-li to na něm spravedlivě požadovat, je povinen předem 

uvědomit o svém úmyslu autora a na vyžádání mu poskytnout dokumentaci stavby včetně vyobrazení, 

vystihující stav před provedením změn. 

V praxi nastává tato možnost volného užití architektonického díla za technických okolností, pokud hrozí 

nebezpečí havárie či znehodnocení stavby; a právních okolností, kdy je nutné vyhovět právnímu předpisu 

(např. povinnost provést tepelně technická opatření při větší změně dokončené budovy). 
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5.156 Dokumentace pro vydání rozhodnutí  

o ochranném pásmu 

Upravuje § 83 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 

řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“). Podle tohoto zákona 

patří rozhodnutí o ochranném pásmu mezi územní rozhodnutí.  

Rozhodnutí o ochranném pásmu chrání stavbu, zařízení nebo pozemek před 

negativními vlivy okolí nebo chrání okolí stavby či zařízení nebo pozemku před jejich 

negativními účinky.  

Ochranné pásmo vymezuje území v bezprostředním sousedství kolem chráněné stavby (např. kulturní 

památky, stavby dopravní a technické infrastruktury), nebo chráněného území. Ochranné pásmo vyhlašuje 

zpravidla na základě právního předpisu k tomu zmocněný orgán.  

Rozhodnutí o ochranném pásmu se vydává zpravidla současně při rozhodování podle § 79 až 81 stavebního 

zákona (rozhodnutí o umístění stavby, o změně využití území, o změně vlivu užívání stavby na území); lze je 

vydat i samostatně. 

Účel vymezení ochranných pásem vychází ze dvou základních principů, a to z principu ochrany veřejných 

zájmů, tzn, že představuje ochranu okolí nové stavby před jejími negativními vlivy, a z principu ochrany života, 

zdraví či majetku osob, tzn. že představuje ochranu nové stavby před negativními vlivy jejího okolí. 

Z tohoto důvodu stanoví § 13 odst. 1 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, 

územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 503/2006 Sb.), že 

rozhodnutí o ochranném pásmu kromě obecných náležitostí rozhodnutí a náležitostí stanovených v § 92 

stavební zákon obsahuje: 

a) označení chráněné stavby, zařízení či území, katastrální území, parcelní čísla a druh pozemků podle 

katastru nemovitostí, na nichž se ochranné pásmo zřizuje, 

b) stanovení zákazů nebo omezení některých činností z důvodu ochrany života, veřejného zdraví a životního 

prostředí před negativními účinky provozu průmyslových, zemědělských, dopravních a jiných staveb nebo 

z důvodu ochrany staveb a zařízení před negativními vlivy okolí, 

c) dobu platnosti rozhodnutí, pokud je možno ji předem stanovit.  

Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o ochranném pásmu není žádným právním předpisem 

stanoven. Podle § 7 a 13 a přílohy č. 5 část B bod 4 vyhlášky č. 503/2006 Sb., je přílohou žádosti o vydání 

tohoto rozhodnutí celková situace v měřítku katastrální mapy, včetně parcelních čísel pozemků a staveb na 

nich, ze které bude zřejmý rozsah ochranného pásma, existující ochranná pásma, chráněná a záplavová území 

a veřejná dopravní a technická infrastruktura dotčená ochranným pásmem s vyznačením náhradních 

opatření, např. jejich přeložek nebo nových staveb.  

Podle § 13 odst. 3 vyhlášky č. 503/2006 Sb., grafická příloha rozhodnutí o ochranném pásmu, ověřená 

stavebním úřadem, obsahuje celkovou situaci v měřítku katastrální mapy s vyznačením hranic ochranného 

pásma a chráněných staveb, zařízení a pozemků. U ochranných pásem liniových staveb delších než 1 000 
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metrů a staveb zvlášť rozsáhlých se doplní uvedené údaje na mapovém podkladě v odst. měřítku 1 : 10 000 

až 1 : 50 000. Grafické přílohy žádosti se podle § 7 odst. 3 vyhlášky č. 503/2006 Sb., přikládají ve dvou 

vyhotoveních. 
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5.157 Dokumentace pro územní řízení a zjednodušené 

územní řízení o dělení a scelování pozemků 

Upravuje § 95 a 82 stavebního zákona a § 13b vyhlášky č. 503/2006 Sb., o 

podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, 

ve znění pozdějších předpisů.  

Rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků stanoví podmínky pro nové rozdělení 

nebo scelení pozemků, představuje tedy rozhodnutí, které nesměřuje ke stavební 

činnosti.  

Při dělení i při scelování pozemků de facto vzniká nový pozemek či pozemky, mění se pouze identifikace 

pozemků, tudíž není tento druh územního rozhodnutí nástrojem, který by měnil povahu pozemku. 

Rozhodnutím jsou stanovena zákonná pravidla pro dělení a scelování pozemků v souladu se záměry územního 

plánování. Toto územní rozhodnutí je podkladem pro geometrické plány podle katastrálního zákona, na 

základě kterého se vytvářejí nové pozemkové parcely. 

V žádosti o vydání rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků, jejíž obsahové náležitosti jsou uvedeny v § 

6 a v příloze 4 vyhlášky č. 503/2006 Sb., musí být vždy identifikovány pozemky, které jsou navržené na dělení 

nebo scelování. Musí být uvedeno, ve které obci, v jakém katastrálním území se pozemky nacházejí, jaká jsou 

jejich parcelní čísla, druh pozemku podle katastru nemovitostí a především jejich výměra. Žadatel musí dále 

popsat navrhované dělení nebo scelování pozemků s uvedením výměr nově vznikajících pozemků a současně 

musí uvést důvody pro dělení nebo scelování.  

Grafickou přílohu žádosti tvoří dle přílohy č. 4 část B bodu 5 (pro územní rozhodnutí v územním řízení) a část 

C bodu 6 (pro zjednodušené územní řízení) tvoří celková situace v měřítku katastrální mapy, včetně parcelních 

čísel, se zakreslením požadovaného dělení nebo scelování pozemků s vyznačením přístupu z veřejné 

komunikace ke všem pozemkům. Grafické přílohy žádosti se podle § 6 odst. 3 vyhlášky č. 503/2006 Sb., 

přikládají ve dvou vyhotoveních. 
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5.158 Dokumentace pro územní souhlas 

Územní souhlas upravuje § 96 odst. 1 stavebního zákona, který obsahuje následující 

obecné podmínky, jež musí být splněny pro jeho vydání. 

Územní souhlas lze vydat místo územního rozhodnutí, pokud je záměr v zastavěném 

území nebo v zastavitelné ploše, poměry v území se podstatně nemění a záměr 

nevyžaduje nové nároky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu. Územní 

souhlas nelze vydat v případech záměrů, pro které je vyžadováno závazné stanovisko 

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

vlivů na životní prostředí.  

Ustanovení § 96 odst. 2 stavebního zákona pak obsahuje taxativní výčet záměrů, u kterých může být územní 

rozhodnutí nahrazeno jednodušší formou umístění. Územní souhlas postačí v případech 

a) stavebních záměrů uvedených v § 103 (stavby, terénní úpravy, zařízení a udržovací práce nevyžadující 

stavební povolení ani ohlášení), 

b) ohlašovaných staveb, jejich změn a zařízení, 

c) změn staveb, 

d) změn druhu pozemku o výměře nad 300 m2 nejvíce však do 1 000 m2, 

e) staveb umisťovaných v uzavřených prostorech ohraničených existujícími budovami, pokud odpovídají 

jejich způsobu užívání, nemění se vnější půdorysné ohraničení a výškové uspořádání prostoru, 

f) terénních úprav do 1,5 m výšky nebo hloubky o výměře nad 300 m2 nejvíce však do 1 000 m2 na pozemcích, 

které nehraničí s veřejnými pozemními komunikacemi nebo veřejným prostranstvím, pokud nedochází k 

nakládání s odpady, 

g) odstavných, manipulačních, prodejních, skladových nebo výstavních ploch nad 300 m2 nejvíce však do 1 

000 m2, které neslouží pro skladování nebo manipulaci s hořlavými látkami nebo látkami, které mohou 

způsobit znečištění životního prostředí. 

K žádosti o územní souhlas podle § 96 odst. 3 písm. e) stavebního zákona, § 15 a 15a a přílohy č. 7 části B 

vyhlášky č. 506/2006 Sb., žadatel připojí jednoduchý technický popis záměru s příslušnými výkresy podle jeho 

charakteru, zejména půdorysy jednotlivých podlaží a pohledů u budov; popis záměru musí vždy splňovat 

podmínky ze závazných stanovisek a vyjádření dotčených orgánů a stanovisek vlastníků veřejné dopravní a 

technické infrastruktury. Nejvýznamnější částí předkládané „dokumentace“ je celková situace v měřítku 

katastrální mapy, včetně parcelních čísel, se zakreslením požadovaného záměru, s vyznačením vazeb a účinků 

na okolí.  

Přílohou žádosti o územní souhlas u výrobků plnicích funkci stavby jsou rovněž doklady podle zvláštního 

právního předpisu prokazující shodu jeho vlastností s požadavky na stavby podle § 156 SZ, nebo technická 

dokumentace výrobce nebo dovozce.  

Grafické přílohy žádosti se podle § 15 odst. 4 vyhlášky č. 503/2006 Sb., přikládají ve dvou vyhotoveních. 
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5.159 Společné oznámení záměru 

Upravuje § 96a stavebního zákona: 

U staveb v působnosti obecného stavebního úřadu, staveb vymezených v § 15 odst. 

1 písm. b) až d), staveb vymezených v § 16 odst. 2 písm. d) lze vydat společný územní 

souhlas a souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru (dále jen „společný 

souhlas“), kterým se stavba umisťuje a povoluje. Příslušným k vydání společného 

souhlasu je stavební úřad příslušný k povolení stavby podle § 13 odst. 1, § 15 odst. 

1 písm. b) až d) nebo § 16 odst. 2 písm. d). 

Podá-li stavebník oznámení záměru podle § 96 a ohlášení stavebního záměru podle § 105 (dále jen „společné 

oznámení záměru“), vydá stavební úřad společný souhlas, za předpokladu, že jsou splněny požadavky a 

podmínky § 96 a 105. Ke společnému oznámení záměru stavebník připojí doklady podle § 96 odst. 3 písm. a) 

až e) a dokumentaci podle povahy záměru uvedenou v § 105 odst. 2 až 6.  

Společné oznámení záměru se podává na formuláři, jehož obsahové náležitosti jsou stanoveny v příloze č. 16 

vyhlášky č. 503/2006 Sb., Základní obsahové náležitosti jsou stanoveny v ustanovení § 15b vyhlášky č. 

503/2006 Sb., Dle tohoto ustanovení oznamovatel ve společném oznámení záměru uvede údaje o splnění 

podmínek pro vydání společného souhlasu stanovené ve stavebním zákoně a údaje o zahrnutí podmínek ze 

závazných stanovisek a vyjádření dotčených orgánů. Současně připojí přílohy uvedené v části B formuláře 

společného oznámení záměru (příloha č. 16 vyhlášky č. 503/2006 Sb.) a podle povahy věci dokumentaci podle 

§ 105 odst. 4 až 8 stavebního zákona.  

Dle přílohy č. 16 části B bodu 6 a 7 vyhlášky č. 503/2006 Sb., je konkrétní přílohou společného oznámení 

záměru celková situace v měřítku katastrální mapy včetně parcelních čísel, se zakreslením požadovaného 

záměru, s vyznačením vazeb a účinků na okolí a dále dokumentace podle druhu stavby podle § 105 odst. 2 až 

6 stavebního zákona (jednoduché stavby, terénní úpravy a udržovací práce, u kterých postačí ohlášení, 

uvedené v § 104; s výjimkou staveb uvedených v § 104 odst. 1 písm. a) až e), kde musí být zpracována 

projektová dokumentace). 

U výrobků, které plní funkci stavby, doklad podle zvláštního právního předpisu prokazující shodu jeho 

vlastností s požadavky na stavby podle § 156 stavebního zákona, nebo technickou dokumentaci výrobce nebo 

dovozce, popřípadě další doklad, z něhož je možné ověřit dodržení požadavků na stavby. 

K posouzení navrhovaného záměru může být k oznámení předložena pouze jedna dokumentace vycházející 

z obsahu dokumentace pro ohlášení, musí však v sobě implicitně zahrnovat i požadavky pro umístění záměru. 

Dokumentace se přikládá ve dvou vyhotoveních. Není-li obecní úřad obce, jehož území se stavební záměr 

dotýká, stavebním úřadem, přikládá se ve třech vyhotoveních, vyjma stavby v působnosti vojenského nebo 

jiného stavebního úřadu; pokud stavebník není vlastníkem stavby, připojuje se jedno další vyhotovení. Další 

vyhotovení průvodní zprávy, souhrnné technické zprávy, situačních výkresů a dokumentace objektů, k jejichž 

povolení jsou příslušné spolupůsobící úřady, se v potřebném počtu připojuje v případě souboru staveb, pokud 

k umístění nebo povolení vedlejší stavby není příslušný stavební úřad, který společný souhlas vydává (vyhláška 

č. 503/2006 Sb., § 15b odst. 4). 
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5.160 Územní opatření o stavební uzávěře a územní 

opatření o asanaci území 

Upravuje § 97 až 100 stavebního zákona.  

Územní opatření o stavební uzávěře se vydává jako opatření obecné povahy podle 

správního řádu. Omezuje nebo zakazuje v nezbytném rozsahu stavební činnost ve 

vymezeném území, pokud by mohla ztížit nebo znemožnit budoucí využití území 

podle připravované územně plánovací dokumentace, jestliže bylo rozhodnuto o 

jejím pořízení nebo o pořízení její změny, nebo podle jiného rozhodnutí či opatření 

v území, jimž se upravuje využití území. Územní opatření o stavební uzávěře lze 

vydat také v případech, jestliže je zrušeno nebo změněno rozhodnutí o námitkách 

nebo zrušeno opatření obecné povahy o vydání územně plánovací dokumentace, 

případně jeho část. Územním opatřením o stavební uzávěře nelze omezit nebo 

zakázat udržovací práce.  

Územní opatření o asanaci území se vydává rovněž jako opatření obecné povahy podle správního řádu na 

území postiženém živelní pohromou nebo závažnou havárií, v jejímž důsledku došlo k podstatnému zásahu 

do využití území. Stanoví podmínky pro odstranění dopadů živelní pohromy nebo havárie a pro další využití 

území. Územní opatření o asanaci území se vydává rovněž pro zastavěné území, ve kterém jsou závadné 

stavby, z důvodů hygienických, bezpečnostních, požárních, provozních a ochrany životního prostředí, u nichž 

je ve veřejném zájmu nutné nařídit odstranění závad staveb a úpravy staveb a nařídit opatření k asanaci 

území.  

Územní opatření o stavební uzávěře nebo územní opatření o asanaci území vydává v přenesené působnosti 

rada obce. Dotýká-li se územní opatření o stavební uzávěře nebo územní opatření o asanaci území více obcí 

anebo v případě nečinnosti příslušné rady obce, je může vydat v přenesené působnosti rada kraje. 

Návrh územního opatření o stavební uzávěře nebo územního opatření o asanaci území se písemně 

projednává s dotčenými orgány. 

Grafickou přílohou, která je součástí územního opatření o stavební uzávěře nebo o asanaci území, je podle § 

17 a 18 vyhlášky č. 503/2006 Sb., ověřený výkres na kopii katastrální mapy s vyznačením území, pro které 

platí stavební uzávěra, nebo kterého se opatření o asanaci týká. 

Týká-li se územní opatření o stavební uzávěře nebo asanaci území zvlášť rozsáhlého území, nahradí se 

ověřený výkres mapovým podkladem v měřítku 1 : 5 000 s vyznačením území, pro které platí stavební 

uzávěra, nebo kterého se opatření o asanaci týká. 
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5.161 Dokumentace staveb, terénních úprav,  

zařízení a udržovacích prací nevyžadující  

stavební povolení ani ohlášení 

Jmenovitý výčet staveb, které nevyžadují stavební povolení ani ohlášení, obsahuje 

§ 103 stavebního zákona. Stavební předpisy nevyžadují zpracování dokumentace 

pro tyto stavby. V praxi lze očekávat, že pro provedení těchto staveb vypracuje 

zhotovitel (nebo jím, případně stavebníkem pověřená osoba) realizační/ výrobní/ 

konstrukční dokumentaci stavby (terminologie není ustálená). 
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5.162 Dokumentace vybraných jednoduchých staveb, 

terénních úprav a udržovacích prací 

Výčet těchto staveb je uveden v § 104 odst. 1 písm. f) až k) stavebního zákona, jedná 

se konkrétně o:  

f) stavby odstavných, manipulačních, prodejních, skladových nebo výstavních ploch 

o výměře nad 300 m2 nejvíce však do 1 000 m2, které neslouží pro skladování 

nebo manipulaci s hořlavými látkami nebo látkami, které mohou způsobit 

znečištění životního prostředí, 

g) stavby zařízení staveniště, neuvedené v § 103 odst. 1 písm. e) bodě 1, 

h) stavby opěrných zdí do výšky 1 m, které hraničí s veřejně přístupnými pozemními komunikacemi nebo s 

veřejným prostranstvím, 

i) terénní úpravy neuvedené v §103 odst. 1 písm. b), 

j) udržovací práce na stavbě neuvedené v § 103 odst. 1 písm. c), 

k) stavební úpravy pro změny v užívání části stavby, kterými se nezasahuje do nosných konstrukcí stavby, 

nemění se její vzhled a nevyžadují posouzení vlivů na životní prostředí. 

Rozsah a obsah dokumentace pro ohlášení těchto staveb stanoví § 105 stavebního zákona. 

Podle § 105 odst. 4 stavebního zákona k ohlášení staveb odstavných, manipulačních, prodejních, skladových 

nebo výstavních ploch podle § 104 odst. 1 písm. f) stavebník připojí dokumentaci, která obsahuje 

a) průvodní zprávu se základními údaji o stavbě, s informacemi o výsledku provedených průzkumů a měření, 

o dodržení obecných požadavků na výstavbu, o splnění podmínek závazných stanovisek dotčených orgánů 

a rozhodnutí o umístění stavby, bylo-li vydáno, a o jejich zapracování do dokumentace, 

b) technické řešení stavby s popisem jejího provedení, mechanické odolnosti a stability, údaje o navržených 

materiálech a seznamu použitých podkladů, technických norem nebo technických předpisů, 

c) napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu, 

d) údaj o vlivu stavby na zdraví osob nebo zvířat anebo životní prostředí včetně návrhu na opatření 

k odstranění nebo minimalizaci negativních účinků, 

e) řešení požadavků na bezpečnost stavby a základní koncepci zajištění bezpečnosti při užívání stavby, 

f) situaci stavby zakreslenou na podkladě kopie katastrální mapy, 

g) situaci stavby v měřítku zpravidla 1 : 500, která zobrazuje současný stav území, navrhovanou stavbu včetně 

úprav pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace, vazby na okolí, stanovená ochranná nebo 

bezpečnostní pásma nebo záplavová území, chráněná území a existující stavby, dopravní a technickou 

infrastrukturu, vzorové příčné řezy v měřítku 1 : 50 nebo 1 : 100 a charakteristické příčné řezy v měřítku 1 : 

100 nebo 1 : 200. 

Podle § 105 odst. 5 stavebního zákona k ohlášení staveb zařízení staveniště podle § 104 odst. 1 písm. g) 

stavebník připojí dokumentaci, která obsahuje 
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a) průvodní zprávu se základními údaji o stavbě, s informacemi o výsledku provedených průzkumů a měření, 

o dodržení obecných požadavků na výstavbu, o splnění podmínek závazných stanovisek dotčených orgánů 

a rozhodnutí o umístění stavby, bylo-li vydáno, a o jejich zapracování do dokumentace, 

b) napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu, 

c) údaj o vlivu stavby na zdraví osob nebo zvířat anebo životní prostředí včetně návrhu na opatření 

k odstranění nebo minimalizaci negativních účinků, 

d) řešení požadavků na bezpečnost stavby a základní koncepci zajištění bezpečnosti při užívání stavby, 

e) situaci stavby zakreslenou na podkladě kopie katastrální mapy, 

f) situaci stavby v měřítku zpravidla 1 : 500 se zakreslením umístění stavby a s vyznačením vzdálenosti od 

hranic sousedních pozemků a staveb na nich, podzemních sítí technické infrastruktury včetně návrhu 

přípojek a stanovených ochranných nebo bezpečnostních pásem nebo záplavových území, 

g) požárně bezpečnostní řešení, jehož obsah a rozsah vymezuje zvláštní právní předpis, 

h) stavební výkresy v přiměřeném měřítku. 

Podle § 105 odst. 6 stavebního zákona k ohlášení staveb opěrných zdí podle § 104 odst. 1 písm. h) stavebník 

připojí dokumentaci, která obsahuje 

a) průvodní zprávu se základními údaji o stavbě, s informacemi o výsledku provedených průzkumů a měření, 

o dodržení obecných požadavků na výstavbu, o splnění podmínek závazných stanovisek dotčených orgánů 

a rozhodnutí o umístění stavby, bylo-li vydáno, a o jejich zapracování do dokumentace, 

b) situaci stavby zakreslenou na podkladě kopie katastrální mapy s vyznačením umístění navrhované stavby, 

hranic se sousedními pozemky, polohy staveb na nich, jednoduchý technický popis jejich provedení a 

stavební nebo montážní výkresy specifikující navrhovanou stavbu. 

Podle § 105 odst. 7 stavebního zákona k ohlášení terénních úprav podle § 104 odst. 1 písm. i) stavebník připojí 

dokumentaci, která obsahuje 

a) průvodní zprávu se základními údaji o záměru, s informacemi o výsledku provedených průzkumů a měření, 

o splnění podmínek závazných stanovisek dotčených orgánů a rozhodnutí o využití území, bylo-li vydáno, 

a o jejich zapracování do dokumentace, 

b) údaje o předpokládaných účincích záměru na okolí, technický popis postupu a způsobu prací, údaje o 

násypných hmotách, o místě a způsobu uložení vytěžených hmot, o způsobu jejich zhutňování a povrchové 

úpravě, 

c) situační výkres na podkladě kopie katastrální mapy, 

d) situační výkres v měřítku zpravidla 1 : 500 s vyznačením navrhovaného záměru, pozemků, na nichž se 

projeví jeho důsledky, včetně vyznačení stanovených ochranných nebo bezpečnostních pásem nebo 

záplavových území. Podle povahy a rozsahu záměru se připojí též charakteristické řezy objasňující jejich 

výškové uspořádání nebo vytyčovací výkresy; u technicky jednoduchých záměrů postačí potřebné 

geometrické parametry určující v situačním výkresu jejich polohové a výškové umístění. 
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Podle § 105 odst. 8 věta první stavebního zákona k ohlášení udržovacích prací podle § 104 odst. 1 písm. j) 

stavebník připojí dokumentaci obsahující technický popis jejich provedení.  

Podle § 105 odst. 8 věta druhá stavebního zákona k ohlášení stavebních úprav podle § 104 odst. 1 písm. k) 

stavebník připojí dokumentaci, která obsahuje jednoduchý technický popis jejich provedení a stavební nebo 

montážní výkresy specifikující navrhované stavební úpravy.  

Vyžaduje-li to zvláštní právní předpis, stavebník přikládá k ohlášení udržovacích prací a stavebních úprav 

požárně bezpečnostní řešení, jehož obsah a rozsah vymezuje vyhláška č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek 

požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci). 

Podle § 159 odst. 3 stavebního zákona může dokumentaci ohlašovaných staveb uvedených v § 104 odst. 1 

písm. f) až i) a k) kromě projektanta (tj. autorizované osoby s oprávněním podle autorského zákona) zpracovat 

též osoba, která má vysokoškolské vzdělání stavebního nebo architektonického směru anebo střední vzdělání 

stavebního směru s maturitní zkouškou a alespoň 3 roky praxe v projektování staveb. 
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5.163 Zadávací dokumentace veřejných zakázek  

na stavební práce 

Upravuje § 92 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a jeho 

prováděcí vyhláška č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné 

zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem 

výměr. 

Zadávací dokumentací veřejné zakázky na stavební práce je dokumentace, která 

rozsahem odpovídá 

a) dokumentaci pro provádění stavby podle přílohy č. 13 k vyhlášce o dokumentaci 

staveb, 

b) projektové dokumentaci pro provádění staveb podle přílohy č. 3, 5, 6 nebo 9 k vyhlášce o rozsahu a obsahu 

projektové dokumentace dopravních staveb, nebo 

c) dokumentaci bouracích prací podle přílohy č. 8 k vyhlášce o dokumentaci staveb. 

Dokumentace pro zadání stavebních prací určuje stavbu v technických, ekonomických a architektonických 

podrobnostech, které jednoznačně vymezují předmět veřejné zakázky, jeho hmotové, materiálové, 

stavebně-technické, technologické, dispoziční a provozní vlastnosti, vzhled a jakost, a umožňuje vyhotovit 

soupis stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr. 
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5.164 Dodavatelská (realizační) dokumentace stavby 

Její zpracování neukládá a její obsah neupravuje žádný právní předpis. Ve stavební 

ani v právní praxi není sjednocen její název (dodavatelská, realizační, výrobní, 

konstrukční … dokumentace stavby) 

Odkazuje na ni vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění vyhl. č. 

62/2013 Sb., Vyhláška používá název „dokumentace zajišťovaná zhotovitelem 

stavby“, „výrobní a dílenská dokumentace zhotovitele“.  

Pro určení obsahu a rozsahu této dokumentace se v praxi vychází z přílohy č. 13 vyhlášky č. 499/2006 Sb., 

„Rozsah a obsah dokumentace pro provádění stavby“. 

Komentář: 

Dokumentace pro provádění stavby je jednou z úrovní projektové dokumentace a může ji zpracovat pouze 

autorizovaná osoba. Volba názvu této projektové dokumentace ve stavebním zákoně (zákon č. 183/2006 Sb.) 

nebyla zvolena šťastně; navíc je používána se dvěma odchylnými variantami (dokumentace pro provádění 

stavby – dokumentace pro provedení stavby). V praxi je často zaměňována za realizační dokumentaci stavby 

(v souladu s terminologií dříve platných, již zrušených stavebních předpisů – jednostupňový a dvoustupňový 

projekt).   
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5.165 Dokumentace skutečného provedení stavby 

Zjednodušená dokumentace (pasport stavby) 

Upravuje § 121, 125 a 154 stavebního zákona, § 4 a příloha č. 14 vyhlášky č. 

499/2006 Sb., „Rozsah a obsah dokumentace skutečného provedení stavby a 

zjednodušené dokumentace (pasportu stavby)“. 

Podle § 121 odst. 1 stavebního zákona stavebník předkládá dokumentaci skutečného 

provedení stavby stavebnímu úřadu spolu se žádostí o vydání kolaudačního souhlasu, 

pokud při jejím provádění došlo k nepodstatným odchylkám oproti ověřené 

dokumentaci nebo ověřené projektové dokumentaci uvedeným v § 118 odst. 7 

tohoto zákona.  

Jde-li o stavbu technické nebo dopravní infrastruktury, předloží stavebník dokumentaci geodetické části 

skutečného provedení stavby. Podle § 125 odst. 1 a § 154 odst. 1 písm. e) stavebního zákona je vlastník stavby 

povinen uchovávat po celou dobu trvání stavby dokumentaci jejího skutečného provedení, rozhodnutí, 

osvědčení, souhlasy, ověřenou projektovou dokumentaci, popřípadě jiné důležité doklady týkající se stavby. 

Za určitých podmínek může být dokumentace skutečného provedení stavby nahrazena zjednodušenou 

dokumentací stavby (pasportem stavby). 

Podle § 4 odst. 3 vyhlášky č. 499/2006 Sb., může dokumentaci skutečného provedení stavby tvořit kopie 

ověřené projektové dokumentace doplněná výkresy odchylek, pokud to není na újmu přehlednosti 

a srozumitelnosti dokumentace. 

Dokumentace skutečného provedení stavby se předkládá také k žádosti stavebníka o povolení předčasného 

užívání stavby, došlo-li k nepodstatným odchylkám proti povolení stavby nebo ověřené projektové 

dokumentaci (vyhláška č. 503/2006 Sb., § 18k, příloha č. 13). 

  



 
 

 

 www.koncepceBIM.cz 

 

260 

Analýza platných právních předpisů v souvislosti s 

implementací BIM do českého stavebnictví 

 

5.166 Dokumentace změny účelu užívání stavby 

(části stavby) 

Upravuje § 127 stavebního zákona, dále § 18m a příloha č. 14 vyhlášky č. 503/2006 

Sb. 

Změnu v účelu užívání stavby, která není podmíněna změnou dokončené stavby, 

oznamuje stavebnímu úřadu osoba, která má ke stavbě vlastnické právo nebo 

prokáže právo změnit užívání stavby. K oznámení připojí mj. dokumentaci stavby s 

vyznačením stávajícího a nového způsobu užívání jednotlivých místností a prostorů. 
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5.167 Dokumentace bouracích prací 

Upravuje § 128 stavebního zákona a vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci 

staveb, ve znění pozdějších předpisů, § 5, příloha č. 15.  

Vlastník stavby je povinen ve stanovených případech ohlásit stavebnímu úřadu 

záměr odstranit stavbu. Jde-li o stavby, které vyžadují stavební povolení nebo 

ohlášení podle § 104 odst. 1 písm. a) až e), připojí k ohlášení dokumentaci bouracích 

prací.  

Dokumentace bouracích prací, která obsahuje situaci odstraňované stavby, její stručný popis, organizaci 

bouracích prací, informaci o dodržení požadavků dotčených orgánů, se předkládá ve dvojím vyhotovení, a 

není-li obecní úřad v místě stavby stavebním úřadem, vyjma staveb v působnosti vojenských a jiných 

stavebních úřadů, předkládá se trojmo. Souhlas s odstraněním stavby se doručí vlastníkovi spolu s ověřenou 

dokumentací bouracích prací.  

Náležitosti dokumentace bouracích prací stanoví příloha č. 15 vyhlášky č. 499/2006 Sb. 
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5.168 Provozní dokumentace stavby 

Její zpracování neukládá a její obsah neupravuje stavební zákon nebo jeho 

prováděcí předpisy. Podle druhu a charakteru stavby může požadavek na 

zpracování provozní dokumentace stavby vyplývat z jiných právních předpisů 

(provozní, manipulační nebo havarijní řád, dopravní řád, požární řád, požární a 

poplachové směrnice, evakuační plán, technické prohlídky zařízení a revize 

vyhrazených technických zařízení, požadavky na životní prostředí, na zacházení s 

chemickými látkami a další). K dozoru je oprávněna řada orgánů (odbory životního 

prostředí, Česká inspekce ŽP, hasičský záchranný sbor, oblastní inspektorát práce, 

Státní zdravotní ústav a Krajské hygienické stanice, Český báňský úřad, Česká 

obchodní inspekce, Státní energetická inspekce aj.). 
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5.169 Plán udržovacích prací na jednotlivých částech  

stavby a na technologickém či jiném zařízení 

Upravuje § 139 odst. 2 stavebního zákona. 

U staveb určených k užívání veřejností může stavební úřad nařídit jejímu vlastníkovi 

předložení časového a věcného plánu udržovacích prací na jednotlivých částech 

stavby a na technologickém či jiném zařízení. 


