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Zákon č. 283/2021 Sb., stavební zákon
Zákon č. 284/2021 Sb., kterým se mění některé zákony 
související s přijetím stavebního zákona
▪ Částka č. 124 Sbírky zákonů ze dne 29. 6. 2021 
▪ Nabývání účinnosti postupně, plná účinnost 1.7.2023
Zákon č. 195/2022 Sb., kterým se mění stavební zákon 
▪ Změna nabývání účinnosti
Návrh zákona, kterým se mění stavební zákon 
▪ Změna stavební správy
▪ Změna v územním plánování
▪ Související změny procesního práva

Legislativní rámec



Soustava stavební správy

MMR 

 Krajský úřad

 Obecní úřad

Specializovaný a odvolací stavební úřad



•Základ soustavy stavební správy
•Návrh věcné novely předkládán variantně

• Varianta I – 376 – ORP + příloha č. 11
• Varianta II – 386 – ORP + příloha č. 11
• Varianta III – stanovení obecních stavebních úřadů vyhláškou 

MMR a jejich výkonnostní financování
•Integrace části agendy specializovaných stavebních úřadů
•Kritéria pro přílohu č. 11

1. Velikost správního obvodu – počet obyvatel
2. Počet zaměstnaneckých úvazků - zastupitelnost
3. Počet úkonů
4. Dojezdová vzdálenost (pomocné kritérium)

Obecní stavební úřady 



Změny na úseku územního plánování
▪ ústředním orgánem ve věcech územního plánování 

zůstává MMR
▪ obnovení politiky územního rozvoje jako nástroje 

územního plánování
▪ zjednodušení územního rozvojového plánu
▪ vypuštění nesystémových lhůt v procesu pořizování 
▪ územní opatření budou kombinovaným výkonem veřejné 

správy
▪ úprava přechodných ustanovení
▪ jasná specifikace DO u pořizování územních opatření



Důvody pro zavedení kategorií staveb

▪ Institucionální změny

▪ Procesní zjednodušení povolování záměrů

▪ Zachování možnosti zpracování některých druhů 
dokumentací osobou s jinou kvalifikací než pouze 
projektantem (autorizovanou osobou) 

▪ Zachování možnosti provádět některé stavby svépomocí

Kategorie staveb 



▪ Drobné stavby - uvedeny v příloze č. 1

▪ Jednoduché stavby - uvedeny v příloze č. 2 

▪ Vyhrazené stavby - uvedeny v příloze č. 3 

▪ Ostatní stavby

Kategorie staveb 



KATEGORIE 
STAVEB

POVOLENÍ 
STAVEBNÍHO ÚŘADU

ZPŮSOB 
PROVEDENÍ

STAVBYVEDOUCÍ, 
STAVEBNÍ DOZOR

ZPRACOVATEL 
DOKUMENTACE

DROBNÉ STAVBY Nevyžadují 
Svépomocí nebo 
stavební podnikatel 
– vedení a sítě TI

Stavební dozor 
nebo stavbyvedoucí – 
vedení a sítě TI

Není stanoven

JEDNODUCHÉ 
STAVBY Vyžadují Svépomocí

Stavební dozor 
nebo stavbyvedoucí - 
stavby pro bydlení nebo 
změny stavby, která je 
kulturní památkou

Kvalifikovaná osoba nebo 
projektant (např. u stavby pro 
bydlení)

VYHRAZENÉ 
STAVBY Vyžadují Stavební podnikatel Stavbyvedoucí 

(autorizovaná osoba) Projektant (autorizovaná osoba)

OSTATNÍ STAVBY Vyžadují Stavební podnikatel Stavbyvedoucí 
(autorizovaná osoba) Projektant (autorizovaná osoba)

Kategorie staveb 



Kategorie 
staveb

Drobné stavby Jednoduché 
stavby

Vyhrazené 
stavby

Ostatní stavby

• stavba do 40 m2 
zastavěné plochy a do 
5 m výšky s nejvýše 
jedním nadzemním 
podlažím, podsklepená 
nejvýše do hloubky 3 
m, na pozemku 
rodinného domu nebo 
stavby pro rodinnou 
rekreaci

• Skleník do 40m2 
zastavěné plochy a do 
5 m výšky nebo bazén 
do 40 m2 zastavěné 
plochy na zastavěném 
stavebním pozemku 
rodinného domu nebo 
stavby pro rodinnou 
rekreaci

• stavby OZE s celkovým 
instalovaným výkonem 
do 50 kW

• Stavby pro bydlení a rodinnou 
rekreaci, které mají nejvýše dvě 
nadzemní a jedno podzemní 
podlaží a podkroví nebo 
ustoupené podlaží

• Stavby garáží do 5 m výšky s 
jedním nadzemním podlažím 
podsklepené nejvýše do hloubky 
3 m

• OZE 100kW

• Dálníce
• silnice I. třídy, 
• dráhy
• Civilní letecké stavby
• stavby jaderného zařízení a 

stavby v areálu jaderného 
zařízení, včetně staveb 
souvisejících, nacházejících se 
uvnitř i vně areálu jaderného 
zařízení

• Specifické stavby OZE



Záměr vyžaduje povolení s výjimkou drobných staveb a změn 
využití území, u kterých tak stanoví zákon

Základní zásady povolování
• pouze jedno řízení / zrychlené řízení
• rámcové povolení = umístění (následně pak povolení záměru)

Stavební řád



Řízení
▪  o povolení záměru
▪  o povolení změny využití území
▪  o dělení nebo scelování pozemků
Stanovení ochranné pásma – rozhodnutí nebo opatření obecné 
povahy

Předběžná informace (úkon před zahájením řízení)

▪ Lhůta - do 30 dnů od podání žádosti
▪ Poskytuje – SÚ a DO 



▪ Formulář – listinná nebo digitální podoba
▪ Součástí žádosti je:

▪ Dokumentace pro povolení
▪ Souhlas vlastníka
▪ Vyjádření, koordinované vyjádření, ZS nebo rozhodnutí 

DO
▪ Vyjádření vlastníků veřejné dopravní a technické 

infrastruktury
▪ Závěr zjišťovacího řízení
▪ Specifikace výjimky z obecných požadavků na výstavbu
▪ Souhlasy účastníků řízení – zrychlené řízení
▪ Plánovací smlouva

Žádost o vydání povolení



▪ Změna formy výstupů dotčených orgánů
• vyjádření / koordinované vyjádření
• ZS / koordinované ZS

▪ Podklady pro rozhodování stavebních úřadů
▪ Jednotné environmentální stanovisko

Ochrana veřejných zájmů – dotčené 
orgány



▪ Veřejnoprávní smlouva – mezi stavebníkem a obcí nebo 
krajem nebo vlastníkem infrastruktury

▪ Může obsahovat i úpravu práv a povinností osob v oblasti 
soukromého práva

▪ Obsah – vzájemná povinnost stran poskytnout si součinnost 
při uskutečnění záměru uvedeného ve smlouvě a postupovat 
při jeho uskutečňování ujednaným způsobem

Plánovací smlouvy



Lhůta pro vydání rozhodnutí
▪ 30 dnů – jednoduché stavby
▪ 60 dnů – ostatní stavby
▪ 120 dnů – záměry EIA

Lhůta může být před uplynutím prodloužena – usnesením
▪ Až o 30 dnů ve zvláště složitých případech
▪ Až o 60 dnů

▪ V řízení s velkým počtem účastníků
▪ Je-li třeba doručovat veřejnou vyhláškou osobám, jímž 

se prokazatelně nedaří doručovat
▪ Je-li třeba doručovat do ciziny



Platnost povolení:
▪ 2 roky od právní moci
▪ Nestanoví-li SÚ v odůvodněných případech dobu delší, max. 5 

let

Bylo-li provádění záměru zahájeno v době jeho platnosti,  
prodlužuje se doba platnosti na 10 let od dne právní moci 
povolení nebo rozhodnutí o prodloužení platnosti povolení.

Platnost povolení



Digitalizace stavebního řízení
▪ Cílem je komplexní digitalizace stavebního řízení a územního 

plánování
▪ Zjednodušení procesů a digitální workflow
▪ Úzká provazba na ustanovení zákona č. 283/2021 Sb. v 

platném znění
▪ Financování z IROP a NPO 1.6  
▪ DSŘÚP = Několik navzájem provázaných informačních 

systémů
▪ Sběr dat o nových stavbách (DSŘ) a provázání s již 

existujícími daty z jiných informačních systémů (Katastr 
nemovitostí, RUIAN atd.)



Portál stavebníka
▪ Jednotná brána do DSŘ pro všechny kromě 

stavebních úřadů
▪ Přístupný přes webové rozhraní a mobilní 

aplikaci
▪ Možnost automatizovaných úkonů a napojení 

aplikací třetích stran
▪ Provazba na základní registry, katastr 

nemovitostí, digitální technické mapy, národní 
geoportál územního plánování

▪ Kompletní elektronické řízení



Děkuji za pozornost


