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• Stavební zákon.

• Co je Zákon o jednotném povolování v oblasti životního prostředí 

(jednotné environmentální stanovisko). 

• Výhody a nevýhody nové právní úpravy.

• Změny související legislativy v oblasti ochrany životního prostředí

• Konkrétní změny na příkladu Zákona o prevenci závažných havárií 

způsobených nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými 

směsmi (Zákon č.224/2015 Sb.).
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• Novela 2021

➢ Soustava orgánů státní stavební správy: Nejvyšší stavební úřad, 
Specializovaný a odvolací stavební úřad.

➢ Novela tzv. „změnový zákon“ – změny většiny předpisů na úseku 
ochrany životního prostředí (tzv. integrace).

Účinnost od 1.7.2023 

• Novela 2022

➢ Cílem je stále zrychlení povolovacího procesu.

➢ Princip „Jeden úřad, jedno řízení, jedno razítko“.

STAVEBNÍ ZÁKON
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• Vychází z programového prohlášení vlády (závazek zachování místních 
stavebních úřadů, realizace jednotného environmentálního povolení).

• Týká se povolování záměrů (zejména staveb).

• Jednotné environmentální stanovisko (dále JES) bude podkladem pro 
rozhodnutí o povolení záměru podle stavebního zákona, resp. (v případě 
záměrů v režimu EIA) pro tzv. navazující řízení ve smyslu zákona 
o posuzování vlivů na životní prostředí. 

• Co se týče záměrů povolovaných podle stavebního zákona, bude JES 
podkladem pro všechny tyto záměry, včetně tzv. vyhrazených staveb, u 
nichž působnost stavebního úřadu vykonává Specializovaný a odvolací 
stavební úřad.

ZÁKON O JEDNOTNÉM POVOLOVÁNÍ V OBLASTI ŽIVOTNÍHO 
PROSTŘEDÍ (1)
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• Cílem zavedení JES je zjednodušení a zpřehlednění (oproti příliš 
komplexní úpravě zavedené novým stavebním zákonem i oproti 
předchozí právní úpravě) povolování záměru pro žadatele, ale i správní 
orgány, a to za současného zachování potřebné odbornosti a 
schopnosti plnohodnotně hájit veřejný zájem na ochraně životního 
prostředí.

• Cílem je rovněž omezení nepříznivých efektů, které by měla 
nepromyšlená úprava založená novým stavebním zákonem na systém 
veřejné správy v oblasti ochrany životního prostředí.

ZÁKON O JEDNOTNÉM POVOLOVÁNÍ V OBLASTI ŽIVOTNÍHO 
PROSTŘEDÍ (2)
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• Jednotné environmentální stanovisko JES.

• Jednotné závazné stanovisko k vlivům záměru na jednotlivé složky 
životního prostředí zahrnující dva nebo více správních aktů vydávaných 
podle jiných právních předpisů.

• Příslušným správním orgánem ochrany životního prostředí správní 
orgán, který je podle tohoto zákona příslušný k vydání jednotného 
stanoviska.

• Ostatní dotčené orgány vydávající stanoviska či rozhodnutí podle 
dílčích předpisů, vydávají příslušnému správnímu orgánu k vydání JES 
vyjádření dle dílčích předpisů.

ZÁKON O JEDNOTNÉM POVOLOVÁNÍ V OBLASTI ŽIVOTNÍHO 
PROSTŘEDÍ (3)
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VÝHODY A NEVÝHODY NOVÉ PRÁVNÍ ÚPRAVY (1)

Orgány státní 
správy na úseku 
ochrany životního 
prostředí 
vydávající 
podkladová 
rozhodnutí či 
stanoviska pro 
účely stavebních 
záměrů podle 
jednotlivých 
"složkových" 
předpisů:

o Obecní úřady 
obcí s rozšířenou 
působností 

o Krajské úřady

o Správy národních 
parků

o Agentura ochrany 
přírody a krajiny 
ČR

o Újezdní úřady

o Ministerstvo 
životního 
prostředí

o Nejvyšší 
stavební úřad 

o Specializovaný 
a odvolací 
stavební úřad 

o Krajské 
stavební úřady

Orgány nově 
vytvořené 
státní 
stavební 
správy.
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• Zásadní pozitivem zavedení JES z pohledu stavebníka (žadatele) je koncentrace 
správních aktů potřebných pro povolení záměru (v režimu stavebního zákona) 
z hlediska životního prostředí do jednoho aktu. 

• Bude přitom čistě na stavebníkovi, zda si o vydání JES požádá ještě před vedením 
řízení o povolení záměru podle stavebního zákona, nebo zda podá žádost ke 
stavebnímu úřadu bez JES – v takém případě si jej u příslušného správního orgánu 
pro vydání JES (tj. dotčeného orgánu) vyžádá stavební úřad. 

• Dalším zásadním aspektem zavedení JES, zejména v porovnání se stavem podle 
nového stavebního a změnového zákona, je důslednější ochrana veřejných zájmů, 
konkrétně v oblasti ochrany životního prostředí.

VÝHODY A NEVÝHODY NOVÉ PRÁVNÍ ÚPRAVY (2)
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• Komunikace mezi stavebníkem, stavebním úřadem a příslušným 
správním orgánem pro vydání JES bude probíhat elektronicky, 
prostřednictvím portálu stavebníka (§ 268 stavebního zákona).

• § 9 Předběžná konsultace

Příslušný správní orgán a dotčené orgány jsou povinny, pokud o to 
žadatel požádá ještě před podáním žádosti, projednat se žadatelem 
uvažovaný záměr, poskytnout mu informace k náležitostem a součástem 
žádosti a dalším souvisejícím okolnostem tak, aby bylo možné vydat 
jednotné stanovisko bez zbytečného odkladu po podání žádosti. 

VÝHODY A NEVÝHODY NOVÉ PRÁVNÍ ÚPRAVY (3)
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• Z hlediska korupčních rizik může být problematické, že jednotlivé dotčené 
orgány nebudou vydávat závazná stanoviska, nýbrž pouhé vyjádření, které bude 
podkladem pro jedno souhrnné závazné stanovisko. Tato změna zvyšuje 
možnost vzniku korupčního prostředí (ovšem v menší míře, než by tomu bylo u 
modelu zakotveného novým stavebním zákonem).

• Návrh v porovnání se schválenou podobou nového stavebního zákona eliminuje 
korupční rizika, neboť ruší integraci agendy orgánů ochrany životního prostředí 
do činnosti stavebních úřadů a odstraňuje tak možné negativní vlivy z této 
integrace plynoucí, a to i z hlediska odbornosti vykonávané činnosti.

VÝHODY A NEVÝHODY NOVÉ PRÁVNÍ ÚPRAVY (4)
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• zákon o geologických pracích

• zákon o ochraně přírody a krajiny

• zákon o ochraně zemědělského půdního fondu

• lesní zákon

• zákon o posuzování vlivů na životní prostředí

• vodního zákon

• zákon o pohřebnictví

• zákon o ochraně ovzduší

• zákon o prevenci závažných havárií

• zákon o odpadech

ZMĚNY SOUVISEJÍCÍ LEGISLATIVY
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§ 49

Krajské úřady

(1) Krajské úřady zasílají ministerstvu návrhy a jiné dokumenty předkládané jim provozovatelem podle 
tohoto zákona, včetně svých rozhodnutí týkajících se těchto návrhů a jiných dokumentů, a informace 
zpracovávané pro objekty zařazené do skupiny A nebo do skupiny B podle § 35 odst. 1.

(2) Krajský úřad je dotčeným orgánem na úseku prevence závažných havárií při projednávání územně 
plánovací dokumentace, v územním řízení, popřípadě ve stavebním řízení a v řízení o odstranění stavby 
podle stavebního zákona16), pokud je jeho předmětem objekt zařazovaný do skupiny A nebo do skupiny 
B.

(3) Krajský úřad vydá na základě posouzení rizik závažné havárie a jeho posudku závazné stanovisko, 
které je podkladem pro vydání rozhodnutí v územním řízení nebo ve stavebním řízení, v řízení o 
odstranění stavby anebo v řízení o dodatečném povolení stavby podle stavebního zákona16) v případě, 
že územní rozhodnutí nebylo vydáno, v němž stanoví podmínky pro umístění nového objektu nebo jeho 
uvedení do zkušebního provozu nebo užívání v případě, že se zkušební provoz neprovádí.

Nyní v platnosti

ZÁKONA O PREVENCI ZÁVAŽNÝCH HAVÁRIÍ (1)
PŘÍKLAD ZMĚN DANÝCH „JES“
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§ 49

Krajské úřady, krajské stavební úřady a specializovaný stavební úřad

(1) Krajské úřady, krajské stavební úřady a specializovaný stavební úřad zasílají 
ministerstvu návrhy a jiné dokumenty předkládané jim provozovatelem podle tohoto 
zákona, včetně svých rozhodnutí týkajících se těchto návrhů a jiných dokumentů, a 
informace zpracovávané pro objekty zařazené do skupiny A nebo do skupiny B podle §
35 odst. 1.

(2) Krajský stavební úřad nebo specializovaný stavební úřad na základě posouzení rizik 
závažné havárie a jeho posudku posuzují úsek prevence závažných havárií při 
projednávání územně plánovací dokumentace, v řízení o povolení záměru a v řízení o 
odstranění stavby podle stavebního zákona16), pokud je jeho předmětem objekt 
zařazovaný do skupiny A nebo do skupiny B. V rozhodnutí vydaných v těchto řízeních 
krajský stavební úřad a speciální stavební úřad stanoví z hlediska prevence závažných 
havárií podmínky pro umístění a provedení nového objektu nebo jeho uvedení do 
zkušebního provozu nebo užívání v případě, že se zkušební provoz neprovádí.

ZÁKONA O PREVENCI ZÁVAŽNÝCH HAVÁRIÍ (2)
PŘÍKLAD ZMĚN DANÝCH „JES“
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• (3) Krajský stavební úřad nebo specializovaný stavební úřad na základě posouzení 
rizik závažné havárie a jeho posudku posuzují úsek prevence závažných havárií 
při projednávání územně plánovací dokumentace a při vydání rozhodnutí v řízení 
podle stavebního zákona, pokud realizace nového stavebního záměru situovaného 
v dosahu havarijních projevů, které jsou specifikované v příslušném posouzení 
rizik závažné havárie objektu zařazeného do skupiny A nebo do skupiny B, může 
způsobit nebo zvýšit riziko závažné havárie nebo zhoršit její následky. V 
tomto rozhodnutí krajský stavební úřad a speciální stavební úřad stanoví 
z hlediska prevence závažných havárií podmínky pro umístění a provedení 
příslušného stavebního záměru, jakož i pro jeho uvedení do zkušebního provozu 
nebo užívání v případě, že se zkušební provoz neprovádí.

Novela 2021 (předpokládá platnost od července 2023)

ZÁKONA O PREVENCI ZÁVAŽNÝCH HAVÁRIÍ (3)
PŘÍKLAD ZMĚN DANÝCH „JES“
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§ 49

Krajské úřady

(1) Krajské úřady zasílají ministerstvu návrhy a jiné dokumenty předkládané jim 
provozovatelem podle tohoto zákona, včetně svých rozhodnutí týkajících se těchto návrhů a 
jiných dokumentů, a informace zpracovávané pro objekty zařazené do skupiny A nebo do 
skupiny B podle § 35 odst. 1.

„(2) Krajský úřad je dotčeným orgánem na úseku prevence závažných havárií při projednávání 
územně plánovací dokumentace, v řízení o povolení záměru a v řízení o odstranění stavby 
podle stavebního zákona16), pokud je jeho předmětem objekt zařazovaný do skupiny A nebo do 
skupiny B. Krajský úřad je rovněž dotčeným orgánem na úseku prevence závažných havárií při 
projednávání územně plánovací dokumentace, v řízení o povolení záměru a v řízení o 
odstranění stavby podle stavebního zákona16), pokud realizace nového stavebního záměru 
situovaného v dosahu havarijních projevů, které jsou specifikované v příslušném posouzení 
rizik závažné havárie objektu zařazeného do skupiny A nebo do skupiny B, může způsobit nebo 
zvýšit riziko závažné havárie nebo zhoršit její následky.

ZÁKONA O PREVENCI ZÁVAŽNÝCH HAVÁRIÍ (4)
PŘÍKLAD ZMĚN DANÝCH „JES“
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(3) Krajský úřad vydá na základě posouzení rizik závažné havárie a jeho posudku 
závazné stanovisko, které je podkladem pro vydání rozhodnutí v řízení o povolení 
záměru a v řízení o odstranění stavby podle stavebního zákona16), v němž stanoví 
podmínky pro umístění a provedení nového objektu, jakož i pro jeho uvedení do 
zkušebního povozu nebo užívání v případě, že se zkušební provoz neprovádí.“.

„(4) Krajský úřad vydá závazné stanovisko, které je podkladem pro vydání rozhodnutí v 
řízení o povolení záměru a v řízení o odstranění stavby podle stavebního zákona16), 
pokud realizace nového stavebního záměru situovaného v dosahu havarijních projevů, 
které jsou specifikované v příslušném posouzení rizik závažné havárie objektu 
zařazeného do skupiny A nebo do skupiny B, může způsobit nebo zvýšit riziko závažné 
havárie nebo zhoršit její následky; v tomto závazném stanovisku krajský úřad stanoví 
podmínky pro umístění a provedení nového stavebního záměru, jakož i pro jeho 
uvedení do zkušebního povozu nebo užívání v případě, že se zkušební provoz 
neprovádí.“.

ZÁKONA O PREVENCI ZÁVAŽNÝCH HAVÁRIÍ (5)
PŘÍKLAD ZMĚN DANÝCH „JES“
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§ 53

Společná ustanovení

• „(3) Závazná stanoviska podle § 49 odst. 3 a 4 se nevydávají podle tohoto 
zákona pro záměry vyžadující jednotné závazné stanovisko v oblasti životního 
prostředí podle zákona o jednotném povolování v oblasti životního prostředí30). V 
takovém případě jsou tato závazná stanoviska součástí jednotného závazného 
stanoviska v oblasti životního prostředí podle zákona o jednotném povolování v 
oblasti životního prostředí a krajský úřad vydává jako podklad pro vydání 
jednotného závazného stanoviska vyjádření31). Ostatní ustanovení tohoto zákona 
tím nejsou dotčena.

Novela 2022

ZÁKONA O PREVENCI ZÁVAŽNÝCH HAVÁRIÍ (6)
PŘÍKLAD ZMĚN DANÝCH „JES“
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V SOUČASNÉ DOBĚ JE NOVELA STAVEBNÍHO ZÁKONA I 
S NÍ SOUVISEJÍCÍ ZMĚNY SLOŽKOVÝCH ZÁKONŮ NA 
ÚSEKU OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ VČETNĚ 
ZÁKONA O JEDNOTNÉM ENVIRONMENTÁLNÍM 
POVOLOVÁNÍ V LEGISLATIVNÍM PROCESU
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DĚKUJI ZA POZORNOST


