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CO NÁS ČEKÁ V OCHRANĚ OVZDUŠÍ?

NAHLÉDNUTÍ DO ZMĚN V LEGISLATIVĚ 
OCHRANY OVZDUŠÍ
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• Reakce na ceny plynu a válku na Ukrajině

• V současné době v Senátu Parlamentu ČR (PS hotovo)

• Navržená účinnost od 1. 7. 2022

• Více informací přednáška Pavla Gadase později

NOVELA ZÁKONA – ODKLAD ZÁKAZU „STARÝCH KOTLŮ“
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• Publikován ve Sbírce 29. 7. 2021

• Najdete pod čísly 283/2021 Sb. a 284/2021 Sb.

• Dělená účinnost

• Poplatky za znečišťování – účinná úprava od 1. 1. 2022

• Státní stavební správa – účinná od 1. 1. 2022

• Změny v zákoně o ochraně ovzduší – účinné od 1. 7. 2023

• Použití nového stavebního zákona – účinné od 1. 7 2023

• !!! Na běžící řízení a postupy se použije od účinnosti nová
úprava!!!!

NOVÝ STAVEBNÍ ZÁKON A ZMĚNOVÝ ZÁKON

!!! V SOUČASNOSTI SE PROJEDNÁVÁ POSUN ÚČINNOSTI O 1 ROK (PŘESUN Z 1. 7. 2023 NA 1. 7. 2024) !!!
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• Územní plánování

• (ÚRP), ZÚR, ÚP, RP – ÚPD

• Územní řízení – ÚR

• Územní opatření (asanace, 
uzávěra)

• Úprava vztahů v území –
předkupní práva, náhrady atd.

• Stavební právo hmotné

• Spíš nic než něco v PPP 
(MMR)

• Stavební řád

• Stavební řízení – StP, ohláška

• Kolaudace

• Odstraňování a změny staveb

• Územní plánování

• ÚRP, ZÚR, ÚP, RP – ÚPD

• Územní opatření (asanace, 
uzávěra)

• Úprava vztahů v území –
plánovací smlouvy, náhrady

• Stavební právo hmotné

• =požadavky na výstavbu

• Odstupy staveb, požadavky 
ŽP – PPP (vyhlášky MMR)

• Stavební řád

• Jednotné řízení o povolení 
záměru (ÚR +StP) (EIA)

• Kolaudace

• Odstraňování a změny staveb

NOVÝ STAVEBNÍ ZÁKON A ZMĚNOVÝ ZÁKON
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• Změny ve vztahu k ochraně ovzduší

• Obecně

• Imisní limity závazné pro stavební úřady při jejich činnosti

• Emisní stropy v PZKO – musí být zohledněny i v procesech dle 
StZ

• Povinnost vycházet z PZKO i pro stavební úřady

• Zachování vyjádření ČIŽP – nadále pro řízení o povolení provozu
• Pro KÚ

• Poplatky – kontinuální měření emisí (snížení, osvobození)

• ZS – zrušeno – nahrazeno vyjádření pro umístění i provedení 
stavby najednou, lhůty pro vydání!

• Povolení provozu zachováno

• Kolaudace – povinnost předložit PP (jinak nelze vydat)

• Kompenzační opatření – navrhuje žadatel, pokud nenavrhne 
stanoví KÚ, nebo StÚ

• Podávání žádosti o povolení provozu skrze Portál stavebníka

NOVÝ STAVEBNÍ ZÁKON A ZMĚNOVÝ ZÁKON
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• Změny ve vztahu k ochraně ovzduší

• Pro OÚ ORP

• Zrušeno bez náhrady závazné stanovisko OÚ ORP – přebírají 
stavební úřady

• Ruší se i vyjádření obecního úřadu (pro ZS k umístění vyjm. 
zdroje)

• Stále zůstává možnost vyžádat si od OÚ ORP součinnost 
(nicméně OO by měl zajistit sám StÚ v I. stupni) u nevyjm. zdrojů

NOVÝ STAVEBNÍ ZÁKON A ZMĚNOVÝ ZÁKON

!!! V SOUČASNOSTI SE PROJEDNÁVÁ POSUN ÚČINNOSTI O 1 ROK (PŘESUN Z 1. 7. 2023 NA 1. 7. 2024) !!!
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• Nový návrh zákona zavádějící tzv. jednotné závazné stanovisko 
(na úseku ochrany životního prostředí)

• Účel – nahrazení XY podkladových správních aktů pro řízení 
(např. dle stavebního zákona) jedním správním aktem

• Snížení administrativní zátěže občanů

• Provedení – diskutabilní…

• !!! Ještě se nejedená o platnou právní úpravu – jsme ve fázi 
NÁVRHU ZÁKONA, který ještě ani NEBYL SCHVÁLEN VLÁDOU !!!

• Předpokládaná účinnost (dle materiálu) – 1. 7. 2023

• Pozor! Navrhovaný posun účinnosti stavebního zákona 

• 2 možnosti – soulad (stejná účinnost) nebo CHAOS!

NÁVRH ZÁKONA O JEDNOTNÉM ENVIRONMENTÁLNÍM STANOVISKU
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• Původním orgánům se kompetence neberou, ale nebudou 
konečnými orgány vydávajícími správní akt „ven“ žadateli

• Vydává se pokud se vydávají podkladové akty za více složek ŽP

• Zákon zavádí nový jednotný orgán vydávající podkladový akt za 
ochranu ŽP celkově

• Forma ZS – posílení postavení oproti stavebnímu zákonu –
pouze forma vyjádření jednotlivých správních aktů

• Za ŽP se již nebudou vydávat dílčí správní akty (zvlášť voda, 
odpady, ZPF, ovzduší, OPK atd.), ale jeden souhrnný akt (ZS) za 
celou ochranu ŽP

• Obecně orgánem JZS bude OÚ ORP - výjimky, kdy KÚ (EIA, OPK)

• Orgán JZS však nebude zpracovávat odborný podklad za 
všechny složky apod. – bude pouze místem, kde se všechny 
podklady setkají, spojí a vydají navenek jako jedno ZS

• Odbornost zachována – jednotlivé orgány budou vydávat svůj 
odborný podklad nadále, akorát jej nepošlou žadateli, ale orgánu 
JZS, který je všechny schová pod hlavičku JZS a zašle

NÁVRH ZÁKONA O JEDNOTNÉM ENVIRONMENTÁLNÍM STANOVISKU
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• PROCES

• Podání žádosti na orgán JZS (musí splňovat požadavky podle dílčích 
předpisů, přílohy musí odpovídat požadavkům dle všech předpisů)

• Orgán JZS

1. Vyzve na doplnění – hned zjistí nedostatky – do 5 dnů od doručení

2. Zjistí, že se vydává jen 1 akt – postoupí příslušnému SO + vyrozumí žadatele

3. Žádost OK – zašle dotčenému orgány (vydávající dílčí vyjádření za složku)

• Dotčený orgán

1. Podklady OK – vydá vyjádření, které pošle orgánu JZS

2. Podklad neOK – skrze orgán JZS vyzve na doplnění – do 5 dnů od doručení 
(pouze pořádková lhůta)

• Lhůta pro vyjádření – 30 dnů od doručení (při výzvě na doplnění se přerušuje)

• Vyjádření musí být jasné (souhlas, souhlas s podmínkami, nesouhlas), 
odůvodnění

• Orgán JZS

• Vydá JZS ve lhůtě 60 dnů ode dne doručení (úplné) žádosti – lze o max. 30 
dnů prodloužit (třeba další podklady, místní šetření, rozpory, složitý případ)

• Náležitosti – info o záměru, podmínky, výčet nahrazovaných aktů, odůvodnění 
JZS jako celku, odůvodnění jednotlivých vyjádření, vypořádání rozporů

• Platí 2 roky od vydání – lze déle, max. 4 roky

• MUSÍ být platné v době vydání návazného rozhodnutí (povolení podle StZ)

NÁVRH ZÁKONA O JEDNOTNÉM ENVIRONMENTÁLNÍM STANOVISKU
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DĚKUJI ZA POZORNOST!


