
 1 

 

Ministerstvo životního prostředí 

Sekce technické ochrany životního prostředí 

Odbor posuzování vlivů na životní prostředí 
a integrované prevence 

 

Čj.  Datum 

- /ENV/13 16. 01. 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEZNAM SPRÁVNÍCH AKTŮ NAHRAZOVANÝCH INTEGROVANÝM 
POVOLENÍM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Následující seznam nahrazovaných správních aktů byl vytvořen pro usnadnění přípravy 
žádostí o integrované povolení podle vyhlášky č. 288/2013 Sb., o provedení některých 
ustanovení zákona o integrované prevenci. Seznam je vytvořen z právních předpisů 
účinných k 01. 01. 2014.  
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Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění 
pozdějších předpisů 

- § 126 (5) Rozhodnutí vydaná podle § 8 odst. 1, § 12 odst. 1, § 16 odst. 1, § 17 odst. 
1, § 39 odst. 2 písm. a) se nevydají podle tohoto zákona, pokud je jejich vydávání 
nahrazeno postupem v řízení o vydání integrovaného povolení podle zákona 
o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování 
a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci). Ostatní ustanovení 
tohoto zákona, včetně časového omezení platnosti povoleného nakládání s vodami, 
tím nejsou dotčena a musí být při postupu podle zákona o integrované prevenci 
zohledněna, s výjimkou požadavku současného vydání rozhodnutí podle § 9 odst. 5. 
Ten, komu svědčí právo z rozhodnutí vydaného podle zákona o integrované prevenci, 
se považuje za oprávněného podle vodního zákona (§ 8 odst. 2). 

§ 8/1a) bod 1. Povolení k odběru povrchových vod 

§ 8/1a) bod 2. Povolení ke vzdouvání, popř. akumulaci povrchových vod 

§ 8/1a) bod 3. Povolení k využívání energetického potenciálu povrchových vod 

§ 8/1a) bod 4. Povolení k užívání povrchových vod pro chov ryb nebo vodní drůbeže, 
popř. jiných vodních živočichů, za účelem podnikání 

§ 8/1a) bod 5. Povolení k  jinému nakládání s povrchovými vodami 

§ 8/1b) bod 1. Povolení k odběru podzemních vod 

§ 8/1b) bod 2. Povolení k akumulaci podzemních vod 

§ 8/1b) bod 3. Povolení k čerpání podzemních vod za účelem snižování jejich hladiny 

§ 8/1b) bod 4. Povolení k umělému obohacování podzemních zdrojů vod povrchovou 
vodou 

§ 8/1b) bod 5. Povolení k jinému nakládání s podzemními vodami 

§ 8/1c) Povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních 

§ 8/1d) Povolení k čerpání povrchových vod nebo podzemních vod a jejich následné 
vypouštění do těchto vod za účelem získání tepelné energie 

§ 8/1e) Povolení k čerpání znečištěných podzemních vod za účelem snížení jejich 
znečištění a k jejich následnému vypouštění do těchto vod, popř. do vod 
povrchových, pokud nejde o činnost prováděnou na základě povolení 
podle zákona o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě7b) 

§ 8/1f) Povolení k užívání důlní vody jako náhradního zdroje podle zvláštního 
zákona1a) 

§ 12/1 Změna a zrušení povolení k nakládání s vodami 

§ 16/1 

 

Povolení k vypouštění odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečné 
závadné látky do kanalizace 

§ 17/1a) Souhlas ke stavbám nebo zařízením na pozemcích koryt vodních toků, 
nebo pozemcích sousedících, pokud tyto stavby a zařízení ovlivní vodní 
poměry 

§ 17/1b) Souhlas ke zřizování dálkových potrubí a stavbám umožňujícím podzemní 
skladování látek v zemských dutinách, jakož i ke skladům, skládkám, 
popřípadě nádržím, pokud provoz uvedených staveb a skládek může 
významně ohrozit jakost povrchových nebo podzemních vod 

§ 17/1c) Souhlas ke stavbám, k těžbě nerostů nebo terénním úpravám 
v záplavových územích; ustanovení § 67 tím není dotčeno 



 3 

§ 17/1d) Souhlas ke stavbám ve vzdálenosti do 15 m od vzdušné paty ochranné 
hráze vodního toku 

§ 17/1e) Souhlas ke stavbám v ochranných pásmech vodních zdrojů 

§ 17/1f) Souhlas k úložným místům pro nakládání s těžebním odpadem nebo 
k rozhodnutí o povinnosti shromažďovat a upravovat znečištěnou vodu 
a průsaky podle jiného právního předpisu10b) 

§17/1g) Souhlas k vrtům pro využívání energetického potenciálu podzemních vod, 
z nichž se neodebírá nebo nečerpá podzemní voda 

§ 39/2 a) Schválení plánu opatření pro případy havárie (havarijní plán) 

1a) Například zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství, ve znění 
pozdějších předpisů 

7b) Zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění 
pozdějších předpisů 

10b) Zákon č. 157/2009 Sb., o nakládání s těžebním odpadem a o změně některých zákonů 

Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší  

- § 40 (2) Závazné stanovisko podle § 11 odst. 2 písm. c) a povolení provozu podle § 
11 odst. 2 písm. d) se nevydá podle tohoto zákona, pokud je jeho vydání nahrazeno 
postupem v řízení o vydání integrovaného povolení podle jiného právního předpisu28). 
Ostatní ustanovení tohoto zákona tím nejsou dotčena. 

§ 11/2 c) Závazné stanovisko ke stavbě a změně stavby stacionárního zdroje 
uvedeného v příloze č. 2 k tomuto zákonu k řízením podle jiného právního 
předpisu6) 

§ 11/2 d) Povolení provozu stacionárního zdroje uvedeného v příloze č. 2 k tomuto 
zákonu. 

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

6) Například zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, 
výbušninách a státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů 

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

- § 82 (2) Souhlas k provozování zařízení podle § 14 odst. 1, § 16 odst. 2 a 3, § 12 
odst. 5, souhlas podle § 48a písm. b), § 51 odst. 1 a § 52, stanovení doby trvání a 
podmínky péče podle § 52 a vyjádření podle § 79 odst. 4 písm. a) až d) se nevydají 
podle tohoto zákona, pokud je jejich vydání nahrazeno postupem v řízení o vydání 
integrovaného povolení podle zákona o integrované prevenci a omezování 
znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon 
o integrované prevenci). Ostatní ustanovení tohoto zákona tím nejsou dotčena.   

§ 14/1 Souhlas k provozování zařízení k využívání, odstraňování, sběru nebo 
výkupu odpadů a s jeho provozním řádem (souhlas k provozování zařízení) 

§  16/2 Souhlas k upuštění od třídění nebo odděleného shromažďování odpadů 

§ 16/3 Souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady 
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§ 12/6 Souhlas k míšení nebezpečných odpadů 

§ 48a/b) Souhlas k čerpání prostředků  ze zvláštního účtu na odstranění škod 
na životním prostředí a zdraví lidí způsobených provozem skládky nebo její 
části v první fázi provozu skládky a škod vzniklých z důvodu ukončení 
provozu během první fáze provozu skládky 

§ 48a/b) Souhlas se zrušením zvláštního účtu určeného k úhradě nákladů 
na odstranění škod na životním prostředí a zdraví lidí způsobených provozem 
skládky nebo její části v první fázi provozu skládky a škod vzniklých z důvodu 
ukončení provozu během první fáze provozu skládky 

§  51/1 Souhlas k čerpání z prostředků finanční rezervy na práce související 
s rekultivací, zajištěním péče o skládku po skončení jejího provozu a asanaci 

§ 52 Souhlas s uzavřením skládky 

§ 52 Stanovení doby trvání a podmínky péče o skládku po uzavření jejího provozu 

§ 79/4a) Vyjádření ke zřízení zařízení k odstraňování odpadů 

§ 79/4b) Vyjádření v územním a stavebním řízení z hlediska nakládání s odpady 

§ 79/4c) Vyjádření k připravovaným změnám výrobního procesu nebo výroby, 
které mají vliv na nakládání s odpady 

§ 79/4d) Vyjádření k zavedení nebo rozšíření výroby oxidu titaničitého 

Zákon č. 164/2001 Sb., o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích přírodních minerálních 
vod, přírodních léčebných lázních a lázeňských místech a o změně některých 
souvisejících zákonů (lázeňský zákon), ve znění pozdějších předpisů 

- § 37 (6) V ochranných pásmech a na území lázeňského místa se závazné stanovisko 
ministerstva podle odstavce 2 písm. b), c), e), f) a odstavců 3 a 4 nevydá podle 
tohoto zákona, pokud je jeho vydání nahrazeno postupem v řízení o vydání 
integrovaného povolení podle zákona o integrované prevenci a omezování 
znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon 
o integrované prevenci). Ostatní ustanovení tohoto zákona tím nejsou dotčena. 

§37/2b) Závazné stanovisko k povolení hornické činnosti nebo činnosti prováděné 
hornickým způsobem, pokud je spojena se zásahem do pozemku 

§ 37/2c) Závazné stanovisko k vydání povolení k provedení trhacích prací 

§ 37/2e) Závazné stanovisko k vydání povolení k nakládání s podzemními vodami podle 
zvláštního právního předpisu23a) 

§ 37/2f) Závazné stanovisko k vydání povolení k nakládání s povrchovými vodami, 
k vydání povolení k vodním dílům a k některým činnostem a k udělení souhlasu 
vodoprávním úřadem, pokud nesouvisí se stavbami uvedenými v odstavci 3 
písm. b) 



 5 

§ 37/3 Závazné stanovisko v ochranném pásmu zdroje a na území lázeňského místa, 
k vydání: územní rozhodnutí, územní souhlas, stavební povolení, souhlas 
stavebního úřadu s ohlášenou stavbou, kolaudační souhlas, rozhodnutí o změně 
užívání stavby, povolení k odstranění stavby, terénních úprav a zařízení 
nebo nařízení odstranění stavby, terénních úprav a zařízení pro 

a) stavby, změny staveb, terénní úpravy, zařízení a údržby staveb ve vnitřním 
území lázeňského místa a v ochranném pásmu I. stupně, s výjimkou 
stavebních úprav, při nichž se zachovává vnější půdorysné a výškové 
ohraničení stavby a zároveň nedochází ke změně v užívání stavby,  

b) stavby, změny staveb, terénní úpravy, zařízení a údržby staveb ve vnějším 
území lázeňského místa a v ochranném pásmu II. stupně, s výjimkou těch, 
které jsou v souladu s územně plánovací dokumentací a které zároveň 

1. nevyžadují rozhodnutí o umístění stavby ani územní souhlas,  

2. nevyžadují stavební povolení ani ohlášení,  

3. vyžadují ohlášení,  

4. mají charakter staveb pro bydlení, staveb pro rekreaci, staveb 
pro shromažďování většího počtu osob, staveb pro obchod, staveb 
ubytovacích zařízení, staveb škol, předškolních, školských 
a tělovýchovných zařízení a současně nezasahují do hloubky více než 6 
metrů pod úroveň terénu, 

5. mají charakter liniových staveb a současně nezasahují do hloubky více 
než 2 metry pod úroveň terénu,  

c) stavby pro rekreaci a zřízení rekreační oblasti na území lázeňského místa.  

§ 37/4 Závazné stanovisko v ochranných pásmech k provádění: geologické práce 
spojené se zásahem do pozemku 

23a) § 8 až 13 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, ve znění pozdějších předpisů. 

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

- § 31 (1) Pokud při používání, popřípadě provozu zdroje hluku nebo vibrací, s 
výjimkou letišť, nelze z vážných důvodů hygienické limity dodržet, může osoba zdroj 
hluku nebo vibrací provozovat jen na základě povolení vydaného na návrh této osoby 
příslušným orgánem ochrany veřejného zdraví. Orgán ochrany veřejného zdraví 
časově omezené povolení vydá, jestliže osoba prokáže, že hluk nebo vibrace budou 
omezeny na rozumně dosažitelnou míru. Rozumně dosažitelnou mírou se rozumí 
poměr mezi náklady na protihluková nebo antivibrační opatření a jejich přínosem 
ke snížení hlukové nebo vibrační zátěže fyzických osob stanovený i s ohledem 
na počet fyzických osob exponovaných nadlimitnímu hluku nebo vibracím. 
Toto povolení se nevydá, pokud je jeho vydání nahrazeno postupem v řízení o vydání 
integrovaného povolení podle zákona o integrované prevenci a omezování 
znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon 
o integrované prevenci). 

§ 31/1 Povolení k používání, popř. provozování zdroje hluku nebo vibrací, s 
výjimkou letišť, v případě, že nelze z vážných důvodů dodržet hygienické 
limity  
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Zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů 
(veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů 

- § 77a - Závazný posudek orgánu veterinární správy vydávaný jako podklad 
ve stavebním řízení, pro ohlášení stavby a pro vydání kolaudačního souhlasu, 
které se týká staveb a zařízení, jež jsou určeny k chovu zvířat, k zacházení 
se živočišnými produkty a krmivy nebo k ukládání, sběru, svozu, neškodnému 
odstraňování a dalšímu zpracování konfiskátů živočišného původu, pokud jsou tyto 
činnosti vykonávány podnikatelským způsobem, jakož i staveb, které budou 
používány jako útulek pro zvířata, podle § 56, se nevydají podle tohoto zákona, 
pokud je jejich vydání nahrazeno postupem v řízení o vydání integrovaného povolení 
podle zákona o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném 
registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci). 
Ostatní ustanovení tohoto zákona tím nejsou dotčena. 

§ 56 Závazný posudek jako podklad ve stavebním řízení, pro ohlášení stavby 
a pro vydání kolaudačního souhlasu, u vymezených staveb a zařízení, 
pokud jde o stanovené činnosti vykonávané podnikatelským způsobem, 
a u staveb, které budou používány jako útulek pro zvířata 

 

 


