
Návrh 

ZÁKON 

 

ze dne .................... 2019, 

 

kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 

zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 

zakázek, ve znění pozdějších předpisů 

 

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 

 

ČÁST PRVNÍ 

Změna stavebního zákona 

Čl. I 

V § 157 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 

zákon), ve znění zákona č. 350/2012 Sb. a zákona 225/2017 Sb., se doplňuje odstavec 5, který 

včetně poznámky pod čarou č. 4a zní: 

„(5) Je-li stavební deník veden elektronickou formou, 

a) osoby přistupující k elektronickému stavebnímu deníku mohou provést identifikaci  

a autentizaci prostředkem pro elektronickou identifikaci nejméně v úrovni značná4a), 

b) technické řešení elektronického stavebního deníku musí poskytovat přiměřené záruky, 

že obsah elektronického stavebního deníku nebude zpětně upravován, 

c) součástí elektronického stavebního deníku je záznam o přístupech jednotlivých osob  

k jednotlivým záznamům, 

d) elektronický stavební deník musí být uchován po dobu, po kterou trvá záruka za jakost 

byť i části stavby, nejméně však po dobu 10 let od vydání kolaudačního souhlasu, 

popřípadě od dokončení stavby, pokud se kolaudační souhlas nevyžaduje. 

_______________ 

4a) 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.“. 

 

Čl. II 

Přechodné ustanovení 

Požadavky na stavební deník vedený elektronickou formou se poprvé použijí u staveb 

zahájených po dni nabytí účinnosti tohoto zákona. 
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ČÁST DRUHÁ 

Změna zákona o zadávání veřejných zakázek 

Čl. III 

V zákoně č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění zákona č. 368/2016 

Sb., zákona č. 147/2017 Sb., zákona č. 183/2017 Sb. a zákona č. 287/2018 Sb., se za § 223 

vkládá nový § 223a, který včetně nadpisu zní: 

„§ 223a 

Elektronický stavební deník 

 

Je-li předmětem veřejné zakázky provádění stavby, při kterém musí být dle jiného 

zákona veden stavební deník, vede se stavební deník elektronickou formou způsobem 

umožňujícím dálkový přístup.“. 

 

Čl. IV 

Přechodná ustanovení  

1. V případě, že stavba je předmětem nadlimitní veřejné zakázky, povinnost vést 

elektronický stavební deník se poprvé použije pro stavby, které jsou předmětem veřejné 

zakázky zadané po nabytí účinnosti tohoto zákona. 

2. V ostatních případech se tato povinnost použije poprvé pro stavby, které jsou 

předmětem veřejné zakázky zadané po uplynutí jednoho roku ode dne nabytí účinnosti 

tohoto zákona. 

 

ČÁST TŘETÍ 

ÚČINNOST 

Čl. V 

Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem čtvrtého kalendářního měsíce následujícího 

po dni jeho vyhlášení.  
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