
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
Realizujeme širokou škálu akreditovaných a neakreditovaných seminářů a dalších vzdělávacích aktivit. 

Nabízíme pronájem učeben a přednáškového sálu. Zajišťujeme profesionální cateringové služby 

Ve Sbírce zákonů byl zveřejněn nový stavební zákon, který je platný, a některá ustanovení jsou již účinná. 

Další ustanovení budou nabývat účinnosti postupně do 1. července 2023. S obsahem stavebního zákona Vás 

podrobně seznámí naši lektoři, kteří se na jeho tvorbě podíleli a mají v oblasti stavebního práva bohaté 

zkušenosti, a to jak na úseku územního plánování, tak na úseku stavebního řádu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TERMÍN: 

5. 10. 2021 

9.00 – 15.00 

 

CENA:  

2.790 Kč 

(Konečná cena) 

 

V ceně jsou zahrnuty vzdělávací 

materiály, nealkoholické nápoje, 

drobné občerstvení a oběd vč. 

možnosti vegetariánské/bezlepkové 

verze na vyžádání. 

 

KONTAKT: 

Mgr. Žaneta Bartečková 

Email: 

barteckova@vzdelavaci.cz 

Tel.: +420 774 430 771 

 

Ing. Tomáš Sklenář 

Spoluautor stavebního zákona, jeho novel a prováděcích vyhlášek k němu, 

podílel se i na přímé novele správního řádu. Řadu let působil jako ředitel 

Odboru územního plánování na Ministerstvu pro místní rozvoj, nyní je 

poradcem ministryně pro místní rozvoj a je spoluautorem návrhu 

paragrafového znění nového stavebního zákona. 

JUDr. Vladimíra Sedláčková 

V rámci své činnosti se řadu let odborně věnuje zákonům z oblasti veřejného 

stavebního práva, kde se rovněž podílela na přípravě legislativy stavebního 

zákona a jeho prováděcích předpisů a zákona o vyvlastnění. Dlouhodobě se 

také věnuje přípravě úředníků stavebních úřadů na zvláštní část zkoušky 

odborné způsobilosti na úseku územního rozhodování a rozhodování na úseku 

stavebního řádu a vyvlastnění, kde dlouhodobě působí též jako zkušební 

komisařka. Je členkou České společnosti pro stavební právo. 

 

Kongresové centrum Brno 

Hlinky 487/35, 603 00 Brno - Pisárky 

Bezplatné parkoviště je přímo před hlavním vstupem do Kongresového 

centra. Na školení budou zajištěny nealkoholické nápoje, drobného 

občerstvení a oběd vč. vegetariánské/bezlepkové verze na vyžádání 

mailto:barteckova@vzdelavaci.cz


 

 
Realizujeme širokou škálu akreditovaných a neakreditovaných seminářů a dalších vzdělávacích aktivit.  

Nabízíme pronájem učeben a přednáškového sálu. Zajišťujeme profesionální cateringové služby. 

 

 Změny v základních pojmech 

 Vytvoření nové soustavy státní stavební správy a integrace dotčených orgánů 

o Postupné vytvoření nové soustavy stavebních úřadů a jejich působnost ve 

věcech stavebního řádu 

o Nejvyšší stavební úřad/ Specializovaný a odvolací stavební úřad/Krajské 

stavební úřady a jejich územní pracoviště/jiné stavební úřady 

 Orgány územního plánování a jejich působnost 

 Územní plánování 

o Změny v cílech a úkolech územního plánování a kvalifikačních požadavcích 

o Pořizovatel a určený zastupitel 

o Nástroje územního plánování a jejich obsah 

o Pořízení územně plánovací dokumentace 

o Vymezení zastavěného území (nový přístup) 

o Územní opatření 

o Plánovací smlouvy, náhrada za změnu v území 

 Stavební právo hmotné 

o Požadavky na výstavbu a výjimky 

o Vybrané činnosti ve výstavbě 

o Zákonné povinnosti osob zúčastněných na výstavbě 

(stavebník, projektant, zhotovitel, stavbyvedoucí, stavební dozor, vlastník 

stavby, vlastník technické infrastruktury)  

 Účely vyvlastnění 

 Stavební řád 

o Řízení o povolení stavby 

(průběh řízení, zrychlené řízení, rámcové povolení) 

o Kolaudační řízení a rekolaudace 

o Odstraňování staveb a dodatečné povolení 

 Digitalizace 

 Výkon činnosti autorizovaných inspektorů 

 Kontrola a opatření k nápravě 

 Přechodná ustanovení 

 Postupné nabývání účinnosti 


