
lifikační množství pro každou kategorií v písme-
nech a), b) a c) odpovídající příslušné kvalifikaci,
pro jmenovitě vybranou nebezpečnou látku se vždy
použije kvalifikační množství uvedené v tabulce II.

Příslušná ustanovení tohoto zákona se použijí, jest-
liže kterýkoliv ze součtů získaný pro výpočet a), b)
nebo c) je větší než nebo roven 1.

Provozovatel zařadí objekt do
a) skupiny A, jestliže je výsledek N roven nebo je

větší než 1, při použití množství Q uvedeného
v sloupci 2 tabulky I nebo tabulky II, nebo

b) skupiny B, jestliže je výsledek N roven nebo je
větší než 1, při použití množství Q uvedeného
v sloupci 3 tabulky I nebo tabulky II.“.

19. V příloze č. 1 tabulce I se slova „(viz po-
známka 8)“ nahrazují slovy „(viz poznámka 2)“.

Čl. LXXXVIII
Přechodná ustanovení

1. Řízení a jiné postupy zahájené přede dnem
nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí a práva
a povinnosti s nimi související se posoudí podle
právních předpisů účinných ode dne nabytí účin-
nosti tohoto zákona.

2. Rozhodnutí, závazná stanoviska, stanoviska,
souhlasy a jiná vyjádření vydaná přede dnem nabytí
účinnosti tohoto zákona jako podklad pro vydání
rozhodnutí podle zákona č. 183/2006 Sb., ve znění
účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zá-
kona, se považují za rozhodnutí, závazné stanovis-
ko, stanovisko, souhlas nebo vyjádření podle práv-
ních předpisů účinných ode dne nabytí účinnosti to-
hoto zákona.

ČÁST PADESÁTÁ PÁTÁ

Změna celního zákona

Čl. LXXXIX

Zákon č. 242/2016 Sb., celní zákon, ve znění
zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 80/2019 Sb., zá-
kona č. 283/2020 Sb. a zákona č. 609/2020 Sb., se
mění takto:

1. V § 3 odst. 2 písm. c) se slova „závazného
stanoviska při umisťování a povolování staveb“ na-
hrazují slovy „vyjádření k žádosti o povolení záměru

týkajícího se nemovité věci, která je ve svobodném
pásmu“.

2. V § 69 odstavec 3 zní:

„(3) Stavební úřad v řízení o povolení záměru
týkajícího se pozemku nebo stavby, které jsou ve
svobodném pásmu, vydá povolení po předchozím
vyjádření správce cla vydaném na základě posouzení
rizik pro provádění celního dohledu a souladu s opa-
třením obecné povahy podle odstavce 1 a rozhodnu-
tím podle odstavce 2. Správce cla může ve vyjádření
uvést podmínky k ochraně zájmů stanovených v od-
stavci 2.“.

Čl. XC
Přechodná ustanovení

1. Řízení a jiné postupy zahájené přede dnem
nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí a práva
a povinnosti s nimi související se posoudí podle
právních předpisů účinných ode dne nabytí účin-
nosti tohoto zákona.

2. Rozhodnutí, závazná stanoviska, stanoviska,
souhlasy a jiná vyjádření vydaná přede dnem nabytí
účinnosti tohoto zákona jako podklad pro vydání
rozhodnutí podle zákona č. 183/2006 Sb., ve znění
účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zá-
kona, se považují za rozhodnutí, závazné stanovis-
ko, stanovisko, souhlas nebo vyjádření podle práv-
ních předpisů účinných ode dne nabytí účinnosti to-
hoto zákona.

ČÁST PADESÁTÁ ŠESTÁ

Změna atomového zákona

Čl. XCI

Zákon č. 263/2016 Sb., atomový zákon, ve
znění zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 403/2020
Sb. a zákona č. 261/2021 Sb., se mění takto:

1. V § 98 odst. 1 se slova „navrhuje umístění“
nahrazují slovy „žádá o povolení“.

2. V § 98 odst. 2 se slova „ohlašuje nebo“ zru-
šují.

3. V § 208 písm. n) se slova „politice územního
rozvoje a“ zrušují.

4. V § 208 písm. p) se slova „závazné stanovis-
ko k územnímu rozhodnutí ke stavbě“ nahrazují
slovy „vyjádření v řízení o povolení záměru podle
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stavebního zákona“, slova „v závazném stanovisku
vyjádří“ se nahrazují slovy „ve vyjádření posoudí“
a slovo „stanoví“ se nahrazuje slovem „uvede“.

5. V § 208 písm. q) a v § 228 odst. 1 úvodní
části ustanovení se slova „závazné stanovisko“ na-
hrazují slovem „vyjádření“ a slova „a jiné úkony“
se zrušují.

6. V § 228 odstavec 2 zní:

„(2) Vyjádřením v řízení podle stavebního zá-
kona Úřad posoudí, zda lze záměr z hlediska zájmu
na zajišťování jaderné bezpečnosti, radiační ochrany,
technické bezpečnosti, monitorování radiační si-
tuace, zvládání radiační mimořádné události, zabez-
pečení a nakládání s jaderným materiálem provést,
a uvede v něm podmínky zajišťování jaderné bezpeč-
nosti, radiační ochrany, technické bezpečnosti, mo-
nitorování radiační situace, zvládání radiační mimo-
řádné události, zabezpečení a nakládání s jaderným
materiálem, za kterých lze záměr provést.“.

7. V § 228 se odstavec 3 zrušuje.

Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 3.

Čl. XCII

Přechodná ustanovení

1. Řízení a jiné postupy zahájené přede dnem
nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí a práva
a povinnosti s nimi související se posoudí podle
právních předpisů účinných ode dne nabytí účin-
nosti tohoto zákona.

2. Rozhodnutí, závazná stanoviska, stanoviska,
souhlasy a jiná vyjádření vydaná přede dnem nabytí
účinnosti tohoto zákona jako podklad pro vydání
rozhodnutí podle zákona č. 183/2006 Sb., ve znění
účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zá-
kona, se považují za rozhodnutí, závazné stanovis-
ko, stanovisko, souhlas nebo vyjádření podle práv-
ních předpisů účinných ode dne nabytí účinnosti to-
hoto zákona.

ČÁST PADESÁTÁ SEDMÁ

Změna zákona o opatřeních ke snížení nákladů
na zavádění vysokorychlostních sítí

elektronických komunikací

Čl. XCIII

Zákon č. 194/2017 Sb., o opatřeních ke snížení

nákladů na zavádění vysokorychlostních sítí elektro-
nických komunikací a o změně některých souvisejí-
cích zákonů, ve znění zákona č. 403/2020 Sb., se
mění takto:

1. V § 2 písm. i) se slova „koncového bodu sítě
rozhraní veřejné komunikační sítě“ nahrazují slovy
„bodu vstupu komunikačního vedení do budovy
nebo na pozemek, kde je umístěn koncový bod sítě,
k nejbližšímu rozhraní veřejné komunikační sítě
koncového bodu sítě k rozhraní veřejné komuni-
kační sítě“.

2. § 15 se zrušuje.

3. V § 22 se odstavec 2 zrušuje a zároveň se
zrušuje označení odstavce 1.

ČÁST PADESÁTÁ OSMÁ

Změna zákona o odpadech

Čl. XCIV

Zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění
zákona č. 261/2021 Sb., se mění takto:

1. V § 21 se na konci odstavce 2 doplňuje věta
„Žádost o povolení provozu zařízení, které vyžaduje
povolení podle stavebního zákona, lze podat pro-
střednictvím portálu stavebníka podle stavebního zá-
kona.“.

2. V § 22 odst. 5 se slova „nebo dnem nabytí
právních účinků kolaudačního souhlasu nebo sou-
hlasu se změnou v užívání stavby“ zrušují a slovo
„vyžadovány“ se nahrazuje slovem „vyžadována“.

3. V § 22 odst. 6 se slova „kolaudační souhlas,“
zrušují, slova „souhlas nebo“ se zrušují a za slovo
„změně“ se vkládá slovo „v“.

4. V § 30 se za odstavec 4 vkládá nový odsta-
vec 5, který zní:

„(5) Žádost o povolení k upuštění od odděle-
ného soustřeďování odpadů lze podat prostřednic-
tvím portálu stavebníka podle stavebního zákona,
jde-li o provozovnu nebo zařízení, které vyžadují
povolení podle stavebního zákona.“.

Dosavadní odstavec 5 se označuje jako odstavec 6.

5. V § 31 odst. 1 písmeno a) zní:

„a) v zařízení ke skladování odpadu určeném k to-
muto účelu povolením záměru, kolaudačním
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