
1 
 

III. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Věcný záměr zákona o liniových dopravních stavbách 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/RACK9QES4JL7)



2 
 

Obsah návrhu 
A. Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace 
1. Důvod předložení a cíle 

1.1 Název 
1.2 Definice problému 
1.3 Popis existujícího právního stavu v dané oblasti 
1.4 Identifikace dotčených subjektů 
1.5 Popis cílového stavu 
1.6 Zhodnocení rizika 

2. Návrh variant řešení 
3. Vyhodnocení nákladů a přínosů 

3.1 Identifikace nákladů a přínosů 
3.2 Náklady 
3.3 Přínosy 

4. Vyhodnocení variant a návrh řešení 
5. Implementace doporučené varianty a vynucování 
6. Přezkum účinnosti regulace 
7. Konzultace a zdroje dat 
B. Způsob promítnutí navrhovaného věcného řešení do právního řádu 
1. Základní zásady, smysl a účel věcného záměru 
2. Přehled dotčených právních předpisů 
3. Popis věcného řešení 
4. Způsob promítnutí věcného řešení do právního řádu 
5. Zhodnocení souladu navrhovaného řešení s ústavním pořádkem, s 
mezinárodními smlouvami, jimiž je ČR vázána, a se závazky vyplývajícími pro 
ČR z členství v EU 
 5.1 Zhodnocení souladu navrhovaného řešení s ústavním pořádkem 
 5.2 Zhodnocení souladu navrhovaného řešení s mezinárodními  

smlouvami, jimiž je ČR vázána 
5.3 Zhodnocení souladu navrhovaného řešení se závazky vyplývajícími  
pro ČR z členství v EU 

6. Předpokládaný hospodářský a finanční dosah navrhované právní úpravy 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/RACK9QES4JL7)



3 
 

SHRNUTÍ ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY RIA 

1. Základní identifikační údaje 

Název návrhu zákona: Věcný záměr zákona o liniových dopravních stavbách       

Zpracovatel / zástupce předkladatele:  

  

Předpokládaný termín nabytí účinnosti, 
v případě dělené účinnosti rozveďte 

      

      

Implementace práva EU: Ne; (pokud zvolíte Ano): 

- uveďte termín stanovený pro implementaci:               

- uveďte, zda jde návrh nad rámec požadavků stanovených předpisem EU?:  

2. Cíl návrhu zákona  

Obecným cílem návrhu věcného záměru zákona je zefektivnění procesu povolovacího 
řízení k liniovým dopravním stavbám se současným zachováním adekvátní možnosti 
prosadit své zájmy všem dotčeným subjektům. Toto zefektivnění by se projevilo 
celkovým zkrácením povolovacího procesu, eliminací nežádoucích jevů typu 
spekulativního skupování pozemků v místě, kde je plánována liniová dopravní stavba, či 
poklesem nákladovosti celého procesu. 

3. Agregované dopady návrhu zákona 

3.1 Dopady na státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty: Ano  

Pozitivní dopad v důsledku urychlení povolovacího procesu plynoucí z eliminace 
makroekonomických ztrát z oddalování výstavby (podaří-li se zkrátit povolovací proces o 
jeden rok, mohou celkové makroekonomické roční přínosy dosáhnout 2,02 mld. Kč u 
silničních staveb a 1,66 mld. Kč u železničních staveb). 

Negativní dopad v důsledku navýšení kapacity centrálního stavebního úřadu při MD o 
přibližně 20 - 25 kvalifikovaných úředníků s dodatečnými ročními náklady na chod úřadu 
16 mil. Kč. Tento nárůst bude kompenzován poklesem agendy na obecných stavebních 
úřadech a speciálních stavebních úřadech obcí a krajů a při zrušení možnosti podat 
odvolání proti Rozhodnutí o povolení liniové dopravní stavby také poklesem úvazků u 
odvolacích orgánů na centrální úrovni (úspory mohou dosáhnout výše 15 pracovních 
úvazků na obcích, 5 – 7 na krajích a 20 na odvolacích úřadech).  

3.2 Dopady na podnikatelské subjekty: Ano  

Ve vztahu k podnikatelskému prostředí České republiky lze očekávat pozitivní dopady 
spojené se zefektivněním přípravy a výstavby liniových dopravních staveb spočívající v 
zatraktivnění České republiky pro české i zahraniční podnikatele a tranzitní dopravu, 
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neboť dopravní infrastruktura je jedním ze základních stavebních kamenů 
podnikatelského prostředí a je nutnou podmínkou pro efektivní získávání zahraničních 
investic i pro rozvoj exportu. Pozitivní dopad na podnikatelské prostředí zvýší také narůst 
pracovní mobility obyvatel České republiky.  

3.3 Dopady na územní samosprávné celky (obce, kraje) Ano 

Věcný záměr může vést ke snížení rizika tzv. systémové podjatosti tím, že navrhuje v 
případě zamýšleného speciálního úřadu s celostátní působností u řízení, k nimž bude 
kompetentní, oddělit výkon státní správy od úřadů územních samosprávných celků a 
svěřit jej specializovanému úřadu s celostátní působností s výjimkou podpůrných 
administrativních činností úřadů územních samosprávných celků bez samostatné 
rozhodovací pravomoci těchto úřadů. 

3.4 Sociální dopady: Ano 

Lze očekávat pozitivní dopad na sociální prostředí, a to především s ohledem na zvýšení 
pracovní mobility obyvatelstva, zrychlení dopravy a zvýšení bezpečnosti stavu dopravní 
infrastruktury. 

3.5 Dopady na životní prostředí: Ano 

V oblasti životního prostředí lze očekávat pozitivní dopad zejména s ohledem na 
zefektivnění procesu posuzování vlivu liniových dopravních staveb na životní prostředí. 
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1. Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace 
 
1. Důvod předložení a cíle 
Metodologická poznámka: Pod pojem liniových dopravních staveb budou v této RIA zahrnuty 
stavby dálnic, rychlostních silnic, silnic I. třídy a železnic celostátních i regionálních včetně 
všech vyvolaných investic, tj. např. křížení a napojení na jiné kategorie silnic a drah, přeložky 
technické a dopravní infrastruktury, retenční nádrže, odvodnění, protihlukové stěny apod. 
Pokud tedy bude v RIA používán pojem liniová dopravní stavba, vždy se to bude týkat jen 
výše uvedených. 
 
1.1 Název  
Hodnocení dopadů regulace k věcnému záměru zákona o liniových dopravních stavbách. 
 
1.2 Definice problému 
1.2.1 Popis současného stavu 
Stav dopravní infrastruktury v České republice a makroekonomické dopady oddalování 
výstavby 
Dle Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti České republiky na období 2012 – 2020 
(SMK) je „…ekonomická úspěšnost státu do značné míry definována kvalitou infrastruktury, 
která funguje jako páteř hospodářství a umožňuje rozvoj podnikatelských aktivit. Kvalita 
propojení méně vyspělých regionů s ekonomickým centrem významně posiluje možnosti růstu 
v regionu.“  
Česká republika v minulosti významně těžila ze své výhodné polohy v centru Evropy, která 
umožňuje v rámci kontinentu efektivní logistiku a která byla významným faktorem, který 
k nám přilákal významné společnosti, jejichž výroba vyžaduje velmi přesnou just-in-time 
logistiku (na tomto systému fungují například montovny, opravárenská centra aj.). 
Nedostatečný rozvoj dopravní infrastruktury však tuto výhodu do značné míry eliminoval a 
stal se jednou z hlavních příčin poklesu konkurenceschopnosti ČR, což představuje významné 
riziko pro ekonomický rozvoj v budoucnu. ČR chybí některá klíčová propojení jednotlivých 
regionů i napojení na sousední státy (zejména severojižní směr), což má negativní dopady na 
pohyb zboží (zahraniční obchod i dodávky) - s důsledkem horší mezinárodní 
konkurenceschopnosti ČR - a v dlouhodobém horizontu na ekonomický růst.  
Efektivní přeprava zboží po ČR a Evropě je základním předpokladem pro úspěšnost českých 
podniků, protože odstraňuje bariéry obchodu v podobě přepravních nákladů. Kromě snižování 
bariér obchodu má kvalitní dopravní infrastruktura pozitivní vliv na časovou náročnost 
přepravy, což přináší finanční i časové úspory všem, kdo dopravní infrastrukturu využívají. 
Zlepšená dojezdnost má také pozitivní vliv na zaměstnanost, jelikož zvyšuje flexibilitu trhu 
práce a snižuje náklady na dojíždění do práce. Dalším přínosem dálnic a rychlostních silnic 
může být odklon dopravy z měst a obcí a s ním spojené pozitivní dopady. Oddalováním všech 
těchto efektů dochází k výrazným ekonomickým ztrátám. V následující části se tak pokusíme 
kvantifikovat, jakým způsobem ovlivňují investice do dopravní infrastruktury ekonomiku 
země. 
Nejprve se výstavba liniových dopravních staveb projeví skrze zvýšení poptávky po 
stavebních pracích. Tento efekt můžeme rozdělit na přímý a nepřímý multiplikační efekt 
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(nepřímý multiplikační efekt je způsoben tím, že výstup jednoho odvětví je zároveň vstupem 
dalších odvětví národního hospodářství a naopak). 
Na základě symetrické input-output tabulky lze vypočítat transakční multiplikátor 
jednotlivých odvětví, tedy o kolik se v průměru zvýší produkce ekonomiky při realizaci 
investice. Dle výpočtů zpracovatele zvýší jeden investovaný milion do výstavby dopravní 
infrastruktury domácí produkci o 2,74 mil. Kč a hrubou přidanou hodnotu o 0,89 mil. Kč1. 
Přibližně 47 % celkového multiplikátoru se projeví díky nepřímému multiplikačnímu efektu.  
Zvýšení poptávky ve všech odvětvích, zapříčiněné nárůstem stavebních prací, přináší i vyšší 
příjmy zaměstnanců a provozní přebytek. Zvýšení příjmů zaměstnanců vede k nárůstu 
spotřeby jejich domácností (o kolik závisí na mezním sklonu ke spotřebě). Provozní přebytek 
je zdaněn a pak buď převeden do zahraničí, nebo ponechán v ČR a je využit pro investice 
nebo spotřebu majitelů společností. To opět přináší dodatečný nárůst spotřeby, přičemž část 
spotřeby je uspokojena domácí produkcí a část importem. Na základě meziodvětvové analýzy 
pak lze kvantifikovat fiskální multiplikátory investic (zatím však pouze pro investiční fázi) – 
dle zpracovatele má jeden investovaný milion Kč potenciál zvýšit hrubou přidanou hodnotu 
ČR až o 1,6 mil. Kč, zvýšit čistý příjem domácností o 0,42 mil. Kč a vybrat zpět na daních 
(přímých i nepřímých) téměř 0,5 mil. Kč2.  
Další přínosy pro národní hospodářství vzniknou po ukončení realizace stavby ve fázi užití 
stavby - zlevnění nákladů na transport zboží, růst obchodu, zlevnění zboží pro spotřebitele, 
vyšší flexibilitu pracovního trhu z důvodu usnadnění dojíždění za prací, úspory času 
jednotlivých uživatelů dopravní infrastruktury atd. 
Oddalování realizace stavby tedy zapříčiňuje oddálení výše uvedených přínosů staveb. Je zde 
ale i další element, a tím je možnost využít evropských strukturálních fondů pro financování 
dopravních staveb. Při neurychlení povolovacího procesu zde existuje riziko nevyčerpání 
prostředků určených pro investice do dopravní infrastruktury. Nedostatečné získání a posléze 
čerpání prostředků z evropských fondů vede ke ztrátě konkurenčního postavení české 
dopravní infrastruktury v evropském rozměru. 
Ztráta z oddálení uvedení dopravní stavby do provozu závisí na vnitřním výnosovém procentu 
a výnosu z alternativního využití finančních prostředků. Při výpočtu ekonomické ztráty je 
proto důležité, v jaké fázi projektu došlo ke zdržení a jaké bylo alternativní využití zdrojů 
v okamžiku, kdy došlo ke zdržení. Ztráta z oddálení je pro případ, kdy ještě nebyly 
vynaloženy žádné prostředky (nebo jejich větší část), menší než u již proinvestovaných 
staveb. Velikost ztráty závisí na diskontní míře, která odpovídá rizikovosti projektu. 
Předpokládejme vnitřní výnosové procento stavby 6 % a požadovanou diskontní míru 5 %. 
Pak ztráta při ročním zdržení projektu za 1 mld. Kč počítaná z již investovaných prostředků 
bude 5,66 mil. Kč a ztráta počítaná z oddálení výstavby (včetně oddálení financování) bude 
8,91 mil. Kč, celkově tedy 14,57 mil. Kč.  
V následujících tabulkách jsou zachyceny příklady odhadovaných ekonomických ztrát 
z oddálení možnosti využívat vybrané stavby. 

                                                 
1 Multiplikační efekty z meziodvětvové analýzy (na základě dat 2010) – transakční multiplikátor (domácí 
produkce) 2,74; HPH 0,89; import 0,32; výběr daní z produkce (po odečtení dotací) 0,02; osobní náklady 0,34; 
provozní přebytek 0,55 (zdroj: EEIP na základě input-output tabulek ECB) – detailní postup výpočtu viz 
kompletní dokument RIA 
2 Celkové multiplikační efekty po započítání navýšení spotřeby domácností a investic z provozních přebytků 
(2010) – celkový nárůst HPH – 1,59; celkový nárůst osobních nákladů 0,69; celkový nárůst čistých příjmů 0,42; 
celkový nárůst importu 0,67; celkový nárůst výběru daní 0,48 (zdroj: EEIP na základě input-output tabulek 
ECB) – detailní postup výpočtu viz kompletní dokument RIA 
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Tabulka 1: Ekonomické ztráty z oddálení přínosů vybraných silničních staveb 

Název akce Aktuální 
stav 

Délka 
hlavní trasy 

v km 

převládající důvod 
prodloužení 

zdržení v 
letech 

Vnitřní 
výnosové 
procento 

ztráta (v 
mil. Kč) 

D1 0136 Říkovice-Přerov Akce v přípravě 10,10 výkup/vyvlastnění 11,0 16,7 1251,8 

D3 0301 Praha - Jílové Akce v přípravě 9,33 EIA/územní plán 7,4 7,2 119,1 

D3 0302 Jílové - 
Hostěradice Akce v přípravě 4,85 EIA/územní plán 5,4 7,2 112,9 

D3 0303 Hostěradice - 
Václavice Akce v přípravě 11,30 EIA/územní plán 5,4 7,2 119,9 

D3 0305/I Voračice - 
Nová Hospoda Akce v přípravě 16,83 EIA/územní plán 7,5 7,2 50,0 

D3 0307 A Tábor - 
Soběslav 

Smlouva o dílo na 
realizaci 16,30 výkup/vyvlastnění 3,8 15,2 1351,5 

D3 0309/III Borek - Úsilné Akce v přípravě 3,16 výkup/vyvlastnění 6,1 9,7 514,9 

D3 0310/I Úsilné - 
Hodějovice Akce v přípravě 7,20 územní řízení 10,0 9,9 0,1 

D3 0310/II Hodějovice - 
Třebonín Akce v přípravě 12,55 výkup/vyvlastnění 9,0 9,9 0,1 

R1 511 Běchovice - D1 Akce v přípravě 12,57 územní řízení 10,9 9,3 1500,0 

R1 518 Ruzyně - Suchdol Akce v přípravě 0,00 obstrukce OS  12,6 8,9 1375,4 

R35 Opatovice nad Labem 
- Časy Akce v přípravě 12,61 výkup/vyvlastnění 2,5 13,0 2734,8 

R4 Čimelice - Mirotice Akce v přípravě 8,46 výkup/vyvlastnění 11,2 10,7 103,3 

R4 Mirotice, rozšíření Akce v přípravě 3,52 územní řízení 11,9 7,3 4,6 

R48 Rychaltice - Frýdek 
Místek 

Smlouva o dílo na 
realizaci 7,14 výkup/vyvlastnění 5,3 6,1 38,9 

R49 4901 Hulín - Fryšták Smlouva o dílo na 
realizaci 17,30 stavební řízení 7,9 7,8 1158,7 

R49 4902.1 Fryšták - Lípa 
1. etapa Akce v přípravě 1,70 EIA/územní řízení 8,7 8,4 748,3 

R49 4902.2 Fryšták - Lípa 
2.etapa Akce v přípravě 13,50 EIA/územní řízení 8,3 8,4 735,7 

R49 4903 Lípa - 
Pozděchov Akce v přípravě 12,50 EIA/územní řízení 11,1 7,8 232,3 

R49 4904 Pozděchov - 
Horní Lideč Akce v přípravě 8,40 EIA/územní řízení 11,1 7,8 245,0 

R49 4905 Horní Lideč - 
hranice ČR/SR Akce v přípravě 6,25 EIA/územní řízení 14,1 7,8 248,1 

R52 5204 Pohořelice - 
Ivaň Akce v přípravě 6,90 územní řízení 8,9 4,8 79,9 

R52 5206 Perná - 
st.hranice ČR/Rakousko Akce v přípravě 8,19 územní řízení 6,9 0,9 103,0 

R55 5506 Napajedla - 
Babice Akce v přípravě 8,43 územní řízení 8,5 x 1352,7 

R55 5507 Babice - Staré 
Město Akce v přípravě 8,50 územní řízení 8,2 6,3 1209,4 

R55 5508 Staré Město - 
Moravský Písek Akce v přípravě 8,76 územní řízení 9,6 6,3 387,9 

R7 MÚK Droužkovice - 
MÚK Nové Spořice 

Smlouva o dílo na 
realizaci 6,40 výkup/vyvlastnění 2,5 6,3 407,7 

R7 Postoloprty 
zkapacitnění obchvatu Akce v přípravě 4,85 územní řízení 10,3 6,7 134,9 

Zdroj: výpočet EEIP na základě dat z ŘSD 
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Tabulka 2: Ekonomické ztráty z oddálení přínosů vybraných železničních staveb 

Název akce Zdržení v 
letech 

Investiční 
náklady 

(v mil. Kč) 

Vnitřní výnosové 
procento 

Ztráta 
(v mil. Kč) 

Optimalizace trati Bystřice nad Olší - Český Těšín 3,0 2 820,5 6,83% (dle schválené 
SP 2011) 194,3 

Optimalizace trati Český Těšín - Dětmarovice 3,5 2 798,5 6,83% (dle schválené 
SP 2011) 190,4 

Optimalizace trati Ostrava Kunčice - Frýdek Místek - 
Český Těšín, vč. PEÚ a optimalizace žst. Č. Těšín, 1.část 6,9 2 971,1 7,6% 244,0 

Optimalizace trati Český Těšín - Dětmarovice, část v km 
332,200 - 333,076 1,6 307,1 6,1% 16,9 

Optimalizace trati Praha Smíchov (mimo) - Černošice 
(mimo) 3,5 2 257,8 6,03% (dle schválené 

SP 2010) 122,6 

Optimalizace trati Černošice (včetně) – Beroun (mimo)  4,3 4 350,0 6,03% (dle schválené 
SP 2010) 235,9 

Modernizace traťového úseku Praha Běchovice - Úvaly 5,7 1 736,1 14,5% 502,9 
Elektrizace tratě vč. PEÚ Brno - Zastávka u Brna 3,8 3 706,8 7,8% 316,6 
Rekonstrukce trati Praha Smíchov - Rudná - Beroun 2,9 764,6 7,1% 54,8 
Průjezd železničním uzlem Ústí nad Orlicí 2,9 1 082,2 5,6% 50,8 
Optimalizace traťového úseku Praha Hostivař - Praha hl. n., 
I. část - žst. Praha Hostivař 1,4 1 214,3 6,2% 68,8 

Modernizace trati Rokycany - Plzeň 3,8 4 995,4 6,03% (dle schválené 
SP 2010) 271,5 

Modernizace trati Sudoměřice - Votice 1,8 5 999,5 5,71% (dle schválené 
ASP 2012) 295,5 

Modernizace trati Veselí n. L. – Tábor - II. část, úsek  
Veselí n. L. - Doubí u Tábora 2. etapa: Soběslav - Doubí 2,9 3 510,0 5,71% (dle schválené 

ASP 2012) 172,7 

Zdroj: EEIP na základě dat SŽDC  

V průměru u silničních staveb vychází, že prodloužení povolovacího procesu o jeden rok 
představuje zvýšení nákladů (jen na oddálení přínosů výstavby) o 5,07 %. U železničních 
dopravních staveb je to 5,72%.  
Dále dle zprávy NKÚ (2013) v období 2008 – 9/2012 nejvíce rostly předpokládané náklady z 
důvodu rostoucí ceny stavebních prací, nákladů na přepracování dokumentace apod. Náklady 
zvyšovaly i požadavky účastníků územních a stavebních řízení na zařazení dodatečných 
objektů nebo na změny těch stávajících. Konzervativní odhad ztrát tohoto typu způsobených 
prodlužováním povolovacího procesu (bez efektu oddálení přínosů stavby) je 3% na 1 rok.  
Z makroekonomického pohledu tak můžeme kalkulovat s tím, že pokud by se podařilo zkrátit 
povolovací proces liniových dopravních staveb o jeden rok, přínosy z tohoto zkrácení budou 
představovat 8,07 % investičních nákladů u silničních staveb a 8,72 % u železničních staveb. 
Posledním parametrem vstupujícím do odhadu makroekonomických přínosů liniových 
dopravních staveb je výše rozpočtu SŽDC a ŘSD. Pro účely této RIA budeme na základě 
historických dat předpokládat, že do výstavby nových liniových dopravních staveb, které 
musí projít povolovacím procesem, bude ročně investováno přibližně 44 mld. Kč (25 mld. Kč 
u silničních staveb a 19 mld. Kč u železničních). Tento předpoklad výše výdajů je 
konzervativní i v porovnání s Návrhovou variantou financování dle Dopravních sektorových 
strategií, 2. fáze. Za tohoto předpokladu můžeme konstatovat, že podaří-li se zkrátit 
povolovací proces o jeden rok, očekáváme (na základě výpočtů a odhadů uvedených výše) 
roční přínosy z výstavby liniových dopravních staveb 2,02 mld. Kč u silničních staveb a 1,66 
mld. Kč u železničních staveb. 
Vedle přímo kvantifikovatelných přínosů výstavby dopravní infrastruktury je třeba zdůraznit 
přínosy modernizace a dostavby infrastruktury ve formě zvýšení bezpečnosti silničního 
provozu, významného společenského parametru, ve kterém Česká republika výrazně zaostává 
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za průměrem EU. Nové, zejména silniční stavby odvádí dopravu mimo stávající silnice, které 
jsou svými návrhovými parametry častým zdrojem dopravních nehod (dáno historickým 
vývojem trasování silnic, vedením zastavěným územím apod.). Odstranění těchto nehodových 
míst, nebo snížení intenzity dopravy a tím i snížení pravděpodobnosti vzniku nehody, je tedy 
dalším poměrně významným argumentem pro výstavbu nové liniové stavby. Každá nehoda 
má i svoje celospolečenské ekonomické pozadí – náklady na zásah složek IZS, náklady na 
léčení účastníků nehody, poškození silničního vybavení atd.  
Nové liniové dopravní stavby také splňují požadavky na omezení vlivu na životní prostředí, 
čehož nelze dosáhnout u stávající dopravní infrastruktury. Odvedení dopravy mimo zastavěné 
území obcí výrazně zlepšuje podmínky k životu v těchto sídlech. Eliminace důsledků 
zhoršeného životního prostředí má opět ekonomické dopady na celkovou ekonomickou 
situaci státního rozpočtu. 
Administrativní proces 
Povolovací proces liniových dopravních staveb vyžaduje vydat celou řadu správních 
rozhodnutí, která vydávají jednotlivé místně a věcně příslušné správní úřady. Pro realizaci 
každé liniové dopravní stavby je proto nutné vydat i několik desítek takových rozhodnutí. 
Každá fáze povolovacího procesu s sebou nese specifické problémy3. V každém jednotlivém 
řízení mohou účastníci podávat námitky, připomínky, odvolání a následně správní žaloby. 
Průměrný časový harmonogram jednotlivých fází přípravy liniové dopravní stavby je uveden 
v následujícím obrázku. 

                                                 
3 Detailně analyzováno v kompletním dokumentu Hodnocení dopadů regulace (RIA) k věcnému záměru zákona 
o liniových stavbách. 
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Obrázek 1: Časový harmonogram jednotlivých fází přípravy liniové dopravní stavby 

Změna PUR 12 - 48 M
Územní plánování + SEA
Zpracování návrhu ZÚR 1 ROK
Projednání návrhu (dotčené orgány, MMR, sousední kraje):  1 ROK
Posouzení návrhu ZÚR MMR 1M
Veřejné projednání 7 M
Vydání ZÚR 3 M
Přezkumné řízení 15 M
Odvolání proti rozhodnutí vydaném v přezkumném řízení, 6 M
Soudní přezkum NSS 6 M

Návrh na pořízení změny ÚP 3 M
Zadání změny ÚP 2 M
Návrh ÚP 6 M
Posouzení KÚ 1 M
Veřejné projednání změny ÚP 6 M 
Přezkoumání ÚP 3 M
Vydání ÚP 3 M
Přezkumné řízení 15 M
Odvolání proti rozhodnutí vydaném v přezkumném řízení, 6 M
Soudní přezkum NSS 6 M

EIA + Územní řízení
Zpracování oznámení EIA + zjišťovací řízení 1 ROK 
Zpracování dokumentace EIA 1 ROK
 Posudek + Řízení EIA 18 M
Vydání stanoviska EIA 1 M
Zpracování Záměru projektu (zadání + zpracování + 5 M
Zpracování dokumentace pro územní řízení 1 ROK
Územní řízení 1 ROK
Vydání územního rozhodnutí, nabytí právní moci rozhodnutí 1 M
Odvolání 6 M
Žaloba 24 M
Kasační stížnost 24 M

Výkupy pozemků 6 M

Řízení o vyvlastnění
Řízení o vyvlastnění 2 M
Odvolání 6 M
Žaloba 24 M
Kasační stížnost 24 M

Stavební řízení
Zpracování dokumentace pro stavební povolení 1 ROK
Stavební řízení 1 ROK
Vydání stavebního povolení, nabytí právní moci rozhodnutí 1 M
Odvolání 6 M
Žaloba 24 M
Kasační stížnost 24 M

Realizace 48 M

18 let 19 let 20 let

 

13 let 14 let 15 let 16 let 17 let

  

1 rok 2 roky 3 roky 4 roky 9 let 10 let 11 let 12 let5 let 6 let 7 let 8 let

 
Pozn.: Zelená barva značí aktivity na straně investora, červená pak postupy správního řízení; fáze Územní plánování + SEA zahrnuje i následující kroky: zpracování vyhodnocení vlivů koncepce na udržitelný 
rozvoj území a vydání stanoviska SEA – dle získaných dat jsou tyto kroky časově zahrnuty v procesu územního plánování; součástí přípravné fáze by měl být i proces posouzení vlivu projektu na bezpečnost 
silničního provozu včetně jednotlivých stupňů bezpečnostních auditů – z důvodu nedostatku dat nebyl tento proces do výše uvedeného harmonogramu zahrnut   
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1.2.2 Popis problému 
Investice do dopravní infrastruktury patří mezi největší položku veřejných investic státu. Je 
proto důležité, aby stát hospodařil efektivně a hospodárně, neboť zatímco potřeby investic do 
infrastruktury neustále rostou, jejich financování čelí řadě výzev, zejména z důvodu 
omezování veřejných rozpočtů a nákladnější environmentální politice. Pro zachování 
kontinuity při budování dopravní infrastruktury v takovém období je klíčové, aby legislativní 
prostředí, povolovací procesy a správní řízení umožňovaly v dostatečné míře efektivní a 
plynulou přípravu a realizaci staveb.  
Dle informací získaných v rámci konzultací v průběhu procesu hodnocení dopadů není v 
posledních letech, včetně roku 2014, limitujícím faktorem nedostatek finančních prostředků, 
ale nedostatek projektově a majetkoprávně připravených dopravních stavebních projektů, 
protože v současném legislativním prostředí téměř nelze rychle a plynule připravit dostatek 
investičních akcí. V důsledku zdlouhavých povolovacích procesů také reálně hrozí, že se včas 
nepodaří vyčerpat peníze alokované v rámci OP Doprava, což bude v lepším případě 
znamenat odložení investic (a jejich depreciaci v čase), v tom horším definitivní ztrátu 
evropských prostředků určených k financování české dopravní infrastruktury.  
Současná praxe tak má řadu nevyžádaných následků, vedoucích k neefektivitě při 
vynakládání veřejných prostředků: 

• největší ztráty z důvodu oddalování realizace výstavby spočívají v oddalování 
ekonomických přínosů staveb; 

• oddalování realizace výstavby vede i ke zvyšování nákladů na stavbu oproti plánovaným 
investičním výdajům (v důsledku růstu cen stavebních prací, cen pozemků apod.); 

• ztráty představuje i zbytečné vynakládání veřejných prostředků z důvodu přerušování (v 
případě nutnosti stavbu zakonzervovat), prodlužování a opakování činností;  

• v důsledku oddalování výstavby a tím možných změn podmínek může dojít ke změně 
záměru s náklady na nová řízení, příp. s dodatečnými náklady výstavby spojenými se 
změnou projektu; 

• dochází k neefektivnímu plánování kapacit na straně státu i soukromých dodavatelů; 
• dochází k neúměrnému zdražování staveb v důsledku množství stanovisek, námitek a 

připomínek, které je v průběhu jednotlivých řízení třeba zohlednit; 
• v důsledku dlouho trvajícího procesu vyvlastňování mohou vzniknout dodatečné náklady 

ve formě potřeby vybudovat provizorní napojení na stávající komunikace apod. 
Dle námi oslovených odborníků je průměrná doba realizace liniové dopravní stavby 12 – 13 
let, přičemž v případě, kdy nedochází k problémům a zbytečným odkladům s realizací stavby, 
je doba trvání povolovacího procesu přibližně poloviční. Tento závěr byl potvrzen i nálezem 
Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ), který uvádí, že se doba výstavby akcí na dálnice a 
rychlostní silnice, od schválení investičního záměru nebo zadání vypracování dokumentace 
pro územní rozhodnutí do ukončení realizace, pohybovala nejčastěji kolem 12 let. 
Definice problému: Dlouhá projektová a majetkoprávní příprava liniových dopravních staveb 
způsobená především problémy v koncepční oblasti vedoucí např. ke změně záměrů; 
problémy vznikajícími ve fázi územního plánování (soudní přezkumy - rušení koridorů); 
průtahy způsobenými problémy v procesu SEA a EIA; složitostí povolovacího procesu 
liniových dopravních staveb či dlouhou majetkoprávní přípravou. 
A. Problémy v koncepční oblasti vedoucí např. ke změně záměrů  
Jedním z problémů, na který konzultované subjekty upozornily, byly problémy v koncepční 
oblasti způsobující např. nestabilitu v oblasti plánování a určování preferenčních dopravních 
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projektů, změnu záměrů apod. (také viz nález NKÚ (2013)). Je však třeba zmínit, že v červnu 
2013 byla schválena Dopravní politika ČR pro období 2014 - 2020 s výhledem do roku 2050, 
což je klíčový vrcholový dokument MD pro plánování aktivit v rámci celého resortu dopravy. 
Dále byl v listopadu 2013 schválen vládou ČR dokument Dopravní sektorové strategie, 2. 
fáze, což je v zásadě střednědobý plán rozvoje dopravní infrastruktury s dlouhodobým 
výhledem. 
B. Problémy ve fázi územního plánování  
Problémy v přípravě výstavby liniových dopravních staveb ve fázi územního plánování lze 
specifikovat následovně: věcný nesoulad zásad územního rozvoje (ZÚR) s Politikou 
územního rozvoje (PÚR), nesoulad ZÚR mezi jednotlivými kraji či nesoulad územních plánů; 
časový nesoulad při vytváření jednotlivých stupňů územně plánovací dokumentace; 
prodlužování lhůt v přípravě a změnách ZÚR krajů a územních plánu obcí (v rozhodování o 
změnách ZÚR a územních plánů jde o samostatnou působnost krajů, resp. obcí, kde často 
zájmy především obcí nekorespondují se zájmy obsaženými v PÚR; nicméně i přesto je PÚR 
závazná); nerespektování vyhrazených koridorů obsažených ve schválených ZÚR kraje v 
příslušném územním plánu obce - v tomto případě se však jedná o porušení zákona; trvalé 
povolování rezidenčních projektů v místě budoucí výstavby liniové dopravní stavby – opět se 
jedná o porušení zákona či nestabilita procesu územního plánování apod. 
C. Proces SEA a EIA 
V rámci procesu EIA se posuzují varianty projektu s ohledem na vlivy na životní prostředí. 
Častým požadavkem MŽP je posuzovat rovněž varianty, které nedodržují koridor hájený v 
územně plánovací dokumentaci (ÚPD). V případě výběru takového koridoru je nezbytné ÚPD 
upravit, což má za následek několikaleté zpoždění přípravy. Stanovisko EIA se vydává bez 
možnosti opravného prostředku, možnost odvolání je až v územním řízení.  
D. Složitost povolovacího procesu liniových dopravních staveb 
1) Povolovací proces liniových dopravních staveb vyžaduje vedení řady správních řízení a 

vydání celé řady správních rozhodnutí. Tato komplikovanost pak způsobuje následující:   

• zvyšuje pravděpodobnost vzniku procesní chyby; 

• vyžaduje vysokou administrativní náročnost z důvodu značného množství rozhodnutí 
vydávaných jednotlivými místně a věcně příslušnými správními úřady; 

• je třeba projednat dokumentaci pro územní a stavební řízení s mnoha dotčenými orgány 
státní správy (DOSS), a to např. i v různých krajích, včetně možnosti řetězení správních 
řízení (vložená rozhodnutí, závazná stanoviska); 

• velký počet potřebných stanovisek s v praxi dlouhými reakčními lhůtami dotčených 
orgánů implikuje opět prodlužování povolovacího procesu; 

• v každém jednotlivém řízení mohou účastníci podávat námitky, připomínky, odvolání a 
následně správní žaloby;  

• zpochybňování závazných stanovisek např. spolky v prvoinstančním řízení má za 
následek postup dle ustálené soudní judikatury, kdy si musí stavební úřad vyžádat odborné 
stanovisko příslušného dotčeného orgánu k námitkám. 

2) Další problémy může způsobovat rozsah vydávaných rozhodnutí (až stostránkové 
dokumenty). 

3) Jedním ze zmiňovaných problémů při konzultacích byla otázka míry zkušenosti 
stavebních úřadů na nižších úrovních s posuzováním složitých záměrů pro liniové 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/RACK9QES4JL7)



13 
 

dopravní stavby.  Územní řízení (ÚŘ) vedou obecné stavební úřady při jednotlivých 
obcích, které umí řešit jednoduché případy. Složité případy však řeší velmi zřídka a 
nemohou tak získat dostatečnou praxi v této oblasti. Tento fakt pak svědčí ve prospěch 
vyšší pravděpodobnosti vzniku procesní chyby.  

4) V některých případech byl identifikován problém nekvalitně zpracované projektové 
dokumentace4.  

5) Další příčinou dlouhé doby realizace liniových dopravních staveb je v dosavadním 
systému uspořádání jednotlivých předpisů. 

6) V neposlední řadě pak bylo upozorněno na problémy spojené se segmentací stavebního 
řízení (SŘ). K segmentaci stavebního řízení, tedy rozdělování staveb na dílčí stavební 
objekty, dochází z důvodu rozdílného stavu přípravy jednotlivých částí stavby. Z důvodu 
zachování platnosti předcházejících rozhodnutí žádají investoři o vydání stavebního 
povolení pro dílčí objekty, pro něž je již dokončeno majetkoprávní vypořádání pozemků, 
případně tam, kde nejsou problémy z hlediska ochrany přírody. Tento způsob realizace 
liniových dopravních staveb je velice neefektivní a neumožňuje optimalizaci 
výstavbových kapacit dodavatelů a využití úspor z rozsahu. 

E. Majetkoprávní příprava je pomalá 
Konkrétní identifikované problémy jsou následující: nestabilita procesu způsobující, že 
relevantní osoby odmítají dotčené pozemky prodat s očekáváním další změny ceny směrem 
nahoru; věcné problémy typu spekulantů a informovaných osob skupujících pozemky apod. 
 
1.3 Popis existujícího právního stavu v dané oblasti 
V současnosti je právní úprava realizace liniových dopravních staveb obsažena především 
v následujících předpisech: 

• Zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury, 
ve znění pozdějších předpisů 

• Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých 
souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších 
předpisů 

• Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů 

• Zákon č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke 
stavbě (zákon o vyvlastnění), ve znění pozdějších předpisů 

• Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů 

• Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů 

• Zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů  
                                                 
4 Z hlediska tvorby projektové dokumentace je vhodné zmínit: vyhlášku č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, 
která je zcela univerzální pro všechny stavby a místy obtížně aplikovatelná na liniové stavby (dle této vyhlášky 
je nutné vypracovat dokumentaci pro územní rozhodnutí) a vyhlášku č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu 
projektové dokumentace dopravních staveb (tato vyhláška obsahově nenavazuje na dokumentaci č. 499/2006 Sb. 
a dokumentaci je nutné zbytečně přepracovávat; to může vést k vyšší pracnosti zpracování projektové 
dokumentace a může být zdrojem chyb v textové části). Zrychlením a zjednodušením projektové přípravy by 
bylo zahrnutí dokumentace pro územní rozhodnutí do aktualizace vyhlášky 146/2008 Sb. a upravení struktury 
více pro potřeby liniových dopravních staveb. 
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• Zákon č. 114 /1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů a další 
složkové zákony 

• Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb 

• Vyhláška č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb 
atd. 
 

1.4 Identifikace dotčených subjektů – demonstrativní výčet 
Orgány státní správy vedoucí jednotlivá řízení 

• Stavební úřady obecné (ministerstvo, které je ústředním správním úřadem ve věcech 
stavebního řádu, krajský úřad, obecní úřad obce s rozšířenou působností, pověřený obecní 
úřad, městský a obecní úřad, který tuto působnost vykonával ke dni 31. prosince 2012) 

• Stavební úřady speciální (drážní správní úřady, MD, krajské úřady, újezdní úřady) 
Další dotčené orgány státní správy (DOSS)  
Vláda ČR, MD, MO, MPO, MS, MV, MZ, MŽP, Krajské úřady, Obecní úřady s rozšířenou 
působností, Obecní úřady, Újezdní úřady, Drážní úřad, Hasičský záchranný sbor kraje, 
Krajské hygienické stanice a Hygienická stanice hl. m. Prahy, Oblastní inspektoráty práce, 
Státní plavební správa, Policie ČR, Státní energetická inspekce, Správa NP a správa CHKO, 
Úřad pro civilní letectví, Vojenský lesní úřad, Zdravotnická záchranná služba, Vodoprávní 
úřad, orgán památkové péče (Ministerstvo kultury, krajský úřad nebo obecní úřad obce s 
rozšířenou působností) atd. 
Tyto dotčené orgány státní správy mají možnost a právo se vyjádřit a vydat (závazné) 
stanovisko, které musí být zohledněno při rozhodování stavebních úřadů.  
Vlastníci pozemků a staveb, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn; subjekt, který 
má věcné břemeno k pozemku, na kterém má být požadovaný záměr uskutečněn; vlastníci 
sousedních a přilehlých pozemků případně subjekty mající věcná břemena k těmto pozemkům, 
jejichž vlastnická nebo jiná práva mohou být rozhodnutím dotčena apod. 
Obecně lze říci, že vlastníci dotčených pozemků jsou jako hlavní účastníci územního i 
stavebního řízení oprávněni v průběhu územního i stavebního řízení podávat námitky, které 
musí být příslušným orgánem vypořádány.  
Spolky 
Spolky se stávají účastníky řízení za podmínek daných zvláštním zákonem. Jedná se 
především o spolky, které mají za cíl ochranu přírody a krajiny. Spolky, které naplní 
podmínky zákona, mají právo být informována o zahajovaných řízeních. Na základě těchto 
informací se pak rozhodují, zda chtějí být účastníky řízení s příslušnými právy a povinnostmi.  
Investoři - Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD), Správa železniční dopravní cesty (SŽDC), 
Ředitelství vodních cest (ŘVC) 
Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI) 
Stavební firmy 
Ostatní subjekty, jimž výstavba liniových dopravních staveb poskytuje ekonomický benefit 
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1.5 Popis cílového stavu 
Cílovým stavem je zajištění stability záměrů a prioritizace jednotlivých liniových dopravních 
staveb a zefektivnění procesu povolovacího řízení k liniovým dopravním stavbám se 
současným zachováním adekvátní možnosti prosadit své zájmy všem dotčeným subjektům. 
Toto zefektivnění se může projevit celkovým zkrácením povolovacího procesu, eliminací 
nežádoucích jevů typu spekulativního skupování pozemků v místě, kde je plánována liniová 
dopravní stavba, či poklesem nákladovosti celého procesu. 
 
1.6 Zhodnocení rizika 
V případě, že by stávající stav v oblasti výstavby dopravní infrastruktury byl ponechán bez 
řešení, došlo by k dalšímu zaostávání ČR ve výstavbě této infrastruktury a s tím souvisejícímu 
poklesu konkurenceschopnosti země. Průtahy v přípravě investičních akcí v dopravní 
infrastruktuře by nadále docházelo ke ztrátám prostředků ze státního rozpočtu vlivem snížené 
efektivity vydávaných prostředků na dopravní infrastrukturu a dále k ohrožování či přímo 
ztrátám finančních prostředků ze strukturálních fondů EU, které by nebylo možné včas čerpat 
z důvodu nepřipravenosti stavby, na kterou byly alokovány. Zpožďování výstavby dopravní 
infrastruktury by způsobovalo celospolečenské ztráty, kdy by regiony se ztíženou dopravní 
obslužností z důvodu nedostatečné infrastruktury trpěly např. též zvýšenou nezaměstnaností, 
která vedle negativních dopadů na kvalitu života přináší náklady pro stát ve formě 
vyplácených sociálních dávek. Neschopnost včas napojit odpovídajícím způsobem tuzemskou 
dopravní infrastrukturu v souladu s převzatými závazky na dopravní síť okolních států by 
nadále měla negativní dopad na vnímání ČR jako spolehlivého obchodního a politického 
partnera. 
 
2. Návrh variant řešení 
Návrh variant řešení rozlišuje zpracovatel v zájmu přehlednosti podle jednotlivých okruhů 
právních vztahů, jichž se návrh dotýká, a to následujícím způsobem: 
A) Vyšší závaznost Politiky územního rozvoje či jiného dokumentu s plánovanými trasami 
B) Problémy v oblasti územního plánování 
C) Proces EIA 
D) Změny v povolovacím procesu 
E) Proces vyvlastňování 
F) Oblast ochrany proti správnímu rozhodnutí 
G) Další návrhy a opatření 

 
A) Vyšší závaznost Politiky územního rozvoje či jiného dokumentu s plánovanými 

trasami 
Návrh variant řešení je inspirován a vychází z německé právní úpravy. Německý proces 
přípravy dopravních staveb zahrnuje jak silniční, tak železniční a vodní stavby. 
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Obrázek 2: Politický proces plánování federálních dopravních staveb v Německu 

 
Varianta č. 1: Varianta nulová 
Ponechání současného stavu – Politika územního rozvoje zůstane koordinačním koncepčním 
dokumentem.  
Varianta č. 2: Obsahová i právně formální změna územně plánovací dokumentace 
v oblasti liniových dopravních staveb 
Základním koncepčním plánovacím dokumentem pro oblast liniových dopravních staveb 
bude tzv. Plán potřeb (z něm. Bedarfsplan). Bude schvalován ve formě přílohy k novému 
zákonu o liniových dopravních stavbách. Samotný text zákona o liniových dopravních 
stavbách ve své úvodní části stanoví, že výstavba sítě liniových dopravních staveb se provádí 
na základě Plánu potřeb, který je přílohou tohoto zákona. 
Následující varianty rozvíjí Variantu č. 2 definovanou výše. 
Vztah a provazba na Politiku územního rozvoje (PÚR) 
Podvarianta č. 1: Vyjmutí koridorů dopravních staveb z Politiky územního rozvoje 
Od okamžiku schválení prvního Plánu potřeb dojde k úpravě tvorby Politiky územního 
rozvoje tak, že nově již PÚR nebude obsahovat záměry obsažené v Plánu potřeb. S ohledem 
na to se předpokládá, že k návrhu Plánu potřeb po jeho schválení vládou a před předložením 
Poslanecké sněmovně bude prováděna SEA. Pro přijetí prvního Plánu potřeb se předpokládá, 
že bude vycházet ze současného stavu schválené PÚR, kde již byla SEA při jejím přijetí 
provedena, a tedy u prvního Plánu potřeb se SEA nepředpokládá, ledaže by došlo 
k významnému odchýlení od schválené PÚR.   
Plánu potřeb bude připravován Ministerstvem dopravy po provedení konzultace 
s Ministerstvem pro místní rozvoj. 
Podvarianta č. 2: Plán potřeb bude novým dokumentem vedle Politiky územního rozvoje  
Plán potřeb bude schvalován jako samostatný dokument vedle Politiky územního rozvoje, 
která bude stejně jako ve své současné podobě obsahovat textové a mapové vymezení 
koridorů pro dopravní stavby. 
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Obsah Plánu potřeb 
Podvarianta č. 1: Rozsah údajů o jednotlivých záměrech budou odpovídat údajům 
uvedeným v Politice územního rozvoje 
Podvarianta č. 2: Detail informací o jednotlivých záměrech bude větší než v Politice 
územního rozvoje 
Schvalovací proces Plánu potřeb 
Podvarianta č. 1: Přijímání návrhu Plánu potřeb ve standardním legislativním procesu 
Podvarianta č. 2: Budou aplikovány procesní výjimky tak, aby byly eliminovány 
nežádoucí diskreční zásahy jednotlivých členů PSP ČR  
Na legislativní proces schvalování tohoto zákona budou aplikovány odůvodněné výjimky tak, 
aby zákon nemohl být jednoduše v průběhu jeho schvalování měněn, protože se bude jednat o 
strategický dokument (lze např. použít analogii se schvalováním zákona o státním rozpočtu, 
kdy je návrh zákona projednáván a schvalován pouze Poslaneckou sněmovnou, je 
projednáván samostatně, tj. nesmí s ním být spojen návrh na přijetí nebo změnu jiného 
zákona, v rámci třetího čtení se vede rozprava, ve které lze navrhnout pouze opravu 
legislativně technických chyb, gramatických chyb, chyb písemných nebo tiskových apod.) 
Aktualizace Plánu potřeb 
Podvarianta č. 1: Aktualizace ad hoc dle potřeby 
Plán potřeb bude aktualizován při identifikaci nezbytnosti změny priorit jednotlivých projektů 
či v případě potřeby zařazení/vyřazení záměrů, jejichž strategický význam se změnil.   
Podvarianta č. 2: Aktualizace v pravidelných předem stanovených lhůtách   
Zákon stanoví, že vždy po uplynutí pěti let od nabytí účinnosti zákona, kterým byl schválen 
Plán potřeb (Plán potřeb bude schvalován na neurčitou dobu) provádí Ministerstvo dopravy 
analýzu aktuálnosti Plánu potřeb. Výsledkem přezkumu bude podle situace buď zjištění, že 
Plán potřeb není potřebné novelizovat anebo naopak zjištění, že je potřeba zahájit legislativní 
proces směřující k úpravě Plánu potřeb, a to na základě důvodů uvedených ve zprávě. Úprava 
Plánu potřeb bude možná výlučně formou novely zákona o liniových dopravních stavbách, a 
to změnou jeho Přílohy.  
 
B) Problémy v oblasti územního plánování 
Varianta č. 1: Varianta nulová 
Ponechání současného stavu. 
Varianta č. 2: Spojení procesu Politiky územního rozvoje a územního plánování na 
celostátní úrovni 
Spojení procesu Politiky územního rozvoje a územního plánování na celostátní úrovni, tj. 
vytvoření speciální jednostupňové územně plánovací dokumentace na úrovni státu (MMR) při 
aktivní účasti krajů a dotčených obcí při vytváření této dokumentace závazné pro územní 
plánování na všech úrovních (stát, kraj, obec); zavedení režimu aktualizace speciální 
jednostupňové územně plánovací dokumentace ve vazbě na několikaleté plány předkládané 
ŘSD či SŽDC. 
 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/RACK9QES4JL7)



18 
 

C) Proces EIA   
Varianta č. 1: Varianta nulová 
Ponechání současného stavu. 
Varianta č. 2: Změny v procesu EIA v souladu s navrhovanou novelou zákona č. 100/2001 
Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů 
(zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů5 
Zpracovatel v tomto případě nepřistoupil k přesnější definici jednotlivých variant, neboť z 
níže uvedených důvodů nebylo možné uvažovat o změně procesu EIA a navrhovat a hodnotit 
různé varianty.  
V době zpracovávání věcného záměru zákona o liniových dopravních stavbách procházela 
schvalovacím procesem novela zákona EIA, jejímž cílem bylo odstranění transpozičního 
deficitu vůči směrnici Evropského parlamentu a Rady 2011/92/EU ze dne 13. prosince 2011 o 
posuzování vlivů některých veřejných a soukromých záměrů na životní prostředí (tzv. EIA 
směrnice), který je České republice vytýkán v rámci řízení o porušení Smlouvy o fungování 
EU ve věci nesprávné transpozice EIA směrnice (tzv. infringementu).  
Zpracovatel předpokládá, že navrhovaný zákon o liniových dopravních stavbách nebude 
modifikovat samotný proces posuzování vlivů po schválení shora uvedené novely, dojde 
pouze k integraci tohoto procesu do integrovaného řízení o povolení liniové dopravní stavby. 
Posuzování vlivů na životní prostředí bude do řízení o povolení liniové dopravní stavby 
integrováno formou závazného stanoviska, které bude v oblasti působnosti tohoto zákona 
vždy vydávat MŽP. 
 
D) Změny v povolovacím procesu 
D.I Integrace povolovacího procesu 
Varianta č. 1: Varianta nulová 
Ponechání současného stavu. 
Varianta č. 2: Integrace povolovacího řízení 
Podvarianta č. 2.1: Integrované dvoustupňové řízení 
Se žadatelem by bylo vedeno pouze jedno správní řízení o povolení liniové dopravní stavby, 
které by jej pak přímo opravňovalo k uskutečnění záměru. Povolení liniové dopravní stavby 
by z pohledu dnešní právní úpravy integrovalo územní řízení a stavební řízení, případně 
proces EIA. Integrované řízení o povolení liniové dopravní stavby by bylo zahájeno na žádost 
žadatele, ke které by žadatel přiložil dokumentaci v rozsahu a obsahu dnešní dokumentace pro 
ÚŘ, dokumentaci EIA a další podklady v rozsahu stanoveném ve stavebním zákoně a dalších 
složkových zákonech. Vlivy na životní prostředí by byly posouzeny v úvodní fázi za 
součinnosti stavebního úřadu s orgánem EIA, do jehož působnosti proces EIA spadá. Po 
vyjádření všech dotčených orgánů by stavební úřad nařídil veřejné projednání, kde by byly 
řešeny vlivy na životní prostředí a další otázky týkající se záměru v rozsahu předložené 
dokumentace a kde by rovněž měly být projednány stanoviska, námitky a připomínky všech 
ostatních dotčených orgánů a účastníků řízení. Na základě výsledků veřejného projednání, 
stanoviska EIA, vyjádření a stanovisek všech dalších dotčených orgánů by poté žadatel 
zpracoval detailnější dokumentaci v rozsahu dnešní dokumentace pro stavební povolení. K 
                                                 
5 Návrh novely je dostupný zde: http://www.mzp.cz/cz/posuzovani_vlivu_na_zivotni_prostredi_navrh_zakona 
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podrobnější dokumentaci by se mohly znovu vyjádřit dotčené orgány a účastníci řízení, 
nejpozději však při druhém veřejném projednání. Poté by orgán EIA vydal doplňující zprávu 
o posouzení vlivů na životní prostředí. 
Podvarianta č. 2.2: Integrované jednostupňové řízení 
Proces bude obdobný jako ve výše uvedeném případě, investor však bude zpracovávat pouze 
jednu dokumentaci. Tato dokumentace bude předkládána v rozsahu stanoveném vyhláškou 
Ministerstva dopravy, nejméně však v rozsahu dnes stanoveném pro žádost o vydání 
územního povolení s uvedením podrobného záborového elaborátu. 
Podvarianta č. 2.3: Rozšířené územní řízení, autorizace stavebního povolení 
autorizovaným inspektorem 
Všechny koncepční otázky budou řešeny v rámci tohoto spojeného řízení. Stavební řízení dle 
současného stavebního zákona probíhat nebude, namísto toho bude investor předkládat 
dokumentaci v rozsahu dokumentace potřebné pro žádost o stavební povolení autorizovanému 
inspektorovi k ověření. Varianta vychází z předpokladu, že u takto vysoce specializované 
činnosti má nejvyšší znalost problému investor. Motivací pro zavedení této varianty byl fakt, 
že i přesto, že dle stavebního zákona by otázky již jednou otevřené v územním řízení neměly 
být řešeny v řízení stavebním, dochází k podání odvolání ve stejné věci. Odvolací orgán sice v 
tomto případě odvolání zamítne, proces se však i tak prodlouží.      
V průběhu konzultací se však tato varianta ukázala pro případ komplexních liniových 
dopravních staveb, kdy se jedna stavba sestává ze souboru množství jednotlivých staveb 
(jednotlivé úseky, mosty, tunely atd.), jako neimplementovatelná. Byly identifikovány 
problémy v oblasti případného použití opravných prostředků, účasti dotčených orgánů státní 
správy, závaznosti ověření dokumentace apod. bez možnosti nalezení uspokojivého 
kompromisního řešení. Proto tato varianta nebyla dále rozpracovávána a hodnocena.  
Tyto varianty a podvarianty mohou být zavedeny ještě ve dvou modifikacích, a to ve variantě 
obligatorního vedení integrovaného řízení v případě všech zákonem stanovených liniových 
dopravních staveb a ve variantě dobrovolné, tj. ponechat na investorovi a jeho rozhodovacím 
procesu, zda upřednostní spojené řízení či dezintegrované. 
 
D.II Centralizace a úroveň vedení povolovacího řízení 
Varianta č. 1: Varianta nulová 
Ponechání současného stavu. 
Na úseku územního plánování jsou kompetence rozděleny do třech stupňů. Na ústřední úrovni 
stojí MMR, jehož hlavní úkoly spočívají v pořízení a aktualizaci Politiky územního rozvoje. 
Orgány obcí a krajů vykonávají své úkoly na tomto úseku jako přenesenou působnost. Těmito 
orgány jsou na krajské úrovni krajské úřady a u obcí ve většině agendy obecní úřady obcí s 
rozšířenou působností, které zřizují v praxi úřad územního plánování jako samostatný odbor. 
Obci přísluší správa na úseku územního plánování na jejím katastrálním území, přičemž 
záležitosti nadmístního významu mohou být svěřeny do působnosti kraje.  
V oblasti územního rozhodování a na úseku stavebního řádu v oblasti liniových dopravních 
staveb vykonávají správu stavební úřady, jež můžeme rozdělit na obecné a speciální. Liniová 
dopravní stavba prochází jak řízením před obecným stavebním úřadem, tak i speciálním 
stavebním úřadem. Územní řízení pro stavbu dálnice nebo rychlostní silnice vede obecný 
stavební úřad, zatímco stavební řízení je vedeno u speciálního stavebního úřadu. Kritériem 
pro určení místní příslušnosti je místo, kde se stavba bude realizovat. V případě, že stavba 
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jednoho úseku, pro který je třeba vydat územní rozhodnutí, zahrnuje alespoň dva správní 
obvody obecných stavebních úřadů, bude řízení probíhat u nejblíže nadřízeného stavebního 
úřadu, kterým by byl v případě liniových dopravních staveb krajský úřad. Krajský úřad však 
může určit, že územní řízení provede jeden jím vybraný obecný stavební úřad, v jehož 
správním obvodu se záměr nachází. V praxi k této situaci dochází poměrně často.  
Kompetence speciálního stavebního úřadu vykonává silniční správní úřad. Působnost 
silničního správního úřadu a speciálního stavebního úřadu v záležitostech týkajících se dálnic 
a rychlostních silnic vykonává Ministerstvo dopravy.  
Pro přesun povolovacího procesu pro velké liniové dopravní stavby na vyšší úroveň mluví za 
prvé ojedinělost velkých liniových dopravních staveb a jejich specifika, která lépe postihne 
úřad na vyšší úrovni, za druhé fakt, že povaha liniových dopravních staveb jako takových, tj. 
jejich územní, sociální i ekonomický nadregionální charakter, odůvodňuje přesun na vyšší 
stupeň rozhodování (právě tyto důvody vedly k přijetí zvláštních zákonů v Německu či 
Rakousku), za třetí nízká míra zkušeností příslušných stavebních úřadů s většími projekty 
typu liniových dopravních staveb (dle odpovědí získaných od obecných stavebních úřadů 
pouze 10 % z nich řešilo v roce 2013 případ, který by se týkal staveb hodnocených v této 
RIA). 
Varianta č. 2: Povolovací řízení vedou krajské úřady 
Řízení o povolení liniové dopravní stavby by vedl a odpovídal za něj krajský úřad. Ostatní 
správní orgány by měly postavení dotčených orgánů a pro účely integrovaného řízení by 
vydávaly vyjádření, stanoviska, poskytovaly by stavebnímu úřadu i žadateli součinnost 
v podobě poskytování informací, přezkoumávání podkladů, aktivní účasti na veřejném 
projednání, vypořádání námitek apod. Stavební úřad by měl roli hlavního koordinátora a měl 
by rozhodovací pravomoc ohledně konečného obsahu a znění povolení liniové dopravní 
stavby. Stavební úřad na krajské úrovni by měl i pravomoc posoudit a rozhodnout o 
případném konfliktu různých veřejných zájmů, konfliktu nebo nezahrnutí určitých podmínek 
vyplývajících z vyjádření různých dotčených orgánů do povolení liniové dopravní stavby i o 
námitkách a návrzích účastníků řízení. 
Varianta č. 3: Vytvoření centralizovaného speciálního úřadu při Ministerstvu dopravy 
Po vzoru německé právní úpravy varianta předpokládá vytvoření specializovaného stavebního 
úřadu na ústřední úrovni, který by pro specifický případ výstavby liniových dopravních staveb 
měl výlučnou příslušnost k vydání jediného povolení, na jehož základě bude probíhat stavba 
liniových dopravních staveb a ve kterém by byly integrovány plány, povolení, stanoviska a 
souhlasy vydané doposud příslušnými úřady na úseku posuzování vlivů na životní prostředí, 
územního plánování a řízení a stavebního řádu s přesahy do vyvlastňovacího řízení. 
Zároveň varianta předpokládá součinnost obecných stavebních úřadů v řízení o rozhodnutí o 
povolení liniové dopravní stavby (při vyvěšování záměrů na úředních deskách v místech 
navrhovaných liniových dopravních staveb, při provádění ústních jednáních a shromažďování 
námitek účastníků a připomínek od veřejnosti). Tento úřad by měl vydat stanovisko k 
projednaným námitkám a připomínkám a postoupit je Ministerstvu dopravy, a to včetně 
záměru, stanovisek orgánů, stanovisek sdružení a nevyřízených námitek.  
 
D.III Komunikace s dotčenými orgány   
Varianta č. 1: Varianta nulová 
Ponechání současného stavu. 
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Konzultace s dotčenými orgány státní správy v mnoha případech neformálně probíhá, avšak 
orgány nemají povinnost dodržovat dohodnutá technická řešení. V případech, kdy záměr není 
předem konzultován, pak následně dochází k prodlužování lhůt projednání. 
Varianta č. 2: Zavedení konzultačních mechanismů 
Tato varianta spočívá v povinnosti provést konzultace před zahájením řízení o povolení 
liniové dopravní stavby s ohledem na velikost, složitost a význam záměru. 
Varianta č. 3: Zavedení/rozšíření fikce souhlasu 
Zavedení institutu fikce souhlasu s navrhovaným záměrem/projektem v případě, že se 
příslušný úřad/orgán nevyjádří ve stanovené lhůtě - stanovení fikce souhlasu se nebude 
vztahovat na orgán EIA 
 
E) Proces vyvlastňování 
Varianta č. 1: Varianta nulová 
Ponechání současného stavu. 
Varianta č. 2: Oddělení řízení o vyvlastnění a řízení o náhradě 
Oddělení řízení o vyvlastnění od řízení o náhradě za vyvlastnění, dvouinstančně by se pak 
eventuálně projednávalo pouze rozhodnutí o výši náhrady za vyvlastnění. 
Varianta č. 3: Povolení liniové dopravní stavby jako závazné stanovisko pro 
vyvlastňovací řízení a zavedení institutu předčasného uvedení v držbu 
Varianta předpokládá, že rozhodnutí o povolení liniové dopravní stavby představuje ve vztahu 
k vyvlastnění konkrétních pozemků, pokud jde o podmínku prokázání veřejného zájmu na 
vyvlastnění daného pozemku zahrnutého v rozhodnutí o povolení liniové dopravní stavby, 
závazný právní názor (tj. bude mít charakter závazného stanoviska ve smyslu Správního řádu 
ve vztahu k rozhodování) vyvlastňovacího úřadu, který musí být následně promítnut do 
rozhodnutí o vyvlastnění.  
Pokud by následně vlastník nebo držitel pozemku odmítl převést držbu na základě dohody 
pod podmínkou úhrady úplné náhrady za vyvlastnění, pak by mohl vyvlastňovací úřad uvést 
na návrh žadatele předběžně v držbu. Žadatel by pak na pozemku mohl provádět práce 
vymezené v návrhu na předběžné uvedení v držbu. Uplatnění tohoto institutu by však 
přicházelo do úvahy pouze v těch výjimečných případech, kdy by se jednalo o pozemek, 
jehož využití pro realizaci liniové dopravní stavby by bylo bezodkladně nutné a pouze 
v případě, že vlastníkovi pozemku již byla nabídnuta dohoda na prodej a/nebo směnu 
pozemků, vlastník však uzavření takové dohody odmítl. V případě zrušení rozhodnutí o 
povolení liniové dopravní stavby by bylo rozhodnuto o zrušení předběžného uvedení v držbu 
a žadatel o povolení liniové dopravní stavby by byl povinen nahradit vlastníkovi pozemku 
škodu způsobenou předběžným uvedením v držbu. 
V případě této varianty by bylo nutné pečlivě zvážit a zvolit vhodné podmínky, za jakých by 
bylo možné tento institut použít. Hlavním předpokladem by byl fakt, že jediným konfliktním 
problémem je cena. Navíc by musel stavebník např. prokázat, že musí začít ihned stavět. 
Podporou pro zavedení tohoto nástroje může být fakt, že v 9 případech z 10 případů 
analyzovaných renomovanou právnickou firmou bylo potvrzeno, že proces byl správný, 
pouze v jednom případě soud žalované straně vyhověl a rozhodnutí vrátil z důvodu procesní 
chyby. Lze tak konstatovat, že ve většině případů je vyvlastnění oprávněné. 
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Zavedení formy závazného stanoviska co do prokázání veřejného zájmu na vyvlastnění ve 
vztahu k vyvlastňovacímu řízení a zavedení institutu předčasného uvedení v držbu nicméně 
nejsou provázané a varianta je tak aplikovatelná i pouze parciálně. Primární význam je přitom 
přikládán zavedení rozhodnutí o povolení liniové dopravní stavby jako závazného stanoviska 
ohledně prokázání veřejného zájmu na vyvlastnění. 
 
F) Oblast ochrany proti správnímu rozhodnutí 
Varianta č. 1: Varianta nulová 
Ponechání současného stavu. 
Varianta č. 2: Upuštění od možnosti podání odvolání/rozkladu 
V případě, že by o povolení liniové dopravní stavby rozhodovaly krajské úřady, bylo by 
upuštěno od možnosti použití opravných prostředků v rámci správního řízení. V případě, že 
by o povolení liniové dopravní stavby rozhodoval ústřední úřad při Ministerstvu dopravy, 
bylo by upuštěno od možnosti podání rozkladu. Zejména v tomto druhém případě je takový 
postup dobře odůvodnitelný, jelikož podání rozkladu v daném případě fakticky nemůže 
zabezpečit skutečný a kvalifikovaný přezkum rozhodnutí specializovaného a vysoce 
kvalifikovaného úřadu a nepředstavuje tudíž účinnou ochranu práv a právem chráněných 
zájmů účastníků řízení. Na druhou stranu však tento proces značně prodlouží. Proto se 
navrhuje v této variantě umožnit účastníkům použití prostředků v rámci správního soudnictví, 
které poskytuje výrazně vyšší míru ochrany jejich práv a právem chráněných zájmů. 
Podvarianta č. 2.1: Posun možnosti podat žalobu z krajských soudů na Nejvyšší správní 
soud (NSS) se stanovením pevně dané lhůty pro rozhodnutí NSS 
Proti rozhodnutí bude moci každý dotčený subjekt podat správní žalobu k Nejvyššímu 
správnímu soudu. Důvodem, proč by k podání žaloby byl příslušný Nejvyšší správní soud, a 
nikoli krajské soudy, je snaha o urychlení procesu realizace liniové dopravní stavby při co 
možná největším zachování ochrany práv dotčených subjektů.  
Dalším důvodem navrhované úpravy je také skutečnost, že v případě liniových dopravních 
staveb se bude jednat o projekty celorepublikového významu se zásadními a dlouhotrvajícími 
dopady. Z tohoto důvodu by také pro rozhodování o správní žalobě proti rozhodnutí o liniové 
dopravní stavbě měl být příslušný soud „celorepublikového významu“, tedy Nejvyšší správní 
soud. 
Navrhuje se rovněž stanovení lhůty 6 měsíců k rozhodnutí o podané správní žalobě. V tomto 
případě mluví ve prospěch stanovení pevné lhůty stejné argumenty jako v případě lhůty 
stanovené ve Správním řádu k rozhodnutí NSS o opravném prostředku proti opatření obecné 
povahy – rozhodnutí se bude týkat významné stavby nadregionálního rozměru s výraznými 
ekonomickými dopady, bude se dotýkat zpravidla základních práv (zejména práva 
vlastnického, ale i jiných práv – možnost podnikat v dané oblasti apod.) většího počtu osob a 
rovněž tak je zde zájem na co nerychlejším vyjasnění právního statusu dotčených pozemků, 
kde fakticky dochází k jejich znehodnocení již samotným zahájením řízení a jejich zahrnutím 
do žádosti. 
Podvarianta č. 2.2: Úprava pravomocí soudů při rozhodování o podané žalobě 
V řízení o správní žalobě nepovedou podstatné nedostatky při zvážení či porušení právních 
předpisů o řízení či formě k zrušení rozhodnutí o povolení liniové dopravní stavby, pokud 
mohou být odstraněny doplněním rozhodnutí nebo doplňkovým řízením o povolení liniové 
dopravní stavby. Toto opatření by mělo zabránit formalistickým obstrukcím plánované 
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výstavby liniových dopravních staveb, zároveň však umožnit vzít v potaz zásadní připomínky 
a zachovat přezkum správního rozhodnutí. Mohou-li být nedostatky při zvážení či porušení 
právních předpisů o řízení či formě vypořádány doplněním rozhodnutí nebo provedením 
doplňkového správního řízení o povolení liniové dopravní stavby, nařídil by soud ve svém 
rozhodnutí doplnění napadeného rozhodnutí či provedení doplňkového správního řízení 
k odstranění vad rozhodnutí. 
 
G) Další návrhy a opatření   
Varianta č. 1: Varianta nulová  
Ponechání současného stavu. 
Varianta č. 2: Úprava lhůt v rámci povolovacího řízení 
Podvarianta č. 2.1: Prodloužení lhůt na platnost povolení liniové dopravní stavby   
Navrhuje se prodloužení dnes stanovené lhůty v délce čtyř let na lhůtu platnosti povolení 
liniové dopravní stavby v délce trvání 10 let. 
 Podvarianta č. 2.2: Zavedení chybějících lhůt, příp. jejich úprava  
Zpracovatel na základě konzultací identifikoval následující chybějící lhůty – není stanovena 
lhůta pro obecní zastupitelstva a projednání územního plánu apod. 
Varianta č. 3: Omezení práv nakládání s dotčenými pozemky, příp. stavbami 
Podvarianta č. 3.1: Zákaz provádění změn v dotčených plochách od okamžiku oznámení 
záměru 
Od okamžiku zveřejnění navrhovaného záměru veřejnou vyhláškou v rámci povolovacího 
řízení by byla uvalena stavební uzávěra na území, kterého se týká povolovací řízení.  
Byla by přesně definována doba, po kterou může zákaz nejdéle trvat tak, aby investor byl 
motivován konat a práva dotčených vlastníků dostatečně ochráněna (v německé právní úpravě 
tato doba činí 4 roky, jsou-li vlastníci omezeni déle než 4 roky, mají právo na finanční 
kompenzaci; zároveň mají právo po uplynutí 4 let požadovat, aby stát dotčené pozemky 
vykoupil). 
 Podvarianta č. 3.2: Před samotným oznámením záměru by mohlo Ministerstvo dopravy 
vymezit na předem vymezenou dobu území, které je předmětem záměru 
Na toto území by se pak vztahovala stavební uzávěra obdobně jako na území řešená v 
podvariantě č. 3.1.  
Varianta č. 4: Spoluúčast či plná účast obcí nebo jiných subjektů na nákladech 
vynucených investic 
Tato varianta reaguje na nález NKÚ (2013), který říká, že: „ŘSD nechalo z pohledu možných 
úspor prověřit 39 staveb na dálnice a rychlostní silnice. Výsledky prověření ukázaly, že byly 
projektovány nadbytečné šířky komunikací a mimoúrovňová křížení, naddimenzovány 
migrační mosty, byla vybrána neodůvodněně drahá technická řešení některých objektů apod. 
Obdobné skutečnosti, jako jsou například krátké vzdálenosti mezi mimoúrovňovými 
křižovatkami (v řadě případů byly jen 1 až 4 km), byly zjišťovány také kontrolou NKÚ…“ 
Varianta pracuje s tím, že bude-li obec nebo jiný subjekt požadovat stavbu křižovatky, 
železničních přejezdů, nadjezdů, podjezdů a zastávek nebo jinou formu připojení k liniové 
dopravní stavbě nad rámec nezbytný a předem vymezený v záměru, ponesou tyto subjekty 
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náklady na jejich výstavbu či se budou na těchto nákladech spolupodílet na základě předem 
stanovené metodiky. 
 
3. Vyhodnocení nákladů a přínosů 
3.1 Identifikace nákladů a přínosů  

Dotčený subjekt Náklady 

Vláda ČR Nyní schvaluje PÚR; růst nákladů, pokud by vznikla povinnost tvorby Plánů 
s vyšší specifikací jednotlivých záměrů a vyšší závazností.  

PSP ČR Náklady na schválení nového zákona 
Stavební úřady obecné  

MMR 

Oblast územního plánování: 
• růst, především administrativních, nákladů v případě spojení na národní 

úrovni procesu tvorby PÚR a územního plánování a vytvoření speciální 
jednostupňové územně plánovací dokumentace na úrovni státu  

• růst administrativních nákladů při zavedení režimu aktualizace speciální 
jednostupňové územně plánovací dokumentace ve vazbě na x-leté plány 
předkládané investory 

Oblast územního řízení: 
• MMR = odvolací orgán – růst nákladů v případě přesunu aktivit v oblasti 

územního plánování z obcí na kraje 

KÚ 

Oblast územního plánování: 
• růst administrativních nákladů při zavedení režimu aktualizace speciální 

jednostupňové územně plánovací dokumentace ve vazbě na x-leté plány 
předkládané investory 

Oblast územního řízení: 
• nárůst administrativních nákladů v případě přesunu územního řízení z obcí na 

kraje 

Obecní úřady 

Oblast územního plánování: 
• růst administrativních nákladů při zavedení režimu aktualizace speciální 

jednostupňové územně plánovací dokumentace ve vazbě na x-leté plány 
předkládané investory 

Oblast územního řízení: 
• v případě zpracovávání stanovisek v souvislosti s územním řízením nárůst 

nákladů na tato stanoviska 
• náklady plynoucí z nižší znalosti lokality krajem (MD) v případě přesunu 

územního řízení na kraje (MD) 
Stavební úřady 
speciální  

MD (Drážní úřad) 

Nárůst administrativních nákladů v případě přesunu integrovaného řízení o 
povolení liniové dopravní stavby na MD 
Případné náklady na vydání vyhlášky specifikující obsah projektové dokumentace 
a její aktualizaci  
Nové požadavky na projektovou dokumentaci - školení 

KÚ 
Nárůst administrativních nákladů v případě přesunu integrovaného řízení na kraje 
(příklad, kdy by v současnosti ÚŘ vedla obec a SŘ kraj) 
Nové požadavky na projektovou dokumentaci - školení 

Další dotčené orgány 
vydávající svá závazná 
stanoviska 

Zavedení konzultačních mechanismů – záleží na konkrétní formě a rozsahu 
prováděných konzultací 

Vlastníci pozemků a 
sousedních pozemků Uvedení v držbu – omezení vlastnických práv k předmětným nemovitostem 

Spolky  

V případě schválení nekvalitního záměru škody na životním prostředí – bude se 
odvíjet od pravděpodobnosti vzniku takovéto události; pravděpodobnost vzniku 
takové události se pak bude odvíjet od zvolené varianty; může být korelována 
s počtem stupňů odvolacích instancí  

Investoři (ŘSD, SŽDC) Oblast územního plánování 
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• růst administrativních nákladů při zavedení režimu aktualizace speciální 
jednostupňové územně plánovací dokumentace ve vazbě na x-leté plány 
předkládané investory 

Projektová dokumentace – náklady školení, náklady na řešení problému 
specifičnosti jednotlivých staveb  
V případě integrace povolovacího procesu a zpracovávání pouze jedné 
dokumentace možný nárůst nákladů za předpokladu, že v současnosti existují 
případy, kdy je zamítnuta žádost o vydání územního rozhodnutí 

SFDI Vyšší výdaje na výstavbu dopravní infrastruktury 
Projekční firmy Projektová dokumentace – náklady na školení 

Soudy (krajské soudy, 
NSS) 

V případě zrušení možnosti odvolání možný nárůst případů – distribuce mezi 
krajské soudy a NSS bude záviset na zvolené úrovni orgánu vedoucího 
povolovací řízení 

Stát 
Vlastníci a další dotčené osoby budou povinni strpět provádění přípravných prací 
v rámci trasování, v případě vzniklé škody náklady ve formě finanční 
kompenzace  

 
Dotčený subjekt Přínosy 
Stavební úřady obecné  

MMR 

Přínosy pro MMR při variantě integrovaného řízení o povolení liniové dopravní 
stavby budou mít formu administrativních úspor. Pokud by k integraci nedošlo a 
řízení by bylo pouze posunuto na úroveň krajů, pak by mohlo dojít ke 
kompenzaci nárůstu nákladů spojených s růstem počtu odvolacích řízení 
poklesem v důsledku nižší chybovosti úřadů – dle statistiky ÚÚR klesá s vyšší 
úrovní úřadu jeho chybovost. 

KÚ 

Oblast územního plánování - pokles, především administrativních, nákladů 
v případě spojení na národní úrovni procesu tvorby PÚR a územního plánování a 
vytvoření speciální jednostupňové územně plánovací dokumentace na úrovni 
státu – pouze aktivní účast krajů při vytváření této dokumentace závazné pro 
územní plánování na všech úrovních (stát, kraj, obec) 
Pokles administrativních nákladů v důsledku přesunu odvolacích řízení na vyšší 
úroveň 
Oblast územního řízení - Pokles administrativních nákladů v důsledku přesunu 
řízení na vyšší úroveň v případě vzniku centrálního úřadu při MD 

Obecní úřady 

Oblast územního plánování - pokles, především administrativních, nákladů 
v případě spojení na národní úrovni procesu tvorby PÚR a územního plánování a 
vytvoření speciální jednostupňové územně plánovací dokumentace na úrovni 
státu – pouze aktivní účast dotčených obcí při vytváření této dokumentace 
závazné pro územní plánování na všech úrovních (stát, kraj, obec) 
Oblast územního řízení - pokles administrativních nákladů v případě přesunu 
územního řízení z obcí na kraje 

Stavební úřady 
speciální  

MD (Drážní úřad) 

MD = odvolací orgán – v případě vyšší kompetentnosti osob vedoucích 
povolovací řízení a v případě opatření snižujících pravděpodobnost vzniku 
procesních chyb pokles administrativních nákladů 
Pokles administrativních nákladů na řešení odvolání v případě přesunu na MD 

KÚ Pokles administrativních nákladů v důsledku přesunu řízení na vyšší úroveň 
v případě vzniku centrálního úřadu při MD 

Další dotčené orgány 
vydávající svá závazná 
stanoviska 

Integrace by se neměla dotknout, pouze v případě, kdy by bylo v současnosti 
nutné opakovaně kvůli ÚŘ a SŘ vydat opětovně totéž stanovisko – jinak vznikají 
úspory, pokud dle stávající právní úpravy vydávají stanoviska příslušné orgány 
v územním řízení i ve stavebním řízení 
V případě stanovení fikce souhlasu (souhlas s navrhovaným záměrem/projektem 
v případě, že se příslušný úřad/orgán nevyjádří ve stanovené lhůtě) pokles 
administrativních nákladů (dle počtu stanovisek, která by DOSS nemusely vydat) 

Investoři (ŘSD, SŽDC) 
Přínosy z výstavby 
Eliminace nákladů vyvolaných oddálením výstavby: 
• v případě dlouhých řízení a následného výběru zhotovitele dochází k zahájení 
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staveb i několik let po zpracování zadávací dokumentace – změna podmínek 
= náklady na dopracování dokumentací (DÚR, DSP), případně jejich 
aktualizaci v případě, že od jejich zpracování do okamžiku projednání v 
jednotlivých řízeních dojde k výrazné prodlevě + někdy nutné měnit projekt, 
znovu běží všechna řízení 

• ekonomické ztráty z důvodu pozdějšího uvedení stavby do provozu, kdy v 
rámci standardně používané metodiky MD pro ekonomické hodnocení silnic 
a dálnic (program HDM-4 kalibrovaný pro použití v ČR - Český systém 
hodnocení silnic) se jedná o později realizované přínosy plynoucí z úspor 
času uživatelů komunikace, nižší nehodovosti, provozních nákladů vozidel a 
dopadů na životní prostředí (hluk a imise)  

• dodatečné finanční nároky vyplývající z toho, že stavební práce musely být 
pozastaveny nebo omezeny z důvodu chybějících stavebních povolení nebo 
nepřístupných pozemků 

• růst nákladů vyplývajících z požadavků na dodatečná technická řešení 
vznesená v jednotlivých stupních řízení ze strany dotčených subjektů, které 
jsou v průběhu přípravy stavby často nekonzistentní. 

SFDI Vyšší příjmy z postavené dopravní infrastruktury 
Stavební firmy Přínosy z urychlení výstavby 
Projekční firmy Přínosy z urychlení výstavby 

Ostatní subjekty  

Přínosy z urychlení výstavby - soukromé osoby využívající liniové dopravní 
stavby pro přepravu, podnikatelé využívající liniové dopravní stavby k přepravě 
zboží a služeb, obyvatelé benefitující z lepší dostupnosti služeb a nižších cen, trh 
práce, zahraniční obchodní partneři, podnikatelé – využívající tranzit zboží přes 
nebo do ČR 

Státní rozpočet  Pokles částky vyplacené na příspěvky v nezaměstnanosti apod. 

Národní hospodářství Přínosy pro národní hospodářství z titulu urychlení výstavby a dřívějšího zahájení 
provozu 

 
3.2 Náklady 
A) Vyšší závaznost Politiky územního rozvoje či jiného dokumentu s plánovanými 

trasami 
Hlavní náklady varianty 2 budou tvořeny administrativními náklady na legislativní proces 
tvorby zákona, tj. náklady na jednání vlády, Legislativní rady vlády (LRV), schvalovací 
proces Parlamentu, vydání zákona ve Sbírce apod. Tyto náklady odhadujeme na 1,2 mil. Kč 
při předpokladu dvouhodinového projednávání zákona ve 3 čteních a účasti všech poslanců 
PSP ČR. Roční náklady na aktualizaci Plánu potřeb pak činí přes 200 tis. Kč při předpokladu 
aktualizace jednou za 5 let. Uváděné činnosti jsou v působnosti vlády, LRV a PSP ČR. 
Nicméně pokud se vláda a PSP ČR budou zabývat Plánem potřeb, dojde k odsunu dalších 
úkolů a tím vzniku určitých nákladů ušlé příležitosti. Pokud k odsunu nedojde a počet členů 
vlády stejně jako členů PSP ČR je neměnný, pak tito členové musí zvládnout agendu rychleji, 
což je fakticky stav obdobný navýšení personální kapacity. Proto je odhad nákladů nového 
opatření odhadnut dle uvedené metodiky. 
Další případné negativní dopady s sebou může nést riziko neschválení zákona v případě 
nepříznivé politické situace. Tyto náklady nebudou mít formu oddálení či zastavení výstavby 
liniových dopravních staveb, neboť Plán potřeb bude schvalován na dobu neurčitou. Bude se 
jednat o finanční prostředky vynaložené na projekty, které ztratily svou prioritu z důvodu 
zásadní změny externích podmínek, a ztrátu z jejich nepřesunutí směrem k preferovanějším 
záměrům.  
Projednávání poslední verze německého Plánu potřeb příslušnými výbory Spolkového sněmu 
trvalo cca od listopadu 2003 do června 2004. Ač nelze vyloučit takovou změnu podmínek, 
která by během půlroku až roku dala vzniku výraznějších nákladů z toho titulu, že dojde ke 
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změně prioritního pořadí jednotlivých záměrů v Plánu potřeb, nepředpokládáme, že by četnost 
takovéto situace byla vysoká. Zároveň musíme zohlednit fakt, že aby náklady dosáhly 
výraznější výše, musí tento jev nastat současně s jevem nepříznivé politické situace (poměr 
hlasů jednotlivých stran zastoupených v PSP ČR takový, že na základě rozdílných názorů 
nebude možné nalézt řešení (seznam staveb v Plánu potřeb), pro který by bylo možné získat 
většinu při hlasování). Pokud jsou tyto dva jevy nezávislé, pak se celková pravděpodobnost 
vzniku dodatečných nákladů rovná součinu pravděpodobností těchto dvou jevů, tj. je velmi 
nízká a implikuje tak i limitovanou výši nákladů hodnocené kategorie.   
Vztah a provazba na Politiku územního rozvoje (PÚR) 
Podvarianta č. 1 a Podvarianta č. 2 pracují s faktem, že koridory pro liniové dopravní stavby 
jsou již vymezeny v Politice územního rozvoje. V případě volby Varianty č. 1 je tak třeba 
najít optimální vztah a vazbu Plánu potřeb k Politice územního rozvoje tak, aby koridory 
liniových dopravních staveb zůstaly pod územní ochranou a zároveň aby se liniové dopravní 
stavby obsažené v Plánu potřeb nedostávaly do konfliktu s jinými záměry obsaženými 
v Politice územního rozvoje.  
Co se týče nákladů, mělo by v případě Podvarianty č. 1 dojít pouze k přesunu administrativní 
zátěže v tom smyslu, že agenda spojená s tvorbou obsahu Politiky územního rozvoje – 
dopravní části by měla být převedena na proces tvorby obsahu Plánu potřeb.  
Nákladové položky spojené s případným nárůstem míry detailu informace o jednotlivých 
záměrech v Plánu potřeb v porovnání s PÚR jsou řešeny v následujícím věcném okruhu. 
V této části tak odhadujeme pouze procesní náročnost tvorby Plánu potřeb namísto PÚR či 
procesní náročnost tvorby Plánu potřeb duplicitně s dopravním obsahem pro PÚR. Z této 
formulace je zřejmé, že Podvarianta č. 2 s sebou ponese téměř dvojnásobnou administrativní 
zátěž oproti Podvariantě č. 1.  
Obsah Plánu potřeb 
Administrativní náklady na vypracování Plánu potřeb ve vyšší míře detailu, než v jaké jsou 
dnes záměry publikovány v Politice územního rozvoje, se budou odvíjet od počtu projektů 
v Plánu potřeb obsažených a nákladnosti získání zvolené informace. Nejnákladnějším 
procesem bude přiřazení znaku priority k jednotlivým projektům. Vzhledem k tomu, že na 
konci loňského roku vznikla nová koncepce Dopravních sektorových strategií, 2. fáze, která 
by měla obsahovat všechny informace potřebné ke specifikaci potřebnosti jednotlivých 
záměrů, neměla by administrativní zátěž tvorby Plánu potřeb být vysoká. 
Jiné významné náklady spojené s vyšší mírou detailu Plánu potřeb v porovnání s dopravní 
částí PÚR tak, jak je zpracovávána dnes, zpracovatel neidentifikoval. 
Schvalovací proces Plánu potřeb 
Významným nákladem podvarianty č. 2 by byla potřeba změny Ústavy a zákona o jednacím 
řádu Poslanecké sněmovny. Proto přímo volíme Podvariantu č. 1.  
Aktualizace Plánu potřeb 
Nákladem Podvarianty č. 1 mohou být škody vzniklé na základě pozdní identifikace potřeby 
aktualizovat pořadí staveb obsažených v Plánu potřeb či zařadit/vyřadit záměr, jehož realizaci 
je/není třeba podpořit.  
Nákladem Podvarianty č. 2 je především nízká flexibilita, v případě neměnných podmínek 
pak finanční prostředky vynakládané na aktualizaci, jejíž závěr potvrdí hypotézu, že priorita 
staveb je neměnná. 
Na základě nedostatku dat nelze výše uvedené náklady kvantifikovat. 
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B) Problémy v oblasti územního plánování 
Na základě konzultací byla varianta 2 vyloučena jako v praxi nerealizovatelná. Z důvodu 
značné komplexity a nákladnosti případného procesu (zpracovateli se v podstatě 
s jednotlivými konzultovanými stranami nepodařilo najít uspokojivý postup, kterým by tato 
dokumentace mohla být vytvořena) a rozsahu konečného materiálu bylo od hodnocení této 
varianty upuštěno. 
V tomto směru tak lze uvažovat pouze o zvýšení dohledové funkce předem zvoleného 
ústředního orgánu státní správy tak, aby se předešlo excesům ve formě povolování 
rezidenčních projektů v koridorech budoucích liniových dopravních staveb apod. Náklady na 
výkon tohoto dohledu by se pak odvíjely od četnosti kontrol – pravidelné versus ad hoc 
kontroly. 
C) Proces EIA 
Postupy v řízení budou zásadně složitější v případě přijetí novely zákona o EIA. Očekává se 
prodloužení lhůt k projednání s účastníky řízení a veřejností, posílení postavení veřejnosti a 
spolků, další povinnosti stavebních úřadů se zveřejňováním podkladů apod. 
D) Změny v povolovacím procesu  
D.I Integrace povolovacího procesu a D.II Centralizace a úroveň vedení povolovacího 
řízení  
Protože lze varianty z kapitoly D.I a D.II vzájemně kombinovat a tyto kombinace pak přináší 
rozdílné důsledky pro jednotlivé dotčené strany, pracujeme v této části RIA s hodnocením 
jednotlivých variant těchto věcných okruhů ne separátně, ale v kombinacích. 
Tabulka 3: Matice hodnocených variant 

  Integrace 
  Ne Ano 

Centralizace 
Ne 1.I – nulová varianta  
Ano – vedou KÚ 1.II 2.II, 3.II 
Ano – vede MD  2.I, 3.I 

Varianta č. 1.I: Nulová varianta (současný stav) 
Varianta č. 1.II: Ponechání současného stavu bez integrace, ale posunutí vydávání 
rozhodnutí z obcí o instanci výše na kraje (v územním i stavebním řízení) 

Dotčený subjekt Náklady 
Stavební úřady obecné - 
KÚ Nárůst agendy v důsledku převedení části činností z obecních úřadů. 

Stavební úřady speciální 
KÚ 

Neočekáváme výrazný nárůst nákladů, stavební řízení ohledně staveb, které by 
měl upravovat nový zákon o liniových dopravních stavbách, vedou primárně 
speciální stavební úřady na úrovni krajů a při MD 

MD, Drážní úřad Mírný nárůst agendy z důvodu nárůstu počtu odvolání na tento speciální 
stavební úřad. 

Soudy (krajské soudy, 
NSS) 

Neočekávají se výraznější dopady na soudní systém jako celek. V případě, že by 
se žaloby proti rozhodnutí podávaly na Nejvyšší správní soud, znamenalo by to 
nárůst práce u tohoto soudu, ale na úkor poklesu u jiných soudů.  

Státní rozpočet  Bez významných změn, jen mírný nárůst nákladů v důsledku nárůstu agendy 
MD. 

V důsledku posunu vydávání rozhodnutí o instanci výše očekáváme potřebu posílení počtu 
pracovních úvazků na úrovni kraje o 90 a na úrovni MD o 10, zároveň ale také pokles 
pracovních úvazků u obcí a městských částí o 110. Celkové náklady veřejných rozpočtů 
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souvisí jen s vyšším platovým zařazením úředníků stavebních úřadů vyšších instancí. Růst 
osobních a režijních nákladů odhadujeme na 4,5 mil. Kč ročně. 
Varianta č. 2.I – Integrace povolovacího procesu se současnou centralizací vydávání 
povolení liniové dopravní stavby 
Tato varianta počítá s posílením role centrálního stavebního úřadu6, který bude vydávat 
integrované povolení liniové dopravní stavby na základě materiálů a stanovisek poskytnutých 
krajskými a obecními úřady.  

Dotčený subjekt Náklady 
Stavební úřady speciální 
- MD, Drážní úřad 

Výrazný nárůst agendy, speciální stavební úřad MD vydává povolení liniové 
dopravní stavby. Potřeba nových pracovních míst. 

Vlastníci pozemků a 
sousedních pozemků, 
spolky 

Náklady na soudní přezkum v případě zrušení institutu odvolacího řízení, při 
němž by mohl být problém vyřešen  

Investoři (ŘSD, SŽDC) 

Drobné zvýšení nákladů z důvodu dřívějšího zpracování detailní projektové 
dokumentace v procesu integrovaného povolovacího procesu ve srovnání se 
současným stavem v případě jednofázového integrovaného řízení. U některých 
staveb může dojít k prodloužení povolovacího procesu, ale to spíše u výjimek.  

SFDI, stavební firmy, 
projekční firmy 

U některých staveb může dojít k prodloužení povolovacího procesu, ale to spíše 
u výjimek7. 

Soudy (krajské soudy, 
NSS) 

Neočekávají se výraznější dopady na soudní systém jako celek. Očekává se 
však nárůst agendy příslušného soudu v důsledku nemožnosti podání odvolání 
v rámci správního řízení. V případě, že by se žaloby proti rozhodnutí podávaly 
na Nejvyšší správní soud, znamenalo by to nárůst práce u tohoto soudu, ale na 
úkor poklesu u jiných soudů.  

Státní rozpočet  Zvýšené administrativní náklady spojené s výrazným nárůstem agendy 
speciálního stavebního úřadu MD.  

Hlavní náklady integrace (EIA a) územního řízení a stavebního řízení se skládají především 
z následujících položek: 

• Dřívější zpracování detailní projektové dokumentace v případě jednofázového 
integrovaného řízení o povolení liniové dopravní stavby - celkově odhadujeme roční 
náklady způsobené potřebou dříve zpracovat projektovou dokumentaci na 268,4 mil. Kč8 
(detailní výpočet viz kompletní dokument RIA). Zároveň však předpokládáme, že by 
dokumentace k povolení liniové dopravní stavby nemusela být v takové míře detailu, v 
jaké je zpracovávána dnešní dokumentace pro stavební řízení.9  

• Náklady na rozšíření speciálního stavebního úřadu MD – jedná se o osobní náklady, 
režijní náklady a náklady na zařízení kanceláří. Na základě získaných dat předpokládáme, 
že by se kapacita centrálního stavebního úřadu na MD měla navýšit přibližně o 20 - 25 
kvalifikovaných úředníků. To se vztahuje na integrovaná řízení o povolení liniové stavby 
ke všem liniovým dopravním stavbám specifikovaným v navrhovaném zákoně. Při tomto 
navýšení pracovníků by měla stačit současná kapacita budovy MD a neměla by tak 
vzniknout nutnost pronájmu dalších prostor. Na druhou stranu dojde k mírnému poklesu 
agendy na obecných stavebních úřadech a zrušením možnosti odvolání také ke zrušení 

                                                 
6 Orgán, který bude řešit integrované povolovací řízení liniových dopravních staveb na centrální úrovni. Může se 
jednat o jeden sloučený orgán pro silnice a železnice či rozdělený na Drážní úřad pro železnice a speciální 
stavební úřad MD pro silnice. 
7 Jednalo by se o případ, kdy by se za současného stavu opakovalo pouze stavební řízení, v případě Varianty 2.I 
by se musel opakovat celý velký integrovaný proces znovu. Protože k problémům dochází především ve fázi 
územního řízení, zpracovatel neočekává přílišnou četnost těchto případů.    
8 Za předpokladu 44 mld. Kč ročních investičních nákladů na liniové dopravní stavby (tzn. bez oprav a údržby). 
9 Zvýšení nákladů na projektovou dokumentaci bude kompenzováno vynecháním minimálně jednoho stupně 
projektové dokumentace. 
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odvolacích orgánů k dopravním stavbám na centrální úrovni10. Očekáváme úspory ve výši 
15 pracovních úvazků na obcích, 5 – 7 na krajích a 20 na odvolacích úřadech. Dalším 
nákladem mohou být výdaje vynaložené na dlouhodobé vzdělávání a přípravu úředníků, 
potažmo širší odborné veřejnosti. 

• U menšiny případů možné zdržení povolovacího procesu liniových dopravních staveb - 
v případě úspěšnosti žalob ze strany dotčených subjektů se může celý integrovaný proces 
schvalování stavby i vícekrát opakovat. Integrovaný proces by byl kratší než procesy (EIA a) 
územního řízení a stavebního řízení dohromady, avšak delší než každý z těchto procesů 
zvlášť. To znamená, že mohou existovat případy, kdy namísto nutnosti opakovat např. územní 
řízení je potřeba opakovat celý integrovaný povolovací proces (v extrémních případech 
vícekrát). Může se tedy stát, že ve výjimečných případech bude integrovaný proces delší než 
při rozdělených řízeních stavebním, územním (a EIA). 
Varianta 2.II – Integrované řízení s posunem vydávání rozhodnutí na KÚ 

Dotčený subjekt Náklady 
Stavební úřady speciální  

MD, Drážní úřad Mírný nárůst agendy v důsledku kumulace veškerých odvolání na tomto úřadu. 

KÚ Nárůst agendy v důsledku vydávání rozhodnutí v integrovaném řízení o 
povolení liniové dopravní stavby. 

Vlastníci pozemků a 
sousedních pozemků, 
spolky 

Zůstává možnost soudního přezkumu i odvolání. Námitky musí být brány v 
potaz v rámci integrovaného stavebního rozhodnutí.  

Investoři (ŘSD, SŽDC) 

Drobné zvýšení nákladů z důvodu nutnosti dřívější detailní projektové 
dokumentace v procesu integrovaného řízení o povolení liniové dopravní 
stavby ve srovnání se současným stavem. U některých staveb může dojít k 
prodloužení povolovacího procesu, ale to spíše u výjimek.  

SFDI, stavební firmy, 
projekční firmy 

U některých staveb může dojít k prodloužení povolovacího procesu, ale to spíše 
u výjimek. 

Soudy (krajské soudy, 
NSS) 

Neočekávají se výraznější dopady na soudní systém jako celek. V případě, že by 
se žaloby proti rozhodnutí podávaly na Nejvyšší správní soud, znamenalo by to 
nárůst práce u tohoto soudu, ale na úkor poklesu u jiných soudů.  

Státní rozpočet  Bez významných změn, jen mírný nárůst nákladů v důsledku navýšení agendy 
MD. 

Oproti variantě 2.I nebude nutné vytvořit v tak velké míře nové kapacity na speciálním 
stavebním úřadu MD. Z důvodu kumulace odvolání proti integrovanému rozhodnutí bude 
třeba navýšit kapacity o 10 pracovních úvazků na speciálním stavebním úřadu MD a o 90 
pracovních úvazků na krajských speciálních stavebních úřadech. Toto navýšení však bude 
kompenzováno poklesem agendy na obecních obecných stavebních úřadech. 
Z makroekonomického pohledu se tak nebude jednat o navýšení nákladů, pomineme-li drobné 
rozdíly v platových třídách. Nicméně zvýšení či snížení agendy jednotlivých úřadů by mělo 
být zohledněno v příspěvku státu na přenesenou působnost veřejné správy. Dalším nákladem 
mohou být opět výdaje vynaložené na dlouhodobé vzdělávání a přípravu úředníků, potažmo 
širší odborné veřejnosti, související se změnou systému. 
Varianta 3.I – Dobrovolná integrace (EIA a) územního řízení a stavebního řízení se 
současnou centralizací vydávání rozhodnutí 
Hlavní nevýhodou této varianty je výše nákladů na posílení speciálního stavebního úřadu 
Ministerstva dopravy. Oproti variantě 2.I, která počítá s integrovaným povolovacím procesem 
ve všech případech, zde nebude v takové míře kompenzován nárůst pracovních úvazků na 
speciálním stavebním úřadu MD poklesem úvazků na nižších instancích, protože bude muset 
                                                 
10 Z těchto odborníků na stavební řízení může být čerpáno pro posílení centrálního stavebního úřadu, řešící 
povolení liniové dopravní stavby.  
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být zachována možnost vedení rozděleného řízení (EIA a) územního řízení a stavebního 
řízení. Předpokládáme potřebu navýšení počtu úvazků na speciálním stavebním úřadě MD o 
15 - 20. Zároveň však očekáváme pokles agendy na nižších instancích a odvolacích úřadech 
také o 15 – 20 úvazků. Celkový efekt pro veřejné finance (v důsledku jiného zařazení do 
platových tříd) odhadujeme na zvýšení nákladů o 1,5 – 2 mil. Kč ročně. 
Varianta 3.II – Dobrovolná integrace (EIA a) územního řízení a stavebního řízení bez 
centralizace vydávání rozhodnutí 
Stejně jako ve variantě 3.I jsou hlavní nevýhodou této varianty zvýšené náklady. 
Odhadujeme, že v případě této varianty by bylo nutné navýšit počet úvazků na speciálním 
stavebním úřadě Ministerstva dopravy o 9 a krajských speciálních stavebních úřadech o 80 a 
zároveň snížení úvazků na úrovni obcí o 100, což by představovalo zvýšení nákladů o 
přibližně 3 mil. Kč ročně. 
Tabulka 4: Náklady posuzovaných variant (očištěné11) 

Varianta Roční náklady v mld. Kč Varianta Roční náklady v mld. Kč 
1.I - nulová 0 2.II - dvě fáze 0,170 
1.II 0,005 3.I - jedna fáze 0,270 
2.I - jedna fáze 0,254 3.I - dvě fáze 0,167 
2.I - dvě fáze 0,151 3.II - jedna fáze 0,271 
2.II - jedna fáze 0,273 3.II - dvě fáze 0,168 

Při celkovém hodnocení je pak třeba ještě zohlednit náklady, které se zpracovateli na základě 
nedostupnosti potřebných dat vyčíslit nepodařilo. 
D.III  Komunikace s dotčenými orgány  
V případě zavedení Varianty 2 či 3 žádné výrazné náklady neočekáváme. 
E) Proces vyvlastňování 
Realizace navrhovaných variant se vzájemně nevylučuje. Jde spíše o návrh opatření, která by 
mohla zjednodušit a zkrátit povolovací proces liniových dopravních staveb. 
Varianta 2 představuje náklady na procesní řízení v dvojnásobné výši v porovnání s variantou 
1. Při odhadu pracovní časové náročnosti jednoho řízení na cca 60 hodin vychází dle příslušné 
Metodiky náklady na jedno řízení cca 22 tis. Kč. Abychom se dostali řádově k milionovým 
částkám, muselo by ročně dojít k 50 vyvlastňovacím řízení. Pokud zohledníme současnou 
snahu zákonodárců schvalováním potřebné legislativy vyvlastňovacím řízením předcházet a 
motivovat vlastníky k prodeji dotčených pozemků v dřívější fázi, lze konstatovat, že tyto 
náklady by neměly dosáhnout významné výše. 
Významnější náklady s sebou nese ještě varianta 3, a to jednak administrativní spojené 
s procesem uvedení v držbu na straně úřadu vedoucího řízení i na straně vlastníka dotčeného 
pozemku (zpracování návrhu o držbu, doručování, ústní jednání, rozhodnutí apod. – obdoba 
správního řízení), jednak náklady plynoucí z omezení vlastnických práv. Výše těchto nákladů 
se bude odvíjet od počtu případů, kdy bude nutné tento nástroj použít. Na základě úvahy, že 
by k tomuto kroku mělo pocházet opravdu jen v krajních případech, zpracovatel odhaduje, že 
počet těchto případů se bude pohybovat v řádu jednotek. 

                                                 
11 Kompenzované náklady za všechny dotčené subjekty jako celek, tj. nárůst nákladů jednoho orgánu je očištěn o 
pokles nákladů orgánu, kterému se administrativní zátěž snížila. 
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F) Oblast ochrany proti správnímu rozhodnutí 
Hlavním nákladem varianty 2 budou administrativní náklady soudů související s nárůstem 
počtu řešených případů. Tento nárůst se bude týkat buď soudů krajských či NSS. Výše těchto 
nákladů se bude odvíjet od počtu případů, které by mohly být za současného stavu vyřešeny 
odvoláním, v případě varianty 2 však budou řešeny soudně. Na základě provedené analýzy 
jsme identifikovali především dvě skupiny případů – záměry bezproblémové, kde odvolání 
podávána nebyla, a záměry problémové, kde docházelo jak opakovaným podáním odvolání, 
tak žalob. Množina případů, ve kterých by bylo podáno odvolání a věc byla v odvolání 
vyřešena tak, že k podání žaloby již nedošlo, byla zanedbatelná. Z tohoto faktu vyvozujeme, 
že v případě volby varianty 2 administrativní zátěž soudů nevzroste. 
G) Další návrhy opatření 
Náklady varianty 2.1 spočívají ve vyšší pravděpodobnosti změny podmínek, za kterých byla 
vytvářena projektová dokumentace, v porovnání s reálnými podmínkami pro realizaci díla a 
odtud plynoucí riziko nutnosti projekt měnit či riziko dodatečných nákladů ve fázi výstavby. 
Dalším nákladem může být snížení motivace investorů aktivně jednat tak, aby byly lhůty 
dodrženy. 
Varianta 2.2 nepřináší významné náklady.   
Náklady varianty 3 spočívají především v omezení práv nakládání s dotčenými nemovitostmi. 
Varianta 4 přináší náklady především na straně obcí či jiných subjektů, které by se měly 
(spolu)podílet na financování vynucených investic (výstavbě sjezdů apod.). Jelikož ani na 
základě konzultací se nepodařilo získat data o počtu sjezdů v ČR, na které byly prostředky 
vynaloženy neefektivně, nelze celkový dopad na tyto subjekty odhadnout. Stavební náklady 
mimoúrovňové křižovatky na rychlostní silnici či dálnici se pohybují v řádech miliard Kč. 
 
3.3 Přínosy 
A) Vyšší závaznost Politiky územního rozvoje či jiného dokumentu s plánovanými 

trasami 
Hlavním přínosem varianty 2 bude větší stabilita schválených záměrů, která by mohla pomoci 
snížit pravděpodobnost vzniku potřeby projekty měnit. V praxi dochází k případům, kdy 
z důvodu změny preferencí a potřeb je projekt buď zastaven – v tom případě vznikají 
dodatečné náklady na přepracování dokumentace a nové vedení již skončených řízení – či dle 
momentálních potřeb změněn – opět s náklady na doplnění dokumentace či vedení řízení o 
změně záměru. Přínosy této varianty tak mohou být odhadnuty jako případný počet 
takovýchto kauz násobený výše uvedenými nevynaloženými náklady. Z důvodu neexistence 
relevantní statistiky však zpracovatel nemá údaje, na základě kterých by takový odhad mohl 
učinit. 
Vztah a provazba na Politiku územního rozvoje (PÚR) 
Přínosy obou Podvariant při správném nastavení podmínek by měly být téměř shodné. Je 
třeba zajistit, aby při vyjmutí koridorů dopravních liniových dopravních staveb z PÚR 
nedošlo ke zrušení jejich územní ochrany.      
Obsah Plánu potřeb 
Klíčovým přínosem většího detailu informací o jednotlivých záměrech v Plánu potřeb bude 
jejich vyšší transparentnost, která je ve většině případů negativně korelována s korupčním 
potenciálem. 
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Schvalovací proces Plánu potřeb 
Podvarianta č. 2 byla zvažována z důvodu obavy z nadměrného množství diskrečních zásahů 
jednotlivých členů PSP ČR a negativního vlivu aktivit tohoto typu na kvalitu určení 
potřebnosti záměrů v Plánu potřeb. Od této varianty bylo upuštěno po kvantifikaci nákladů na 
změnu ústavního zákona, k němuž by v tomto případě muselo dojít. 
Aktualizace Plánu potřeb 
Pro tento věcný okruh lze po inverzi použít závěry z vyhodnocení nákladů. 
B) Problémy v oblasti územního plánování 
Hlavním přínosem varianty 2 v porovnání se současným stavem je lepší zajištění ať už 
věcného či časového souladu jednotlivých stupňů územního plánování. Tímto krokem by 
došlo k odbourání problémů způsobených nezanesením určitých záměrů např. do územních 
plánů. Zároveň by byl eliminován proces odvolacího řízení s tím, že v důsledku přesunu 
územního plánování na národní úroveň by zde již neexistoval nadřízený orgán, který by 
s racionálním odůvodněním mohl odvolací řízení vést. V úvahu tak připadá pouze soudní 
řízení u NSS. Z důvodu neexistence relevantní statistiky a obtížné dohledatelnosti dat o všech 
případech, ve kterých došlo ke zdržení v přípravném procesu výstavby liniových dopravních 
staveb kvůli problémům v procesu územního plánování tak, aby bylo možné utvořit si 
celkový objektivní obraz o podílu takovýchto záměrů, nelze přínosy tohoto opatření přesně 
kvantifikovat.  
C) Proces EIA 
Opět pracujeme s faktem, že bude schválena novela zákona EIA v současném navrhovaném 
znění. Přínosem této varianty může být vyšší ochrana životního prostředí (v závislosti na 
pravděpodobnosti vzniku případu věcného pochybení úřadů v povolovacím procesu, 
v důsledku kterého vzniknou nějaké škody) či práv dotčených subjektů (opět v závislosti na 
pravděpodobnosti vzniku případu věcného pochybení úřadů v povolovacím procesu, 
v důsledku kterého bude dotčený subjekt nějakým způsobem poškozen). 
D) Změny v povolovacím procesu  
D.I Integrace povolovacího procesu a 2.D.II Centralizace a úroveň vedení povolovacího 
řízení  
Varianta 1.I – Nulová varianta (současný stav) 
Varianta 1.II – Ponechání současného stavu bez integrace, ale posunutí vydávání 
rozhodnutí z obcí o instanci výš na kraje; 

Dotčený subjekt Přínosy 
Stavební úřady obecné  

Obecní úřady Snížení administrativní zátěže, protože nevydává rozhodnutí. 

Stavební úřady speciální 
Obecní úřady 

Neočekáváme výrazný nárůst přínosů, stavební řízení ohledně staveb, které by 
měl upravovat nový zákon o liniových dopravních stavbách, vedou primárně 
speciální stavební úřady na úrovni krajů a při MD 

Další dotčené orgány 
vydávající svá závazná 
stanoviska 

Integrace by se neměla dotknout, pouze v případě, kdy by bylo v současnosti 
nutné opakovaně kvůli ÚŘ a SŘ vydat opětovně totéž stanovisko – jinak 
vznikají úspory, pokud dle stávající právní úpravy vydávají stanoviska příslušné 
orgány v územním řízení i ve stavebním řízení 
 

Vlastníci pozemků a 
sousedních pozemků 

Při splnění všech náležitostí jsou účastníky v celém integrovaném řízení o 
povolení liniové dopravní stavby.  

Spolky Integrací povolovacích řízení získávají spolky přístup do všech fází 
povolovacího procesu. 
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Investoři (ŘSD, SŽDC) 

Předpokládáme, že u většiny liniových dopravních staveb dojde integrací ke 
zrychlení povolovacího procesu s pozitivním dopadem na investory - zlepšení 
problému s plánováním kapacit, zlevnění výstavby (náklady nevzrostou tak 
výrazně oproti očekávaným), podaří se dříve realizovat stavby. 

SFDI 

Zkrácením povolovacího procesu se zlepší stav ohledně financování dopravních 
staveb, především v oblasti spolufinancování výstavby ze strukturálních fondů. 
Dojde k lepšímu plánování rozpočtu, především ve střednědobém a 
dlouhodobém výhledu. 

Stavební firmy 

V první fázi dojde ke zvýšení poptávky z důvodu urychlení počátku stavby. 
Plánování kapacit bude jednodušší v důsledku snadnější predikce počátku 
výstavby. Dále dojde ke zlepšení situace v čerpání prostředků ze strukturálních 
fondů na realizaci liniových dopravních staveb, což podpoří stavební sektor. 

Projekční firmy 

V integrovaném povolovacím procesu bude muset být v dřívější fázi detailně 
rozpracovaná projektová dokumentace, což zvýší v první fázi poptávku po 
projektových pracích. V čase se poptávka vyrovná a pozitivní efekt bude obecně 
stejný jako u stavebních firem, protože projekční práce jsou komplementem 
stavebních prací u liniových dopravních staveb. 

Ostatní subjekty  
Pokud dojde ke zrychlení povolovacího procesu, bude to mít pozitivní dopad 
nejen na stavební sektor a dopravní sektor, ale na celou ekonomiku v důsledku 
dřívějších přínosů z infrastrukturních projektů.  

Soudy (krajské soudy, 
NSS) 

Neočekávají se výraznější dopady na soudní systém jako celek. V případě, že by 
se žaloby proti rozhodnutí podávaly na NSS, znamenalo by to nárůst práce u 
tohoto soudu, ale na úkor poklesu u jiných soudů. 

Státní rozpočet  Pozitivní dopad v důsledku urychlení povolovacího procesu (viz 
makroekonomické dopady oddalování výstavby).  

Přínosy této varianty se očekávají především v tom, že by mělo docházet k menší chybovosti 
v povolovacím procesu, což by znamenalo méně odvolání a žalob a ve výsledku rychlejší 
povolovací proces. Logika této varianty je taková, že stavební úřady v mnoha obcích mají 
malé nebo dokonce žádné zkušenosti s liniovými dopravními stavbami, což představuje vyšší 
riziko vzniku procesní chyby a následných úspěšných odvolání a žalob. Na základě 
stanovených předpokladů klesne průměrná délka povolovacího procesu o přibližně 6 měsíců. 
Odhadované přínosy této varianty tak dosahují výše 1,86 mld. Kč (detailní výpočet viz 
kompletní dokument RIA). 
Varianta 2.I – Integrace povolovacího procesu se současnou centralizací vydávání 
povolení liniové dopravní stavby 

Dotčený subjekt Přínosy 
Stavební úřady obecné - 
KÚ, obecní úřady 

Snížení administrativní zátěže, protože nevede řízení a nevydává rozhodnutí, ale 
pouze stanovisko k jednotlivým připomínkám. 

Stavební úřady speciální 
- KÚ 

Snížení administrativní zátěže, nevede řízení a nevydává rozhodnutí, ale jen 
stanoviska. Proti rozhodnutí lze jen podat žalobu, která jde přímo na NSS nebo 
krajský soud. 

Další dotčené orgány 
vydávající svá závazná 
stanoviska 

Integrace by se neměla dotknout, pouze v případě, kdy by bylo v současnosti 
nutné opakovaně kvůli ÚŘ a SŘ vydat opětovně totéž stanovisko.  

Vlastníci pozemků a 
sousedních pozemků 

Při splnění všech náležitostí jsou účastníky v celém integrovaném řízení o 
povolení liniové dopravní stavby.  

Spolky  Integrací povolovacích řízení získávají spolky přístup do všech fází 
povolovacího procesu. 

Investoři (ŘSD, SŽDC) Zrychlení povolovacího procesu - zlepšení problému s plánováním kapacit, 
zlevnění výstavby, podaří se dříve realizovat stavby. 

SFDI 

Zkrácením povolovacího procesu se zlepší stav ohledně financování dopravních 
staveb, především v oblasti spolufinancování výstavby ze strukturálních fondů. 
Dojde k lepšímu plánování rozpočtu, především ve střednědobém a 
dlouhodobém výhledu. 

Stavební firmy V první fázi dojde ke zvýšení poptávky z důvodu urychlení počátku stavby. 
Jednodušší plánování kapacit bude v důsledku snadnější predikce počátku 
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výstavby. Dále dojde ke zlepšení situace v čerpání prostředků ze strukturálních 
fondů na realizaci liniových dopravních staveb, což podpoří stavební sektor. 

Projekční firmy Pozitivní efekt bude obecně stejný jako u stavebních firem, protože projekční 
práce jsou komplementem stavebních prací u liniových dopravních staveb. 

Ostatní subjekty  Pozitivní dopad na celou ekonomiku v důsledku dřívějších přínosů z 
infrastrukturních projektů.  

Soudy (krajské soudy, 
NSS) 

Neočekávají se výraznější dopady na soudní systém jako celek. V případě, že by 
se žaloby proti rozhodnutí podávaly na NSS, znamenalo by to nárůst práce u 
tohoto soudu, ale na úkor poklesu u jiných soudů. 

Státní rozpočet  Pozitivní dopad v důsledku urychlení povolovacího procesu (viz 
makroekonomické dopady oddalování výstavby).  

Hlavní přidanou hodnotou tohoto řešení je (ve většině případů) zrychlení povolovacího 
procesu liniových dopravních staveb. Při současném přesunu agendy vydávání povolení na 
speciální stavební úřad MD dojde k eliminaci možnosti odvolání proti územnímu rozhodnutí a 
proti udělení stavebního povolení. Žaloba bude podávána na celé integrované rozhodnutí o 
povolení liniové dopravní stavby. Povolovací proces by se tím měl ve většině případů zkrátit. 
Přínosy této varianty zároveň spočívají (obdobně jako u varianty 1.II) ve snížení četnosti 
procesních chyb a tedy snížení pravděpodobnosti úspěšných žalob proti integrovanému 
stavebnímu rozhodnutí o povolení liniové dopravní stavby. V případě jednofázového 
povolovacího řízení jsou roční socioekonomické přínosy odhadovány na 16,3 mld. Kč 
(zkrácení o cca 4,4 roky) . V případě dvoufázového řízení na 11,3 mld. Kč (zkrácení o 3 
roky). 
Varianta 2.II – Integrované řízení s posunem vydávání rozhodnutí na KÚ 

Dotčený subjekt Přínosy 
Stavební úřady obecné - 
obecní úřady Snížení administrativní zátěže. 

Stavební úřady speciální 
- obecní úřady 

Neočekáváme výrazný nárůst přínosů, stavební řízení ohledně staveb, které by 
měl upravovat nový zákon o liniových dopravních stavbách, vedou primárně 
speciální stavební úřady na úrovni krajů a při MD 

Další dotčené orgány 
vydávající svá závazná 
stanoviska 

Integrace by se neměla dotknout, pouze v případě, kdy by bylo v současnosti 
nutné opakovaně kvůli ÚŘ a SŘ vydat opětovně totéž stanovisko.  

Vlastníci pozemků a 
sousedních pozemků 

Při splnění všech náležitostí jsou účastníky v celém integrovaném povolovacím 
procesu.  

Spolky  Integrací povolovacích řízení získávají spolky přístup do všech fází 
povolovacího procesu. 

Investoři (ŘSD, SŽDC) Zrychlení povolovacího procesu - zlepšení problému s plánováním kapacit, 
zlevnění výstavby, podaří se dříve realizovat stavby. 

SFDI 

Zkrácením povolovacího procesu se zlepší stav ohledně financování dopravních 
staveb, především v oblasti spolufinancování výstavby ze strukturálních fondů. 
Dojde k lepšímu plánování rozpočtu, především ve střednědobém a 
dlouhodobém výhledu. 

Stavební firmy 

V první fázi dojde ke zvýšení poptávky z důvodu urychlení počátku stavby. 
Jednodušší plánování kapacit bude v důsledku snadnější predikce počátku 
výstavby. Dále dojde ke zlepšení situace v čerpání prostředků ze strukturálních 
fondů na realizaci liniových dopravních staveb, což způsobí rozmach 
stavebního sektoru. 

Projekční firmy Pozitivní efekt bude obecně stejný jako u stavebních firem, protože projekční 
práce jsou komplementem stavebních prací u liniových dopravních staveb. 

Ostatní subjekty  Pozitivní dopad na celou ekonomiku v důsledku dřívějších přínosů z 
infrastrukturních projektů.  

Soudy (krajské soudy, 
NSS) 

Neočekávají se výraznější dopady na soudní systém jako celek. V případě, že by 
se žaloby proti rozhodnutí podávaly na NSS, znamenalo by to nárůst práce u 
tohoto soudu, ale na úkor poklesu u jiných soudů. 

Státní rozpočet  Pozitivní dopad v důsledku urychlení povolovacího procesu (viz 
makroekonomické dopady oddalování výstavby).  
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Na rozdíl od předešlé varianty se očekává o trochu delší povolovací proces, protože zůstává 
možnost odvolání ke speciálnímu stavebnímu úřadu MD. Oproti nulové variantě se však 
předpokládá urychlení povolovacího procesu. Tím, že se bude vydávat integrované 
rozhodnutí na úrovni krajů, rovněž poklesne četnost procesních chyb a sníží se 
pravděpodobnost úspěšných žalob proti rozhodnutí. V porovnání s variantou 2.I budou 
příslušní úředníci disponovat lepší lokální znalostí. Na druhou stranu nelze na úrovni krajů 
očekávat natolik specializovaný a zkušený administrativní aparát, jaký je možné koncentrovat 
na úrovni specializovaného úřadu při MD, kde bude efektivnější interní přenos informací a 
zkušeností, méně nákladná distribuce dokumentů apod. V případě jednofázového 
povolovacího řízení jsou roční socioekonomické přínosy odhadovány na 15,6 mld. Kč 
(zkrácení o 4,2 roku). V případě dvoufázového řízení na 10,6 mld. Kč (zkrácení o 2,9 roku). 
Varianta 3.I - Dobrovolná integrace EIA, územního řízení a stavebního řízení se 
současnou centralizací vydávání rozhodnutí  
Přínosy této varianty jsou podobné jako ve variantě 2.I s tím rozdílem, že v případě, kdy 
investor vyhodnotí na začátku jako příliš velké riziko podávání žalob proti rozhodnutí a to 
takových žalob, po kterých by bylo nutné celé řízení od začátku opakovat, může zvolit způsob 
rozdělených řízení. Očekáváme, že by se tak stalo v případě dvoufázového integrovaného 
řízení o povolení liniové dopravní stavby ve 2 – 4 % případů a u jednofázového 
integrovaného řízení cca. 1 % případů.  
Varianta 3.II – Dobrovolná integrace EIA, územního řízení a stavebního řízení bez 
centralizace vydávání rozhodnutí 
Přínosy této varianty jsou podobné jako ve variantě 2.II, s tím rozdílem, že v případě, kdy 
investor vyhodnotí na začátku jako příliš velké riziko podávání žalob proti rozhodnutí, a to 
takových žalob, po kterých by bylo nutné celé řízení od začátku opakovat, může zvolit způsob 
rozdělených řízení.  
Tabulka 5: Socioekonomické přínosy jednotlivých variant integrace řízení 

Varianta Roční přínosy v mld. Kč Varianta Roční přínosy v mld. Kč 
1.I - nulová 0 2.II - dvě fáze 10,58 
1.II 1,86 3.I - jedna fáze 16,3 
2.I - jedna fáze 16,29 3.I - dvě fáze 11,31 
2.I - dvě fáze 11,28 3.II - jedna fáze 15,6 
2.II - jedna fáze 15,59 3.II - dvě fáze 10,61 
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Tabulka 6: Harmonogramy jednotlivých možných variant – modelové příklady trvání povolovacího procesu 

EIA → ÚŘ → SŘ 

Oznámení EIA
Dokumentace 

EIA
Záměr 

projektu
Dokumentace 

pro ÚŘ
Žaloba

Majetkopr. 
vypoř.

Dokumentace 
pro SŘ

SŘ + vydání st. 
povolení

Žaloba

12 M 12 M 5 M 12 M 24 M 6 M 12 M 24 M

Řízení EIA a posudek + 
vydání stanoviska

ÚŘ + vydání 
rozhodnutí

18 M + 1M 12 M + 1 M12 M + 1M  
EIA → ÚŘ + SŘ - 2 fáze  

Oznámení EIA
Dokumentace 

EIA
Záměr 

projektu
Dokumentace 

pro ÚŘ
Dokumentace 

pro SŘ
SŘ + vydání st. 

povolení
Žaloba

Majetkopr. 
vypoř.

12 M 12 M 5 M 12 M 12 M 24 M 6 M

Řízení EIA a posudek + 
vydání stanoviska

ÚŘ + vydání 
rozhodnutí

18 M + 1M 12 M + 1M 12 M + 1 M  
EIA + ÚŘ + SŘ - 2 fáze  

Dokumentace 
EIA

12 M
Záměr 

projektu
Dokumentace 

pro ÚŘ
Dokumentace 

pro SŘ
SŘ Žaloba

Majetkopr. 
vypoř.

5 M 12 M 12 M 12 M 1 1 24 M 6 M
Doplňující zpráva EIA + Integrované povolení k realizaci

24 M + 1M

Spojené řízení + vydání stanoviska 
EIA

Oznámení EIA

12 M

 
EIA → ÚŘ → SP autorizované 

Oznámení EIA
Dokumentace 

EIA
Záměr 

projektu
Dokumentace 

pro ÚŘ
Žaloba

Majetkopr. 
vypoř.

Dokumentace 
pro SŘ

12 M 12 M 5 M 12 M 24 M 6 M 12 M 3 M

Řízení EIA a posudek + 
vydání stanoviska

ÚŘ + vydání 
rozhodnutí

18 M + 1M 12 M + 1M

SŘ + autorizace 
st. povolení

 
EIA + ÚŘ → SP autorizované 

Dokumentace 
EIA

12 M
Záměr 

projektu
Dokumentace 

pro ÚŘ
Žaloba

Majetkopr. 
vypoř.

Dokumentace 
pro SŘ

5 M 12 M 1 24 M 6 M 12 M 3 M

12 M

Oznámení EIA

SŘ + autorizace 
st. povolení

24 M + 1M

Spojené řízení + vydání stanoviska 
EIA

 
EIA → ÚŘ + SŘ - 1 fáze (zpracovává se pouze dokumentace v rozsahu PD pro SŘ) 
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Oznámení EIA
Dokumentace 

EIA
Dokumentace 

pro SŘ
Žaloba

Majetkopr. 
vypoř.

12 M 12 M 12 M 24 M 6 M18 M + 1M 18 M + 1 M

Integrované řízení + vydání 
st. povolení

Řízení EIA a posudek + 
vydání stanoviska

 
EIA + ÚŘ + SŘ - 1 fáze (zpracovává se pouze dokumentace v rozsahu PD pro SŘ) 

Dokumentace 
EIA

Spojené řízení Žaloba
Majetkopr. 

vypoř.

12 M 36 M 3 24 M 6 M
Záměr 

projektu
Dokumentace 

pro SŘ

5 M 12 M

Oznámení EIA

Vydání rozhodnutí

12 M

 
Pozn.: Odhady jsou založeny na údajích uvedených speciálními a obecnými stavebními úřady do dotazníku připraveného zpracovatelem, Ministerstvem dopravy, ŘSD a ostatními dotčenými stranami, se kterými 
byl předmět RIA řešen. Jedná se o odhad průměrných dob trvání jednotlivých fází povolovacího procesu. 

Pokud některý z účastníků podá odvolání, rozhodnutí nenabývá právní moci a věc se vrací do správního řízení. Průměrná doba trvání jednoho řízení tak zahrnuje fázi od podání žádosti po nabytí právní moci 
vydaného rozhodnutí, včetně možného odvolacího řízení.    
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D.III  Komunikace s dotčenými orgány 
Provedení konzultací nebo jejich povinnost pro vybrané nebo určené záměry by měla zkrátit 
dobu projednávání a také by měla zefektivnit a zkvalitnit přípravu na straně investora právě 
s ohledem na znalost podmínek a požadavků DOSS i příslušného stavebního úřadu. 
Stanovení fikce souhlasu by napomohlo zkrácení povolovacího procesu. Toto zkrácení by 
dosahovalo maximálně řádově měsíců u nejproblematičtějších záměrů. Zároveň by toto 
opatření snížilo administrativní náročnost procesu vydávání stanovisek. Pokles těchto nákladů 
lze odhadnout jako počet vydaných stanovisek násobený administrativní náročností jejich 
vydání a procentem případů, ve kterých by dotčený orgán souhlasil a stanovisko nemusel 
fyzicky vyprodukovat. Zpracovatel neočekává, že by četnost takovýchto případů byla vysoká. 
Fikce souhlasu by však mohla působit na dotčené orgány více motivačně než pouhé stanovení 
lhůt. 
E) Proces vyvlastňování 
Hlavním přínosem výše uvedených opatření je opět zkrácení přípravného procesu výstavby 
liniových dopravních staveb. Při kombinaci variant 2 a 3 lze očekávat zkrácení do 6 měsíců. 
F) Oblast ochrany proti správnímu rozhodnutí 
Varianta 2 má hlavní přínosy v očekávaném urychlení povolovacího procesu liniových 
dopravních staveb. Odvolání v územním i stavebním řízení dnes trvá obvykle půl roku až rok. 
V případě územního řízení to však prodlužuje střední hodnotu délky povolovacího procesu 
více, jelikož je zde častější (než v případě stavebního řízení) situace, že následná žaloba proti 
rozhodnutí je úspěšná a celý proces územního řízení se opakuje. Na základě předpokladů, 
kterých jsme využili již v okruhu 2. D, předpokládáme, že zrušením možnosti odvolání 
v územním řízení se zkrátí střední délka územního řízení (včetně následných žalob a čekání 
na rozsudek) o cca 12 měsíců. Zrušením možnosti odvolání ve stavebním řízení se zkrátí 
střední délka stavebního řízení o 9 měsíců. Dohromady by tato varianta měla představovat 
urychlení povolovacího procesu v průměru o 21 měsíců, což představuje přínosy ve výši 6,5 
mld. Kč. V případě volby varianty vydávání povolení liniové dopravní stavby MD se bude 
zkrácení pohybovat okolo 16 měsíců. 
G) Další návrhy opatření 
Hlavním přínosem varianty 2.1 je eliminace potřeby znovu opakovat celé řízení v případě, že 
se nepodaří naplnit zákonem stanovené podmínky (např. vykoupit potřebné pozemky apod.). 
Varianta 2.2 by měla vést ke zkrácení předpřípravné fáze (v případě lhůty pro projednání 
návrhu ÚP zastupitelstvem) či přípravné fáze výstavby liniové dopravní stavby. Zpracovatel 
odhaduje časovou úsporu řádově do 6 měsíců a to z následujících důvodů: za prvé nebylo 
takovýchto lhůt na základě konzultací a analýzy příslušných právních předpisů mnoho 
nalezeno, za druhé účinnost této varianty se bude odvíjet od reálného dodržování lhůt. I tento 
fakt byl identifikován jako problém v průběhu konzultací. 
Klíčovým přínosem varianty 3.1 by mělo být zamezení spekulativním převodům pozemků a 
eliminace případů, kdy na pozemky, kterých se měla budoucí liniová dopravní stavba 
dotknout, byly umístěny nevhodné stavby. 
Hlavním přínosem varianty 3.2 by opět mělo být zamezení spekulativním převodům pozemků 
a eliminace případů, kdy na pozemky, kterých se měla budoucí liniová dopravní stavba 
dotknout, byly umístěny nevhodné stavby. 
Varianta 4 by měla zvýšit efektivnost vynakládaných vynucených investic. Z důvodu 
nedostatku dat však nejde tyto přínosy přesně kvantifikovat. Dalším přínosem pak budou 
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úspory na straně investora, kam lze zahrnout např. nevynaložené finanční prostředky na 
případné nadbytečně zpracované posudky, které je investor nucen nechat vypracovat na 
základě požadavků spolků.  Takto vynucené posudky také mohou prodražit a časově zdržet 
investorskou přípravu.    
4. Vyhodnocení variant a návrh řešení 
A) Vyšší závaznost Politiky územního rozvoje či jiného dokumentu s plánovanými 

trasami liniových dopravních staveb 
Náklady varianty č. 2 (tj. dokument s plánovanými trasami liniových dopravních staveb bude 
schvalován ve formě zákona) se v porovnání s možnými přínosy ve formě stabilnějšího 
prostředí, které však nelze přímo kvantifikovat, zdají nízké. Podmínkou této volby je zavedení 
procesu kvalitního výběru ekonomicky efektivních a udržitelných variant dopravních tahů. 
Tato podmínka reaguje i na nález NKÚ (2013). 
Vztah a provazba na Politiku územního rozvoje (PÚR) 
Z důvodu její nižší nákladnosti volíme Podvariantu 1. Je však třeba zákonem stanovit, že Plán 
potřeb se vedle PÚR stane nástrojem územního plánování.  
Dále je třeba stanovit, že ve vztahu k liniovým dopravním stavbám bude Plán potřeb 
nahrazovat územně plánovací dokumentaci. Tato podmínka by měla navázat a rozšířit úpravu 
již dnes obsaženou ve stavebním zákonu, který říká, že v nezastavěném území lze v souladu s 
jeho charakterem umisťovat stavby, zařízení, a jiná opatření mimo jiné pouze pro veřejnou 
dopravní a technickou infrastrukturu. Uvedené stavby, zařízení a jiná opatření včetně staveb, 
které s nimi bezprostředně souvisejí včetně oplocení, lze v nezastavěném území umisťovat v 
případech, pokud je územně plánovací dokumentace výslovně nevylučuje (tj. nemusí být 
uvedeny v zásadách územního rozvoje). Pro splnění výše stanoveného cíle a eliminaci rizik 
by bylo vhodné tuto možnost rozšířit i na zastavěné území a zastavitelné plochy. 
Plán potřeb by nově vedle PÚR měl být závazný pro pořizování a vydávání zásad územního 
rozvoje, územních plánů, regulačních plánů a pro rozhodování v území.  
Obsah Plánu potřeb 
Z hlediska obsahového by mělo jít o koncepční dokument, který bude obsahovat pouze 
textovou část (bez části grafické). Tento závěr reaguje i na závěry z uskutečněných 
konzultací. Co do počtu informací o jednotlivých záměrech bude dokument podrobnější, než 
jaká je současná podoba Politiky územního rozvoje. Koridor by měl být vymezen začátečním 
a konečným bodem a několika body v průběhu plánované trasy v závislosti na délce úseku 
dvou nebo tří bodů (např. Praha – Tábor – České Budějovice - Dolní Třebonín). Dále by mělo 
být u záměrů specifikováno, obdobně jako u německé právní úpravy, zda jde o úsek dálnice 
(rychlostní silnice apod.), dálniční křižovatku, přípojné místo (dálniční sjezd) apod. U 
každého záměru bude samozřejmě označení míry potřebnosti daného záměru, a to buď jako 
„naléhavá potřeba“ nebo jako „další potřeba“, což má zabezpečit koncepční prioritizaci mezi 
jednotlivými záměry s na ní navazující koncepcí financování dopravní infrastruktury. Dále 
bude uvedeno označení koridoru v podobě dnes uváděné v PÚR (např. D3, R49, VR1, ŽD 3 
apod.); označení kategorie pozemní komunikace (dálnice, silnice I. třídy), resp. dráhy (dráha 
celostátní, dráha regionální); uvedení předpokládané přibližné délky úseku; uvedení stavu 
realizace záměru („před řízením o povolení“, „probíhá řízení o povolení“, „ve výstavbě“). 
Fáze, ve které se aktuálně záměr nachází, je jedním z kritérií při posuzování, zda bude záměr 
zařazen do kategorie „naléhavá potřeba „ nebo do kategorie „další potřeba“, a proto je vhodné 
tuto skutečnost v Plánu potřeb výslovně uvést. Toto uvedení však nebude mít normativní 
závaznost, a proto následná změna tohoto stavu, s níž se pochopitelně počítá, nebude 
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představovat legislativně problém. Tato skutečnost bude následně reflektována při aktualizaci 
Plánu potřeb. 
Co se týče rekonstrukcí či modernizací, měl by Plán potřeb obsahovat i záměry typu 
zkapacitnění dopravních tahů, větších modernizací typu modernizace D1 apod. 
Rozlišení záměrů na záměry s naléhavou potřebou a záměrů s další potřebou by mělo probíhat 
na základě analýzy porovnání nákladů a přínosů daného záměru, na základě plánování 
výstavby sítě dopravní infrastruktury jako celku a na základě zvážení stupně rozpracovanosti 
jednotlivých záměrů ve vztahu k plánovaným investicím do výstavby dopravní 
infrastruktury12. Ve fázi zařazení záměru do plánu potřeb ještě nebude známa přesná trasa, a 
tudíž nebude možné přesně vyčíslit očekávané náklady projektu, přesto musí být učiněna 
analýza nákladů a přínosů již v této fázi alespoň na bázi průměrných nákladů daného typu 
stavby na kilometr se zohledněním charakteru krajiny, kudy stavba povede, a předpokládané 
délky úseku. Očekávané přínosy záměru budou převzaty z dokumentu typu současných 
Dopravních sektorových strategií, 2. fáze, kde již byly vyčísleny, nebo budou nově odhadnuty 
za pomoci dopravního modelování. Metodologie takto stanovených přínosů bude určující pro 
analýzu přínosů a nákladů ze strany investora, který očekávané přínosy a náklady aktualizuje 
na základě zpřesnění trasy a změny v cenových relacích. Zároveň budou určeny (a později 
opět investorem zpřesněny) maximální investiční a neinvestiční náklady záměru, za kterých 
bude mít projekt ještě kladnou čistou současnou hodnotu. K takto stanoveným nákladům by 
mělo být přihlíženo při zadávání veřejné zakázky na výstavbu daného úseku a investor by si 
v zájmu efektivity vynakládání finančních prostředků měl pohlídat a být zodpovědný za to, že 
takto stanovené maximální náklady nebudou překročeny (ne jen ve fázi soutěže, ale i po 
započítání veškerých vícenákladů). Výjimku budou tvořit vynucené investice. 
Předpokládáme, že pokud se bude jednat se o vícenáklady na základě požadavků obcí, které 
jdou nad rámec běžných bezpečnostních požadavků, požadavků na ochranu životního 
prostředí apod. (např. dodatečný dálniční sjezd u obce s počtem obyvatel pod kritickou masu, 
která je potřeba k realizaci dálničního sjezdu, který bude mít vyšší přínosy než náklady), bude 
takto vzniklé vícenáklady hradit po dohodě s investorem obec.  
Vícenáklady vzniklé změnou v projektu by měly mít pozitivní čistou současnou hodnotu 
(nejedná-li se o změny v důsledku opomenutí některých povinných prvků dopravní 
infrastruktury v původním projektu). Ve výsledku by pak měl mít pozitivní čistou současnou 
hodnotu (NPV) i celý projekt, která bude se zahrnutím vícenákladů počítána takto: 

, kde 
NPVP  je původní plánovaná čistá současná hodnota; 

   je změna v čisté současné hodnotě způsobená vícepracemi a jinými než 
očekávanými náklady; 

   je hotovostní tok nebo socioekonomický přínos v čase t; 

   je nový hotovostní tok (bez nákladů hrazených obcemi) nebo socioekonomický 
přínos v čase t, způsobený vícepracemi a jinými než očekávanými náklady;  
r  je diskontní míra (u dopravních staveb 5,5 %); 
n  je poslední hodnocené období (období konce životnosti projektu). 

                                                 
12 Při rozdělení hlavní trasy na několik úseků se naléhavost dostavby zbývajících úseků zvyšuje s počtem 
dostavěných úseků. 
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Při plánování a následně zadávání projektu by si investor měl být vědom rizika vzniku 
možných vícenákladů, které nejsou dostatečně kompenzované dodatečnými přínosy a zajistit 
(mít např. dostatečnou rezervu v plánované NPV), že výsledné NPV bude kladné. Analýza 
nákladů a přínosů ve fázi Plánu potřeb tedy vytvoří základní metodický rámec (především na 
straně očekávaných přínosů) pro pozdější posouzení a kontrolu efektivity výstavby, zároveň 
bude na základě tohoto posouzení spolu s plánem výstavby sítě dopravní infrastruktury jako 
celku určen stupeň potřeby13.  
Provazba na financování 
Plán potřeb by měl být úzce navázán na střednědobý rozpočtový výhled SFDI, v němž budou 
zohledněny kromě potřebných zdrojů na opravu a údržbu rovněž zdroje na pokrytí potřeb 
financování nových liniových dopravních staveb. Stanovení těchto potřeb bude na základě 
součtu očekávaných nákladů na výstavbu nových liniových dopravních staveb na 5 let 
dopředu, přičemž tento střednědobý výhled bude každoročně upravován a bude vycházet 
z očekávaného zahájení realizace staveb z Plánu potřeb, které mají status „naléhavá potřeba“. 
Pokud bude Plán potřeb přijímán formou zákonu, tak kromě větší stability spojené se 
samotným faktem, že se bude jednat o zákon, kde je složitější měnit priority s každou změnou 
vládní garnitury, dojde také ke zvýšení stability s ohledem na způsob financování dopravní 
infrastruktury. Výdaje potřebné na financování výstavby liniových dopravních staveb budou 
mít formu mandatorních výdajů, jelikož stavby, které projdou schvalovacím procesem a 
zároveň budou označeny jako stavby s naléhavou potřebou, bude dle zákona o liniových 
dopravních stavbách a Plánu potřeb třeba financovat.  
Dlouhodobým problémem financování dopravní infrastruktury, a to především silnic, je 
nemožnost plánovat ve střednědobém až dlouhodobém horizontu, což přináší nemalé 
ekonomické ztráty vzniklé z neefektivity plánování. Tuto problematiku zmiňuje již například 
Hodnocení dopadu regulace (RIA) Zákona o změně fungování systému financování dopravní 
infrastruktury (2012), kde se mimo jiné navrhuje zvýšení podílu stálých příjmů SFDI a 
transformace ŘSD právě z důvodu možnosti vytvoření střednědobého rozpočtového rámce, 
který bude naplněný navzdory vysoké volatilitě v potřebných výdajích na nové dopravní 
stavby.  
Mezi nejvýznamnější příjmy SFDI patří výnosy ze silniční daně, část výnosů spotřební daně 
z minerálních olejů, výnosy z dálničních kuponů, výnosy z mýtného, prostředky z evropských 
fondů (především OP Doprava) a státní dotace, které patří mezi nejvýznamnější a zároveň 
nejvíce volatilní příjmy fondu. 
Po analýze potřeb a vhodných zdrojů financování dopravní infrastruktury v souvislosti 
s novým zákonem o liniových dopravních stavbách a Plánem potřeb by měl být nastaven 
dlouhodobý odhad potřebných zdrojů na financování výstavby liniových dopravních staveb, 
pro které by měl být zrevidován vhodný mix zdrojů. Poté by mohly být pro potřeby SFDI 
každý rok alokovány prostředky na realizaci alespoň jedné pětiny nákladů záměrů uvedených 
v Plánu potřeb s označením „naléhavá potřeba“ s předpokladem zabezpečení celkového 
pokrytí nákladů na realizaci těchto záměrů v období následujících pěti let. Výkyvy v takto 
stanovených prostředcích by byly pokryty státními výdaji, ovšem ne jednorázovými dotacemi, 
ale mandatorními výdaji.  
Výraznější roční výkyvy v nákladech na výstavbu, které budou způsobeny různou délkou 
schvalovacích procesů a nerovnoměrným časovým rozložením investičních akcí by byly lépe 
                                                 
13 K prioritizaci dopravních staveb a jejich zařazení do stupně potřeby by měla být vytvořena metodika, která 
zohlední analýzu přínosů a nákladů jednotlivých záměrů, plán výstavby sítě dopravní infrastruktury a stupeň 
rozpracovanosti jednotlivých úseků staveb.  
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korigovány, pokud by SFDI, ale i investoři měli širší možnosti ve využití dluhového 
financování a v kumulaci přebytků a jejich převodu do dalších období.  
Plán potřeb s výše zmíněným obsahem, který by byl přijat zákonem a platily by pro něj i výše 
uvedené návaznosti by zajistil: 

• větší stabilitu (prioritizace staveb daná zákonem, stabilita ve financování); 
• efektivnější plánování (možnost tvorby středně až dlouhodobého výhledu); 
• vytvoření dalšího prvku kontrolního mechanismu vynakládání prostředků; 
• jednoznačnější podklad pro stanovení veřejného zájmu, který urychlí postup 

vyvlastňování v případě, kdy se dotčené pozemky nepodaří vykoupit apod. 
Schvalovací proces Plánu potřeb 
Z důvodu obtížné realizovatelnosti Podvarianty č. 2 volíme Podvariantu č. 1 – v případě volby 
podvarianty č. 2 by byla potřeba změny Ústavy a zákona o jednacím řádu Poslanecké 
sněmovny. Proto volíme Podvariantu č. 1.  
Aktualizace Plánu potřeb 
Jelikož ani náklady, ani přínosy tohoto opatření nelze kvantifikovat, přikláníme se 
k Podvariantě č. 2, která v porovnání s Podvariantou č. 1 znamená vyšší právní jistotu. 
Zákon stanoví, že vždy po uplynutí pěti let od nabytí účinnosti zákona, kterým byl schválen 
Plán potřeb, provede Ministerstvo dopravy analýzu aktuálnosti Plánu potřeb, a to zejména 
s přihlédnutím k vývoji územního plánování, stavu ochrany životního prostředí a vývoji 
městské výstavby. Přezkum aktuálnosti by měl být prováděn na základě konzultací 
s Ministerstvem pro místní rozvoj, Ministerstvem životního prostředí, Ministerstvem financí, 
krajskými úřady a investory staveb. Výsledkem přezkumu bude zjištění, že Plán potřeb není 
potřebné novelizovat anebo naopak zjištění, že je potřeba zahájit legislativní proces směřující 
k úpravě Plánu potřeb, a to na základě důvodů uvedených ve zprávě. Úprava Plánu potřeb 
bude možná výlučně formou novely zákona o liniových dopravních stavbách, a to změnou 
jeho Přílohy. Tím bude výrazně posílena stabilita plánování liniových dopravních staveb, 
jelikož ke změně Plánu potřeb bude vždy nutné dosažení potřebné většiny v obou komorách 
Parlamentu ČR. 
B) Problémy v oblasti územního plánování 
V této oblasti navrhovatel volí variantu č. 1, tj. variantu nulovou. Z důvodu značné 
komplikovanosti procesu územního plánování a potřeby zohlednit lokální znalost se 
nepodařilo identifikovat způsob, jakým by bylo možné tento proces převést na více centrální 
úroveň a provést jeho koncentraci a který by byl přijatelný pro všechny dotčené strany. 
C) Proces EIA 
Ač navrhovatel v současnosti navrhované novele zákona EIA spatřuje značné hrozby pro 
délku trvání povolovacího procesu liniových dopravních staveb, z důvodů shora uvedených 
nelze než kalkulovat s variantou č. 2 (současný návrh novely zákona EIA). Zpracovatel 
předpokládá, že navrhovaný zákon o liniových dopravních stavbách nebude modifikovat 
proces posuzování vlivů po schválení novely, dojde pouze k integraci tohoto procesu do 
integrovaného řízení o povolení liniové dopravní stavby. Posuzování vlivů na životní 
prostředí bude do řízení o povolení liniové dopravní stavby integrováno formou závazného 
stanoviska, které bude v oblasti působnosti tohoto zákona vždy vydávat MŽP. 
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D) Změny v povolovacím procesu 
D.I a D.II Integrace povolovacího procesu a centralizace a úroveň vedení povolovacího 
řízení 
Z hodnocení vychází nejlépe podvarianta č. 2.I (integrace povolovacího procesu se současnou 
centralizací vydávání povolení liniové dopravní stavby na MD).  
Tento výsledek je dán následujícím: integrací povolovacího procesu dojde k eliminaci 
jednoho možného „kolečka“ zahrnujícího podání odvolání a případné žaloby či kasační 
stížnosti – velká část časových úspor je způsobena právě tímto faktem; vyšší pravděpodobnost 
vzniku procesní chyby z důvodu nutnosti vydat jedno rozsáhlé rozhodnutí je částečně 
kompenzována snížením pravděpodobnosti vzniku procesní chyby z důvodu větší zkušenosti 
úředníků na MD a Drážním úřadu s řízením u liniových dopravních staveb; ztráty pro 
ekonomiku z důvodu oddálení výstavby vybraných liniových dopravních staveb jsou řádově 
vyšší než náklady na rozšíření speciálního úřadu při MD a částečný přesun agendy. 
Tabulka 7: Srovnání variant 2.I a 2.II – integrované řízení o povolení liniové dopravní stavby vede 
centrální úřad vs. krajské úřady  

  Náklady/rizika Přínosy Celkové hodnocení 

  varianta 2.I varianta 2.II varianta 2.I varianta 2.II varianta 
2.I 

varianta 
2.II 

Stavební úřady 
obecné   náklady 2 mil. 

Kč 
úspory 9,5 mil. 

Kč   * - 

KÚ   nárůst agendy 
45 mil. Kč 

pokles agendy 
3 mil. Kč   * -- 

Obecní, ÚČSM     pokles agendy 
6,5 mil. Kč 

pokles agendy 
43 mil. Kč * ** 

Stavební úřady 
speciální (včetně 

odvolacích) 
  náklady 2,5 mil. 

Kč úspory 5 mil. Kč   * - 

MD, Drážní úřad 

nárůst agendy 
7,5 mil. Kč (po 

započítání 
odvolacích úřadů) 

nárůst agendy 
8,5 mil. Kč     - - 

KÚ   nárůst agendy 
15 mil. Kč 

úspory 9,5 mil. 
Kč   * -- 

Obecní, ÚČSM     pokles agendy 
3 mil. Kč 

pokles agendy 
21 mil. Kč * ** 

Investoři 

dřívější detailní 
projektová 

dokumentace- 
náklady 268,4 
mil. Kč ročně 

dřívější detailní 
projektová 

dokumentace- 
náklady 268,4 
mil. Kč ročně 

zrychlení 
povolovacího 

procesu 
(ekonomické 
přínosy 16,29 

mld. Kč) 

zrychlení 
povolovacího 

procesu  
(ekonomické 
přínosy 15,59 

mld. Kč) 

***** **** 

Stavební firmy     

pozitivní dopad v 
důsledku 

rychlejšího 
schvalovacího 

procesu 

pozitivní dopad v 
důsledku 

rychlejšího 
schvalovacího 

procesu 

** ** 

Projekční firmy     dtto dtto ** ** 

Uživatelé silniční 
infrastruktury     dtto dtto ***** **** 

Soudy 

nárůst agendy v 
důsledku zrušení 

odvolání ve 
správním řízení 

      -   
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Veřejné finance 

• vyšší výdaje v 
důsledku nutnosti 

dřívější 
projektové 

dokumentace a 
následné 

poptávce po 
zdrojích ze strany 

investorů  

• vyšší náklady na 
chod stavebních 
úřadů (4,5 mil. 

Kč); 
• vyšší výdaje v 

důsledku nutnosti 
dřívější 

projektové 
dokumentace a 

následné 
poptávce po 

zdrojích ze strany 
investorů  

• dtto 
• snížení nákladů 

na chod 
stavebních úřadů 

(14,5 mil. Kč) 

dtto *** ** 

Celkové 
hodnocení         *** ** 

Co se týče dobrovolnosti integrovaného povolovacího procesu, přikláníme se k variantě 2 a to 
proto, že očekáváme, že by při správném nastavení podmínek v navrhovaném zákonu pouze 
v minimálním počtu případů docházelo k využívání rozdělených procesů EIA, ÚŘ a SŘ a 
bylo by tedy nehospodárné držet si ve veřejné správě duplicitně kapacitu umožňující využití 
obou možností. V případě, že by byl integrovaný povolovací proces dobrovolný, by navíc 
hrozilo riziko, že by investoři nevyužívali integrovaného řízení o povolení liniové dopravní 
stavby v optimální míře, protože na něj nejsou zvyklí. Varianta 1 také přináší vysoké 
transakční náklady. 
D.III Komunikace s dotčenými orgány 
V této oblasti volíme variantu č. 3 (stanovení fikce souhlasu DOSS s navrhovaným záměrem). 
Tato varianta působí více motivačně v porovnání s variantou stanovení zákonné lhůty pro 
vydání stanoviska. 
. Přínosy ze zavedení Varianty 2 jsou obtížně vyčíslitelné. Navrhovatel předpokládá, že v 
rámci přípravy projektové dokumentace bude zpracovatel provádět konzultace s dotčenými 
orgány, jak je tomu i v současné době, ale na neformální bázi. Nedomníváme se, že je nutné 
tuto povinnost výslovně stanovit do textu zákona, protože není zcela zřejmé, jak by tato 
povinnost měla být realizována a její splnění posuzováno. Navrhovatel by tak ponechal 
využití konzultačních mechanismů na dobrovolné bázi s návrhem příkladné podpory této 
praxe ze strany MD (školení, zviditelňování úspěšných případů a best practice apod.). 
E) Proces vyvlastnění 
Varianty navrhované v tomto věcném okruhu se vzájemně nevylučují. Jedná se o návrhy, 
jejichž cílem je zefektivnění a zkrácení procesu získávání pozemků potřebných k realizaci 
stavby investorem. Nejvhodnějším řešením se jeví varianta č. 3 (povolení liniové dopravní 
stavby jako závazné stanovisko pro vyvlastňovací řízení a zavedení institutu předčasného 
uvedení v držbu), která by měla přípravnou fázi výstavby zkrátit bez výrazných nákladů. 
Varianta č. 2 (oddělení řízení o vyvlastnění od řízení o náhradě za vyvlastnění, dvouinstančně 
pak projednávat pouze výši náhrady za vyvlastnění) může být obtížně implementovatelná z 
důvodu nutné zásadnější úpravy zákona o vyvlastnění. 
F) Oblast ochrany proti správnímu rozhodnutí 
Za nejefektivnější považuje navrhovatel Variantu  č. 2 spolu oběma jejími podvariantami, tj. 
podvariantou č. 2.1 i podvariantou č. 2.2. 
G) Další návrhy a opatření 
Náklady a přínosy těchto variant nelze kvůli nedostatku dat přesně kvantifikovat a porovnat. S 
pozitivní hodnotou rozdílu přínosů a nákladů vychází podvarianta č. 2.1 a varianta č. 4 (u 
varianty č. 4 se očekává celkově pokles výdajů na vynucené investice (bude budováno menší 
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množství sjezdů z dálnic apod.)). Varianta č. 3 je obtížně hodnotitelná, neboť není znám ani 
počet případů, při kterých došlo k jednání s negativními důsledky pro přípravnou či realizační 
fázi procesu výstavby. 
 
5. Implementace doporučené varianty a vynucování 
Zákon o liniových dopravních stavbách bude speciálně upravovat výstavbu liniových 
dopravních staveb a správní řízení předcházející vydání rozhodnutí, na jehož základě bude 
výstavba povolena, a související otázky. Zákon by byl lex specialis pro oblast liniových 
dopravních staveb – a to speciálním zákonem vůči stavebnímu zákonu, správnímu řádu, 
zákonu o vyvlastnění, zákonu o pozemních komunikacích, zákonu o drahách, zákonu o 
posuzování vlivů na životní prostředí, příp. dalším zákonům.  
Plán potřeb bude schvalován ve formě Přílohy k zákonu o liniových dopravních stavbách. 
Samotný text zákona o liniových dopravních stavbách ve své úvodní části stanoví, že 
výstavba sítě liniových dopravních staveb se provádí na základě Plánu potřeb, který je 
přílohou tohoto zákona. 
Obecně lze vycházet z toho, že základním orgánem státní správy pověřeným implementací 
ustanovení zákona o liniových dopravních stavbách by bylo Ministerstvo dopravy, doplněné 
v některých specifických oblastech Ministerstvem pro místní rozvoj, Ministerstvem životního 
prostředí či Ministerstvem spravedlnosti.  
Plán potřeb bude zpracováván také Ministerstvem dopravy na základě hodnocení typu 
současných Dopravních sektorových strategií, 2. fáze a konzultován s MMR tak, aby nedošlo 
ke konfliktům se záměry uvedenými v Politice územního rozvoje. Pro přijetí prvního Plánu 
potřeb se bude vycházet ze současného stavu schválené PÚR. 
Přijetí věcného záměru zákona o liniových dopravních stavbách si vyžádá novelizaci zejména 
následujících právních předpisů: zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, 
vodní a energetické infrastruktury, ve znění pozdějších předpisů; zákona č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů; zákona 
č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě (zákon 
o vyvlastnění), ve znění pozdějších předpisů; zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění 
pozdějších předpisů či zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších 
předpisů a některých dalších složkových zákonů, zejména zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně 
přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. 
Navrhuje se upravit v přechodných ustanoveních zákona o liniových dopravních stavbách, že 
podle dosavadních předpisů se dokončí všechna řízení týkající se liniových dopravních 
staveb, v nichž bylo vydáno pravomocné územní rozhodnutí (či podána žádost o územní 
rozhodnutí). I na tato řízení se však navrhuje aplikovat ustanovení zákona o liniových 
dopravních stavbách upravujících lhůtu šesti měsíců, v níž je povinen rozhodnout soud o 
podané správní žalobě, a to i když bude podle dosavadní právní úpravy k rozhodnutí příslušný 
krajský soud. Tato úprava respektuje právní zásadu, že v případě procesních právních 
předpisů se zásadně uplatňuje zásada nepravé retroaktivity, tedy že i na již zahájená řízení se 
aplikuje nová právní úprava. 
V konkrétní rovině je z hlediska implementace navrhované právní úpravy nezbytné, aby návrh 
upravil přechodné ustanovení, které poskytne časový prostor na transformaci, během nichž 
bude zajištěn přechod zaměstnanců, agendy a případná změna umístění úřadu. Tato doba by 
měla být nastavena tak, aby umožnila transformaci a zároveň eliminovala v maximální možné 
míře rizika s ní spojená.  
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V rámci RIA navrhujeme implementaci softwarového systému typu workflow, který by 
oprávněným osobám umožnil sledování celého předpřípravného a přípravného procesu 
výstavby liniových dopravních staveb (v návaznosti na existující systém JSIVV). Hlavním 
cílem tohoto návrhu je zvýšit transparentnost fázování povolovacího procesu. Zpracovatel 
předpokládá, že by zmiňovaný software obsahoval posloupnost všech kroků předpřípravné a 
přípravné fáze výstavby liniových dopravních staveb, jimž by příslušný, předem 
identifikovaný, subjekt přiřazoval datum započetí fáze (přijetí žádosti o územní řízení apod.) a 
datum ukončení fáze (např. vydání územního rozhodnutí). Po zavedení tohoto systému by tak 
všechny relevantní subjekty měly přehled o tom, v jaké fázi stavebního procesu se liniová 
dopravní stavba nachází a kde dochází k největším časovým prodlevám. Zapojení všech výše 
zmíněných subjektů do systému by navíc mohlo přinést další zrychlení celého 
předpřípravného a přípravného procesu výstavby, protože by díky zviditelnění fáze, v jaké se 
záměr nachází, byla zvýšena motivace subjektů konat. Dalším přínosem zavedení tohoto 
softwaru by byla možnost využít dat vložených do systému k detailnějším analýzám a 
případně k přezkumu účinnosti nového zákona o liniových dopravních stavbách. 
Předpokládáme, že administrativní náklady by byly velmi nízké, zadavatelé (investoři, 
úředníci) by pouze zadávali datum uskutečnění příslušného kroku do přednastaveného 
programu obsahujícího všechny kroky předpřípravného a přípravného procesu výstavby, tj. 
jednalo by se o několikaminutový úkon. Jelikož jde již o standardní řešení využívané 
v soukromé sféře a v některých případech i interně v rámci orgánů státní správy a 
samosprávy, měly by se náklady na nákup a instalaci zmíněného softwaru pohybovat jen 
v řádech jednotek milionů, což je ve srovnání s ostatními položkami této RIA částka velmi 
nízká.  
 
6. Přezkum účinnosti regulace 
Jako perioda přiměřená pro přezkum účinnosti implementovaných opatření a pro zhodnocení 
pokroku při dosahování cílů novelizace se doporučuje doba 3 let. Tato perioda je dostatečně 
dlouhá pro shromáždění dostatečného objemu dat relevantních pro přezkum účinnosti a 
podnětů od dotčených subjektů a zároveň dostatečně krátká tak, aby nedošlo k přehlcení 
velkým objemem podnětů a navrhovaných změn. Pro přezkum účinnosti zákona je 
doporučena především oblast přípravné fáze výstavby liniových dopravních staveb. 
Zpracovatel doporučuje sledovat následující ukazatele: délku integrovaného povolovacího 
řízení (na základě dat o podání žádosti a vydání rozhodnutí); délku vyvlastňovacích řízení a 
jejich počet; počet úspěšných odvolání a délku odvolacího řízení v případě zachování této 
možnosti ochrany před správním rozhodnutím; délku soudních řízení; reálnou dobu 
nezbytnou pro vydání závazných stanovisek dle jednotlivých vydávajících orgánů; stabilitu 
záměrů apod. 
Posuzováno by mělo být také to, zda je v případě vytvoření speciálního centrálního 
stavebního úřadu toto opatření účinné, tj. zda dochází k minimalizaci důsledků 
identifikovaných problémů. Obdobně v případě integrace je třeba sledovat, zda přínosy z 
tohoto opatření nejsou převáženy náklady ve formě značné rozsáhlosti vydávaného 
rozhodnutí a odtud plynoucí zvýšené pravděpodobnosti vzniku procesních chyb. 
 
7. Konzultace a zdroje dat 
V rámci zpracování RIA proběhly konzultace s dotčenými subjekty, které se ukázaly být 
klíčové pro identifikaci problému – MD, MMR, MŽP, obecné a speciální stavební úřady, 
SŽDC, ŘSD. Rovněž bylo při přípravě RIA využito materiálů poskytnutých Svazem 
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průmyslu a dopravy a ARI a konzultace proběhly také se zástupci Svazu podnikatelů ve 
stavebnictví a právními poradci. Na základě všech konzultací byly navrženy varianty, které 
byly opět konzultovány s relevantními institucemi a právními experty, aby zpracovatel ověřil, 
zda jsou navrhované varianty reálné. 
 

8. Seznam zkratek 
DOSS   Dotčený orgán státní správy 
DSP   Dokumentace pro stavební povolení 
DÚR   Dokumentace pro územní rozhodnutí 
HPH   Hrubá přidaná hodnota 
JSIVV   Jednotný systém informací ve výstavbě 
KÚ   Krajský úřad 
MD    Ministerstvo dopravy 
MO   Ministerstvo obrany 
MPO    Ministerstvo průmyslu a obchodu 
MS   Ministerstvo spravedlnosti 
MV   Ministerstvo vnitra 
MZ   Ministerstvo zemědělství 
MŽP    Ministerstvo životního prostředí 
NKÚ   Nejvyšší kontrolní úřad 
NSS   Nejvyšší správní soud 
OP   Operační program 
ORP   Obec s rozšířenou působností 
PSP    Poslanecká sněmovna Parlamentu 
PÚR   Politika územního rozvoje 
ŘSD   Ředitelství silnic a dálnic 
SFDI   Státní fond dopravní infrastruktury 
SŽDC   Správa železničních dopravních cest 
ÚČSM   Územně členěné statutární město 
ÚP   Územní plán 
ZÚR   Zásady územního rozvoje 
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B. Způsob promítnutí navrhovaného věcného řešení do právního řádu 
 

1. Základní zásady, smysl a účel věcného záměru 
V důsledku značných zpoždění a problémům při přípravě a realizaci staveb dopravní 
infrastruktury se jeví jako nezbytné uvažovat o změnách v této oblasti, která by vedla 
k usnadnění a urychlení celého procesu přípravy a následně i výstavby dopravní 
infrastruktury. 
Návrh věcného záměru zákona je inspirován a vychází z německé právní úpravy. Důvodem je 
skutečnost, že německý právní řád je poměrně blízký svou koncepcí českému právnímu řádu 
a dále, že německá právní úprava je zavedena, vyzkoušena a funguje již několik desetiletí. 
Návrh však respektuje a plně reflektuje reálný kontext České republiky, a to jak po stránce 
legislativní, tak po stránce geografické a ekonomické. Cílem návrhu je proto provést pouze 
takové legislativní zásahy, které budou ve vztahu k realizaci liniových dopravních staveb 
znamenat urychlení a zjednodušení tohoto procesu, aniž by současně bylo nutné provádět 
hluboké systémové změny, které by se nutně musely dotýkat všech záměrů podléhajících 
územnímu plánování a územnímu a stavebnímu řízení. Největší pozornost je z tohoto důvodu 
soustředěna na zásadní změny v procesu posuzování vlivů na životní prostředí, územního a 
stavebního řízení a zvláště pak na jejich vzájemné propojení. V těchto fázích je totiž možné 
vyčlenit úpravu příslušných procesů ve vztahu k liniovým dopravním stavbám a podřadit jí 
režimu odlišnému od „běžných“ záměrů.       
Ve Spolkové republice Německo spadá výstavba významných rychlostních komunikací, 
dálnic, do výhradní působnosti spolku, tedy federace. Proces výstavby dálnic se řídí 
následujícími zákony: 

• Zákon o výstavbě spolkových dálkových silnic - Gesetz über den Ausbau der 
Bundesfernstraßen (Fernstraßenausbaugesetz - FStrAbG) ze dne 30. června 1971, 
Fernstraßenausbaugesetz ve znění publikovaném dne 20. ledna 2005 (BGBl. I S. 201), ve 
znění změn dle čl. 12 zákona ze dne 9. prosince 2006 (BGBl. I S. 2833) (dále jen „Zákon 
o výstavbě spolkových dálkových silnic“); 

•  Zákon o spolkových komunikacích pro dálkovou dopravu - Bundesfernstraßengesetz 
(FStrG) ze dne 6. srpna 1953, Bundesfernstraßengesetz ve znění publikovaném dne 28. 
června 2007 (BGBl. I S. 1206), naposledy změněný čl. 7 zákona ze dne 31. května 2013 
(BGBl. I S. 1388) (dále jen „Zákon o spolkových komunikacích pro dálkovou 
dopravu“); 

• Subsidiárně se použije také Správní řád - Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG) ze dne 
25. května 1976, Verwaltungsverfahrensgesetz ve znění publikovaném dne 23. ledna 2003 
(BGBl. I S. 102), naposledy změněný čl. 3 zákona ze dne 25. července 2013 (BGBl. I S. 
2749) (dále jen „Německý správní řád“) 

 
Koncepce 
Zákon o výstavbě spolkových dálkových silnic upravuje koncepci výstavby dálnic. Na 
základě zákona o výstavbě spolkových dálnic předkládá vláda spolkovému sněmu Plán 
potřeb. Plán potřeb je schvalován ve formě zákona. Součástí přípravy návrhu zákona, kterým 
se schvaluje plán potřeb, je provedení SEA. Vytyčení plánů v Plánu potřeb je závazné pro 
následné vytyčení trasy liniové stavby a řízení o schválení plánu. 
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Plán potřeb je každých pět let přezkoumáván spolkovým Ministerstvem dopravy, stavby a 
městského rozvoje a je posuzováno, zda není třeba Plán potřeb upravit vzhledem k vývoji 
dopravy. Plán potřeb je zejména přezkoumáván s ohledem na územní plánování, ochranu 
životního prostředí a městskou výstavbu. Plán potřeb je upravován zákonem. Spolkové 
Ministerstvo dopravy, stavby a městského rozvoje jednou ročně podává spolkovému 
parlamentu zprávy o průběhu výstavby spolkových dálnic. 
Německá legislativa je přitom postavena na 3 základních principech. Jedná se konkrétně o 
následující principy: 
 
Speciální zákon  
Zákon o spolkových komunikacích pro dálkovou dopravu obsahuje speciální úpravu 
správního řízení, které předchází výstavbě konkrétních projektů. K Zákonu o spolkových 
komunikacích pro dálkovou dopravu se uplatní subsidiárně Německý správní řád, neboť 
řízení o schválení plánu se ve Spolkové republice Německo neomezuje pouze na výstavbu 
dálnic, nýbrž se jedná o typizovaný druh správního řízení.  
 
Jediné řízení 
Zákon o spolkových komunikacích pro dálkovou dopravu upravuje speciální řízení, tzv. řízení 
o schválení plánu, jehož výsledkem je vydání jediného rozhodnutí nahrazující všechna ostatní 
rozhodnutí, která by byla v případě běžné výstavby nezbytná. K vydání tohoto jediného 
rozhodnutí podávají dotčené subjekty svá stanoviska. Cílem není vynechání ostatních úřadů 
z rozhodování, nýbrž maximální koncentrace všech připomínek do jednoho řízení a tím i jeho 
zefektivnění. 
V průběhu řízení o schválení plánu probíhá posuzování vlivů na životní prostředí (EIA), jsou 
zpracovávány posudky a vyžadována stanoviska od dotčených orgánů, probíhá slyšení, jsou 
podávány námitky a připomínky. Výsledkem řízení je schválení plánu (tj. de facto územní 
rozhodnutí) – povolení, které se vypořádává se všemi podanými námitkami a připomínkami, 
vychází z předložených posudků a stanovisek. Schválení plánu obsahuje a nahrazuje veškerá 
povolení a rozhodnutí v běžných případech nutná pro zahájení výstavby. Opravným 
prostředkem proti rozhodnutí v řízení o schválení plánu je správní žaloba. Po schválení plánu 
a provedení majetkoprávního vypořádání k nemovitostem, přes něž prochází liniová stavba, je 
již bez dalšího možné přistoupit k realizaci výstavby.  
 
Jediný úřad 
Řízení o schválení plánu je vedeno na spolkové úrovni a vede jej jediný úřad, a to spolkové 
ministerstvo dopravy, stavby a městského rozvoje, které jeho provedením pověřuje ústřední 
úřady (ministerstva) jednotlivých spolkových zemí. Fakticky tak řízení vedou zemská 
ministerstva jednotlivých spolkových zemí, a to pro celou trasy zamýšlené liniové stavby na 
území dané spolkové země. Tato delegace je dána federalistickou povahou Spolkové 
republiky Německo a lze ji pro účely použití řízení v České republice zcela vynechat. K řízení 
o schválení plánu je vždy příslušný centrální úřad dané spolkové země s celozemskou 
působností.  
Smysl a účel věcného záměru spočívá ve sjednocení, zjednodušení, zrychlení a zkvalitnění 
výkonu státní správy ve věcech posuzování vlivů na životní prostředí, územního plánování, 
územního řízení, stavebního řádu a vyvlastnění v případě vybraných liniových staveb, tedy v 
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případě stavby dálnic, silnic I. třídy a železnic - kategorie drah celostátních i regionálních a 
všech staveb a zařízení s nimi souvisejících (např. křížení a napojení na jiné kategorie silnic a 
drah, přeložky technické infrastruktury, retenční nádrže, odvodnění, protihlukové stěny apod.) 
(dále jen „liniové dopravní stavby“). Tyto liniové stavby představují strategickou národní 
dopravní infrastrukturu, která je nezbytná pro zabezpečení udržitelného rozvoje celé České 
republiky, konkurenceschopnost z mezinárodního hlediska a pro zajištění bezpečnosti státu. 
Tyto liniové stavby by byly proto v novém zákoně označeny jako veřejně prospěšné stavby. 
Vzhledem k technickým a na ně navazujícím odlišnostem v právní úpravě realizace staveb 
vodní dopravní infrastruktury se navrhuje ponechat úpravu této oblasti mimo rámec 
navrhovaného zákona.  
Po vzoru německé právní úpravy věcný záměr předpokládá vytvoření specializovaného 
stavebního úřadu na ústřední úrovni, který by pro specifický případ výstavby liniových staveb 
měl výlučnou příslušnost k vydání jediného povolení, na jehož základě bude probíhat stavba 
liniových staveb a ve kterém by byly integrovány plány, povolení, stanoviska a souhlasy 
vydané doposud příslušnými úřady na úseku posuzování vlivů na životní prostředí, územního 
plánování a řízení a stavebního řádu s přesahy do vyvlastňovacího řízení. 
Provádění územního a stavebního řízení bude koncentrováno do jednoho řízení před 
specializovaným ústředním úřadem zřízeným při Ministerstvu dopravy (již dnes existující 
speciální stavební úřad). Provádění posouzení vlivů na životní prostředí (EIA) se však 
navrhuje ponechat v kompetenci Ministerstva životního prostředí, a to zejména s ohledem na 
dlouhodobě zavedenou specializaci MŽP na tuto činnost, jejíž přesun na MD se nejeví jako 
efektivní. Výsledkem řízení o povolení liniové dopravní stavby bude jediné rozhodnutí, které 
bude v sobě integrovat územní rozhodnutí, případně územní souhlas, stavební povolení, 
integrované povolení, povolení na základě vodoprávního řízení, řízení dle zákona o ochraně 
přírody a krajiny a další řízení dle složkových zákonů. Ke zvážení je integrace řízení dle 
atomového a horního zákona. Tento úřad by byl příslušný pro území celé České republiky, a 
tedy teoreticky pro celou délku liniové stavby by tedy postačovalo toto jediné povolení. 
Věcný záměr však předpokládá, že úřad nemusí vést řízení o povolení liniové stavby nutně 
vždy pro celou délku liniové stavby. Úsek, pro který má být vedeno zvláštní řízení upravené 
navrhovaným zákonem o liniových stavbách bude vymezen v žádosti o vydání rozhodnutí o 
povolení liniové stavby a bude tedy stejně jako dosud v kompetenci investorských organizací 
(ŘSD a SŽDC) určit konkrétní úsek a jeho délku. Pokud tedy existují rozdíly v rozpracování a 
rozestavěnosti jednotlivých úseků liniové stavby, není zde pochopitelně důvod vést celé 
komplexní řízení pro všechny tyto úseky. Úseky liniové stavby, pro něž je nutné realizovat 
pouze některé fáze řízení (chybí již např. pouze stavební povolení), nebudou do žádosti o 
vydání rozhodnutí o povolení liniové stavby zahrnuty a je možné pro ně vést „standardní“ 
řízení podle obecné právní úpravy. Na tuto skutečnost budou také pamatovat přechodná 
ustanovení navrhovaného zákona, která tento postup výslovně upraví.  
Ke stanovení, pro které úseky je potřeba řízení o povolení liniové stavby vést, bude sloužit 
proces Trasování. Předmětem Trasování bude zejména výběr z několika možných variant 
vedení dané trasy. Výsledek Trasování, který nebude mít formu samostatného správního 
rozhodnutí, bude konkretizovat záměry uvedené v Plánu potřeb, u nichž má dojít k podání 
žádosti o povolení dopravní liniové stavby. To bude platit pro nové záměry dnes neuvedené 
v zásadách územního rozvoje, u nichž bude Plán potřeb pro liniové dopravní stavby 
nahrazovat povinnost pořizovat zásady územního rozvoje. V případě záměrů, které již dnes 
jsou zahrnuty v zásadách územního rozvoje, se Trasování dle přechodných ustanovení 
navrhovaného zákona provádět nebude. Výsledek Trasování bude představovat interně 
závazný podklad, tj. podklad závazný pro žadatele ve vztahu k následnému podání žádosti o 
vydání rozhodnutí o povolení liniové stavby.  
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Návrh má přispět ke zvýšení efektivity a rychlosti výstavby liniových staveb, zvýšení odborné 
úrovně, profesionality a nestrannosti rozhodování tím, že integruje výkon agend v rámci 
jednoho speciálního úřadu. V neposlední řadě také povede ke snížení nákladů souvisejících 
s výstavbou liniových staveb, a to zejména v důsledku eliminace plurality povolovacích řízení 
na liniové stavby, následného urychlení povolovacího řízení a zamezení zbytných průtahů 
v průběhu těchto řízení i v průběhu samotné výstavby liniové stavby. Integrace oborových 
činností v rámci jednotného úřadu umožní zvýšit požadavky na kvalifikaci úředních osob a 
zintenzivnit metodické a dohledové činnosti uvnitř soustavy. 
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2. Přehled dotčených právních předpisů 
Navrhovaná řešení podstatným způsobem mění proces plánování a povolování dopravních 
liniových staveb.  
 
Dotčené právní předpisy upravující oblast plánování a povolování dopravních liniových 
staveb: 

• Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů 

• Zákon č. 266/1994 Sb., o drahách, ve znění pozdějších předpisů 

• Zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické 
infrastruktury, ve znění pozdějších předpisů 

• Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých 
souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších 
předpisů 

• Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve 
znění pozdějších předpisů 

• Zákon č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke 
stavbě (zákon o vyvlastnění), ve znění pozdějších předpisů 

• Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů 

• Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů 

• Zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů 

• Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů  

• Zákon č. 104/2000 Sb., o Státním fondu dopravní infrastruktury o změně zákona č. 
171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na 
jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů, 
ve znění pozdějších předpisů 

 
Evropská legislativa, jejíž ustanovení jsou povinně implementována do českého 
právního řádu 

• Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/92/EU ze dne 13. prosince 2011 o 
posuzování některých veřejných a soukromých záměrů na životní prostředí 

• Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/42/ES ze dne 27. června 2001 o 
posuzování vlivů některých plánů a programů na životní prostředí 

• Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1315/2013 o hlavních směrech Unie 
pro rozvoj transevropské dopravní sítě a o zrušení rozhodnutí č. 661/2010/EU 
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3. Popis věcného řešení 
 

3.1 Vymezení základních pojmů 
 
Nový zákon zásadně operuje s dlouhodobě zažitou terminologií. S ohledem na navrhované 
změny se vyskytuje několik nových pojmů: 

 
Liniové dopravní  
stavby  znamená dopravní stavby dálnic, silnic I. třídy a železnic - 

 kategorie drah celostátních i regionálních a všech staveb a 
 zařízení s nimi souvisejících (např. křížení a napojení na jiné 
 kategorie silnic a drah, přeložky technické infrastruktury, 
 retenční nádrže, odvodnění, protihlukové stěny apod.). 

Trasování  činnost prováděná Ministerstvem dopravy v součinnosti s úřady 
 územního plánování před samotným řízením o povolení 
 jednotlivých liniových staveb, při které dochází 
 k podrobnějšímu návrhu trasy liniové stavby určených 
 v zásadách územního rozvoje jako koridor. 

Řízení o  
povolení liniové stavby  jediné správní řízení v celém procesu výstavby či 

rekonstrukce/modernizace liniových staveb, jehož výsledkem je 
vydání rozhodnutí o povolení liniové stavby 

Rozhodnutí o   
povolení liniové stavby jediné rozhodnutí, které ve vztahu k liniové stavbě v sobě 

integruje územní rozhodnutí, resp. územní souhlas a stavební 
povolení 

Plán potřeb příloha zákona o liniových dopravních stavbách obsahující 
seznam záměrů výstavby nových či rozšíření stávajících 
Liniových dopravních staveb s označením míry potřebnosti 
daného záměru buď jako záměru s „naléhavou potřebou“ nebo 
jako záměru s „další potřebou“ 

 
 

3.2  Předmět úpravy - Zákon o liniových dopravních stavbách 
Zákon o liniových stavbách bude komplexně upravovat výstavbu liniových staveb a správní 
řízení předcházející vydání rozhodnutí, na jehož základě bude výstavba povolena a související 
otázky.  
Zákon by byl lex specialis pro oblast liniových staveb – a to speciálním zákonem vůči 
stavebnímu zákonu, správnímu řádu, zákonu o vyvlastnění, zákonu o pozemních 
komunikacích, zákonu o drahách, zákonu o posuzování vlivů na životní prostředí a dalším 
zákonům, viz kapitola 2 výše. Tyto zákony by se aplikovaly pouze v případě, že by zákon 
předpokládaný tímto věcným záměrem neobsahoval zvláštní úpravu, resp. nevylučoval 
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použití konkrétních ustanovení těchto zákonů. V důsledku přijetí zákona předpokládaného 
tímto věcným záměrem by došlo ke zrušení některých zákonů a převzetí jejich materie do 
zákona předpokládaného tímto věcným záměrem (např. zákon o urychlení výstavby dopravní 
infrastruktury). Došlo by tak k odstranění některých nejasností či duplicit, zejména pak v 
otázkách vyvlastnění a náhrad za vyvlastnění, které by byly v zákoně předpokládaném tímto 
věcným záměrem upraveny komplexně. 
 

3.3  Zavedení Plánu potřeb a na něj navazující změny legislativní úpravy 
financování dopravní infrastruktury 

 
3.3.1 Německá právní úprava Plánu potřeb – základní charakteristika 
Zákon o výstavbě spolkových dálkových silnic upravuje koncepci výstavby dálnic. Na 
základě zákona o výstavbě spolkových dálnic předkládá vláda Spolkovému sněmu a Spolkové 
radě Plán potřeb (něm. Bedarfsplan). Plán potřeb je schvalován ve formě zákona. Součástí 
přípravy návrhu zákona, kterým se schvaluje Plán potřeb, je provedení SEA. Vytyčení plánů 
v Plánu potřeb je závazné pro následné vytyčení trasy liniové stavby a řízení o schválení 
plánu. 
Plán potřeb je každých pět let přezkoumáván spolkovým Ministerstvem dopravy, stavby a 
městského rozvoje a je posuzováno, zda není třeba Plán potřeb upravit vzhledem k vývoji 
dopravy. Plán potřeb je zejména přezkoumáván s ohledem na územní plánování, ochranu 
životního prostředí a městskou výstavbu. Plán potřeb může být měněn pouze zákonem. 
Spolkové Ministerstvo dopravy, stavby a městského rozvoje jednou ročně podává 
Spolkovému sněmu zprávy o průběhu výstavby spolkových dálnic. 
Plán potřeb pro spolkové dálnice byl v SRN zaveden jako nástroj plánování výstavby 
dopravní infrastruktury zejména z toho důvodu, že finanční možnosti státního rozpočtu od 
počátku nedostačovaly k realizaci všech plánovaných záměrů v oblasti výstavby dopravní 
infrastruktury a bylo tedy nutné stanovit priority výstavby.14 Jedním z nejdůležitějších prvků 
Plánu potřeb tak je stanovení míry potřebnosti jednotlivých tam uvedených záměrů. Záměry 
jsou podle stupně potřebnosti děleny na dvě základní skupiny: 

- záměry s označením „naléhavá potřeba“ (něm. vordringlicher Bedarf) a 
- záměry s označením „další potřeba“ (něm. weiterer Bedarf).  

Podle dosavadních zkušeností z německé praxe dochází, až na zcela ojedinělé výjimky, 
k realizaci výlučně těch záměrů, které jsou v Plánu potřeb označeny jako záměry s naléhavou 
potřebou.15  
Je vhodné také doplnit, že legislativní předloha Plánu potřeb je obsažena v rozsahově širším 
plánovacím dokumentu, kterým je tzv. Bundesverkehrwegeplan („BVWP“). V současné době 
je v SRN účinný BVWP ze dne 2. 7. 2003 platný pro období do roku 2015.16 BVWP je 
schvalován vládou SRN a jednou z částí BVWP je také Plán potřeb pro spolkové silnice. 

                                                 
14 Srov. k tomu KROMER, Michael In MÜLLER/SCHULZ. Bundesfernstraßengesetz mit 
Bundesfernstraßenmautgesetz. Kommentar. 2. vydání. Mnichov: C.H. Beck, 2013, s. 7, m. č. 26. 
15 KROMER, Michael In MÜLLER/SCHULZ. Bundesfernstraßengesetz mit Bundesfernstraßenmautgesetz. 
Kommentar. 2. vydání. Mnichov: C.H. Beck, 2013, s. 8, m. č. 27. 
16 Dostupné zde: 
http://www.bmvi.de/SharedDocs/DE/Anlage/VerkehrUndMobilitaet/Schiene/2003/bundesverkehrswege-plan-
2003-beschluss-der-bundesregierung-vom-02-juli-2003.pdf?__blob=publicationFile 
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V rámci schvalovacího procesu BVWP na úrovni spolkové vlády probíhá také obligatorní 
posouzení záměru SEA.17 Následně je tento Plán potřeb předložen německému Spolkovému 
sněmu a německé Spolkové radě ke schválení a teprve po ukončení zákonodárného procesu 
nabývá Plán potřeb formu právní normy na úrovni zákona v podobě přílohy k Zákonu o 
výstavbě spolkových dálkových silnic.18 
  
3.3.2 Důvody pro zavedení Plánu potřeb jako nástroje plánování dopravní 
infrastruktury v podobě zákona 
Česká republika dlouhodobě postrádá stabilní strategické plánování výstavby dopravní 
infrastruktury. Dochází k častým změnám a zejména k příliš častému vytváření nových 
koncepčních plánovacích materiálů, jejichž životnost však bývá začasté omezena v důsledku 
střídání politických reprezentací. Neexistuje žádný legislativní nástroj, který by zabezpečoval 
alespoň relativní stabilizaci strategie výstavby dopravní infrastruktury. Současné plánování 
výstavby dopravní infrastruktury také postrádá odborně provedenou prioritizaci mezi 
jednotlivými záměry, jež by koncipovala realizaci jednotlivých záměrů v posloupnosti podle 
toho, které záměry jsou v daném plánovacím a v daném rozpočtovém období nejvíce 
potřebné. Především pak ale dosud nebyla vytvořena žádná legislativní ani funkční provazba 
mezi obsahem strategických plánovacích dokumentů a financováním výstavby dopravní 
infrastruktury.      
Po vzoru právní úpravy v SRN se proto navrhuje zakotvení Plánu potřeb ve formě přílohy 
k zákonu o liniových dopravních stavbách, který bude obsahovat seznam záměrů výstavby 
nových a rozšíření stávajících dopravních liniových staveb s jejich základním vymezením, 
s odstupňováním míry naléhavosti potřeby u jednotlivých záměrů a který bude zejména 
legislativně provázán s právní úpravou financování dopravní infrastruktury v zákoně č. 
104/2000 Sb., o Státním fondu dopravní infrastruktury a o změně zákona č. 171/1991 Sb., o 
působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu 
národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších 
předpisů. 
 
3.3.3 Definice dopravní liniové stavby pro účely zákona o dopravních liniových stavbách 
Samotný text zákona o dopravních liniových stavbách ve své úvodní části pro své účely 
definuje dopravní liniovou stavbu jako dálnice a silnice I. třídy, a to pomocí legislativního 
odkazu na ustanovení § 4 a § 5 odst. 2 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve 
znění pozdějších předpisů a dráhy celostátní a dráhy regionální, a to pomocí legislativního 
odkazu na ustanovení § 3 odst. 1 písm. a) a písm. b) zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve 
znění pozdějších předpisů. Zákon současně stanoví, že součástí dopravní liniové stavby jsou 
vždy i všechny stavby a zařízení s nimi související (např. křížení a napojení na jiné kategorie 
silnic a drah, přeložky technické infrastruktury, retenční nádrže, odvodnění, protihlukové 
stěny apod.).  
Zákon dále stanoví, že dopravní liniové stavby jsou veřejně prospěšnými stavbami.  
 

                                                 
17 SAUTHOFF Michael, WITTING, Berthold In MÜLLER/SCHULZ. Bundesfernstraßengesetz mit 
Bundesfernstraßenmautgesetz. Kommentar. 2. vydání. Mnichov: C.H. Beck, 2013, s. 343, m. č. 8 a násl. 
18 Blíže viz zde: http://www.bmvi.de/SharedDocs/DE/Artikel/UI/bundesverkehrswegeplan-2003.html?nn=35978 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/RACK9QES4JL7)



 

 57 

3.3.4 Úprava Plánu potřeb v zákoně o dopravních liniových stavbách 
Plán potřeb bude představovat Přílohu č. 1 k zákonu o dopravních liniových stavbách. 
Samotný text zákona o dopravních liniových stavbách ve své úvodní části stanoví, že 
výstavba sítě liniových dopravních staveb se provádí na základě Plánu potřeb, který je 
přílohou tohoto zákona.  
Zákon dále stanoví, že Plán potřeb určuje, u kterých záměrů je dána naléhavá potřeba a u 
kterých záměrů je dána další potřeba. 
Navrhuje se rovněž převzetí ustanovení § 1 odst. 2 věta druhá německého Zákona o výstavbě 
spolkových dálkových silnic, které stanoví, že určení stupně potřeby19 záměru v Plánu potřeb 
je závazné pro Trasování a pro rozhodnutí o povolení dopravní liniové stavby. Hlavním 
účelem německé právní úpravy je totiž zamezit nepřípustnému „plánovaní do zásoby“ (něm. 
Vorratsplanung)20, což je stav, kdy je podána žádost o povolení liniové stavby aniž by pro její 
realizaci existovala naléhavá potřeba a aniž by bylo zabezpečeno její financování a aniž by se 
počítalo s její následně plynule navazující realizací. V takovém případě by totiž mohlo dojít 
k neefektivnímu vynakládání veřejných prostředků, zejména pokud jde o přípravu nákladné 
projektové dokumentace, aniž by proto v daném časovém období existovala skutečná potřeba. 
Nicméně, toto rozdělení zcela nebrání ani plánování a následné realizaci záměrů označených 
jako „další potřeba“ a ani realizaci záměrů v Plánu potřeb vůbec neuvedených. Platí ale, že 
v případě, kdy je navrhován záměr, který není označen jako záměr s naléhavou potřebou, 
musí být v rámci procesu trasování a i následně v řízení o povolení takové stavby prokázána 
potřebnost takového záměru a prokázání potřebnosti je následně i předmětem eventuálního 
přezkumu povolení v rámci správního soudnictví.21 
Zákon dále stanoví, že návrh Plánu potřeb připravuje Ministerstvo dopravy po provedení 
konzultace s Ministerstvem pro místní rozvoj. Od okamžiku schválení prvního Plánu potřeb 
dojde k úpravě tvorby Politiky územního rozvoje tak, že nově již PÚR nebude obsahovat 
záměry obsažené v Plánu potřeb. S ohledem na to se předpokládá, že k návrhu Plánu potřeb 
po jeho schválení vládou a před předložením Poslanecké sněmovně k němu bude prováděna 
SEA. Pro přijetí prvního Plánu potřeb se předpokládá, že bude vycházet ze současného stavu 
schválené PÚR, kde již byla SEA při jejím přijetí provedena, a tedy u prvního Plánu potřeb se 
SEA nepředpokládá, ledaže by došlo k významnému odchýlení od schválené PÚR. 
Zákon výslovně stanoví, že ve vztahu k liniovým dopravním stavbám bude Plán potřeb 
nahrazovat povinnost pořídit územně plánovací dokumentaci ve vztahu k liniovým dopravním 
stavbám. Tato úprava tak naváže a dále rozšíří úpravu již dnes obsaženou v ustanovení § 18 
odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve 
znění pozdějších předpisů („Stavební zákon“), jež již dnes umožňuje v nezastavěném území 
umisťovat stavby, zařízení a jiná opatření pro veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu 
bez ohledu na to, zda jsou uvedeny v zásadách územního rozvoje. Zákon o liniových 
dopravních stavbách tuto možnost dále výslovně rozšíří i na zastavěné území a zastavitelné 
plochy.  
Zákon dále po vzoru německé právní úpravy výslovně stanoví, že u záměrů uvedených 
v Plánu potřeb může, v návaznosti na shora uvedené nahrazení územně plánovací 

                                                 
19 Má se na mysli stanovení naléhavé a stanovení další potřeby u každého jednotlivého záměru. 
20 Srov. KROMER, Michael In MÜLLER/SCHULZ. Bundesfernstraßengesetz mit 
Bundesfernstraßenmautgesetz. Kommentar. 2. vydání. Mnichov: C.H. Beck, 2013, s. 8, m. č. 27. 
21 SAUTHOFF Michael, WITTING, Berthold In MÜLLER/SCHULZ. Bundesfernstraßengesetz mit 
Bundesfernstraßenmautgesetz. Kommentar. 2. vydání. Mnichov: C.H. Beck, 2013, s. 346, m. č. 15. 
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dokumentace Plánem potřeb, být bez dalšího přistoupeno k trasování a následně k podání 
žádosti o povolení liniové dopravní stavby. 
Zákon dále po vzoru současného ustanovení § 31 odst. 4 Stavebního zákona stanoví, že 
v oblasti liniových dopravních staveb je Plán potřeb závazný pro pořizování a vydávání zásad 
územního rozvoje, územních plánů, regulačních plánů a pro rozhodování v území.  
V přechodných ustanoveních zákona bude stanoveno, že u záměrů uvedených v Plánu potřeb, 
které jsou současně již uvedené ve stávajících zásadách územního rozvoje, se trasování 
neprovádí.           
Zákon dále stanoví, že vždy po uplynutí pěti let od nabytí účinnosti zákona, kterým byl 
schválen Plán potřeb (Plán potřeb bude schvalován na neurčitou dobu) provádí Ministerstvo 
dopravy analýzu aktuálnosti Plánu potřeb, a to zejména s přihlédnutím k vývoji územního 
plánování, stavu ochrany životního prostředí a vývoji městské výstavby. Přezkum aktuálnosti 
bude prováděn na základě konzultací s Ministerstvem pro místní rozvoj, Ministerstvem 
životního prostředí, Ministerstvem financí, krajskými úřady, ŘSD a SŽDC. Výsledkem 
přezkumu bude zpráva, kterou bude Ministerstvo dopravy podávat vládě ke schválení, příp. ke 
vzetí na vědomí. Přezkum nebude mít podobu správního řízení a jeho výsledkem nebude 
správní rozhodnutí. Výsledkem přezkumu bude podle situace buď zjištění, že Plán potřeb není 
potřebné novelizovat anebo naopak zjištění, že je potřeba zahájit legislativní proces směřující 
k úpravě Plánu potřeb, a to na základě důvodů uvedených ve zprávě. Úprava Plánu potřeb 
bude možná výlučně formou novely zákona o liniových dopravních stavbách, a to změnou 
jeho Přílohy č. 1. Tím bude výrazně posílena stabilita plánování dopravních liniových staveb, 
jelikož ke změně Plánu potřeb bude vždy nutné dosažení potřebné většiny v obou komorách 
Parlamentu ČR. 
Plán potřeb by tedy měl být připraven vždy tak, aby byla zabezpečena jeho předpokládaná 
aktuálnost minimálně po dobu pěti následujících let, a to zejména pokud jde o vymezení 
naléhavé a další potřeby realizace jednotlivých záměrů a dále také s přihlédnutím k výhledu 
financování dopravní infrastruktury na období následujících pěti let. 
Zákon dále stanoví, že Ministerstvo dopravy podává každý rok Poslanecké sněmovně zprávu 
o postupu výstavby sítě dopravních liniových staveb podle stavu k 31. prosinci předchozího 
roku. 
 
3.3.5 Obsahové náležitosti Plánu potřeb 
Plán potřeb bude obsahovat seznam záměrů v oblasti liniových dopravních staveb rozdělený 
na dvě základní skupiny, a to na dopravní liniové stavby v oblasti silniční dopravy a dopravní 
liniové stavby v oblasti železniční dopravy. 
Dále budou v rámci výše uvedených skupin záměry rozděleny podle toho, zda jde o výstavbu 
nových liniových staveb, či zda jde o rozšíření či obnovu stávajících liniových staveb. 
Plán potřeb bude obsahovat pouze textovou část a nikoli již grafické znázornění koridorů u 
jednotlivých záměrů. 
U každého záměru budou uvedeny následující charakteristiky: 

- označení koridoru v podobě dnes uváděné v PÚR (např. D3, R49, VR1, ŽD 3 
apod.); 

- označení kategorie pozemní komunikace (dálnice, silnice I. třídy), resp. dráhy 
(dráha celostátní, dráha regionální); 
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- označení úseku, a to v podobě dvou koncových bodů úseku a několika bodů 
uprostřed koridoru, v závislosti na délce úseku dvou nebo tří bodů (např. Praha–
Tábor–České Budějovice-Dolní Třebonín); 

- uvedení předpokládané přibližné délky úseku; 
- určení stupně potřeby daného záměru, a to uvedením stupně potřeby „naléhavá 

potřeba“, nebo uvedením stupně potřeby „další potřeba“; 
- uvedení stavu realizace záměru („před řízením o povolení“, „probíhá řízení o 

povolení“, „ve výstavbě“). 
Z praktických důvodů a po vzoru německé právní úpravy se nenavrhuje uvádět tyto obsahové 
náležitosti přímo v textu zákona o liniových dopravních stavbách. Zákon však stanoví, že 
povinnou náležitostí Plánu potřeb je vždy uvedení stupně potřeby záměru. 
Rozlišení záměrů na záměry s naléhavou potřebou a záměrů s další potřebou by mělo probíhat 
na základě analýzy porovnání nákladů a přínosů daného záměru, na základě plánování 
výstavby sítě dopravní infrastruktury jako celku a na základě zvážení stupně rozpracovanosti 
jednotlivých záměrů ve vztahu k plánovaným investicím do výstavby dopravní infrastruktury. 
Důvod, proč budou v Plánu potřeb uváděny i záměry s označením další potřeba je zejména 
záměr vytvořit Plán potřeb v co nejkomplexnější podobě, aby byl dlouhodobě použitelný i 
v budoucím období, tj. aby bylo možno v případě postupující realizace výstavby pouze změnit 
u některých záměrů jejich stupeň potřebnosti z další potřeby nově na potřebu naléhavou. 
Záměry, u nichž je uveden stupeň potřebnosti „další potřeba“ tak by tak měly mít přednost 
před záměry v Plánu potřeb vůbec neuvedenými. 
 
3.3.6 Provázání Plánu potřeb na právní úpravu financování dopravní infrastruktury 
Zákon o dopravních liniových stavbách bude dále novelizovat zákon č. 104/2000 Sb., o 
Státním fondu dopravní infrastruktury o změně zákona č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů 
České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku 
České republiky, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů („Zákon o 
SFDI“), a to následujícím způsobem. 
V návaznosti na nově schvalovaný Plán potřeb, jehož aktuálnost bude předpokládána 
minimálně na dobu pěti let, dojde také k úpravě ustanovení § 5a odst. 2 Zákona o SFDI, kde 
bude nově stanoveno, že SFDI předkládá spolu s návrhem rozpočtu střednědobý výhled na 
období 5 let bezprostředně následujících po roce, na který je předkládán rozpočet Fondu. 
Prodloužení doby, na níž je sestavován střednědobý výhled logicky navazuje na úpravu Plánu 
potřeb, který má být sestavován primárně s výhledem rovněž na dobu pěti let. 
Zde je vhodné zdůraznit, že rovněž německá úprava v Zákoně o výstavbě spolkových 
dálkových silnic počítá vedle Plánu potřeb i s pětiletými plány výstavby silnic (něm. 
Straßenbaupläne), které sestavuje Spolkové ministerstvo dopravy za účelem realizace 
výstavby podle Plánu potřeb. Tyto pětileté plány jsou pak přímo navázány na ustanovení 
zákona o financování výstavby silnic22 a obsahují příjmy a výdaje spojené s výstavbou silnic. 
Základním příjmem pro financování dopravní infrastruktury je přitom podle tohoto zákona, 
obdobně jako v ČR, výnos z daně z minerálních olejů.  

                                                 
22 Straßenbaufinanzierungsgesetz in der im Bundesgesetzblatt Teil III, Gliederungsnummer 912-3, 
veröffentlichten bereinigten Fassung, das zuletzt durch Artikel 285 der Verordnung vom 31. Oktober 2006 
(BGBl. I S. 2407) geändert worden ist (Straßenbaufinanzierungsgesetz). 
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Dále bude v novém ustanovení § 4 Zákona o SFDI stanoveno, že určitý minimální podíl 
(stanovený zejména s ohledem na dnešní realitu a zároveň i budoucí potřebu, kolik % 
rozpočtu SFDI je směřováno do výstavby a modernizací liniových staveb a kolik procent do 
údržby a oprav) příjmu rozpočtu SFDI uvedeného v ustanovení § 4 odst. 1 písm. c) Zákona o 
SFDI, tj. podíl z výnosu spotřební daně z minerálních olejů, může být použit pouze 
k financování výstavby záměrů, u nichž je podle přílohy zvláštního zákona, tj. podle Plánu 
potřeb jako přílohy zákona o liniových dopravních stavbách uvedeno označení „naléhavá 
potřeba“. Dále bude stanoveno, že takto vázané prostředky mohou být použity na financování 
jiných záměrů či jiných výdajů fondu pouze s předchozím souhlasem Hospodářského výboru 
Poslanecké sněmovny. 
Shora uvedeným komplexním provázáním institutu Plánu potřeb a popsaných změn v právní 
úpravě financování dopravní infrastruktury bude dosaženo vyšší míry stability financování 
nejdůležitějších záměrů v oblasti dopravních liniových staveb. Podkladem pro novou úpravu 
financování přitom bude nově dokument schvalovaný v podobě zákona, tj. Plán potřeb, který 
bude reflektovat široký konsenzus dosažený v rámci zákonodárného procesu a u něhož bude 
tím pádem dán předpoklad mnohem vyšší pravděpodobnosti dlouhodobé stability, než jak je 
tomu u dnes přijímaných dokumentů pouze na úrovni vlády, či dokonce jen dokumentů 
rezortních.   
 
3.3.7 Soudní kontrola Plánu potřeb 
Jakožto právní předpis na úrovni zákona bude Plán potřeb přezkoumatelný pouze v řízení 
před Ústavním soudem ve smyslu ustanovení § 64 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, 
ve znění pozdějších předpisů. Předkladatel zde vychází ze závěrů německé doktríny, že 
fakticky přichází přezkum ústavnosti Plánu potřeb do úvahy pouze co do otázky, zda je 
stanovení stupně potřebnosti u jednotlivých záměrů vůbec věcně odůvodněno, tj. o rozpor 
s ústavním pořádkem může jít pouze tehdy, pokud pro uvedení záměru v Plánu potřeb 
neexistuje objektivně a zjevně vůbec žádné odůvodnění.23  
Navrhované řešení je v souladu s výše judikaturou Ústavního soudu České republiky (nálezy 
Ústavního soudu České republiky Pl.ÚS 24/04 ze dne 28. 6. 2005 a Pl.ÚS 24/08 ze dne 17. 3. 
2009), jelikož liniové stavby by neoznačoval apriori jako stavby ve veřejném zájmu, ale toliko 
jako veřejně prospěšné stavby dopravní infrastruktury podléhající coby významné dopravní 
liniové stavby zvláštnímu režimu. Veřejný zájem bude předmětem posouzení dle obecných 
pravidel v rámci navrhovaného zvláštního řízení. Zvláštní režim, který by se na tyto stavby 
vztahoval, nijak nekrátí práva na účast v řízení a na soudní přezkum. 
Pokud jde o otázku obecnosti právního předpisu, již Ústavní soud České republiky analyzoval 
např. v nálezech Pl. ÚS 55/2000 a Pl. ÚS 12/02, zákon o liniových dopravních stavbách, jak 
jej uvažuje věcný záměr, by neupravoval jedinečný případ, a nevybočoval by tak z jednoho ze 
základních materiálních znaků pojmu zákona, jímž je obecnost. Stanovení okruhu zvláště 
významných a z povahy věci komplikovaných liniových staveb podléhajících zvláštnímu 
procesnímu režimu přílohou zákona není v rozporu s požadavkem obecnosti zákona, když 
podřízením zvláštnímu režimu nedochází k nahrazení žádné typicky správní činnosti (jako 
např. zvážení existence veřejného zájmu) činností zákonodárce.  
Nutno rovněž podtrhnout, že zařazením záměru do Plánu potřeb, ať už u něj bude uvedený 
jakýkoli stupeň potřebnosti, nevzniká právní povinnost realizovat takový záměr, tj. nevzniká 
právní povinnost zahájit správní řízení ohledně daného záměru. To ve skutečnosti ani dobře 
                                                 
23 SAUTHOFF Michael, WITTING, Berthold In MÜLLER/SCHULZ. Bundesfernstraßengesetz mit 
Bundesfernstraßenmautgesetz. Kommentar. 2. vydání. Mnichov: C.H. Beck, 2013, s. 346, m. č. 16. 
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možné, protože Plán potřeb není koncipován natolik detailně, aby pouze na jeho základě 
mohlo automaticky následovat podání žádosti o povolení liniové stavby. 
 

3.4  Jednotlivé fáze realizace liniové stavby podle navrhovaného zákona 
 
Po vzoru německé právní úpravy se jako krok přímo navazující na uvedení záměru v Plánu 
potřeb navrhuje provedení Trasování, a to se shora uvedenou výjimkou, že se Trasování 
nebude provádět u záměrů již dnes obsažených ve schválených zásadách územního rozvoje. 
Cílem Trasování je konkretizovat záměr realizace liniové stavby a provést prvotní srovnání 
variant liniové stavby pro účely návazného posouzení vlivů na životní prostředí. Trasování 
nebude mít podobu správního řízení a jeho výsledkem nebude správní rozhodnutí. Výsledek 
Trasování bude mít pouze vnitřní závaznost pro podání žádosti o povolení liniové stavby a 
pro posouzení vlivů na životní prostředí prováděného v rámci řízení o povolení liniové 
stavby. Trasování bude provádět speciální úřad s celostátní působností zřízený při 
Ministerstvu dopravy v součinnosti s příslušnými orgány územní samosprávy. Trasování 
nebude mít povahu opatření obecné povahy, ale svou povahou se bude nejvíce blížit dnešní 
úpravě územní studie jakožto územně plánovacího podkladu dle Stavebního zákona. 
Závěrečnou fázi přípravy záměru liniové stavby představuje řízení o povolení liniové stavby. 
K tomuto řízení bude mít výlučnou příslušnost specializovaný úřad s celostátní působností 
zřízený při Ministerstvu dopravy s výjimkou provedení posouzení vlivů na životní prostředí 
(EIA), které bude i nadále provádět MŽP. Toto řízení bude integrovat posouzení vlivů záměru 
na životní prostředí (EIA) a územní a stavební řízení a jeho výsledkem bude správní 
rozhodnutí – rozhodnutí o povolení liniové stavby, které proto bude v sobě zahrnovat závazné 
stanovisko o posouzení vlivů na životní prostředí, územní rozhodnutí, resp. územní souhlas i 
stavební povolení. Pro oblast liniových staveb bude mít k provedení posouzení vlivů na 
životní prostředí výlučnou příslušnost Ministerstvo životního prostředí, jakožto ústřední orgán 
státní správy s celostátní působností a s potřebnou mírou kompetencí a specializace pro danou 
oblast. Důvodem pro toto legislativní opatření je též předpoklad, že na úrovni ústředních 
orgánů státní správy bude lépe probíhat komunikace a součinnost v míře potřebné 
k efektivnímu a rychlému navázání na povolovací řízení.  
Na vydání rozhodnutí o povolení liniové stavby, nebudou-li získány pozemky a stavby pro 
realizaci liniové stavby dobrovolným odkupem od vlastníků, bude navazovat případné 
vyvlastňovací řízení, které bude pro oblast liniových staveb vykazovat určité odchylky 
v právní úpravě. Majetkoprávní vypořádání nemovitých věcí, na nichž se má liniová stavba 
nacházet nebude podmínkou pro podání žádosti o povolení liniové dopravní stavby. Speciální 
vyvlastňovacím úřadem ve věcech liniových staveb bude Ministerstvo dopravy, které bude 
schopno vyvlastňovací řízení v návaznosti na provedené řízení o povolení liniové stavby 
provést nejrychleji a nejefektivněji. Rozhodnutí o povolení liniové stavby bude po vzoru 
německé právní úpravy představovat ve vztahu k prokázání veřejného zájmu ve 
vyvlastňovacím řízení závazný právní názor, že na povolené liniové stavbě je veřejný zájem. 
Tím také dojde k odstranění současné ne zcela vhodné právní úpravy, která připouští, že 
ačkoli je v územním a stavebním řízení za účasti vlastníků dotčených pozemků rozhodnuto, 
že stavba může vést přes dané pozemky, resp. nemovité věci, následně je znovu nutné ve 
vyvlastňovacím řízení prokazovat veřejný zájem na vyvlastnění.  
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3.4.1 Jediné správní řízení a jediné správní rozhodnutí 
Zákon o liniových stavbách bude obsahovat zvláštní úpravu jediného správního řízení, jehož 
výsledkem bude vydání jediného společného a konečného rozhodnutí potřebného pro 
výstavbu liniových staveb – toto rozhodnutí bude obsahovat dle dnešní terminologie územní 
rozhodnutí a stavební povolení. Dále bude v sobě zahrnovat integrované povolení, povolení 
na základě vodoprávního řízení, řízení dle zákona o ochraně přírody a krajiny a další řízení 
dle složkových zákonů. Ke zvážení je integrace řízení dle atomového a horního zákona. 
V tomto směru však nejde o zcela nový prvek v české legislativě. Nutno totiž zdůraznit, že již 
dnes obsahuje úprava v §94a zák. č. 183/2006 sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů („Stavební zákon“) tzv. společné řízení a tzv. 
společné rozhodnutí, které integruje územní rozhodnutí a stavební povolení. Rovněž spojení 
územního řízení s posuzováním vlivů na životní prostředí je v současnosti upraveno §91 
Stavebního zákona, byť se navrhuje novelou zákona o posuzování vlivů na životní prostředí 
vypustit, avšak bez konkrétního podrobného odůvodnění. V tomto jediném řízení bude moci 
každý dotčený subjekt/dotčené obce/dotčené kraje/veřejnost/občanská sdružení uplatnit 
námitky, které budou vypořádány v konečném rozhodnutí, a další subjekty budou moci 
podávat připomínky. Zákon o liniových stavbách na tyto legislativní tendence naváže, 
prohloubí je, upraví je specificky pro potřeby nejvýznamnějších liniových staveb 
celorepublikového významu. Dojde tak ke koncentraci vyjádření, souhlasů, 
námitek/připomínek atp. do jediného řízení. Tato právní konstrukce má navíc tu výhodu, že 
pro oblast liniových staveb odstraňuje stávající legislativní problémy, které vyvolaly tzv. 
infringement Evropské Komise vedený kvůli transpozičnímu deficitu vůči směrnici 
Evropského parlamentu a Rady 2011/92/EU ze dne 13. prosince 2011 o posuzování vlivů 
některých veřejných a soukromých záměrů na životní prostředí. Zákon o liniových stavbách 
totiž zamezí pomocí konstrukce jediného řízení možným změnám záměru během navazujících 
povolovacích řízení (typicky územního a stavebního řízení), resp. mezi procesem EIA a 
navazujícími řízeními. Navrhovaný zákon umožní účast veřejnosti ve větší míře než současná 
kritizovaná právní úprava (omezená možnost účasti v navazujících povolovacích řízeních), 
když však současně výrazně zefektivní proces vypořádání námitek a připomínek ze strany 
veřejnosti, stejně jako řízení o opravných prostředcích a jeho vliv na realizaci záměru 
v předpokládaných termínech. 
Návrh však nepočítá s tím, že by obecné stavební úřady mohly do řízení vstupovat svými 
závaznými stanovisky. Závazná stanoviska budou moci v řízení o povolení liniové dopravní 
stavby vydávat pouze dotčené orgány státní správy dnes vydávající závazná stanoviska dle 
zvláštních složkových zákonů. Tzv. složkové orgány totiž chrání zvláštní zájmy upravené 
v jednotlivých složkových zákonech. To však neplatí pro obecné stavební úřady na úrovni 
obcí, resp. krajů. Umožnění vydávání závazných stanovisek obecným stavebním úřadům by 
bylo v přímém rozporu se smyslem a účelem navrhované zvláštní úpravy povolování 
nejdůležitějších liniových dopravních staveb nadregionálního významu. Tato úprava má totiž 
právě směřovat k centralizaci tohoto řízení a zamezit prosazování ryze lokálních zájmů, které 
výrazně zvyšují neefektivitu v procesu realizace dopravní infrastruktury v České republice. 
Obecné stavební úřady tak budou plnit funkci kooperační, kdy budou provádět vyvěšování 
oznámení na úředních deskách, shromažďovat připomínky a námitky účastníků řízení a 
dotčené veřejnosti s tím, že budou moci vyslovit nezávazné stanovisko ohledně způsobu 
vypořádání těchto námitek a připomínek. Právně závazné vypořádání námitek však bude 
výlučně v kompetenci speciálního stavebního úřadu při MD, který řízení povede.    
Proti rozhodnutí bude moci každý dotčený subjekt/dotčené obce/dotčené kraje/občanská 
sdružení, jež podaly námitky či připomínky ve správním řízení, podat správní žalobu, a to, 
stejně jako je tomu v případě německé právní úpravy, k Nejvyššímu správnímu soudu. I zde 
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se počítá u soudního přezkumu s použitím definice tzv. dotčené veřejnosti, jak je navrhována 
v novele zákona o posuzování vlivů na životní prostředí ze strany Ministerstva životního 
prostředí v reakci na výše uvedený infringement Evropské komise ve vztahu k EIA. Důvod, 
proč není, v souladu s německou právní úpravou, navrhovaná možnost použití opravných 
prostředků v rámci správního řízení je zejména skutečnost, že o povolení liniové stavby bude 
rozhodovat specializovaný úřad na úrovni ústředního orgánu. Jakýkoli opravný prostředek 
v rámci správního řízení, v tomto případě tedy rozklad ve smyslu správního řádu se nejeví být 
efektivním prostředkem ochrany subjektivních práv a dotčených zájmů účastníků (těžko si lze 
představit, že o opravném prostředku proti rozhodnutí specializovaného úřadu na úrovni 
ústředního orgánu státní správy v takto komplexní problematice bude způsobilý kvalifikovaně 
rozhodnout jiný jemu nadřízený správní orgán - v tomto případě ministr), avšak zcela 
nepochybně celý proces povolování liniové stavby prodlouží a tedy i prodraží. Konstrukce 
„klasického“ řízení o opravných prostředcích ve smyslu správního řádu by tak šla proti 
smyslu koncepce efektivní regulace povolování liniových staveb. Nelze také v žádném 
případě konstatovat, že by v situaci, kdy bude účastníkům poskytnuta plnohodnotná obrana 
jejich práv na úrovni správního soudnictví, mohlo dojít ke zkrácení práv dotčených 
subjektů.24 Správní žaloba zásadně nebude mít odkladný účinek, jako je tomu v současnosti. 
Po vzoru německé předlohy a v souladu s obecnou úpravou v § 73 odst. 2 zákona č. 150/2002 
Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů („SŘS“) bude pak možnost přiznání 
odkladného účinku podmíněna odůvodněným návrhem žalobce. Smyslem a účelem této 
konstrukce je zachování ochrany práv účastníků při současném zefektivnění realizace 
výstavby liniových staveb. Za účelem urychlení zahájení výstavby, zákon předpokládaný 
tímto věcným záměrem stanoví maximální lhůtu pro vydání rozhodnutí o podané správní 
žalobě, a to na 90 dnů, jak je již stanoveno v zákoně o urychlení výstavby dopravní 
infrastruktury. Zákon předpokládaný tímto věcným záměrem také vyloučí uplatnění odvolání 
a přezkumného řízení dle správního řádu – třetí nezainteresované subjekty nebudou moci 
rozhodnutí napadat.  
Důvodem, proč bude k podání žaloby příslušný Nejvyšší správní soud, a nikoli krajské soudy, 
je snaha o urychlení procesu realizace liniové stavby při co možná největším zachování 
ochrany práv dotčených subjektů. V tomto směru je nutné poukázat také na nález Ústavního 
soudu ze dne 29.9.2010, sp. zn. Pl. ÚS 33/09, v němž Ústavní soud konstatoval, že 
dvouinstančnost řízení je garantována pouze pro řízení trestní. V případě ostatních řízení 
takové právo garantováno není. Dalším důvodem navrhované úpravy je také skutečnost, že 
v případě liniových staveb se bude jednat o projekty celorepublikového významu se 
zásadními a dlouhotrvajícími dopady. Z tohoto důvodu by také pro rozhodování o správní 
žalobě proti rozhodnutí o liniové stavbě měl být příslušný soud „celorepublikového 
významu“, tedy Nejvyšší správní soud.  
Nutno však zdůraznit, že koncepce jediného řízení a jediného rozhodnutí nijak nepopírá 
potřebu rozfázovat celý průběh řízení. Koncepce věcného záměru tedy plně respektuje a 
reflektuje skutečnost, že v různých fázích realizace liniových staveb probíhá jiný proces 
posuzování vlivů na životní prostředí a že jsou v těchto fázích zohledňovány rozdílné 
skutečnosti a okolnosti. Věcný záměr se tedy nijak nedotýká samotné logické návaznosti 
jednotlivých procesů v rámci realizace liniových staveb, když jeho cílem je koncentrovat tyto 
procesy do kompaktního řízení, které zabrání neefektivnímu opakování účasti veřejnosti a 
vznášení jejich námitek a připomínek a opakovanému používání opravných prostředků 
v průběhu schvalování jednoho a toho samého záměru. Nelze opomenout, že je to právě 
roztříštěnost a neúplná návaznost jednotlivých fází řízení, která v současné právní úpravě 
                                                 
24 V českém právním řádu by navíc nešlo o první obdobnou situaci, když je podobné řešení použito ve věcech 
volebních a dalších řízeních upravených SŘS.  
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vyvolala tzv. infringement ze strany Komise (viz shora), když taková úprava v rozporu 
s unijní úpravou umožňuje změnu záměru v navazujících řízeních a ve snaze alespoň částečně 
urychlit proces povolování se dostává do rozporu s požadavkem účasti veřejnosti na řízení.     
Správní řízení o povolení liniové stavby bude probíhat za splnění následujících zásad: 
 
3.4.2 Zákaz provádění změn v dotčených plochách od okamžiku vyvěšení záměrů 
veřejnou vyhláškou v rámci řízení o povolení liniové stavby nebo od okamžiku, od 
kterého je dotčeným osobám dána možnost do záměru (žádosti) nahlížet 
Od okamžiku zveřejnění navrhovaného záměru veřejnou vyhláškou v rámci řízení o povolení 
liniové stavby, příp. od okamžiku, od kterého je dotčeným osobám umožněno do záměru 
(žádosti) nahlížet, vznikne zákonná stavební uzávěra na území, kterého se týká řízení o 
povolení liniové stavby. Tato se nevztahuje na změny, které byly reálně zahájeny a povoleny 
v souladu s právními předpisy před vyvěšením záměrů veřejnou vyhláškou. Zákaz může trvat 
nejdéle 4 roky, a jsou-li vlastníci omezeni déle než 4 roky, tak mají právo na finanční 
kompenzaci. Po uplynutí 4 let mají právo požadovat, aby stát koupil jejich pozemky dotčené 
vyvěšeným záměrem, a pokud nedojde k dohodě, mohou vlastníci požadovat vyvlastnění 
svých vlastnických práv ve prospěch státu. Výjimku ze zákazu může udělit pouze 
Ministerstvo dopravy jako speciální stavební úřad, pokud tomu nebrání vážný veřejný zájem.  
 
3.4.3 Před samotným vyvěšením záměru v řízení o povolení liniové stavby může 
Ministerstvo dopravy stanovit vyhláškou na dobu 2 let území, které je předmětem 
záměru 
Na toto území se vztahuje stavební uzávěra podobně jako na území podle předchozího bodu. 
Lhůta platnosti stavební uzávěry může být v odůvodněných případech prodloužena až na 
dobu 4 let. Dojde-li ke stanovení území, které má být dotčeno řízením o povolení liniové 
stavby, vyhláškou, v rámci řízení o povolení liniové stavby pozbývá stavební závěra platnosti 
okamžikem vyvěšení záměru v řízení o povolení liniové stavby. Je-li stavební uzávěrou 
postiženo v obou případech stejné území, doba stavební uzávěry podle tohoto bodu se 
započítává do 4 leté lhůty dle bodu výše. Výjimku ze zákazu může udělit pouze Ministerstvo 
dopravy, pokud tomu nebrání veřejný zájem. Tato úprava bude navazovat na obecnou úpravu 
stavební uzávěry jako standardního právního institutu obsaženého dnes v § 97 a násl. 
Stavebního zákona a bude mít tedy právní formu opatření obecné povahy. 
 
3.4.4 Na dotčené plochy vymezené záměrem má stát od okamžiku vyvěšení záměru 
v řízení o povolení liniové stavby předkupní právo 
Od okamžiku vyvěšení záměru vzniká státu zákonné předkupní právo na pozemky stanovené 
v plánu. Tato úprava v podstatě navazuje na již v současnosti existující předkupní právo 
k pozemkům dle §101 stavebního zákona pro veřejně prospěšné stavby určené územním 
plánem nebo regulačním plánem. 
 
3.4.5 V případě stavby křižovatek či železničních přejezdů, nadjezdů, podjezdů a 
zastávek nebo jiným formám připojení k liniovým stavbám nesou náklady na tuto 
výstavbu subjekty, které jejich výstavbu požadují 
Bude-li obec nebo jiný subjekt požadovat stavbu křižovatky, železničních přejezdů, nadjezdů, 
podjezdů a zastávek nebo jinou formu připojení k liniové stavbě nad rámec nezbytný a 
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předem vymezený v rozhodnutí o povolení liniové stavby, ponesou tyto náklady na jejich 
výstavbu. Cílem této úpravy je redukce nákladů spojených s nadměrným umisťováním 
křižovatek a sjezdů k liniovým stavbám a jejich efektivnější rozvržení. Rozdělení nákladů na 
výstavbu křižovatek a sjezdů bude upraveno při samotném rozhodování o povolení liniové 
stavby. O zřízení nových křižovatek a jejich změnách se rozhoduje v rámci řízení o povolení 
liniové stavby. 
 
3.4.6 Vlastníci a další dotčené osoby jsou povinni strpět provádění přípravných prací 
(měření, průzkum půdy, podzemních vod, ostatní přípravné práce) v rámci trasování a 
přípravy výstavby liniových staveb 
Za účelem maximální efektivity povolování výstavby liniových staveb a s ohledem na časté 
obstrukce, bránící výstavbě staveb ve veřejném zájmu, budou dotčené osoby (vlastníci a 
uživatelé pozemků dotčených plánem) povinni strpět provádění přípravných prací (měření, 
průzkum půdy, podzemních vod, ostatní přípravné práce) v rámci trasování a přípravy 
výstavby liniových staveb, a to po předchozím oznámení. Vznikne-li v důsledku provádění 
přípravných prací dotčené osobě škoda, má tato osoba právo na finanční kompenzaci. Stejně 
tak dojde-li v důsledku výstavby liniových staveb k zrušení či přerušení připojení nebo 
přístupu osob k přilehlým pozemkům nebo je v důsledku zrušení či přerušení připojení nebo 
přístupu ohrožena ekonomická existence závodu v blízkosti liniové stavby, má takováto 
osoba, příp. vlastník závodu právo na poskytnutí přiměřené náhrady, případně na finanční 
kompenzaci. 
 
3.4.7 Stavby a změny liniových staveb lze provádět pouze na základě rozhodnutí o 
povolení liniové stavby  
Jakékoli stavby a změny (rekonstrukce/modernizace) liniových staveb lze provádět pouze na 
základě rozhodnutí o povolení liniové stavby, které je vydáváno v řízení o povolení liniové 
stavby, přičemž změna takového rozhodnutí je schvalována opětovně v dalším takovém 
správním řízení. Záměr o změně liniových dopravních stav je zveřejněn a vyvěšen 
v dotčených obcích. K záměru se vyjadřují dotčení vlastníci, sdružení ochrany přírody a jiná 
sdružení zasazující se o ochranu životního prostředí. K veřejnou vyhláškou vyvěšenému 
záměru o povolení liniové stavby je možno podávat námitky do 2 týdnů ode dne jeho 
vyvěšení. 
 
3.4.8 Spolupráce speciálního stavebního úřadu s obecnými stavebními úřady 
Navrhuje se, aby speciální stavební úřad (Ministerstvo dopravy) bylo úřadem vydávajícím 
rozhodnutí o povolení liniové stavby, ale na druhé straně se předpokládá součinnost obecných 
stavebních úřadů v řízení o rozhodnutí o povolení liniové stavby. Zapojení se předpokládá při 
vyvěšování záměrů na úředních deskách v místech navrhovaných liniových staveb a dále při 
provádění ústních jednáních a shromažďování námitek účastníků a připomínek od veřejnosti. 
Příslušný obecný stavební úřad podá své stanovisko k projednaným námitkám a připomínkám 
do 1 měsíce po uzavření projednání námitek a postoupí je Ministerstvu dopravy, a to včetně 
záměru, stanovisek orgánů, stanovisek sdružení a nevyřízených námitek. V této fázi nedojde 
k vydání správního rozhodnutí. Stanovisko obecného stavebního úřadu není závazné vůči 
třetím osobám, nelze jej napadnout ve správním řízení ani ve správním soudnictví a je pouze 
interně závazné. Tento postup sice není v České republice zcela obvyklý, avšak jde o klíčovou 
konstrukci v celém procesu, protože není na jedné straně možné zachovat stávající model, kdy 
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o liniové stavbě rozhoduje několik samostatných orgánů územní samosprávy v separátních 
řízení, avšak na druhé straně není ani realizovatelné, aby Ministerstvo dopravy provádělo 
doručování oznámení, jejich veřejné vyhlášení a provádělo ústní projednání námitek a 
připomínek. V tomto směru proto bude navrhovaná úprava počítat se vzájemnou součinností 
ústředních a místních orgánů podobně, jako je tomu i v jiných případech, např. při organizaci 
voleb do Poslanecké sněmovny. Tento přístup rovněž plně vychází z německé právní úpravy a 
zavedené praxe.  
 
3.4.9 Realizace záměru musí být zahájena do 10 let od nabytí právní moci, jinak 
rozhodnutí pozbyde platnosti – může být prodlouženo Ministerstvem dopravy nejvýše o 
5 let 
V zájmu zachování aktuality vydaného rozhodnutí o povolení liniové stavby, ale zároveň 
s přihlédnutím k omezeným finančním možnostem státu se navrhuje, že výstavba schválené 
liniové stavby musí být zahájena do 10 let od nabytí právní moci rozhodnutí o povolení 
liniové stavby. Za zahájení realizace záměru se považuje jakákoliv navenek identifikovatelná 
činnost většího než drobného významu směřující k uskutečnění záměru schváleného 
rozhodnutím o povolení liniové stavby. 
Tato lhůta může být v odůvodněných případech prodloužena Ministerstvem dopravy nejvýše 
o dalších 5 let. 
 
3.4.10 V řízení o správní žalobě nepovedou podstatné nedostatky při zvážení či porušení 
právních předpisů o řízení či formě k zrušení rozhodnutí o povolení liniové stavby, 
pokud mohou být odstraněny doplněním rozhodnutí nebo doplňkovým řízením o 
povolení liniové stavby.  
Toto opatření zabrání formalistickým obstrukcím plánované výstavby liniových staveb, 
přičemž zásadní připomínky budou vzaty v potaz a přezkum správního rozhodnutí bude 
zachován. Mohou-li být nedostatky při zvážení či porušení právních předpisů o řízení či 
formě zhojeny doplněním rozhodnutí nebo provedením doplňkového správního řízení o 
povolení liniové stavby, nařídí soud ve svém rozhodnutí doplnění napadeného rozhodnutí či 
provedení doplňkového správního řízení k odstranění vad rozhodnutí. V tomto směru také 
dojde k úpravě ustanovení § 78 SŘS, které již dnes v odstavci 2 umožňuje soudu za určitých 
okolností změnit napadené rozhodnutí. Tato úprava není v českém právním řádu nová, když 
lze poukázat na úpravu v zákoně o místním referendu či v zákoně o svobodném přístupu 
k informacím. 
Zákon dále stanoví, že soud se musí vždy vypořádat se všemi body podané správní žaloby bez 
ohledu na to, jak o této žalobě rozhodne.  
 
3.4.11 Po vydání rozhodnutí o povolení liniové stavby a v případě, že je nutné zahájit 
neprodleně práce a vlastník odmítá přenechat potřebné pozemky dohodou, může 
vyvlastňovací úřad uvést předběžně žadatele o povolení liniové stavby v držbu  
Toto ustanovení podpoří větší efektivitu a rychlost výstavby liniových staveb. Zejména pak 
zabrání nákladným průtahům výstavby liniové stavby v případě sporů s vlastníky pozemků. 
Vzhledem k tomu, že pozemky budou již určeny v rozhodnutí o povolení liniové stavby 
k vyvlastnění pro účely výstavby liniové stavby, není v případě institutu předčasného uvedení 
v držbu nutné čekat na výsledek vyvlastňovacího řízení a stavební práce mohou být 
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neprodleně zahájeny, bez zbytečných a nákladných průtahů. Navrhovaná právní konstrukce 
po vzoru německé právní úpravy předpokládá, že ačkoli není součástí řízení o vydání 
rozhodnutí o povolení liniové stavby i samotné vyvlastňovací řízení, jelikož takové 
individuální řízení by celý proces výrazně zpomalilo, představuje rozhodnutí o povolení 
liniové stavby ve vztahu k vyvlastnění konkrétních pozemků závazný právní názor pro 
vyvlastňovací úřad, který musí být následně promítnut do rozhodnutí o vyvlastnění. Pokud 
následně vlastník nebo držitel pozemku odmítá převést držbu na základě dohody pod 
podmínkou úhrady úplné náhrady za vyvlastnění, pak může vyvlastňovací úřad uvést na návrh 
žadatele předběžně v držbu. V návrhu musí žadatel uvést stavební práce, které mají být po 
předběžném uvedení v držbu na pozemku prováděny. Před vydáním rozhodnutí o předběžném 
uvedení v držbu proběhne nejpozději do šesti týdnů od doručení návrhu na předběžné uvedení 
v držbu před vyvlastňovacím úřadem ústní jednání za účasti vlastníka/držitele pozemku a 
žadatele. Rozhodnutí o předběžném uvedení v držbu musí být vydáno nejpozději do dvou 
týdnů od ústního projednání návrhu. Počátek účinnosti předběžného uvedení v držbu, který 
nesmí nastat později než dva týdny od doručení rozhodnutí, určí v rozhodnutí vyvlastňovací 
úřad. Žadatel může následně na pozemku provádět práce vymezené v návrhu na předběžné 
uvedení v držbu. V rozhodnutí bude také stanoveno, zda a v jaké výši náleží vlastníkovi 
pozemku náhrada za majetkovou újmu způsobenou předběžným uvedením žadatele v držbu, 
avšak pouze ve výši přesahující náhradu za vyvlastnění či omezení vlastnického práva. 
V případě zrušení rozhodnutí o povolení liniové stavby bude rozhodnuto o zrušení 
předběžného uvedení v držbu a žadatel o povolení liniové stavby je povinen nahradit 
vlastníkovi pozemku škodu způsobenou předběžným uvedením v držbu. 
Proti rozhodnutí o předběžném uvedení v držbu je možné podat správní žalobu, která zásadně 
nemá odkladný účinek. Odkladný účinek je možné přiznat pouze na návrh a pouze za 
podmínek stanovených v § 73 SŘS.  
Vymezení pozemku v rozhodnutí o povolení liniové stavby je, obdobně jako územní 
rozhodnutí v současnosti, dostatečným prokázáním veřejného zájmu a po vydání rozhodnutí o 
povolení liniové stavby je přípustné vyvlastnění dotčeného pozemku za náhradu, pokud je to 
nutné k realizaci schváleného nebo povoleného záměru. 
 
3.4.12 Přechodná ustanovení 
Navrhuje se upravit v přechodných ustanoveních zákona o liniových stavbách, že podle 
dosavadních předpisů se dokončí všechna řízení týkající se liniových staveb, v nichž bylo 
vydáno pravomocné územní rozhodnutí. I na tato řízení se však navrhuje aplikovat ustanovení 
zákona o liniových stavbách upravujících lhůtu šesti měsíců, v níž je povinen rozhodnout 
soud o podané správní žalobě, a to i když bude podle dosavadní právní úpravy k rozhodnutí 
příslušný krajský soud. Tato úprava respektuje právní zásadu, že v případě procesních 
právních předpisů se zásadně uplatňuje zásada nepravé retroaktivity, tedy že i na již zahájená 
řízení se aplikuje nová právní úprava. 
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4. Způsob promítnutí věcného řešení do právního řádu 
 
Nové právní předpisy: 

• Zákon o liniových dopravních stavbách 
 
Právní předpisy dotčené změnou: 

• Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých 
souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších 
předpisů 

• Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve 
znění pozdějších předpisů 

• Zákon č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke 
stavbě (zákon o vyvlastnění), ve znění pozdějších předpisů 

• Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů 

• Zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů 

• Zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické 
infrastruktury, ve znění pozdějších předpisů 
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5. Zhodnocení souladu navrhovaného řešení s ústavním pořádkem, s 
mezinárodními smlouvami, jimiž je ČR vázána, a se závazky vyplývajícími 
pro ČR z členství v EU 

 
5.1 Zhodnocení souladu navrhovaného řešení s ústavním pořádkem 
Navrhované řešení je v souladu s ústavním pořádkem České republiky. Z právních předpisů, 
které jsou součástí ústavního pořádku České republiky, se na upravovanou oblast vztahují 
ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a Listina 
základních práv a svobod, vyhlášená Usnesením předsednictva ČNR č. 2/1993 Sb. jako 
součást ústavního pořádku České republiky, ve znění ústavního zákona č. 162/1998 Sb. 
Z ustanovení Ústavy mají k upravované oblasti vztah zejména články 1, 2, 79 a 105, 
z ustanovení Listiny základních práv a svobod pak zejména články 1, 2, 4, 11, 35 a 36.  
Věcný záměr navrhuje provedení organizačních a kompetenčních změn v rámci exekutivy a 
jako takový se pohybuje v mezích hlavy třetí Ústavy České republiky. Podle čl. 79 Ústavy lze 
zřídit ministerstva a jiné správní úřady a stanovit (případně změnit) jejich působnost stanovit 
pouze zákonem. Tento požadavek věcný záměr splňuje. Z hlediska garancí profesionality a 
nestrannosti výkonu veřejné správy, které akcentuje i Ústavní soud, přináší věcný záměr 
zlepšení stávající situace, když centralizuje rozhodování o liniových stavbách u jednoho 
správního úřadu, který působí (ve většině případů) mimo místo, kudy má liniová stavba vést. 
Pokud jde o zvláštní úpravu řízení týkající se povolování vybraných staveb, navrhované 
úpravy se dotýkají nálezy Ústavního soudu České republiky Pl.ÚS 24/04 ze dne 28. 6. 2005 a 
Pl.ÚS 24/08 ze dne 17. 3. 2009. Z uvedených nálezů (týkajících se vodní cesty Labe a letiště 
Ruzyně) vyplývá, že nelze zákonem deklarovat existenci veřejného zájmu, resp. označit 
konkrétní stavby jako stavby „ve veřejném zájmu“. Zmíněný zákaz vyplývá zejména 
z principů dělby moci a soudní ochrany. 
Navrhované řešení je v souladu s výše citovanou judikaturou Ústavního soudu České 
republiky, jelikož liniové stavby by neoznačoval apriori jako stavby ve veřejném zájmu, ale 
toliko jako veřejně prospěšné stavby dopravní infrastruktury podléhající coby významné 
dopravní liniové stavby zvláštnímu režimu. Veřejný zájem bude předmětem posouzení dle 
obecných pravidel v rámci navrhovaného zvláštního řízení. Zvláštní režim, který by se na tyto 
stavby vztahoval, nijak nekrátí práva na účast v řízení a na soudní přezkum. 
Pokud jde o otázku obecnosti právního předpisu, již Ústavní soud České republiky analyzoval 
např. v nálezech Pl. ÚS 55/2000 a Pl. ÚS 12/02, zákon o liniových dopravních stavbách, jak 
jej uvažuje věcný záměr, by neupravoval jedinečný případ, a vybočoval tak z jednoho ze 
základních materiálních znaků pojmu zákona, jímž je obecnost. Stanovení okruhu zvláště 
významných a z povahy věci komplikovaných liniových staveb podléhajících zvláštnímu 
procesnímu režimu přílohou zákona není v rozporu s požadavkem obecnosti zákona, když 
podřízením zvláštnímu režimu nedochází k nahrazení žádné typicky správní činnosti (jako 
např. zvážení existence veřejného zájmu) činností zákonodárce. 
Návrh věcného záměru zavádí nový institut vyvlastňovacího práva – tzv. předběžné uvedení v 
držbu. To umožní nakládat s – pro účely liniové dopravní stavby vyvlastňovaným – 
pozemkem již před právní mocí rozhodnutí o jeho vyvlastnění, čímž dojde k zásahu do 
vlastnické sféry, jelikož samotné omezení dispozičního práva, je zásahem do práva 
vlastnického. Základní principy vyvlastnění, jak jsou vykládány judikaturou Ústavního soudu 
České republiky (existence veřejného zájmu, proporcionalita, soudní přezkum), nejsou však 
návrhem dotčeny. Pokud by provádění prací na vyvlastňovaném pozemku, který by 
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následkem pravomocného rozhodnutí správního soudu nebyl vyvlastněn, vedlo ke vzniku 
škody, je vlastníku zachováno právo na její plnou náhradu. Pozemky, kde je předběžné 
uvedení v držbu realizovat, jsou již dotčeny rozhodnutím o povolení liniové stavby, které ve 
vztahu k vyvlastnění konkrétních pozemků představují závazný právní názor pro 
vyvlastňovací úřad, který musí být následně promítnut do rozhodnutí o vyvlastnění. S aplikací 
uvedeného institutu bude spojeno několik jasně daných podmínek a bude se tak jednat o 
institut výjimečný, který pouze zabrání blokování stavby tam, kde doposud nedošlo k dohodě 
o podmínkách převodu vlastnictví. Opatření bude časově vázáno velmi krátkými lhůtami a 
věcně stavebními pracemi definovanými žádostí a rozhodnutím o předběžném uvedení. 
Ochrana vyvlastňovaného bude poskytnuta i dalšími zárukami a zejména též v plné míře 
soudním přezkumem. 
Jako podpůrný argument pro soulad s ústavním pořádkem České republiky lze uvést, že 
inspirací pro navrhovanou úpravu je již desítky let fungující úprava Spolkové republiky 
Německo (včetně institutů Plánu potřeb ve formě zákona, koncentrace zvláštního řízení nebo 
předběžného uvedení v držbu), která je považována za ústavně konformní. Vzhledem 
k blízkosti právních tradic a odkazům na rozhodování německého Bundesverfassungsgericht 
Ústavním soudem České republiky, lze do jisté míry předpokládat, že navrhovaná úprava 
nebude ze strany českého ochránce ústavního pořádku problematizována. 
 
5.2 Zhodnocení souladu navrhovaného řešení s mezinárodními smlouvami, jimiž je ČR 
vázána 
Věcný záměr se přímo nedotýká problematiky upravené na úrovni mezinárodních smluv, 
jimiž je Česká republika vázána, ani smluv o lidských právech a základních svobodách a 
judikatury ESLP. 
Zamýšlenou koncentrací řízení by nedošlo k porušení závazků vyplývajících z Aarhuské 
úmluvy (Mezinárodní úmluva o přístupu k informacím, účasti veřejnosti na rozhodování a 
přístupu k právní ochraně v otázkách životního prostředí), když by nedošlo k omezení účasti 
veřejnosti na řízení o liniových stavbách, pouze by bylo třeba všechny připomínky, námitky a 
vyjádření předložit a rozhodnout o nich v rámci jediného řízení. 
 
5.3 Zhodnocení souladu navrhovaného řešení se závazky vyplývajícími pro ČR z členství 
v EU 
K řešené problematice se vztahují zejména tyto předpisy: 

• směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/92/EU ze dne 13. prosince 2011 o 
posuzování některých veřejných a soukromých záměrů na životní prostředí 
Směrnice se vztahuje na posuzování vlivů těch veřejných a soukromých záměrů na životní 
prostředí, které by mohly mít významný vliv na životní prostředí. Záměrem se rozumí 
provádění stavebních prací nebo výstavba jiných zařízení nebo děl a jiné zásahy do 
přírodního prostředí a krajiny včetně těch, které se týkají těžby nerostných surovin (článek 
1 odst. 1, odst. 2 písm. a)). 
Směrnice ukládá členským státům povinnost zajistit, aby před vydáním rozhodnutí 
příslušného orgánu, které opravňuje oznamovatele k uskutečnění záměru, musely záměry, 
které mohou mít významný vliv na životní prostředí (uvedené v příloze Směrnice), získat 
povolení a posouzení z hlediska jejich vlivů na faktory uvedené v článku 3 (článek 2). V 
případě dotčených záměrů ukládá Směrnice 2011/92/EU členským státům zajistit, aby 
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oznamovatel poskytl ve vhodné formě informace upřesněné v příloze Směrnice, jestliže 
členské státy považují tyto informace za důležité či jejich požadování za odůvodněné 
(článek 5 odst. 1). Dále Směrnice 2011/92/EU ukládá členským státům zajistit, aby 
příslušný orgán vyjádřil své stanovisko k informacím, které mají být poskytnuty 
oznamovatelem podle článku 5 odst. 1, pokud o to oznamovatel požádá ještě před 
předložením žádosti o povolení. Příslušný orgán před vyjádřením svého stanoviska 
projedná záměr s oznamovatelem a orgány, kterých by se záměr mohl týkat, vzhledem k 
jejich zvláštní působnosti v otázkách životního prostředí (článek 5 odst. 2). Je-li to 
nezbytné, zajistí členské státy rovněž, aby orgány vlastnící příslušné informace poskytly 
tyto informace oznamovateli (článek 5 odst. 4). Směrnice 2011/92/EU dále ukládá 
členským státům zajistit, aby orgány, kterých by se záměr mohl týkat, měly vzhledem ke 
své zvláštní působnosti v otázkách životního prostředí možnost vyjádřit své stanovisko k 
informacím poskytnutým oznamovatelem a k žádosti o povolení. Za tímto účelem mají 
členské státy povinnost určit orgány, s nimiž je třeba záměr projednat. Těmto orgánům 
pak musí být předány informace podle článku 5. (článek 6 odst. 1). Dále Směrnice 
2011/92/EU vymezuje okruh informací, které musí být sděleny veřejnosti v počátečním 
stadiu rozhodovacích řízení podle čl. 2 odst. 2 nejpozději, jakmile je možné tyto 
informace rozumně poskytnout (článek 6 odst. 2). Podobně Směrnice 2011/92/EU 
vymezuje okruh informací, které musí být sděleny veřejnosti dotčené (článek 6 odst. 3). 
Dotčená veřejnost pak musí dostat včasné a účinné možnosti účastnit se rozhodovacích 
řízení (článek 6 odst. 4). Podrobné podmínky informování veřejnosti a konzultací s 
dotčenou veřejností stanoví členské státy (článek 6 odst. 5). Směrnice 2011/92/EU dále 
upravuje postup, práva a povinnosti členských států v případě, že by záměr mohl mít 
závažný vliv na životní prostředí v jiném členském státě, nebo pokud členský stát, který 
by mohl být významně zasažen, o to požádá (článek 7). Výsledky jednání a shromážděné 
informace se berou v úvahu v povolovacím řízení (článek 8). Příslušný orgán má 
povinnost o rozhodnutí o povolení informovat veřejnost a zpřístupnit vyjmenovaný okruh 
informací (článek 9 odst. 1), v případě postupu podle článku 7 uvědomí příslušný orgán 
také dotčené členské státy (článek 9 odst. 2). Dále členské státy zajistí příslušníkům 
dotčené veřejnosti majícím dostatečný zájem nebo namítajícím porušování práva v 
případech, kdy to správní řád členského státu požaduje jako podmínku, možnost 
dosáhnout přezkoumání soudem nebo jiným nezávislým a nestranným orgánem zřízeným 
zákonem (článek 11 odst. 1) a stanoví, v jaké fázi mohou být rozhodnutí, akty nebo 
nečinnost napadeny (článek 11 odst. 2). To nevylučuje možnost předběžného 
přezkoumávání správním orgánem a neovlivňuje požadavek, aby tam, kde to vyžaduje 
vnitrostátní právo, byly před předáním věci k soudnímu přezkumu vyčerpány postupy 
správního přezkumu, které musí být spravedlivé, nestranné a včasné a nesmí být 
nepřiměřeně nákladné (článek 11 odst. 4). Členské státy a Komise mají povinnost 
vyměňovat si informace o zkušenostech získaných při použití Směrnice (článek 12 odst. 
1) a povinnost sdělit Komisi znění ustanovení vnitrostátních předpisů, které přijmou v 
oblasti působnosti této směrnice (článek 13). 
Z výše uvedeného vyplývá, že Směrnice 2011/92/EU upravuje proces posuzování vlivů 
některých veřejných a soukromých záměrů na životní prostředí tím, že stanoví obecné 
zásady posuzování vlivů na životní prostředí za účelem doplnění a koordinace postupů 
vydávání povolení k provádění veřejných a soukromých záměrů, které by mohly mít 
významný vliv na životní prostředí (srov. recitál 6 Směrnice). Žádné ustanovení Směrnice 
2011/92/EU neukládá členským státům povinnosti týkající se vnitrostátní dělby 
kompetencí nebo hierarchie správních úřadů provádějících ustanovení Směrnice. V 
souladu se zásadou subsidiarity a právní povahou Směrnice jako teleologické normy pak 
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vyplývá, že oblasti výslovně neupravené (včetně oblasti kompetenční) jsou ponechány na 
úvaze členského státu. 
Pokud Směrnice v některých ustanoveních zmiňuje příslušný orgán, míní tím ten orgán, 
který členský stát určí jako odpovědný za provádění úkolů vyplývajících z této směrnice 
(článek 1 odst. 2 písm. f). Z této definice lze dovodit, že zmocnění konkrétních správních 
orgánů je v pravomoci členského státu. 
Návrh věcného záměru se týká kompetenčních změn spočívajících v přesunu a 
koncentraci působnosti z dosavadních správních orgánů na nově zřízený speciální úřad s 
celostátní působností kompetentní k projednání a rozhodnutí o liniových stavbách 
uvedených v zákoně. Posouzení vlivů na životní prostředí je součástí správního řízení o 
povolení liniové stavby. Změny ve hmotném, procesním stavebním a vyvlastňovacím 
právu jsou též v souladu s požadavky Směrnice 2011/92/EU. 
 

• směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/42/ES ze dne 27. června 2001 o 
posuzování vlivů některých plánů a programů na životní prostředí. 
Směrnice ukládá členským státům povinnost posoudit vlivy na životní prostředí a 
vypracovat zprávu o posouzení vlivů na životní prostředí během přípravy plánů a 
programů vyjmenovaných v článku 3 odst. 2 Směrnice, které mohou mít významný vliv 
na životní prostředí, jakož i dalších plánů a programů, které, po posouzení členským 
státem, mohou mít takový vliv (článek 4 odst. 1, článek 5 odst. 1). Plány a programy se 
rozumí plány a programy včetně těch, které jsou spolufinancovány Evropským 
společenstvím, a rovněž jejich veškeré změny podléhající přípravě nebo přijetí orgánem 
na národní, regionální nebo místí úrovni nebo které připravuje úřad pro legislativní proces 
tak, aby mohly být přijaty parlamentem nebo vládou a které jsou vyžadovány právními a 
správními předpisy (článek 2 písm. a)). Směrnici 2001/42/ES nepodléhají plány a 
programy určené výhradně pro účely národní obrany nebo civilní ochrany, finanční nebo 
rozpočtové a plány a programy spolufinancované v rámci probíhajících příslušných 
období programování pro nařízení Rady (ES) č. 1260/1999 a (ES) č. 1257/1999 (článek 3 
odst. 8, odst. 9). Ve zprávě se určí, popíšou a posoudí možné významné vlivy na životní 
prostředí vyplývající z provádění plánu nebo programu a rozumná náhradní řešení s 
přihlédnutím k cílům a zeměpisné oblasti působnosti plánu nebo programu (článek 5 odst. 
1). Návrh plánu nebo programu a zprávy o vlivech na životní prostředí musí být 
zpřístupněn veřejnosti a orgánům, kterých se z důvodu jejich zvláštní působnosti v oblasti 
životního prostředí mohou týkat vlivy na životní prostředí vyplývající z provádění plánů a 
programů (článek 6 odst. 1). Takové orgány jmenují členské státy (článek 6 odst. 3, dále 
jen „dotčené orgány“). Veřejnosti a dotčeným orgánům musí být včas dána také skutečná 
příležitost, aby v přiměřené lhůtě vyjádřily své stanovisko k návrhu plánu nebo programu 
a doprovodné zprávě o vlivech na životní prostředí před jejich přijetím (článek 6 odst. 2). 
Za tímto účelem členské státy vymezí, kdo je veřejností, včetně veřejnosti dotčené nebo 
pravděpodobně dotčené nebo zajímající se o rozhodování podle této směrnice (článek 6 
odst. 4, dále jen „veřejnost“). Pro případ, že se členský stát domnívá, že provedení plánu 
nebo programu připravovaného pro jeho území může mít významný vliv na životní 
prostředí jiného členského státu, nebo požaduje-li to členský stát, kterého se to může 
významně dotýkat, stanoví Směrnice 2001/42/ES postup zahrnující vzájemnou 
komunikaci a konzultace, jejichž výsledky se vezmou v úvahu při vypracování plánu nebo 
programu a před jeho přijetím nebo předáním k legislativnímu procesu (článek 7, 8). 
Stejně tak se musí vzít v úvahu vypracovaná zpráva o vlivech na životní prostředí a 
vyjádření veřejnosti a dotčených orgánů (článek 8). Dále je členským státům uložena 
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povinnost zajistit, aby při přijímání plánu nebo programu byly informovány zmíněné 
subjekty (tedy dotčené orgány, veřejnost a konzultovaný členský stát), a aby jim byly 
zpřístupněny vyjmenované údaje (článek 9). Členské státy mají povinnost monitorovat 
významné vlivy plánů a programů na životní prostředí, aby mimo jiné včas zjistily 
nepředpokládané negativní dopady a aby byly schopny učinit vhodná nápravná opatření 
(článek 10). Členské státy a Komise si vymění informace o zkušenostech získaných při 
uplatňování Směrnice 2001/42/ES a zajistí, aby zprávy o vlivech na životní prostředí byly 
dostatečně kvalitní, vyhověly požadavkům Směrnice a sdělí Komisi veškerá opatření, 
která učinily ohledně kvality těchto zpráv (článek 12 odst. 1, odst. 2). 
Směrnice 2001/42/ES stanoví povinnosti členským státům týkající se posuzování vlivů 
některých plánů a programů na životní prostředí tak, že vymezuje minimální rámec pro 
posuzování vlivů na životní prostředí, který stanovuje celkové zásady systému pro 
posuzování vlivů na životní prostředí, a členským státům ponechává vymezení 
podrobností s ohledem na zásadu subsidiarity (recitál 8 Směrnice). Tyto povinnosti jsou 
zásadně procesního charakteru (srov. recitál 9: „Tato směrnice se týká postupů“) a jsou 
stanoveny na úrovni členského státu. Žádná z povinností se netýká vnitrostátní dělby 
kompetencí, která je tak v souladu se zásadou subsidiarity a právní povahou směrnice jako 
teleologické normy ponechána na úvaze členského státu. Směrnice 2001/42/ES neklade 
ani žádné povinnosti týkající se hierarchie správních úřadů provádějících ustanovení 
Směrnice. Lze tedy uzavřít, že navržený věcný záměr se Směrnice 2001/42/ES nepříznivě 
nedotýká. 

• Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1315/2013 o hlavních směrech Unie pro 
rozvoj transevropské dopravní sítě a o zrušení rozhodnutí č. 661/2010/EU 
Nařízení stanoví hlavní směry, které identifikují projekty společného zájmu, jejichž 
provádění by mělo přispět k rozvoji sítě v Unii. Tyto mají být obecným referenčním 
rámcem, kterým mají být členské státy a případně Unie podpořeny při provádění projektů 
společného zájmu zaměřených na zajištění soudržnosti, propojení a interoperability 
transevropské dopravní sítě a na přístup k této síti. 
Liniové dopravní stavby, které budou předmětem řízení dle zvláštního zákona o liniových 
dopravních stavbách, budou často spadat do transevropské dopravní sítě. 

Předkládaný návrh je v souladu s primárním právem Evropské unie, výše uvedenými 
sekundárními právními akty Evropské unie, s obecnými zásadami práva Evropské unie i s 
judikaturou soudních orgánů Evropské unie. Návrh je tedy plně slučitelný s právem Evropské 
unie jako celkem. 
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6. Předpokládaný hospodářský a finanční dosah navrhované právní úpravy 
Lze očekávat snížení výdajů na přípravu a následnou realizaci liniových staveb, a to zejména 
s ohledem na zrychlení procesů souvisejících s jejich přípravou a jejich administrativní 
zjednodušení.  
 
Podnikatelské prostředí  
Ve vztahu k podnikatelskému prostředí České republiky lze očekávat v zásadě pozitivní 
dopady spojené se zefektivněním přípravy a výstavby dopravních liniových staveb spočívající 
v zatraktivnění České republiky pro české i zahraniční podnikatele a tranzitní dopravu. 
Pozitivní dopad na podnikatelské prostředí zvýší také narůst pracovní mobility obyvatelstva 
České republiky. 
 
Sociální prostředí 
Lze očekávat pozitivní dopad na sociální prostředí, a to především s ohledem na zvýšení 
pracovní mobility obyvatelstva, zrychlení dopravy a zvýšení bezpečnosti stavu dopravní 
infrastruktury.  
 
Životní prostředí 
V oblasti životního prostředí lze očekávat pozitivní dopad zejména s ohledem na zefektivnění 
procesu posuzování vlivu liniových staveb na životní prostředí.  
 
Zhodnocení současného stavu a dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k zákazu 
diskriminace 
Současný stav výkonu státní správy na úseku posuzování vlivů na životní prostředí, územního 
plánování, územního řízení, stavebního řádu a vyvlastnění ani navržený věcný záměr se přímo 
nedotýká problematiky diskriminace osob. Nepřímo lze očekávat pozitivní vliv navrhovaného 
řešení na zákaz diskriminace v důsledku profesionalizace a omezování osobních a místních 
vlivů na výkon státní správy v případě zamýšleného speciálního úřadu s celostátní působností. 
 
Zhodnocení současného stavu a dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně soukromí a 
osobních údajů  
Současný stav výkonu státní správy na úseku územního plánování, územního řízení, 
stavebního řádu a vyvlastnění ani navržený věcný záměr přímo nemění ochranu soukromí a 
osobních údajů. Nepřímo lze očekávat pozitivní vliv navrhovaného řešení na ochranu 
soukromí a osobních údajů v důsledku profesionalizace a omezování osobních a místních 
vlivů na výkon státní správy v případě zamýšleného speciálního úřadu s celostátní působností. 
 
Zhodnocení korupčních rizik 
Věcný záměr se dotýká problematiky korupčních rizik, která jsou dnes dána zejména 
organizačním, personálním a pracovněprávním propojením výkonu státní správy na úseku 
územního plánování, územního řízení, stavebního řádu se zájmy účastníků těchto řízení, 
pokud jsou jimi obce nebo kraje a jimi ovládané či s nimi spřízněné osoby („Problematika tzv. 
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systémové podjatosti.“). Věcný záměr může tato rizika výrazně snížit tím, že navrhuje v 
případě zamýšleného speciálního úřadu s celostátní působností u řízení, k nimž bude 
kompetentní, oddělit výkon státní správy od úřadů územních samosprávných celků a svěřit jej 
specializovanému úřadu s celostátní působností s výjimkou podpůrných administrativních 
činností úřadů územních samosprávných celků bez samostatné rozhodovací pravomoci těchto 
úřadů. 
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