
1 

 

IV. 
Výsledky připomínkového řízení 

 

Přip. 
č. 

Připomínkové 
místo 

Zásadní 
A/N 

Připomínka Vypořádání 

1 Olomoucký kraj A 

 S věcným záměrem zákona nelze souhlasit jako s celkem, neboť se 
jedná o zákon, který je zcela vytržen z kontextu současné právní úpravy. Dle 
našeho názoru je možné zrychlení výstavby liniových dopravních staveb i při 
využití současné právní úpravy, která právní nástroje obsahuje. 

Předložený věcný záměr zákona ve svém důsledku zavádí speciální postup pro 
povolovací řízení liniových dopravních staveb, který se zcela vymyká 
základním pravidlům správního řízení a rovněž základním ústavním principům 
(např. nemožnost podat odvolání a tedy jednostupňové rozhodování). 
Domníváme se, že by tato problematika mohla být řešena prostřednictvím 
připravované novely stavebního zákona, jejíž cílem má být zjednodušení 
povolování všech staveb. Samostatným zákonem vzniká nekoncepční systém 
plánování a povolování staveb. I v dopadu na personální obsazení 
jednotlivých úřadů věcný záměr nezohledňuje připravovanou novelu 
stavebního zákona a její dopady do personálního obsazení stávajících úřadů. 

V souvislosti s věcným záměrem rovněž opakovaně upozorňujeme 
předkladatele, že zásadním problémem, který způsobuje zdlouhavý proces 
přípravy liniových dopravních staveb je nedostatečná úroveň projektových 
dokumentací a naprosto tristní činnost státních investorských organizací.  

Přínosem navrhované úpravy by mohl být snad jen Plán potřeb, který by 
stanovil priority v plánování a realizaci vybraných dopravních staveb. Jejich 
územní ochrana a následné povolování by však měly být řešené 
prostřednictvím stavebního zákona. 

Vzato na vědomí a vysvětleno: Jedná se o nový 
přístup k dlouholetému chronickému problému, který 
vyžadoval inovativní řešení po té, co dílčí novelizace 
nepřinesly řešení tohoto problému. Vychází se 
z právní úpravy zejména SRN, jejíž principy nejsou 
vzdáleny zásadám, na kterých stojí český právní řád, 
a která znamenala zásadní příspěvek k rozvoji 
infrastruktury v této zemi. Jednoinstačnost sama o 
sobě není v rozporu s Ústavou ČR. Provázanost se 
stavebním zákonem bude zajištěna – koordinace 
obou věcných záměrů je prováděna v maximální 
možné míře s ohledem na aktuální stav legislativních 
prací na obou věcných záměrech a rovněž s 
ohledem na legislativní úkoly uložené Legislativním 
plánem vlády, který ukládá samostatně přípravu 
obou těchto věcných záměrů v určitých přesně 
daných termínech. 

Trvá rozpor. 
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2 Olomoucký kraj A 

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

Navrhujeme variantu 2.2 - Plán potřeb bude novým dokumentem vedle 
Politiky územního rozvoje. Navrhujeme současně, aby stavební zákon 
obsahoval možnost vydávat územní rozhodnutí již na základě PÚR (varianty 
řešení je možné prověřit v procesu EIA). Aktualizaci plánu potřeb provádět 
v pravidelných periodách. 

Vzato na vědomí: Podvarianta č. 1 byla vybrána na 
základě porovnání nákladů a přínosů, kdy u 
podvarianty č. 2 došlo k výraznému navýšení 
administrativních nákladů z důvodu potenciální 
duplicity některých úkonů. 

Trvá rozpor. 

3 Olomoucký kraj A 
 B) Problémy v oblasti územního plánování: 

Navrhujeme variantu č. 1. 

 

Vzato na vědomí: V RIA zvolena varianta č. 1. 

Vypořádáno. 

4 Olomoucký kraj A 
 C) Proces EIA: 

Navrhujeme variantu č. 2. 

 

Vzato na vědomí: V RIA zvolena varianta č. 2. 

Vypořádáno. 

5 Olomoucký kraj A 
 D.I) Změny v povolovacím procesu: 

Navrhujeme variantu 2.2 – Integrace povolovacího řízení do jednoho řízení. 

 

Vzato na vědomí: V RIA zvolena varianta č. 2.2. 

Vypořádáno. 

6 Olomoucký kraj A 

 D.II) Centralizace a úroveň vedení povolovacího řízení: 

Navrhujeme variantu č. 1 s tím, že v koordinaci s novelou stavebního zákona 
by tato řízení v 1. stupni vedly ORP. 

 

 

Vzato na vědomí: V RIA zvolena varianta č. 3 na 
základě vyhodnocení a porovnání nákladů a přínosů, 
tato varianta odpovídá i strategickému charakteru 
dopravních liniových staveb, kterých by se měl 
zákon týkat. 

Trvá rozpor. 
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7 Olomoucký kraj A 

 D.III) Komunikace s dotčenými orgány:   

Navrhujeme variantu č. 1. Hlavním problémem je projektová příprava. Pokud 
bude projekt úplný, nepřináší jeho posouzení dotčenými orgány časovou 
ztrátu. V případě fikce souhlasu by stavební úřad byl povinen vyhodnotit 
dopady na zájmy chráněné zvláštními předpisy sám. 

 

Vzato na vědomí: V RIA nebyla varianta č. 2 
vybrána. Volba varianty č. 3 byla provedena na 
základě analýzy problematických případů a CBA. Při 
agregaci dopadů nemá v podstatě na výši nákladů 
při porovnání s nulovou variantou vliv, který orgán 
bude muset vyhodnotit dopady na zájmy chráněné 
zvláštními předpisy. Přínosy jsou pak i při pouhém 
měsíčním urychlení výrazné. 

Trvá rozpor. 

8 Olomoucký kraj A 
 E) Proces vyvlastňování: 

Navrhujeme variantu č. 1. 

 

Vzato na vědomí: Výběr varianty č. 3 byl proveden 
na základě porovnání nákladů a přínosů a za 
předpokladu, že budou podmínky nastaveny tak, aby 
se toto opatření dotklo minima nejzávažnějších 
případů (viz podmínky vyjmenované v RIA). 

Trvá rozpor. 

9 Olomoucký kraj A 
 F) Oblast ochrany proti správnímu rozhodnutí: 

Navrhujeme variantu č. 1. 

 

Vzato na vědomí: Výběr varianty č. 2 byl proveden 
na základě porovnání nákladů a přínosů. Varianta 2 
má hlavní přínosy v očekávaném urychlení 
povolovacího procesu dopravních liniových 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. 

Trvá rozpor. 
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10 Olomoucký kraj A 

G) Další návrhy a opatření: 

Navrhujeme variantu 2.2 - prodloužení platnosti povolení, a to ze současných 
2 let na 4 roky. Tuto lhůtu by bylo možné v odůvodněných případech 
prodloužit. Blokace území na dobu 10 let není důvodná a nepovede k vyšší 
motivaci přípravy realizace stavby ze strany investora. 

S variantou č. 3 - uvalení stavební uzávěry, nesouhlasíme. Skutečnosti, na 
které věcný záměr upozorňuje, nejsou chybami zákona, neboť již v současné 
době lze území, které je chráněné a vymezené v územně plánovací 
dokumentaci pro příslušnou dopravní stavbu, ochránit. Případná nezákonnost 
rozhodování v území vymezeném pro dopravní stavby by mohla nastat i 
v případě vyhlášené stavební uzávěry. 

S variantou č. 4 lze souhlasit za předpokladu, že budou nastavené závazně 
(právním předpisem) minimální zásady pro zřizování napojení apod. tak, aby 
navrhovaný systém nebyl naopak zneužíván v neprospěch obce či jiných 
subjektů. Z nálezu NKÚ navíc nevyplývá, že by problémem byl velký počet 
křižovatek na krátkém úseku dálnice či rychlostní komunikace. 

 

Vzato na vědomí: Návrh věcného záměru vychází z 
právní úpravy v SRN, kde užita délka 10 let pro 
platnost povolení a kde tato právní úprava funguje 
několik desetiletí a je zcela funkční. Není tedy 
důvodné tuto lhůtu zkracovat. 

Vzato na vědomí: Výběr variant byl proveden na 
základě analýzy a porovnání nákladů a přínosů; 
v RIA byla zvolena podvarianta č. 2.1 protože 
přínosy spojené s faktem, že není třeba opět projít 
celým povolovacím procesem, převýšily náklady 
plynoucí pro záměr ze změny externích podmínek. U 
varianty 3 ponechává RIA volbu na politickém 
rozhodnutí. U varianty 4 RIA předpokládá 
v paragrafovém znění zákona přesné stanovení 
podmínek. 

Trvá rozpor. 

 

 

Přip. 
č. 

Připomínkové 
místo 

Zásadní 
A/N 

Připomínka Vypořádání 

1 MZe A 

Zásadní připomínky: 

Uváděná hodnocení důvodů, které vedou k oddalování termínů realizace 
liniových dopravních staveb, jsou často sporná, neboť se opírají o 
nepodložená tvrzení (chybí k nim analýza) a působí proto účelově. 
V předloženém návrhu záměru  je spatřováno univerzální řešení současného 
stavu namísto toho, aby byly navrhovány kroky a opatření k odstranění 
zmíněných nedostatků v současných právních předpisech, je zcela 
nesystémově navrhováno zřízení speciálního centrálního úřadu. 

Vysvětleno: Hodnocení dopadů bylo zpracováno po 
důkladné analýze současného stavu a po 
konzultacích s klíčovými dotčenými subjekty (viz 
kapitola konzultace). Dále se vycházelo z nálezů 
NKÚ, výsledků dotazníkového šetření provedeného 
mezi obecnými a speciálními stavebními úřady a 
analýzy průběhu povolovacích procesů u vybraných 
projektů na základě faktických dat poskytnutých 
ŘSD a SŽDC. Přílohou důvodové zprávy je pouze 
závěrečná zpráva z RIA, kde jsou z důvodu 
požadované stručnosti zachyceny již pouze finální 
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závěry.   

V celkovém dokumentu RIA je upozorňováno na 
celou škálu problémů v řešené oblasti, 
v předloženém záměru není v žádném případě 
spatřováno univerzální řešení současného stavu; 
nicméně opět z úsporných důvodů jsou do 
závěrečné zprávy zvoleny pouze části spojené přímo 
s opatřeními VZZ.   

Speciální „centrální“ stavební úřady existují již dnes 
na základě platného a účinného stavebního zákona. 
Řešení již s ohledem na tuto skutečnost proto 
nemůže být „nesystémové“. 

Rozpor trvá. 

2 MZe A 

Zásadně nesouhlasíme s navrhovaným postupným  opuštěním řešení 
liniových dopravních staveb v rámci politiky územního rozvoje a zásad 
územního rozvoje, ani se zaváděním duplicitního systému plánování 
 k současnému územnímu plánování podle stavebního zákona. Navrhované 
řešení  by nejen znehodnotilo stávající užívaný systém územního plánování, 
ale ani by nepřineslo jeho hodnotnější alternativu.  Odkrývané rezervy 
Ministerstva dopravy ve využívání současných nástrojů územního plánování 
nejsou důvodem pro navrhování kompetenčních změn v této oblasti. 
Ministerstvo zemědělství se ztotožňuje s konstatováním Ministerstva životního 
prostředí ohledně negativních zkušeností při prosazování snah  
o hledání alternativních tras liniových staveb, které jsou fixovány v zásadách 
územního rozvoje v  šířkově omezených koridorech vedených často 
nevyhovujícím způsobem, a omezenými možnostmi  tento stav zlepšit v rámci 
procesu EIA.  Ministerstvo zemědělství by spíše preferovalo návrhy ke 
zkvalitnění procesu navrhování a prověřování návrhů tras koridorů (územně 
analytické podklady)  jejich těsnějším provázáním s procesem EIA  (či SEA) 
do té míry, aby se do aktualizovaných zásad územního rozvoje dostávaly 
návrhy liniových staveb z větší části již prověřené, přičemž proces EIA by měl 
aktualizaci zásad územního rozvoje a územního plánu buď předcházet, nebo 
s ní probíhat paralelně.  Včasné zohledňování  výsledků procesu EIA 
k liniovým stavbám  v rámci  aktualizace dotčených zásad územního rozvoje 
nebo územních plánů by významně přispělo ke zkrácení času v procesu 
přípravy a projednávání těchto staveb. Vzhledem k tomu, že návrh věcného 
záměru nespecifikuje způsoby, jakými bude dosahováno odstranění 

Vysvětleno: Analýza výhod zavedení řešení 
navrhovaného dle VZZ je podrobně uvedena v textu 
VZZ a rovněž v RIA, na které v tomto směru 
odkazujeme. 

Tvrzení uvedená v připomínce nejsou podložená 
argumenty ani fakty a k připomínce se proto nelze 
vyjádřit. Připomínka je v rozporu s čl. 5 odst. 6 
Legislativních pravidel vlády.  

Realizace posuzování SEA/EIA není jediným 
problémem v procesu realizace liniových dopravních 
staveb a VZZ proto musí nutně řešit tuto 
problematiku mnohem komplexněji, než jak je 
navrhováno v připomínce.  

Rozpor trvá.   
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popisovaných nedostatků a působí ve stávajícím modelu státní správy zcela 
nesystémově, nemůžeme s ním souhlasit. 

3 MZe A 
Ve věcném záměru postrádáme stanoviska a návrhy řešení Ministerstva pro 
místní rozvoj, které je podle kompetenčního zákona ústředním orgánem mimo 
jiné i ve věcech územního plánování a stavebního řádu. 

Vysvětleno: VZZ je připravován samostatně v gesci 
předkladatele, a to explicitně na základě 
Legislativního plánu vlády. VZZ je však s MMR 
průběžně konzultován. 

Rozpor trvá. 

4 MZe A 

Je zcela opominuta skutečnost, že vodoprávní úřad je speciálním stavebním 
úřadem pro stavby vodních děl. V části 3.4.1 předloženého materiálu včetně 
části RIA není řešeno, jakým způsobem bude vodoprávní řízení, k němuž jsou 
podle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní 
zákon), ve znění pozdějších předpisů, věcně příslušné vodoprávní úřady, 
začleněno do „jediného správního řízení“.  

S ohledem na specifický charakter vodoprávních řízení trváme na ponechání 
věcné příslušnosti vodoprávním úřadům. 

Vysvětleno: VZZ počítá s tím, že vodoprávní úřad 
bude v řízení o povolení liniové dopravní stavby 
vydávat v oblasti svojí působnosti závazné 
stanovisko, které bude muset být promítnuto 
v rozhodnutí o povolení liniové dopravní stavby. 
Vodoprávní úřad je v tomto směru považován za tzv. 
složkový orgán, který chrání zvláštní veřejný zájem. 

Tato skutečnost bude explicitně promítnuta do textu 
VZZ. 

Rozpor trvá. 

5 MZe A Navrhujeme věcný záměr zákona o liniových dopravních stavbách 
ve smyslu připomínek dopracovat.    

Vysvětleno: Srov. vypořádání připomínek výše. 

Rozpor trvá. 

6 MZe N 

Obecně  

Pro dotčené subjekty bude velmi těžké se orientovat a chránit své zájmy 
na základě předpokládaného „Plánu potřeb“, pokud se tento dokument 
navrhuje pouze v textové podobě bez grafického vyjádření a bez přesnějšího 
vymezení průběhu trasy. V tomto kontextu není zřejmá věta v části 3.4.4. 
na str. 61 – „Od okamžiku vyvěšení záměru vzniká státu zákonné předkupní 
právo na pozemky stanovené v plánu.“ Je-li tím myšlen „Plán potřeb“, není 
zřejmé,  jak budou tyto pozemky přesněji specifikovány. 

Vysvětleno: Plán potřeb je dokument strategického 
plánování pro oblast liniových dopravních staveb 
nadregionálního charakteru a jeho smyslem není 
řešit otázky uvedené v připomínce. Tyto otázky 
neřeší ani dnes Politika územního rozvoje. Tyto 
otázky jsou předmětem teprve v dalších fázích 
realizace záměru. Citovaná věta se nevztahuje 
k Plánu potřeb, ale až k řízení o povolení liniové 
dopravní stavby, kdy bude známo přesné trasování a 
budou známy i pozemky, přes něž stavba povede. 

7 MZe N 
Postrádáme provázanost na územní plánování. Vypuštění těchto staveb 
z politiky územního rozvoje (což je dokument, který určuje ve stanoveném 
období požadavky na konkretizaci úkolů územního plánování v republikových, 

Vysvětleno: Plán potřeb budou jedním z podkladů 
územního plánování. Tyto principy budou ještě 
důkladněji naplněny v rámci Plánu potřeb, který 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/RACK9QES4LMW)



7 

 

přeshraničních a mezinárodních souvislostech) potírá základní principy 
územního plánování – vytvářet předpoklady pro výstavbu a pro udržitelný 
rozvoj území, spočívající ve vyváženém vztahu podmínek pro příznivé životní 
prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel.  

bude o daných záměrech obsahovat více informací, 
než jak je tomu dnes v případě Politiky územního 
rozvoje a dojde navíc k provazbě na financování 
dopravní infrastruktury. 

8 MZe N 

Ke shrnutí závěrečné zprávy RIA 

K bodu 3.1 

     Ve druhém odstavci doporučujeme slovo „roční“ nahradit slovem 
„ročními“.  

Akceptováno: VZZ bude v tomto směru doplněn. 

 

9 MZe N 

K „Závěrečné zprávě z hodnocení dopadů regulace“ 

Obecně 

     Ve zprávě je užívána celá řada známých i méně známých zkratek. Některé 
uváděné zkratky nejsou ani v textu uváděny důsledně stejně. Např. na straně 
8 je uvedena zkratka „ŘSD“ a na straně 13 je uvedeno „Ředitelství silnic a 
dálnic ČR (ŘSD ČR)“.    
     Pro lepší srozumitelnost textu doporučujeme před prvním použitím zkratky 
vždy uvést celý text a současně uvést zkratku např. jako v na straně 11 
v bodě B. Současně doporučujeme zavedené zkratky používat v celém textu 
stejně.  

K bodu 2 Návrh variant řešení 

1. K písm. C) Proces EIA (strana 16) 

     V posledním odstavci doporučujeme za slovo „liniových“ vložit slovo 
„dopravních“.  

     Obdobnou úpravu doporučujeme v prvním odstavci na straně 17, a to i za 
slovem „liniové“ a následně v celém textu, kde se hovoří o liniové stavbě.   

2. K písm. g) Další návrhy a opatření (strana 21) 

     K podvariantě č. 2.2.: 

    Z hlediska navržených variant soudního přezkumu vyvlastnění je vhodnější 
varianta dvouinstančního soudního přezkumu vyvlastňovacího rozhodnutí, to 
znamená, aby rozhodnutí v první instanci přezkoumávaly nadále krajské 
soudy namísto Nejvyššího správního soudu.  

Akceptováno a vysvětleno: Zkratky a doplnění budou 
zapracovány. 

Pokud jde o vyvlastnění, VZZ nenavrhuje ve vztahu 
k soudnímu přezkumu rozhodnutí o vyvlastnění 
žádné změny oproti současné úpravě, a tedy 
dvouinstančnost soudního přezkumu je zachována. 
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Přip. 
č. 

Připomínkové 
místo 

Zásadní 
A/N 

Připomínka Vypořádání 

1 Moravskoslezský 
kraj N 

Obecně: 

Pro návrh vlastních premis zákona o liniových stavbách nemůžeme 
akceptovat některá tvrzení, např.: „nelze na úrovni krajů očekávat natolik 
specializovaný a kvalifikovaný administrativní aparát, jaký je možné 
koncentrovat na úrovni specializovaného úřadu při MD“. Podotýkáme, že tak 
zásadní a unikátní změna v sobě zahrnuje přechod kompetencí (vysoce 
specializovaných správních činností), které ústřední orgány nikdy 
nevykonávaly (např. projednávání územních plánu, umísťování staveb či 
vyvlastnění). Současně je nutno upozornit i na otázku znalosti místních 
poměrů a souvislostí. 

Vzato na vědomí. 

2 Moravskoslezský 
kraj N 

Stejně tak nelze akceptovat premisu, že korupční rizika a rizika podjatosti 
budou odstraněna oddělením výkonu státní správy od úřadů územních 
samosprávných celků. 

Vzato na vědomí: V textu slovo odstraňuje 
nahrazeno slovo snižuje 

3 Moravskoslezský 
kraj N 

Dále podotýkáme, že personální zajištění tak unikátních postupů nelze vůbec 
redukovat na  úřednictvo specializovaného správního orgánu, ale je nutné 
zahrnout i dlouhodobé vzdělávání a přípravu širší odborné veřejnosti.  

Akceptováno: RIA doplněna o náklady na 
dlouhodobé vzdělávání. 

4 Moravskoslezský 
kraj A 

Odbor územního plánování, stavebního řádu a kultury: 

Nesystematičnost Plánu potřeb, který má vyjmout plánování 
liniových dopravních staveb z územně plánovací činnosti podle 
stavebního zákona  

Domníváme se, že navržený zákon spočívající ve vyjmutí určitého typu 
veřejně prospěšných staveb (dále jen „VPS“) z územně plánovací činnosti dle 
stavebního zákona, je nesystematický. Ani odkaz na německou právní úpravu 
není systémový, ale týká se pouze dílčího předpisu. 

NSS k procesu územního plánování uvádí, že při něm dochází, za současného 
respektu k politické vůli, k promítnutí a koordinaci jednotlivých veřejných 
zájmů dle zvláštních právních předpisů a současně zájmů jednotlivých 
vlastníků tak, aby mohlo být schváleno kompromisní řešení uspořádání 
krajiny akceptovatelné všemi zúčastněnými. Dosavadní systém je tedy 
založen na formalizované koordinaci jednotlivých veřejných i soukromých 

Vzato na vědomí a vysvětleno: Jedná se o nový 
přístup k dlouholetému chronickému problému, který 
vyžadoval inovativní řešení po té, co dílčí novelizace 
nepřinesly řešení problému. Vychází se z právní 
úpravy zejména SRN, jejíž principy nejsou vzdáleny 
zásadám, na kterých stojí český právní řád, a která 
znamenala zásadní příspěvek k rozvoji infrastruktury 
v této zemi. Záměr neumenšuje formalizovanou 
koordinaci jednotlivých zájmů, když ji toliko částečně 
přenáší na vyšší úroveň. 

Plán potřeb představuje tzv. zákonodárné plánování, 
které je zcela běžné v mnoha okolních zemích (např. 
SRN). Přesun této pravomoci na zákonodárný orgán 
zvyšuje míru demokratičnosti a transparentnosti 
procesu plánování v této oblasti a zejména zvyšuje 
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zájmů. Veřejný zájem je neurčitý právní pojem, který je vykládán v kontextu 
příslušného právního předpisu. V žádném případě nelze kategoricky říci, že 
veřejný zájem zakotvený jedním právním předpisem převažuje nad veřejným 
zájmem jiným. Pokud připustíme mnohonásobně snazší proces při plánování 
dopravních staveb s odkazem na veřejný zájem (ekonomický, sociální apod.) 
na jejich realizaci, je otázkou, zda je rozumně zdůvodnitelná aplikace 
dosavadní úpravy územního plánování při plánování jiných záměrů, resp. 
plánování celkového uspořádání území jako takového. Celá složitost a 
zdánlivá zdlouhavost procesů územního plánování totiž vyplývá z nutnosti 
projednání navržené koncepce s dotčenými orgány dohlížejícími na jim 
svěřený veřejný zájem, s dotčenými osobami, z možnosti uplatnit námitky a 
připomínky a povinnosti se s nimi vypořádat.  

Máme za to, že nelze zákonem označit určité záměry ve veřejném zájmu, 
které „musí být realizovány rychleji než ty ostatní“, a u nichž tedy není výše 
uvedené projednání zapotřebí. Nejen, že tím bude nabourána celková 
koordinace záměrů a zájmů v území ve smyslu jeho plánovaného využití ve 
vzájemných souvislostech, ale popře se tím celý systém územního plánování. 
Za předpokladu, že jeden veřejný zájem nelze nadřadit druhému, bychom 
totiž museli zjednodušený způsob plánování připustit i ve všech ostatních 
oblastech. Tato koncepční změna není v rámci předkládané RIA zohledněna 
ani vyhodnocena. 

Kromě toho poukazujeme na důvodovou zprávu k novému správnímu řádu, 
kde je k opatření obecné povahy uvedeno: „Cílem zavedení tohoto právního 
institutu je dát dotčeným osobám alespoň minimální práva, jak to vyplývá 
z celkového trendu demokratizace veřejné správy, a jak se již stalo 
v některých zvláštních úpravách“. Domníváme se, že ani po této formální 
stránce nelze původní koncepci pro jeden typ záměrů zcela popřít. 

stabilitu strategického plánování. 

Vypořádáno. 

5 Moravskoslezský 
kraj A 

Porušení práva na samosprávu 

Garance práva na územní samosprávu je zakotvena v čl. 8 a v čl. 99 a násl. 
Ústavy ČR. Územní samospráva spočívá v právu spravovat místní záležitosti. 
K vydávání územně plánovací dokumentace dochází v samostatné působnosti 
obce. Územní plán je společenskou dohodou o využití území lidmi, kteří 
v něm žijí. Rozhodování o rozvoji spravovaného území patří mezi základní 
práva územní samosprávy. Dle čl. 101 odst. 4 Ústavy může stát zasahovat do 
činnosti územních samosprávných celků, jen vyžaduje-li to ochrana zákona, a 
jen způsobem stanoveným zákonem. Respektování územní samosprávy je 
nutnou součástí demokratického právního státu. (viz Koudelka, Z.: 

Vzato na vědomí a vysvětleno: viz výše bod 4.  
Nejde o zásah do kompetence územního samospráv, 
protože tyto stavby mají nadregionální charakter, 
vedou přes území několika krajů a plánování je zde 
nutné provádět na vyšší úrovni, než na úrovni krajů. 
To je odůvodněno mimo jiné již tím, že jde o liniové 
stavby, které tradičně vykazují v právním řádu celou 
řadu specifik. Dotčené obce budou účastníky 
navazujícího řízení o povolení liniové dopravní 
stavby. Navíc jde o liniové dopravní stavby ve 
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Samospráva. Linde Praha, a. s. 2007, s. 87 a násl.). 

S navrženým řešením tzv. „Plánu potřeb“ nesouhlasíme i z toho důvodu, že 
vynětím určité věcné oblasti z územně plánovací činnosti a jejím přesunem 
do kompetence zcela jiného rezortu státní správy (který bude rozhodovat de 
facto o místních záležitostech bez možnosti dotčených subjektů tyto postupy 
jakýmkoliv způsobem ovlivnit) dojde k upření práva územně samosprávných 
celků upravovat na tomto úseku místní záležitosti v hierarchii stanovené 
stavebním zákonem. Jestliže zákon operuje s pojmy jako je konzultace, 
spolupráce či součinnost, nemůžeme než reagovat argumentací, že jimi není 
zaručen ani minimální standard možnosti prosazovat v rámci příslušných 
procesů své zájmy resp. zájmy vyjádřené jinými právními předpisy. 

vlastnictví státu a pod státní správou, již proto 
nemůže jít o zásah do práva na samosprávu, 
protože dopravní stavby uvedené ve VZZ pod 
samosprávu nespadají. 

VZZ představuje lex specialis vůči stavebnímu 
zákonu se zvláštnostmi odůvodněnými zvláštním 
typem těchto staveb. 

Vypořádáno. 

6 Moravskoslezský 
kraj A 

Nerespektování principu dělby moci 

Podle předloženého věcného záměru by měl být „Plán potřeb“ vydáván jako 
příloha zákona, tzn., že bude schvalován Parlamentem - mocí zákonodárnou. 
Moderní pojetí demokratického státu vychází z dělby moci, kterou stát 
představuje, na moc výkonnou, zákonodárnou a soudní. Tyto jednotlivé 
„moci“ musí být při jejich uplatňování vzájemně vůči sobě zcela nezávislé 
proto, aby nemohlo ve vztahu k jedinci dojít k jejich zneužití na úkor 
základních lidských práv a svobod, resp. pokud by k „případnému bezpráví“ 
došlo, musí existovat možnost se vůči němu efektivními prostředky bránit. 
Právě toto státoprávní pojetí může v jednotlivých procesech způsobovat 
jejich procesní složitost a relativní zdlouhavost. Nelze rezignovat na to, že 
určitá oblast je svěřena moci výkonné se zárukou určitého standardu ochrany 
jedince i zájmů ostatních oblastí, způsobem, že pro jeden konkrétní zájem 
tuto oblast zcela nesystémově vložíme do rukou moci zákonodárné.  

Obdobným případem se zabýval ve svém nálezu Ústavní soud (Pl.ÚS 24/04, 
28. 6. 2005), který  zrušil ustanovení zákona o vnitrozemské plavbě 
z důvodu, že Parlament nemůže jako vrcholný orgán moci zákonodárné 
rozhodovat v konkrétních záležitostech. Pro názornost z tohoto nálezu 
citujeme: „Tím, že Parlament v zákoně označil rozvoj a modernizaci konkrétní 
vodní cesty za veřejný zájem, nedodržel požadavek obecnosti právního 
předpisu, aplikoval neurčitý právní pojem v konkrétním případě, a zasáhl tak 
do pravomoci svěřené moci výkonné. … Veřejný zájem v konkrétní věci je 
zjišťován v průběhu správního řízení na základě poměřování nejrůznějších 
partikulárních zájmů, po zvážení všech rozporů a připomínek. … Veřejný 
zájem je třeba nalézt v procesu rozhodování o určité otázce (typicky např. o 
vyvlastňování), a nelze jej v konkrétní věci a priori stanovit. Z těchto důvodů 

Vzato na vědomí a vysvětleno: viz výše bod 4. 
Záměr nebude znamenat zásah do ústavně 
zaručených práv a je v souladu s judikaturou ÚS 
(zde citovanou i další). Např. nebude docházet ke 
stanovení veřejného zájmu zákonem, atp. Veřejný 
zájem bude posuzován zcela individuálně v řízení o 
povolení konkrétní liniové dopravní stavby a zcela 
individuálně ve vztahu ke konkrétní nemovitým 
věcem, které budou v trase liniové dopravní stavby. 
Zákon nijak nepředjímá, jaké bude rozhodnutí 
speciálního stavebního úřadu, speciální stavební 
úřad nemusí povolit realizaci stavby na konkrétní 
nemovité věci. 

Vypořádáno. 
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je zjišťování veřejného zájmu v konkrétním případě typicky pravomocí moci 
výkonné, a nikoliv zákonodárné. … Napadeným ustanovením došlo nejen k 
zásahu moci zákonodárné do moci výkonné, ale bylo jím omezeno rovněž 
právo na soudní přezkum. … V případě neexistence napadeného ustanovení 
by obecné soudy mohly přezkoumávat, zda správní orgány při aplikaci 
neurčitého právního pojmu "veřejný zájem" v konkrétní situaci nepřekročily 
zákonem stanovené meze správního uvážení (srov. § 78 odst. 1 soudního 
řádu správního); to však napadená právní úprava de facto vylučuje. … 
Individuální regulaci obsaženou v právním předpisu zbavující adresáty 
možnosti soudního přezkumu naplnění obecných podmínek normativní 
úpravy u konkrétního subjektu, jíž schází transparentní a akceptovatelné 
odůvodnění ve vztahu k možnosti regulace obecné, nutno tudíž považovat za 
rozpornou s principem právního státu (čl. 1 Ústavy), jemuž je imanentní 
dělba moci a soudní ochrana právům (čl. 81 a 90 Ústavy)." 

7 Moravskoslezský 
kraj A 

Odbor dopravy: 

Doporučujeme dopracovat variantní návrh působnosti zákona a přikláníme se 
k vymezení na (výčtově uzavřenou) národní síť dálnic, celostátních drah a 
dopravně významných vodních cest.   

Odůvodnění: 
Jedná se o odborně známé a určitě vymezitelné strategické zájmy České 
republiky, jejichž prosazení z ústřední úrovně by mohlo být udržitelné při 
předpokladu přípravy a realizace jednotlivých staveb odchylně od standardní 
správní praxe. 

Vysvětleno: S ohledem na faktický charakter a 
právní postavení dálnic a silnic I. třídy v ČR, které ve 
své podstatě velmi podobné se domníváme, že 
vymezení liniové dopravní stavby je provedeno 
správně. Stejný závěr platí pro vymezené kategorie 
drah. 

Vypořádáno. 

8 Moravskoslezský 
kraj A 

Doporučujeme rozšířit analýzu o zhodnocení potřeby personálního zajištění 
zejména na úrovni zástupců investora, inženýrských organizací, projektantů, 
atd.  

Odůvodnění: 
Navržená změna v sobě zahrnuje i zásadní změnu dlouhodobě zavedených 
postupů technicko-správní přípravy a realizace staveb. 

Vzato na vědomí. 

Vypořádáno. 

9 Moravskoslezský 
kraj A 

Doporučujeme rozšířit analýzu o zhodnocení potřeby změny standardů 
projektování staveb. 

Odůvodnění: 
Navržená změna v sobě zahrnuje i zásadní změnu dlouhodobě zavedených 

Vysvětleno: Standardy projektování staveb nejsou 
záměrem dotčeny. 

Vypořádáno. 
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postupů a standardů projektování staveb. 

10 Moravskoslezský 
kraj N 

K výběru doporučených variant: 

Ad) Vztah a provazba na Politiku územního rozvoje (PÚR); 
Podvarianta č. 1: Vyjmutí koridorů dopravních staveb z Politiky 
územního rozvoje - doporučujeme úvahu rozšířit - PÚR by zejména 
z hlediska své celkové vypovídací schopnosti měla komunikace definované 
plánem potřeb reflektovat; nelze si představit, že by PÚR páteřní tahy 
dopravních komunikací „neobsahovala“ (ani v podobě, jak je stanoví Plán 
potřeb). 

Vzato na vědomí. 

11 Moravskoslezský 
kraj N 

Ad) Obsah Plánu potřeb - doporučujeme úvahu rozšířit - Plán potřeb 
by zejména z hlediska své celkové vypovídací schopnosti měl obsahovat 
grafickou část; nelze si představit, že by strategické dopravní komunikace 
nebyly vyjádřeny alespoň dopravním schématem. S ohledem na 
celospolečenské dopady by se mělo jednat o definici strategické dopravní sítě 
ČR, resp. zajištění základní dopravní obslužnosti ČR a jejích mezinárodních 
vazeb. Za definici dopravní obslužnosti ČR považujeme časoprostorovou 
dostupnost a kapacitu strategické sítě. 

Vysvětleno: Grafické znázornění koridoru není 
s ohledem na smysl a účel Plánu potřeb a s ohledem 
na jeho obecný strategický charakter nutné a jeho 
nezařazení bylo mimo jiné požadováno i v rámci 
konzultací ze strany MMR. Případná potřeba 
přepracování grafického znázornění vyplývající 
z legislativního procesu značně zkomplikuje přijímání 
Plánu potřeb. Klíčové v rámci Plánu potřeb je 
zejména identifikace jednotlivých staveb či úseků a 
hlavně rozdělení jednotlivých záměrů na záměry s 
„naléhavou potřebou“ a záměry s „další potřebou“. 
Tato skutečnost je přitom klíčová ve vazbě na 
plánované úpravy financování dopravní 
infrastruktury uvedené ve VZZ. 

12 Moravskoslezský 
kraj A 

Ad) Provazba na financování - ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA, (viz naše 
zásadní připomínka týkající se Nesystematičnosti Plánu potřeb) - 
nelze si představit, že by Plán potřeb byl funkcí střednědobého výhledu 
rozpočtu SFDI. S ohledem na celospolečenské dopady by se mělo primárně 
jednat o definici strategické dopravní sítě ČR.  

Vysvětleno: Plán potřeb  a střednědobý výhled jsou 
dle VZZ dva samostatné dokumenty. 

Vypořádáno. 

13 Moravskoslezský 
kraj A 

Ad) Problémy v oblasti územního plánování - ZÁSADNÍ 
PŘIPOMÍNKA - doporučením varianty č. 1 (nulová) návrh rezignuje na 
premisu zjednodušení územní ochrany staveb, popírá shora popsané premisy 
a staví zákon o liniových stavbách do pozice procesní (správní) normy a 
střednědobého rozpočtového výhledu. 

Vysvětleno: Připomínka není na místě a je zcela 
obecná VZZ obsahuje celou řadu institutů ke 
zlepšení stávajícího stavu územního plánování 
v oblasti LDS (např. proces Trasování). 

Vypořádáno. 
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Přip. 
č. 

Připomínkové 
místo 

Zásadní 
A/N 

Připomínka Vypořádání 

1 Plzeňský kraj A 

1. Nesouhlasíme s předloženým materiálem jako celkem, protože ho 
považujeme za nekoncepční řešení. V současné době se projednává 
novela zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, 
připravuje se novela stavebního zákona, která si rovněž za hlavní cíl 
klade zjednodušení a zrychlení povolovacích řízení a v neposlední řadě 
má být také v dohledné době přijet nový zákon o posuzování vlivů na 
životní prostředí. Novela stavebního zákona se jeví časově výhodnější než 
nový zákon o liniových dopravních stavbách. Jsme přesvědčení, že 
vytvořením nového zákona pro jeden druh staveb dojde ke vzniku 
zbytečné duality v zákonech. Navrhované postupy a instituty má řešit 
novela stavebního zákona, nebo jsou řešeny v již účinných právních 
předpisech. Vzhledem k tomu, že s navrhovaným materiálem 
nesouhlasíme jako s celkem, v dalších bodech se vyjadřujeme pouze 
k některým dílčím částem. 

Vzato na vědomí a vysvětleno: Jedná se o nový 
přístup k dlouholetému chronickému problému, který 
vyžadoval inovativní řešení po té, co dílčí novelizace 
nepřinesly řešení problému. Vychází se z právní 
úpravy zejména SRN, jejíž principy nejsou vzdáleny 
zásadám, na kterých stojí český právní řád, a která 
znamenala zásadní příspěvek k rozvoji infrastruktury 
v této zemi. Provázanost se stavebním zákonem 
bude zajištěna – koordinace obou věcných záměrů 
je prováděna v maximální možné míře s ohledem na 
aktuální stav legislativních prací na obou věcných 
záměrech a rovněž s ohledem na legislativní úkoly 
uložené Legislativním plánem vlády, který ukládá 
samostatně přípravu obou těchto věcných záměrů v 
určitých přesně daných termínech. 

Rozpor trvá. 

2 Plzeňský kraj A 
2. Z předloženého materiálu není zřejmý vztah mezi Plánem potřeb, 

Politikou územního rozvoje, zásadami územního rozvoje či územní plány. 
I zde by mohly vznikat další duality, či spíše střety v území. 

Vysvětleno: Plán potřeb je nadřazeným 
dokumentem přijímaným ve formě zákona.  

Rozpor trvá. 

3 Plzeňský kraj A 

3. V RIA na str. 17 písm. D) Změny v povolovacím procesu, podvarianta č. 
2.3 – na místo stavebního řízení má být povinně zavedeno ověření stavby 
autorizovaným inspektorem. S touto variantou nesouhlasíme, varianta 
povinně se obrátit na autorizovaného inspektora se nám jeví jako 
nešťastná. Sami máme s činností autorizovaných inspektorů zkušenosti a 
z dosavadní praxe vyplynulo především to, že práci autorizovaných 
inspektorů nelze důvěřovat, když jim nedělá problém například ověřit 
dokumentaci stavby bez předchozího územního rozhodnutí. 

Vysvětleno: Předkladatel pracoval s touto variantou, 
protože byla zmíněna jako jedna z možných cest 
v rámci konzultací. Po analýze nákladů a přínosů 
tato varianta nebyla vybrána. 

Vypořádáno. 

4 Plzeňský kraj A 4. Dále nesouhlasíme s tím, jak jsou nastavena pravidla spolupráce 
speciálního stavebního úřadu se správními úřady územní samosprávy. 

Vysvětleno: Kooperační funkce orgánů na úrovni 
obcí a krajů ve vztahu k ústředním orgánům státní 
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Pokud správní řízení povede Ministerstvo dopravy jako speciální úřad, 
není důvod, proč by všechny úkony v daném řízení nemohl provádět on, 
ale přehazují se na orgány územní samosprávy. Kromě vyvěšování 
dokumentů na úředních deskách, nejsou další požadavky oprávněné – 
vedení ústního jednání, shromažďování námitek účastníků a připomínek 
veřejnosti a podávání stanovisek k námitkám a připomínkám. Jakým 
způsobem může jiný orgán, než ten, který má u sebe potřebnou 
dokumentaci a ostatní podklady, vést ústní jednání, když nebude mít o 
záměru podrobné informace a znalosti? Obdobně pak jak se má takový 
orgán vyjádřit k námitkám a připomínkám? Orgánu územní samosprávy 
by celý spis musel být postoupen k podrobnému nastudování, toto však 
považujeme za nadbytečné zatěžování tohoto správního orgánu, když ten 
pak nebude ve věci rozhodovat ani nevydává závazné stanovisko. 
Takovýto model spolupráce odmítáme. 

správy je naprosto běžným postupem a v českém 
právním řádu dávno zavedeným. Jde o běžný princip 
uplatňovaný ve veřejné správě. Stejný postup je 
zaveden několik desetiletí v právní úpravě SRN a 
tento postup je osvědčen jako plně funkční. Cílem 
předlohy je využít místně specifické expertizy 
odborného zázemí místních orgánů a centralizovat 
pouze úkony, které to vzhledem k účelu předlohy 
vyžadují. Konkrétní způsob spolupráce bude 
nastaven tak, aby jejich zapojení bylo efektivní. 

Rozpor trvá. 

 

 

 

Přip. 
č. 

Připomínkové 
místo 

Zásadní 
A/N 

Připomínka Vypořádání 

1 Ústecký kraj N 

Úvodem považujeme za nezbytné vyslovit svůj nesouhlas se současnou 
situací, kdy jsou změny předpisů stavebního práva navrhovány několika 
různými ministerstvy, a to prakticky nezávisle na sobě. Začátkem nového roku 
má stavební zákon podstatným způsobem ovlivnit novela zákona č. 100/2001 
Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, z dílny Ministerstva životního 
prostředí. Další zásadní novelu stavebního zákona pak připravuje i 
Ministerstvo pro místní rozvoj a dle našich informací jisté reformní snahy 
vyvíjí i Ministerstvo průmyslu a obchodu. Nyní je Ministerstvem dopravy 
předkládán věcný záměr zákona o liniových dopravních stavbách. Množství a 
zejména pak celkovou neprovázanost uvedených legislativních záměrů 
považujeme za nanejvýš problematické a rozhodně nepřispívající k právní 
jistotě adresátů norem stavebního práva. 

Vzato na vědomí a vysvětleno: Oba zákony, tj. 
novela stavebního zákona i zákon navrhovaný tímto 
VZZ jsou samostatně stanoveny v Legislativním 
plánu vlády. Akceptování připomínky by znamenalo 
neplnění Legislativního plánu vlády. Text VZZ však 
obsahuje celou řadu zásadních argumentů, a to 
včetně konkrétních odkazů na vzorovou německou 
právní úpravu, proč jsou liniové dopravní stavby 
výrazně specifické a proč si vyžadují zvláštní přístup. 
V tomto směru odkazujeme na text VZZ. Ve 
vyspělých okolních státech je tato problematika 
upravena dokonce ještě ve větším počtu předpisů, 
ačkoli je zjevné, že např. v SRN probíhá plánování a 
realizace zásadních veřejně prospěšných staveb 
mnohem efektivněji. 
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2 Ústecký kraj A 

V předloženém návrhu je uvedeno, že ve vztahu k liniovým dopravním 
stavbám bude Plán potřeb nahrazovat povinnost pořídit územně plánovací 
dokumentaci a že tento bude závazný nejen pro pořizování zásad územního 
rozvoje, územních plánů a regulačních plánů, ale rovněž i pro rozhodování 
v území. Co však již v návrhu podrobněji rozvedeno není, je to, zda územně 
plánovací dokumentace bude nadále s koridory liniových dopravních staveb 
pracovat a jakým způsobem (zda půjde v jejich případě již jen o nezávazné 
schéma, nebo bude zachováno současné vymezování závazných koridorů). 
Tento aspekt je přitom zcela zásadní pro následné rozhodování stavebních 
úřadů. Pokud totiž bude pro stavební úřad závazný Plán potřeb (s 
navrhovaným vymezením trasy v několika málo bodech, navíc bez grafiky) a 
v územně plánovací dokumentaci tento nenalezne závazně vymezený 
konkrétní koridor, bude to prakticky znamenat stavební uzávěru zasahující 
území celých měst. Pokud by na druhou stranu mělo být zachováno současné 
vymezování závazných koridorů a jejich postupné zpřesňování v územně 
plánovací dokumentaci, nevidíme důvod k tomu, aby se liniové dopravní 
stavby specificky vyjímaly z politiky územního rozvoje a zakotvovaly se do 
jiného dokumentu. Pokud jde o jinou formu schvalovacího procesu, která je 
pro Plán potřeb navrhována, a rovněž pak o jiné obsahové požadavky na 
tento dokument, považujeme za schůdnější cestu, kdy by se změnil způsob 
schvalování a obsah politiky územního rozvoje. Vyjímání jednotlivých druhů 
staveb z tohoto dokumentu považujeme za nešťastné řešení, které 
významným způsobem ztíží orientaci v podkladech pro rozhodování v území 
jak veřejnosti, tak i samotným orgánům veřejné správy. 

Vysvětleno: Územně plánovací dokumentace musí 
být v souladu se zákonem (Plánem potřeb), 
konkretizace koridoru v rámci vymezeném Plánem 
potřeb již bude probíhat  v rámci procesu Trasování. 
Míra závaznosti Plánu potřeb je v textu VZZ přesně 
popsána.  Cílem záměru je poskytnout nový nástroj 
a provázat jej se stávajícími tak, aby nedocházelo ke 
střetům ani zdvojování úprav. Hlavním cílem vynětí 
strategických liniových staveb je právě závazné 
stanovení potřeb zákonem. Plán potřeb dle VZZ plní 
celou řadu dalších funkcí, které PÚR neplní a plnit 
nemůže (provazba na financování SFDI). 

Rozpor trvá. 

3 Ústecký kraj A 

V zájmu zachování pokud možno co nejbližší dostupnosti veřejné správy 
občanům jsme srozuměni s tím, že určitá kooperace orgánů územní 
samosprávy s Ministerstvem dopravy, jakožto speciálním stavebním úřadem, 
se při povolování liniových dopravních staveb jeví jako nezbytná. Na druhou 
stranu rozhodně nemůžeme souhlasit s tím, že by orgány územní samosprávy 
měly provádět ústní jednání, shromažďovat námitky a připomínky a k těmto 
ještě zaujímat nějaké stanovisko. Tyto činnosti by dle našeho názoru měl 
jednoznačně konat ten správní orgán, který stavbu povoluje a s celým 
záměrem je tak nejlépe obeznámen. To platí tím více za situace, kdy je 
v předloženém materiálu zmiňováno významné omezení pracovních úvazků 
na obcích a na krajích a naopak podstatné navýšení kapacity centrálního 
stavebního úřadu při Ministerstvu dopravy. 

Vysvětleno: Kooperační funkce orgánů na úrovni 
obcí a krajů ve vztahu k ústředním orgánům státní 
správy je naprosto běžným postupem a v českém 
právním řádu dávno zavedeným. Jde o běžný princip 
uplatňovaný ve veřejné správě. Stejný postup je 
zaveden několik desetiletí v právní úpravě SRN a 
tento postup je osvědčen jako plně funkční. Cílem 
předlohy je využít místně specifické expertizy 
odborného zázemí místních orgánů a centralizovat 
pouze úkony, které to vzhledem k účelu předlohy 
vyžadují. Konkrétní způsob spolupráce bude 
nastaven tak, aby jejich zapojení bylo efektivní. 

Rozpor trvá. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/RACK9QES4LMW)



16 

 

4 Ústecký kraj N 

Věcný záměr předpokládá, že stavební úřad nemusí vést řízení o povolení 
liniové stavby nutně vždy pro celou délku liniové stavby. Dle našeho názoru 
takováto premisa není nejvhodnější s ohledem na fakt, že povolovat by se 
měla vždy celá funkční stavba. Jsme si samozřejmě vědomi toho, že 
v současné době se některé liniové stavby rovněž povolují po etapách, ovšem 
principiálně takovýto postup vhodný není. Stejně jako v případě posuzování 
vlivů na životní prostředí by měl být i v řízení u stavebního úřadu posuzován 
záměr jako celek. 

Vzato na vědomí. 

5 Ústecký kraj A 

Nesouhlasíme s navrhovaným prodloužením platnosti povolení stavby na 10 
let (s možností dalšího prodloužení o 5 let). V současnosti nastavenou 
dvouletou platnost územního rozhodnutí (s možností stanovení delší lhůty 
v odůvodněných případech) a stavebního povolení považujeme za dostačující. 
Po 10-ti či dokonce po 15-ti letech může již v území dojít k významným 
změnám a možnost umístění záměru by tak dle našeho názoru měla být 
znovu posouzena a projednána mnohem dříve. Zároveň by takto podstatným 
prodloužením platnosti rozhodnutí docházelo k blokaci dotčeného území, se 
kterou by se musely následně potýkat i územní plány obcí. 

Vysvětleno: Návrh věcného záměru vychází z právní 
úpravy v SRN, kde užita délka 10 let pro platnost 
povolení a kde tato právní úprava funguje několik 
desetiletí a je zcela funkční. Není tedy důvodné tuto 
lhůtu zkracovat. 

Rozpor trvá. 

6 Ústecký kraj N 

Nesouhlasíme se vznikem čtyřleté zákonné stavební uzávěry v okamžiku 
vyvěšení veřejnou vyhláškou v rámci řízení o povolení liniové dopravní stavby. 
Účel takto dlouhé stavební uzávěry nám není zcela zřejmý. Po vydání povolení 
stavby by se toto stalo limitem využití území a suplování tohoto zákonnou 
stavební uzávěrou nám nepřipadá správné. 

Vysvětleno: Cílem stavební uzávěry je obdobně jako 
v jiných případech využití daného institutu, zajistit 
využitelnost území. Stavební uzávěra není a nemusí 
být nutně provázána s omezením převodu 
vlastnických práv. 

VZZ může být doplněn v části zavedení stavební 
uzávěry o možnost udělení některých výjimek pro 
veřejně prospěšné stavby v oblasti energetických 
staveb či jiných staveb technické infrastruktury nebo 
staveb ve veřejném zájmu za podmínky, že jejich 
realizace nijak neomezí či neznemožní realizaci dané 
liniové dopravní stavby. 

Návrh VZZ vychází z právní úpravy v SRN, kde je 
užita délka 4 let pro stavební uzávěru a kde tato 
právní úprava je zavedena několik desetiletí a je 
zcela funkční. Není tedy důvodné tuto lhůtu 
zkracovat. 
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Přip. 
č. 

Připomínkové 
místo 

Zásadní 
A/N 

Připomínka Vypořádání 

1 Zlínský kraj A 

1. Zahrnout v integrovaném procesu řízení o povolení liniové 
dopravní stavby i řízení o udělení výjimky z ochranných 
podmínek stanovených zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně 
přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, pro zvláště 
chráněné druhy živočichů a rostlin.  

Odůvodnění: 

Pokud je součástí u liniových staveb v integrovaném procesu 
provedení posouzení vlivů záměru stavby na životní prostředí a 
současně s tím vydáno územní rozhodnutí o umístění stavby, pak by 
mělo zároveň proběhnout i řízení o udělení výjimky z ochranných 
podmínek stanovených zákonem č. 114/1992 Sb. pro zvláště 
chráněné druhy živočichů a rostlin. Jako podklad posouzení záměru 
na životní prostředí a pro udělení výjimky by měl investor předložit 
biologické hodnocení na celou trasu liniové stavby.  

V tomto směru by měl být upraven zákon o liniových stavbách o 
konkrétní určení, v jaké fázi přípravy stavby je nutné žádat o 
výjimku z ochrany zvláště chráněných druhů živočichů (dále jen 
ZCHDŽ), kde to jiný zákon ani judikatura neupřesňuje. Věcný návrh se o 
tom bohužel zmiňuje jen jako o dalších zákonech. 

Požadovat biologický průzkum a výjimky z ochrany ZCHDŽ je dnes 
možné téměř kdykoliv a opakovaně bez ohledu na stav přípravy a i 
v průběhu realizace stavby, neboť během stavebních prací může být 
v dané lokalitě nově zjištěn výskyt dalších chráněných druhů živočichů, 
kteří se zde při provádění biologického hodnocení v předchozím období 
nevyskytovali, a je třeba zajistit jejich ochranu. Biologický průzkum trvá 
celý rok, řízení o výjimce minimálně 6 měsíců, a po uplynutí této doby se 
teoreticky můžeme dostat do absurdní situace, že se v lokalitě objeví další 
ZCHDŽ a znovu budeme dělat biologické průzkumy, hodnocení a žádat o 
výjimky, protože zvlášť chráněné druhy živočichů nás obklopují všude 
dnes a denně (pro RIA lze odhadnout biologické hodnocení a výjimka na 
cca 300 tis. Kč – úspora je tedy s každým opakováním násobkem). 

Akceptováno. 

Vypořádáno. 
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Jakmile by byl první stupeň integrovaného řízení o povolení stavby 
ukončen - k záměru by bylo vydáno stanovisko podle zákona č. 100/2001 
Sb., udělena výjimka pro chráněné druhy podle zákona č. 114/1992 Sb., a 
také územní rozhodnutí o umístění stavby, pak ochranu nově nalezených 
druhů živočichů v trase stavby by byl povinen zajistit  ekologický dozor, 
který by na stavbě musel být přítomen po celou dobu její realizace, za 
kontroly a spolupráce s ekologickými spolky. 

2 Zlínský kraj A 

2. Zavést povinnost pro investora vyzvat všechny účastníky řízení 
k identifikaci výskytu zvlášť chráněných druhů živočichů, které 
zjistili vlastní odbornou činností a jejich povinnost informovat 
příslušný úřad, který vede řízení o ochraně životního prostředí 
podle zákona EIA a zákona o ochraně přírody a krajiny. 

Odůvodnění: 

Povinnost investora/příslušného úřadu, který vede řízení - vyzvat 
všechny účastníky řízení a povinnost účastníků řízení informovat o 
výskytu ZCHDŽ z titulu vlastní odborné činnosti především ekologů, 
ekologických spolků, CHKO, atd. by mělo pozitivní vliv na celý proces 
přípravy. Nalezení optimálního řešení změny současné praxe musí 
zachovat vysokou úroveň ochrany zvlášť chráněných druhů živočichů 
a rostlin a jejich biotopů v souladu s evropskou legislativou. Současný stav 
vrhá v očích veřejnosti špatné světlo nejen na státní správu, samosprávu 
a ústřední orgány. Zároveň by tato forma „konzultací“ oddělila skutečné 
ochránce přírody a ochranu přírody jako veřejný zájem od prostého 
obstrukčního prodlužování povolovacího řízení.  

Akceptováno. 

Vypořádáno. 

3 Zlínský kraj A 

3. Vedení povolovacího řízení na stavby silnic I. třídy vyjmout 
z režimu tohoto zákona a ponechat stávající stav (nulová 
varianta). 

Odůvodnění: 

V kompetenci centralizovaného speciálního úřadu při MD by byly 
dálnice a rychlostní silnice. Pro tuto variantu hovoří znalost místních 
poměrů, rychlá dostupnost dotčené lokality, blízkost dalších dotčených 
orgánů a organizací, včetně místní správy ŘSD, jako majetkového správce 
těchto silnic a žadatele o vydání povolení.  

Vysvětleno: Silnice I. třídy jsou ve vlastnictví státu a 
stát nad nimi vykonává státní správu. V jejich 
případě jsou splněny všechny charakteristiky, které 
odůvodňují zvláštní právní úpravu stejně jako 
v případě dálnic. V tomto směru je není důvod 
odlišovat od dálnic. 

Vypořádáno. 

4 Zlínský kraj A 4. Vyjmutí součinnosti správních úřadů územních samosprávných 
celků v řízení o rozhodnutí o povolení liniové stavby centrálním 

Vysvětleno: Kooperační funkce orgánů na úrovni 
obcí a krajů ve vztahu k ústředním orgánům státní 
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speciálním úřadem. 

Odůvodnění: 

Požadovat od správních úřadů územních samosprávných celků zajištění 
v podstatě administrativního servisu jinému orgánu státní správy 
považujeme za nešťastné. Zajištění např. vyvěšení veřejných vyhlášek 
v obcích je v době existence datových schránek pouhým administrativním 
úkonem realizovatelným odkudkoliv bez jakékoliv časové prodlevy.  

Rovněž požadavek na shromažďování námitek a připomínek povede 
k tomu, že některé budou podány u orgánu územní samosprávy, jiné u 
centralizovaného speciálního úřadu (občané, jak známo, poučení příliš 
nečtou). Který orgán tedy ponese odpovědnost za to, že jsou tyto námitky 
všechny.  

S podáváním stanoviska správních úřadů územních samospráv 
k námitkám a připomínkám, které by mělo být pro centralizovaný speciální 
úřad interně závazné, nelze v žádném případě souhlasit. 
Vyhodnocením podaných námitek a připomínek se svém rozhodnutí a na 
základě svého správního uvážení musí vypořádat ten orgán, který 
řízení vede. Nelze tímto způsobem přenášet odpovědnost 
oprávněné úřední osoby na jiný subjekt. 

správy je naprosto běžným postupem a v českém 
právním řádu dávno zavedeným. Jde o běžný princip 
uplatňovaný ve veřejné správě. Stejný postup je 
zaveden několik desetiletí v právní úpravě SRN a 
tento postup je osvědčen jako plně funkční. Cílem 
předlohy je využít místně specifické expertizy 
odborného zázemí místních orgánů a centralizovat 
pouze úkony, které to vzhledem k účelu předlohy 
vyžadují. Konkrétní způsob spolupráce bude 
nastaven tak, aby jejich zapojení bylo efektivní. 

Rozpor trvá. 

5 Zlínský kraj N 

5. Věcný záměr zákona se týká pouze staveb dálnic a silnic I. třídy a 
nezohledňuje specifika výstavby liniových dopravních staveb 
v průmyslových zónách. Navrhujeme zahrnout do definice liniové dopravní 
stavby rovněž liniové dopravní stavby umísťované ve 
zvýhodněných průmyslových zónách, tj. průmyslových zónách určených 
k podpoře vyváženého a dynamického hospodářského rozvoje státu, které 
podle zákona č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách, schvaluje na návrh 
Ministerstva průmyslu a obchodu vláda. 

Vzato na vědomí a vysvětleno: primárním cílem 
záměru jsou strategické liniové dopravní stavby 
nadregionálního charakteru z hlediska dopravního, 
nikoli ekonomického (jako např. liniové dopravní 
stavby umísťované ve zvýhodněných průmyslových 
zónách). 

6 Zlínský kraj N 
6. Navrhujeme, aby obecné principy tohoto návrhu byly převzaty do již 

připravované novely stavebního zákona a mohly tak být využívány pro 
všechny záměry povolované dle stavebního zákona. 

Vzato na vědomí. 
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Přip. 
č. 

Připomínkové 
místo 

Zásadní 
A/N 

Připomínka Vypořádání 

1 Hlavní město 
Praha N Návrh je podle našeho názoru v rozporu se základní zásadou dvojinstančnosti 

správního řízení. 

Vysvětleno: Z hlediska ústavního je zásadní 
přezkoumatelnost postupu správního orgánu 
soudem, nikoli dvě instance v rámci správního řízení, 
kde se v obou instancích rozhoduje vrchnostensky a 
v žádné z těchto instancí nerozhoduje nezávislý 
orgán soudního typu. 

2 Hlavní město 
Praha N 

Návrh předpokládá součinnost správních úřadů územních samosprávných 
celků. Aby tyto úřady mohly zodpovědně vykonávat činnosti, které jsou 
v návrhu uvedeny, musí záměr dobře znát. To je bude zatěžovat. Z jejich 
strany tedy přesunem integrovaného povolovacího řízení na Ministerstvo 
dopravy nedojde ke snížení administrativní zátěže. 

Vysvětleno: U místních úřadů nedojde k úplné 
eliminaci úkonů spojených s vedením příslušných 
řízení, nicméně k redukci dojde. Odhad byl učiněn 
na základě dat získaných od obecných a speciálních 
stavebních úřadů o časové náročnosti částí 
jednotlivých agend, a dále na základě odhadu počtu 
případů, které by centrální úřad při MD řešil po 
zohlednění případných administrativních úspor 
plynoucích z potenciálně nižší míry segmentace 
jednotlivých záměrů.  

 

Přip. 
č. 

Připomínkové 
místo 

Zásadní 
A/N 

Připomínka Vypořádání 

1 Jihomoravský kraj A 

část B 

3.3.3 Definice dopravní liniové stavby pro účely zákona o dopravních 
liniových stavbách 

Samotný text zákona ..., 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 a dopravní infrastruktury, retenční 
nádrže, odvodnění, protihlukové stěny apod.).  

Doplnit text. Není důvodné vylučovat z definice a tudíž z procesu povolování 
vyvolané přeložky dopravní infrastruktury (přeložka nemusí se rovnat nové 

Akceptováno: Přeložky dopravní infrastruktury jsou 
zahrnuty do definice LDS. VZZ bude v tomto směru 
explicitně doplněn. 

Vypořádáno. 
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napojení).  

2 Jihomoravský kraj N 

část B 

3.3.5 Obsahové náležitosti Plánu potřeb 

Není zřejmé, proč by zákonodárci měli schvalovat údaj "uvedení stavu 
realizace záměru („před řízením o povolení“, „probíhá řízení o povolení“, „ve 
výstavbě“)". Údaje budou matoucí - už v době vydání ve sbírce neaktuální, 
natož po 5 letech před aktualizací. To lze sice vyřešit vztažením k nějakému 
datu, ale smysl stejně uniká. 

Vysvětleno: Jde o jedno z kritérií při zařazování 
záměru do kategorie naléhavá a další potřeba. Údaj 
bude také důležitý ve vazbě na financování.  

3 Jihomoravský kraj A 

část B 

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 

ZÁSADNÍ NESOUHLAS.  
JMK se na rozdíl od NKÚ domnívá, že stát má nejen povinnost zabezpečit 
tranzitní a dálkové dopravní vztahy, ale i napojení území na kapacitní 
komunikace, což je často jediná kompenzace externalit z vložení dopravní 
stavby. Připojení na nadřazené komunikace je třeba realizovat tam, kde je po 
nich poptávka, kde budou využity, ne pravidelně po 4 km. Obdobně i nátlak 
na financování železničních zastávek obcemi. Pokud všechny obce odmítnou 
a žádné zastávky nevzniknou, odkud kam budou vlaky jezdit a koho budou 
vozit?  
Není zřejmé, kdy a jak by se uplatňoval požadavek na objekty "navíc", když 
"nezbytný rámec" se uvádí v "rozhodnutí o povolení stavby". 

Vysvětleno: O nezbytnosti těchto staveb bude 
rozhodovat stavebník, který bude připravovat a 
předkládat projektovou dokumentaci  v řízení o 
povolení dopravní liniové stavby. 

VZZ nevylučuje realizaci připojení či vybudování 
zastávky tam, kde je potřeba. U každého projektu je 
investorem posuzována jeho ekonomická 
efektivnost, při jejímž hodnocení je základním 
vstupem je namodelování budoucí poptávky po 
přepravě (ať už zboží či osob). Na základě takové 
analýzy by pak měl být investorem zpracován 
projekt.  Povinnost uhradit náklady na výstavbu by 
měly subjekty, které požadují připojení (apod.), u 
něhož tato ekonomická efektivnost nebyla 
prokázána (tj. po nichž nebude v budoucnu 
poptávka). 

Vypořádáno. 

4 Jihomoravský kraj A 

část B 

3.1 Vymezení základních pojmů 

3.3.3 Definice dopravní liniové stavby pro účely zákona o dopravních 
liniových stavbách 

Je nutno upřesnit definici dopravní liniové stavby pro účely tohoto zákona 
s tím, že by těmito stavbami měly být pouze dálnice a ze silnic I. třídy pouze 
rychlostní silnice.  

Vysvětleno: VZZ se záměrně vztahuje na všechny 
silnice I. třídy, protože jsou v majetku státu. 

Vypořádáno. 
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Realizace tohoto zákona pro veškeré silnice I. třídy by ve svém důsledku 
mohla být naprosto kontraproduktivní. 

5 Jihomoravský kraj A 

část A 

D.II Centralizace a úroveň vedení povolovacího řízení 

Upřednostnit variantu 3 – centralizovaný speciální stavební úřad při 
Ministerstvu dopravy. Toto vychází z charakteru povolovaných pozemních 
komunikací – viz připomínka výše. 

Akceptováno: V RIA byla zvolena varianta 3 

Vypořádáno. 

6 Jihomoravský kraj A PLÁN POTŘEB resp. TRASOVÁNÍ – zde musí být uvedeny konkrétní 
pozemní komunikace s přesným vymezením povolovaného úseku. 

Vzato na vědomí. 

Vypořádáno. 

7 Jihomoravský kraj A 

obecně 

Věcný záměr zákona je nutno provázat s novelou zákona č. 13/1997 Sb., 
o pozemních komunikacích, s novelou zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a s novým občanským 
zákoníkem. 

Akceptováno. 

Vypořádáno. 

8 Jihomoravský kraj N 

část A 

1.4 Identifikace dotčených subjektů 

V textu odstavce: Tyto orgány státní správy územní samosprávy mají 
možnost a právo se vyjádřit a vydat (závazné) stanovisko, které musí být 
zohledněno při rozhodování stavebních úřadů. opravit chybnou formulaci. 

Akceptováno. 

9 Jihomoravský kraj A 

část A 

2. Návrh variant řešení 

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

JMK doporučuje rozpracování varianty č. 2 ve znění podvariant: 
Vztah a provazba na Politiku územního rozvoje (PÚR) – JMK 
doporučuje Podvariantu č. 2, tj. Plán potřeb bude novým dokumentem 
vedle Politiky územního rozvoje 

JMK považuje PÚR za významný strategický dokument ČR, jehož úkolem je 

 

 

 

 

 

Vzato na vědomí: Podvarianta č. 1 byla vybrána na 
základě porovnání nákladů a přínosů, kdy u 
podvarianty č. 2 došlo k výraznému navýšení 
administrativních nákladů z důvodu potenciální 
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koordinace tvorby koncepcí schvalovaných ministerstvy a jinými ústředními 
správními úřady. Z tohoto důvodu by měla být PÚR výchozím podkladem 
(databází záměrů liniových dopravních staveb) pro Plán potřeb. Současně 
s PÚR je zpracováváno vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území, jehož 
součástí je posouzení SEA, které pak není nutné v Plánu potřeb znovu 
zpracovávat. MD by mělo být oprávněným investorem dle stavebního zákona 
ve vztahu k PÚR. 
Obsah Plánu potřeb – JMK doporučuje Podvariantu č. 2, tj. Detail 
informací o jednotlivých záměrech bude větší než v Politice 
územního rozvoje 
JMK považuje PÚR za významný strategický dokument ČR, který by měl 
i nadále uvádět záměry bez detailních informací. Ty by měly být uvedeny 
v Plánu potřeb. 
B) Problémy v oblasti územního plánování 

JMK upozorňuje, že není možné ponechat současný stav, ale zároveň 
nedoporučuje vytvářet speciální jednostupňovou územně plánovací 
dokumentaci na úrovni státu. Rozpracování záměrů z Plánu potřeb je třeba 
provádět mimo proces pořizování ÚPD. JMK doporučuje postupovat v souladu 
s bodem 3,4. Části B, kde je uvedeno:  
„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.“ 

Vztah mezi Plánem potřeb, Trasováním a ÚPD je potřeba rozpracovat ve 
vazbě na novelu stavebního zákona. Upozorňujeme, že zákon bude využíván 
pro přípravu záměrů neuvedených v ÚPD, proto je nutné v zákoně vazbu na 
ÚPD upravit (jak a kdy „označovat“ území dotčené připravovaným záměrem). 

duplicity některých úkonů.  

 

Rozpor trvá. 

 

 

 

Vzato na vědomí: V RIA byla zvolena Podvarianta č. 
2. 

Vypořádáno. 

 

 

 

 

 

Vzato na vědomí. 

Vypořádáno. 

 

 

 

 

10 Jihomoravský kraj A 

část A 

D) Změny v povolovacím procesu 

JMK považuje za nezbytné provázat změny v povolovacím procesu 
s připravovanou novelou stavebního zákona. 

Vzato na vědomí. 

Vypořádáno. 

11 Jihomoravský kraj A část A Vzato na vědomí. 
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D.II Centralizace a úroveň vedení povolovacího řízení  

JMK doporučuje vytvoření centralizovaného speciálního úřadu při Ministerstvu 
dopravy s tím, že tento správní úřad bude příslušný k projednání a rozhodnutí 
liniových staveb dle Plánu potřeb, upraveného dle zásadní připomínky odboru 
dopravní správy k definici liniové dopravní stavby (viz výše). 
 

Co se týká provedení vyvlastňovacího řízení, je žádoucí, aby bylo v zákoně 
jednoznačně stanoveno, že k vedení vyvlastňovacího řízení bude příslušný též 
nově zřízený vyvlastňovací úřad při Ministerstvu dopravy, tak, aby zůstala 
zachována úroveň rozhodování. 
Ve fázi, kdy bude již uvedeným speciálním úřadem stavba povolena, by bylo 
nesystémové, aby se vyvlastňovací řízení přesouvalo na nižší úrovně 
správních úřadů ve smyslu § 15 zákona č. 184/2006 Sb. 

Vypořádáno. 

 

 

 

Přip. 
č. 

Připomínkové 
místo 

Zásadní 
A/N 

Připomínka Vypořádání 

1 
Ministerstvo 

zahraničních věcí 
(MZV) 

A 

1) Je třeba znovu pečlivě zvážit, zda je navrhovaná úprava skutečně 
nezbytná s ohledem na přípravu novely stavebního zákona. 

Odůvodnění: 

Podle informací MMR by připravovaná novela stavebního zákona měla přinést 
zjednodušení a zrychlení povolovacích řízení zavedením jednotného 
integrovaného povolení, zahrnujícího všechny procesy potřebné pro jeho 
vydání. Sleduje tedy na obecné úrovni shodný cíl jako navrhovaná speciální 
úprava. Předložený návrh se tedy zdá být v tomto ohledu nadbytečný. 

Vysvětleno: Oba zákony, tj. novela stavebního 
zákona i zákon navrhovaný tímto VZZ jsou 
samostatně stanoveny v Legislativním plánu vlády. 
Akceptování připomínky by znamenalo neplnění 
Legislativního plánu vlády. Text VZZ však obsahuje 
celou řadu zásadních argumentů, a to včetně 
konkrétních odkazů na vzorovou německou právní 
úpravu, proč jsou liniové dopravní stavby výrazně 
specifické a proč si vyžadují zvláštní přístup. V tomto 
směru odkazujeme na text VZZ.   

Rozpor trvá. 

2 MZV A 2) MZV nesouhlasí s navrhovaným zrušením možnosti podání Vysvětleno: Vyloučení možnosti rozkladu vychází 
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rozkladu proti rozhodnutí ústředního správního orgánu v prvním 
stupni. 

Odůvodnění: 

Zrušení uvedené možnosti bude představovat podle názoru MZV nejen větší 
zátěž státní správy i správního soudnictví, ale i riziko prodloužení celého 
řízení. Rozklad totiž fakticky vymezuje pozdější případný rozsah správní 
žaloby, a tedy i okruh problémů, které bude správní soud případně řešit. 
Zajišťuje kontrolu, zda a jak se správní orgán se vznesenými připomínkami 
vyrovnal. 

také z právní úpravy platné v SRN, kde je 
považováno za plně ústavně konformní. Dále je zde 
oproti jiným řízením dle jiných zákonů i ta zásadní 
odlišnost, že v těchto případech půjde o velmi 
rozsáhlé záměry (dopravní stavby), které budou 
zasahovat do práv celé řady osob na velké části 
území, a je proto nutné co nejdříve a v rámci 
efektivního řízení postavit najisto, zda a za jakých 
podmínek je možné povolit záměr uvedený 
v žádosti. Takové řešení je tedy jednoznačně ve 
prospěch účastníků řízení, jejichž právní pozice tak 
bude postavena najisto mnohem dřívěji, než jak je 
tomu dnes a dojde tak k výraznému snížení právní 
nejistoty. Řízení o rozkladu má svoje opodstatnění 
v celé řadě odborně, právně i skutkově jednodušších 
věcí s menším počtem účastníků. V případě liniových 
dopravních staveb nadregionálního významu však 
představuje zcela neefektivní prostředek ochrany 
práv účastníků a pouze oddaluje a prodražuje celý 
proces jejich realizace. Navíc v obecných lhůtách 
dnes stanovených pro rozkladové řízení je zcela 
nereálné provést důkladný přezkum takto rozsáhlého 
řízení. 

Rozpor trvá. 

3 MZV N 

3) MZV dále upozorňuje, že je nezbytné zajistit důsledný soulad 
navrhované právní úpravy s připravovanou novelou zákona o 
posuzování vlivů na životní prostředí.  

Novela zákona posuzování vlivů na životní prostředí je připravována 
v návaznosti na řízení o porušení smlouvy ve věci chybné transpozice 
směrnice EP a Rady 2011/92/EU o posuzování vlivů na životní prostředí, 
přičemž konečná podoba novely je pod detailní kontrolou Evropské komise. 
Jakýkoli rozpor navrhovaného záměru zákona o liniových stavbách s řešeními 
dojednanými s Evropskou komisí v rámci řízení o porušení smlouvy bude 
Evropskou komisí vnímán jako snaha o obejití výsledků řízení o porušení 
povinnosti, a může mít tedy negativní dopad na čerpání financí ze 
strukturálních fondů na dopravní strukturu. 

Akceptováno: 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. Posuzování vlivů na životní prostředí 
bude prováděno plně v souladu se zákonem o 
posuzování vlivů na životní prostředí ve znění 
účinném po schválení příslušné novely. 
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Přip. 
č. 

Připomínkové 
místo 

Zásadní 
A/N 

Připomínka Vypořádání 

1 
Ministerstvo 
průmyslu a 

obchodu („MPO“) 
A 

K materiálu obecně: 

Předložený materiál představuje návrh na řešení problematiky neúměrně 
dlouhé přípravy a povolování liniových dopravních staveb. V závěrečné zprávě 
RIA jsou definovány hlavní příčiny neúnosného vztahu a v návaznosti na to 
jsou zpracovány jednotlivé okruhy právních vztahů. Obecně lze konstatovat, 
že materiál není zcela vyvážený a některé okruhy právních vztahů 
popisuje méně srozumitelným způsobem, přičemž ne ve všech 
směrech reaguje na konstatované nedostatky. Předložená řešení 
představují v některých otázkách zásadní změny, zejména pokud jde 
o principy správního řízení a soudního přezkumu, přičemž ne všechna 
navržená řešení budou zcela funkční. Považujeme za nezbytné výše uvedené 
nedostatky odstranit a materiál v tomto smyslu přepracovat. 

Úvod: Návrh bude doplněn dle řešení následných 
bodů připomínek. 

2 MPO A 

Podporujeme myšlenku posílení (dovybudování) speciálních a jiných 
stavebních úřadů pro jednotlivé druhy staveb, postavené na vysoce 
kvalifikovaném personálu a to i ve formě jednoinstančních správních úřadů 
v rámci ministerstev. Tuto koncepci připravovaný zákon částečně reflektuje. 
Na druhé straně by zákon neměl obsahovat prvky správních postupů podle 
stavebního zákona. Jsme toho názoru, že stavební zákon by měl střechově 
pokrývat celou oblast výstavby. Současná etapa přípravy stavebního zákona 
z této koncepce vychází a práce na věcném záměru zákona o liniových 
stavbách s prací Ministerstva pro místní rozvoj nejsou zjevně koordinovány. V 
přípravě nového zákona o liniových dopravních stavbách považujeme za 
rozhodující zajistit důslednou návaznost na novelu stavebního zákona. 
V souvislosti s tímto požadujeme zajistit koordinaci s přípravou novely 
stavebního zákona, která je projednávaná na pracovních skupinách, jichž 
se Ministerstvo dopravy účastní. 

Akceptováno: Koordinace přípravy uvedených  
předpisů je prováděna v maximální možné míře 
s ohledem na aktuální stav legislativních prací v 
obou případech  a rovněž s ohledem na legislativní 
úkoly uložené Legislativním plánem vlády, který 
ukládá samostatně přípravu obou těchto předpisů 
v určitých přesně daných termínech. 

Vypořádáno. 

3 MPO A 

Připravovaná novela stavebního zákona obsahuje také zásadu jednotného 
povolení, tudíž je z věcného a procesního hlediska podobná, avšak podrobněji 
rozpracovaná např. ve vztahu k posuzování vlivů na životní prostředí a též ve 
vztahu k činnostem dotčených orgánů. Ve věcném záměru speciálního zákona 
o liniových dopravních stavbách je žádoucí uvést rozdíly mezi 

Vysvětleno: Nejdůležitější rozdíly vyplývají již nyní ze 
samotného textu VZZ (zřízení speciálního stavebního 
úřadu při MD, postavení obecných stavebních úřadů, 
postavení složkových orgánů, změny ve správním 
řízení, změny ve správním soudnictví atd.), přičemž 
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připravovanou obecnou novelou stavebního práva a tímto speciálním 
právním předpisem. 

zvláštní režim je odůvodněn zvláštním charakterem 
tohoto okruhu liniových dopravních staveb (jejich 
nadregionální charakter a vysoká priorita urychlení 
jejich výstavby). Další rozdíly budou doplněny 
s ohledem na postup legislativních praxí na obou 
VZZ. 

Vypořádáno. 

4 MPO A 

Požadujeme sjednocení pojmů „integrované povolení, integrované 
rozhodnutí, integrované stavební rozhodnutí“, resp. jejich náhradu jiným 
vhodným způsobem. Je možno použít např. jednotné povolení, komplexní 
povolení, popř. obdobné označení. Pojem integrované povolení je již v našem 
právním řádu obsazen - zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a 
omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně 
některých zákonů (zákon o integrované prevenci), ve znění pozdějších 
předpisů. Totéž platí o pojmu „integrované řízení“. 

Akceptováno: VZZ pracuje v části Popis věcného 
řešení s pojmem „Rozhodnutí o povolení liniové 
dopravní stavby“, který má být rovněž promítnut 
v následném paragrafovaném znění. Tato skutečnost 
bude v textu VZZ výslovně promítnuta. 

Vypořádáno. 

5 MPO A 
V materiálu není uveden další postup po povolení stavby z hlediska 
působnosti a způsobu provádění. Jedná se zejména o výkon kontrolní 
prohlídky, o uvádění stavby do užívání (kolaudaci) apod. Uvedené 
požadujeme do materiálu doplnit. 

Akceptováno: Tyto činnosti budou v kompetenci 
speciálního stavebního úřadu, který povede Řízení o 
povolení liniové dopravní stavby. Text VZZ bude 
doplněn. 

Vypořádáno. 

6 MPO A 

K závěrečné zprávě o hodnocení dopadů regulace (část A) 

Ke kap. 2. Návrh variant řešení 

 

Písm. A) Vyšší závaznost Politiky územního rozvoje či jiného 
dokumentu s plánovanými trasami liniových dopravních staveb 

V části Vztah a provazba na Politiku územního rozvoje (PÚR), v podvariantě 
č.1: Vyjmutí koridorů dopravních staveb z Politiky územního rozvoje žádáme 
doplnit, že Plán potřeb bude konzultován též s ostatními dotčenými rezorty, 
mezi které patří též Ministerstvo průmyslu a obchodu, a to z důvodu možných 
střetů se zájmy těchto rezortů. Tentýž požadavek uplatňujeme též 
k následným částem materiálu týkajících se Plánu potřeb ve vazbě na 
konzultace při jeho přípravě či aktualizaci (např. kapitola č. 4. 
Vyhodnocení variant a návrh řešení, kapitola č. 5. Implementace 

Akceptováno: Plán potřeb bude vytvářen ve zcela 
standardním legislativním procesu, který 
zabezpečuje zamezení střetů mezi zájmy 
jednotlivých rezortů. MPO je „obligatorním“ 
připomínkovým místem, a tudíž nemůže být 
v legislativním procesu nikdy opomenuto. VZZ byl 
dále doplněn v tom směru, že příprava Plánu potřeb 
a následná analýza potřeby aktualizace Plánu potřeb 
bude prováděno i na základě konzultace s MPO ještě 
v počáteční fázi. 

Vypořádáno. 
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doporučené varianty a vynucování). 

7 MPO A 

P ísm. C) Proces EIA  

Účinnost novely zákona č. 100/2001 Sb. (novela EIA) na základě 
infringementu je uvažována cca na jeden rok, tj. do doby transpozice 
revidované směrnice EIA, která by měla být implementována do našeho 
právního řádu právě ve vazbě na předpokládanou platnost této novely od 
roku 2016. V uvedeném období lze očekávat též účinnost zákona o liniových 
dopravních stavbách, proto je nezbytně nutné tyto předpisy koordinovat. 
Předkládaný věcný záměr hovoří o integraci procesu EIA do jednotného 
povolovacího řízení, blíže však způsob integrace ani dopady do zákona EIA 
nespecifikuje. V této oblasti považujeme věcný záměr za nedostatečný, 
požadujeme jeho dopracování. Uplatněná připomínka se týká dalších 
následných částí zabývajících se touto problematikou (např. kapitola č. 4. 
Vyhodnocení variant a návrh řešení). 

Akceptováno: 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. VZZ bude v tomto směru doplněn. 

Vypořádáno. 

8 MPO A 

Písm.D) Změny v povolovacím procesu 
 

D.I  Integrace povolovacího procesu 

Varianta 2: Vzhledem ke zvažované integraci procesu EIA do jednotného 
řízení je nutné dokládat k žádosti též dokumentaci EIA. Požadujeme tuto 
skutečnost do věcného záměru doplnit a navrhnout, zda se bude jednat 
o samostatnou dokumentaci nebo součást souhrnné dokumentace. 

Akceptováno: VZZ bude v tomto směru doplněn. 
Žádost bude povinně obsahovat dokumentaci k EIA. 

Vypořádáno. 

9 MPO A 

Podvarianta 2.3 Rozšířené územní řízení, autorizace stavebního 
povolení autorizovaným inspektorem 
Tato podvarianta jen ve věcném záměru naznačena bez důkladnější analýzy, 
přičemž není procesně rozpracována. Není např. zřejmé: 

- co je myšleno rozšířeným územním řízením; 
- jakou formu (výstup) a závaznost bude mít následné ověření 

dokumentace autorizovaným inspektorem; 
- jaká bude možnost použití opravného prostředku; 
- co bude primárním rozhodnutím, na základě něhož bude moci být 

stavba realizována; 
- zda bude v rámci ověření autorizovaným inspektorem připuštěna 

Akceptováno. 

Vypořádáno. 
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účast dotčených orgánů.  

Požadujeme dopracování této varianty. 

10 MPO A 

D.III  Komunikace s dotčenými orgány 
Varianta č. 2: 

S ohledem na to, že je navrhováno jednotné řízení, nutno konzultace 
provádět před zahájením tohoto řízení (nikoli samostatně před zahájením 
územního či stavebního řízení). Navrhujeme v tomto smyslu znění upravit. 

Zároveň navrhujeme konzultační povinnost před zahájením řízení 
jednoznačně uložit stavebníkovi (stavební úřad nemůže konat před zahájením 
řízení). V tomto smyslu nutno vypustit též administrativní zátěž stavebních 
úřadů uvedenou v Kap. 3 Vyhodnocení nákladů a přínosů (str. 29). 

Částečně akceptováno: Věcný záměr 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 z připomínky není zřejmé, jak by tato 
povinnost měla být realizována a její splnění 
posuzováno. Tato skutečnost bude promítnuta do 
textu VZZ. 

Vypořádáno. 

11 MPO A 

Písm. G) Další návrhy a opatření 

V podvariantě č. 2. 1. požadujeme stanovit lhůtu platnosti povolení liniové 
dopravní stavby v délce trvání 5 let, které je pro získání potřebných 
majetkových práv dostatečná, v opačném případě je ji možno prodloužit, jak 
je uvedeno v materiálu dále. Není možno připustit desetiletou blokaci území, 
zejména pro záměry v energetice, které jsou svým významem neméně 
důležité. 

Neakceptováno: Bude případně upraveno dle 
výsledku řešení rozporu s MMR.  

Trvá rozpor 

12 MPO A 

Ke kap. 3. Vyhodnocení nákladů a přínosů 

Žádáme tuto kapitolu přepracovat tak, aby byla identifikace nákladů a přínosů 
specifikována výstižně a věcně správně a zároveň odpovídala členění variant 
změn v povolovacím procesu, uvedenému v kap. 2 písm. D) – D.I a D.II. 
Zároveň požadujeme uvést vždy souhrnné vyčíslení nákladů a přínosů 
příslušných variant (pokud je to možné finančně kvantifikovat) včetně 
celkového dopadu na státní rozpočet a rozpočty obcí (saldo nákladů a výdajů 
resp. přínosů). Nutno jednoznačně vyčíslit přínosy vybrané varianty 
(tj. integrované řízení s úplnou centralizací vydávaného jednotného povolení, 
při němž oproti současnosti např. odpadne jeden stupeň řízení vč. 
souvisejících procesů, dojde ke snížení nákladů a zkrácení lhůt na případné 
opravné prostředky, nebudou zpracovány dva úplné stupně dokumentace 

Částečně akceptováno: Tam, kde to bude možné, 
předkladatel doplní, nicméně ne všechny náklady a 
přínosy lze kvantifikovat. Zároveň jsou některé 
zmíněné položky rozvedeny v celkové zprávě o 
hodnocení dopadů regulace a do závěrečné zprávy 
nebyly vloženy z důvodu obecných požadavků na 
stručnost závěrečných zpráv RIA. V této celkové 
zprávě je i odůvodnění, proč je vyhodnocení nákladů 
a přínosů provedeno pro kombinace variant D.I a 
D.II. Tyto varianty se vzájemně ovlivňují a jejich 
kombinací vzniknou 4 možné cesty, pro něž lze 
konkrétně namodelovat náklady a přínosy. Pokud 
bychom hodnotili náklady pouze varianty D.I, museli 
bychom si stanovit předpoklady odpovídající 
variantám D.II a naopak, takže fakticky bychom se 
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stavby, dojde ke zkrácení procesu a tím i k dřívějšímu uvádění stavby do 
užívání a další).  

V podrobnostech k této části materiálu uvádíme například: 

3.1 Identifikace nákladů a přínosů: 

Náklady: 

- není zřejmé, jaké náklady vyžaduje „zkrácení a doplnění přesných 
časových lhůt pro projednávání s jednotlivými dotčenými orgány“; 

- nejsou zřejmé „vícenáklady“ u subjektu „občanská sdružení“ – popsaná 
situace může nastat kdykoli i při nezavádění změny právní úpravy; 

- nárůst nákladů u stavebních firem v případech uváděných v textu není 
věcně důvodný. 

Přínosy: 

- další dotčené orgány vydávající svá závazná stanoviska (str. 24): úspory 
vznikají, pokud se dle stávající právní úpravy vydávají stanoviska příslušné 
orgány v územním řízení i ve stavebním řízení; 

- doporučujeme uvést efekt pro národní hospodářství z titulu urychlení 
výstavby a dřívějšího zahájení provozu. 

3.2 Náklady: 
Ad A): 

- administrativní náklady na legislativní proces (jednání vlády, LRV, 
schvalovací proces v Parlamentu ČR apod.) jsou fiktivní; 

- žádáme definovat pojem „nepříznivá politická situace“ (str. 25) ve vazbě 
na vznik nákladů. 

Ad D.I: 

Varianta 2.1: není zřejmý obsah nákladů u vlastníků pozemků a u občanských 
sdružení.  

3.3 Přínosy: 

D) Změny v povolovacím procesu 

dostali ke stejné strukturaci kapitol. 

Vypořádáno. 
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D.1 a D.II 

Varianta I.II  

- další dotčené orgány vydávající svá závazná stanoviska – obdobná 
připomínka jako k textu na str. 24 (totéž k variantě 2.1); 

Varianta 2.II: 

Obdobně jako je uvedeno u varianty I.II žádáme o časové vymezení snížení 
délky povolovacího procesu. 

U integrace povolovacího procesu dle písm. D.I není posouzena (z hlediska 
nákladů ani přínosů) podvarianta č. 2.3 (rozšířené územní řízení, autorizace 
stavebního povolení autorizovaným inspektorem). Požadujeme doplnit. 

13 MPO A 

Ke kap. 4. Vyhodnocení variant a návrh řešení 

Písm. A) Vyšší závaznost Politiky územního rozvoje či jiného 
dokumentu s plánovanými trasami liniových dopravních staveb 

Obsah plánu potřeb 

Text popisující provádění analýzy a porovnání nákladů a přínosů daného 
záměru v rámci Plánu potřeb je vhodné navázat na připravovaný záměr na 
zavedení státní expertízy, jež je zpracováván Ministerstvem pro místní rozvoj 
(ve spolupráci s dalšími ústředními orgány, mj. Ministerstvem dopravy, 
Ministerstvem financí a Ministerstvem průmyslu a obchodu) a postupy s tímto 
záměrem zkoordinovat. 

Akceptováno: Jakmile bude připravena konkrétnější 
podoba záměru na zavedení státní expertízy, 
souhlasíme s provedením koordinace. 

Vypořádáno. 

14 MPO A 

Písm. D) Změny v povolovacím procesu – D.II I  Komunikace 
s dotčenými orgány 

V rámci návrhu změn komunikace s dotčenými orgány byla zvolena varianta 
č. 3, tj. zavedení fikce souhlasu při pasivitě dotčených orgánů. Tato část 
materiálu je nedostatečně propracována s ohledem na působnosti 
jednotlivých dotčených orgánů podle složkových zákonů a jejich organizační 
struktury, jakož i formy komunikace. V rozporu s dosavadní praxí je 
považována varianta č. 2, tj. konzultační mechanismy před zahájením 
územního či stavebního řízení, za nárůst administrativní zátěže. Konzultace 

Částečně akceptováno: Věcný záměr 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 z připomínky není zřejmé, jak by tato 
povinnost měla být realizována a její splnění 
posuzováno. Tento předpoklad bude uveden ve VZZ. 

Vypořádáno. 
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před řízení jsou již nyní uloženy jako povinnost projektantů podle stavebního 
zákona a v rámci řízení by bylo žádoucí nalézt jiné řešení, zejména ve vazbě 
na koncentrační zásadu. 

15 MPO A 

Ke kap. 5. Implementace doporučené varianty a vynucování 

Text týkající se novelizace zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby 
dopravní, vodní a energetické infrastruktury, ve znění pozdějších předpisů, 
neodpovídá textu uvedenému v části B. Způsob promítnutí věcného řešení do 
právního řádu, v kapitole 4. Způsob promítnutí věcného řešení do právního 
řádu, kde je navrhováno tento zákon zrušit. Požadujeme texty v uvedených 
kapitolách sjednotit. 

Akceptováno: V textu věcného záměru bude 
provedeno sjednocení textu. 

Vypořádáno. 

16 MPO A 

Ke způsobu promítnutí věcného řešení do právního řádu (část B)  

Ke kap. 1. Základní zásady, smysl a účel věcného záměru 

Upozorňujeme na rozpor s textem v předchozích částech. Materiál se věcně 
nezabývá procesem EIA, přičemž je v textu této kapitoly uvedeno „Největší 
pozornost je z tohoto důvodu soustředěna na zásadní změny v procesu 
posuzování vlivů na životní prostředí……..“. Žádáme tento rozpor odstranit. 

Akceptováno: Rozpor bude odstraněn úpravou textu.  
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.  

Vypořádáno. 

17 MPO A 

V části Jediný úřad nesouhlasíme s tím, že přeložky technické infrastruktury 
jsou součástí liniové dopravní stavby. Požadujeme doplnění, že tyto přeložky 
jsou samostatnými stavebními objekty, které jsou povolovány ve stejném 
režimu jako stavba hlavní (liniová dopravní stavba). Stavební úřady, které by 
byly příslušné k jejich povolení, jsou v jednotném řízení vedeném 
specializovaným stavebním úřadem dotčeným orgánem a vydávají závazná 
stanoviska jako podklad nezbytný pro rozhodování. Uvedené obdobně platí 
též pro další části materiálu týkající se výše uvedeného (např. kap. 3. Popis 
věcného záměru, bod 3.1 Vymezení základních pojmů, bod 3.3.3 
Definice dopravní liniové stavby pro účely zákona o dopravních 
liniových stavbách). Mimo uvedené upozorňujeme na skutečnost, že 
přeložky technické infrastruktury je nutné řešit s příslušnými správci či 
provozovateli. 

Vysvětleno a částečně akceptováno: Takové řešení, 
kdy by přeložky technické infrastruktury byly řešeny 
jiným stavebním úřadem, by nebylo efektivní a je 
v rozporu s hlavním smyslem a účelem 
navrhovaného zákona, tj. co možná nejvíce 
integrovat rozhodování o povolení liniové dopravní 
stavby včetně všech souvisejících staveb a zařízení 
do jednoho procesu. Pro vyjmutí přeložek technické 
infrastruktury není legitimní důvod. Přeložky 
technické infrastruktury by samozřejmě jako je tomu 
dnes byly řešeny s příslušnými správci a 
provozovateli. Do textu VZZ bude výslovně 
doplněno, že k přeložkám technické infrastruktury 
bude vydávat složkový orgán závazné stanovisko 
(kterým může být i MPO), a to bude figurovat jako 
dotčený orgán s příslušnou působností v rozsahu 
stávajících právních předpisů i v rámci správních 
úkonů následujících po vydání rozhodnutí o povolení 
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liniové dopravní stavby (kolaudace stavby, kontrolní 
prohlídka atd.). 

Vypořádáno. 

18 MPO A 

V této části dále požadujeme upřesnit text tak, aby bylo jednoznačné, že 
proces EIA bude integrován do jediného povolovacího procesu obdobně, jak 
je to připravováno v novele stavebního zákona. 

Akceptováno: 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. 

Vypořádáno. 

19 MPO A 

Upozorňujeme, že uvedení atomového zákona, který se k problematice 
dopravních staveb vůbec nevztahuje, je nelogické a nesprávné, proto 
požadujeme text o zvažované integraci atomového zákon do jednotného 
řízení z materiálu zcela vypustit, a totéž v dalších částech, kde je tato 
problematika zvažována (kap. 3.4.1 Jediné správní řízení a jediné 
správní rozhodnutí). 

Akceptováno: Ve VZZ je integrování atomového 
zákona uvedeno pouze ke zvážení. Bude  tedy z VZZ 
vypuštěno. 

Vypořádáno. 

20 MPO A 

Ke kap. 3. Popis věcného řešení   

Bod 3.3.1 žádáme vypustit. Jednak je částečně duplicitní s textem uvedeným 
v části B. pod bodem 1. (str. 46 a násl.), kromě toho jsme názoru, že jeho 
zařazení do části, popisující věcné řešení zákona o liniových stavbách 
a zavedení Plánu potřeb s promítnutím do národní právní úpravy není vhodné. 

Vysvětleno: Domníváme se, že popis právní úpravy 
platné v SRN, která je inspirativním zdrojem VZZ 
zvyšuje kvalitu argumentů uvedených ve VZZ. 

Vypořádáno. 

21 MPO A 

Bod 3.3.4 Úprava P lánu potřeb v zákoně o dopravních liniových 
stavbách 

Uplatňujeme stejnou připomínku jako k části A. Závěrečná zpráva 
o hodnocení dopadů regulace, tj. požadujeme, aby příprava a aktualizace 
Plánu potřeb byla konzultována též s dotčenými resorty z důvodu možného 
střetu zájmů v území. 

Akceptováno: Plán potřeb bude vytvářen ve zcela 
standardním legislativním procesu, který 
zabezpečuje zamezení střetů mezi zájmy 
jednotlivých rezortů. MPO je „obligatorním“ 
připomínkovým místem, a tudíž nemůže být 
v legislativním procesu nikdy opomenuto. VZZ byl 
dále doplněn v tom směru, že příprava Plánu potřeb 
a následná analýza potřeby aktualizace Plánu potřeb 
bude prováděno i na základě konzultace 
s MPO.Vypořádáno. 

Vypořádáno. 
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22 MPO A 

Bod 3.3.5 Obsahové náležitosti P lánu potřeb  

V tomto bodě se uvádí, že „Plán potřeb, který bude přílohou zákona, bude 
obsahovat pouze textovou část a nikoli již grafické znázornění koridorů 
u jednotlivých záměrů“. Přitom v textové části bude každý záměr 
charakterizován pouze označením koridoru, což bez jeho vyznačení 
v mapovém podkladu je nic neříkající a dále označením úseku v podobě dvou 
koncových bodů úseku a několika bodů uprostřed koridoru (v závislosti na 
délce úseku dvou nebo tří bodů).   

Takovéto vymezení záměru je s ohledem na právní závaznost Plánu potřeb 
v zákoně nevyhovující a nepřijatelné. Při projednávání návrhu zákona, jehož 
přílohou bude Plán potřeb a zejména pak při jeho aktualizaci se v podstatě 
není (pokud jde o jednotlivé záměry) k čemu vyjadřovat.  
Požadujeme přepracování této části tak, aby byl koridor vymezující trasu 
stavebního záměru graficky znázorněn. 

Vysvětleno: Grafické znázornění koridoru není 
s ohledem na smysl a účel Plánu potřeb a s ohledem 
na jeho obecný strategický charakter nutné a jeho 
nezařazení bylo mimo jiné požadováno i v rámci 
konzultací ze strany MMR. Případná potřeba 
přepracování grafického znázornění vyplývající 
z legislativního procesu značně zkomplikuje přijímání 
Plánu potřeb. Klíčové v rámci Plánu potřeb je 
zejména identifikace jednotlivých staveb či úseků a 
hlavně rozdělení jednotlivých záměrů na záměry s 
„naléhavou potřebou“ a záměry s „další potřebou“. 
Tato skutečnost je přitom klíčová ve vazbě na 
plánované úpravy financování dopravní 
infrastruktury uvedené ve VZZ. 

Vypořádáno. 

23 MPO A 

Bod 3.4. Jednotlivé fáze realizace liniové stavby podle 
navrhovaného zákona  
Věta, která je uvedena v tomto bodě: „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.“ je nejasná a není zřejmé, co z ní vyplývá.  
Pokud si ji máme vyložit tak, že výsledek trasování je určující pro investora 
a zejména pro projektanta, který jej musí plně respektovat při navrhování 
trasy záměru, pak je to značně problematické. Protože se proces trasování 
odehrává pouze mezi MD, MMR a orgány územní samosprávy, nemohou se 
k tomu vyjádřit další dotčené subjekty, zejména „oprávnění investoři“ (§ 39 
odst. 2 stavebního zákona). Tyto subjekty své budoucí záměry vedené mimo 
zastavěná území (§ 18 odst. 5 stavebního zákona) nemusejí mít zakotveny 
v zásadách územního rozvoje ani územních plánech. Z tohoto důvodu 
nemohou zohlednit své oprávněné zájmy, tj. stavební záměry, které v době 
probíhajícího trasování mohou již mít projektově připravené nebo jsou ve fázi 
investorské přípravy.  
Z tohoto důvodu může docházet k významným konfliktům a problémovým 
situacím jak při přípravě liniových dopravních staveb, tak při přípravě staveb 

Akceptováno: V rámci Trasování se počítá s tím, že 
budou prováděny konzultace s oprávněnými 
investory dle § 39 odst. 2 Stavebního zákona a 
ostatními dotčenými rezorty, kam náleží též též 
MPO. VZZ bude v tomto směru doplněn. 

Vypořádáno. 
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zejména energetických zařízení, které jsou na základě zákona č. 458/2000Sb. 
rovněž budovány a provozovány ve veřejném zájmu. 
V souvislosti s výše uvedeným požadujeme doplnění materiálu. 

24 MPO A 

Bod 3.4.1 Jediné správní řízení a jediné správní rozhodnutí 
Nepovažujeme za vhodné, aby obecné stavební úřady byly suspendovány na 
vyvěšování oznámení a svolávání jednání. Chápeme situace, kdy zejména 
obce podmiňují své kladné stanovisko požadavky, které jdou nad rámec 
vlastního investičního záměru a způsobují tak prodlužování procesu přípravy 
a zvyšování nákladů staveb. Jejich vyloučení z aktivní činnosti při přípravě 
liniových (v podstatě všech) staveb však není možné.  

Povolovací proces má představovat jediné správní řízení, a jak je v materiálu 
uvedeno bude v sobě zahrnovat dosavadní územní rozhodnutí, stavební 
povolení, integrované povolení, povolení vodoprávní, rozhodnutí podle zákona 
o ochraně přírody a krajiny a další rozhodnutí podle složkových zákonů. 
Současně má integrovat i proces EIA. Při změně kompetencí z hlediska 
územního rozhodování je však nesprávně popřena funkce obecných 
stavebních úřadů, kdy návrh nepočítá s tím, že by mohly do řízení vstupovat 
svými závaznými stanovisky. Uvedený důvod, tj. „zamezit prosazování ryze 
lokálních zájmů“ vůbec nerespektuje vlastní kompetence obecných stavebních 
úřadů. Požadujeme v tomto smyslu materiál přepracovat. 
Tutéž zásadní připomínku uplatňujeme k bodu 3.4.8 Spolupráce 
speciálního stavebního úřadu se správními úřady územní 
samosprávy. 

Akceptováno částečně: V případě obecných 
stavebních úřadů bude respektován výsledek řešení 
rozporu s MMR. V případě přeložek energetických 
sítí, které dle současného stavu náleží do působnosti 
MPO jako „jiného“ stavebního úřadu bude mít MPO 
postavení dotčeného orgánu příslušného k vydání 
závazného stanoviska. Totéž platí i pro kolaudace. 

Vypořádáno. 

25 MPO A 

Bod 3.4.2 Zákaz provádění změn v dotčených plochách od okamžiku 
vyvěšení záměrů veřejnou vyhláškou v rámci řízení o povolení 
l iniové stavby nebo od okamžiku, od kterého je dotčeným osobám 
dána možnost do záměru (žádosti) nahlížet 
Princip, zakotvený ve větě: „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.“, která je uvedena v bodě 3.4.2, je zcela 
nepřijatelný, protože ve fázi zveřejnění návrhu je nejisté umístění záměru 

Akceptováno jinak: Není pravdou, že v době 
zveřejnění záměru nebude jasné, kterých pozemků 
se záměr stavby dotkne. VZZ počítá s tím, že 
pozemky budou identifikovány v projektové 
dokumentaci, která bude povinnou náležitostí pro 
podání návrhu na zahájení řízení. 

Stavební uzávěra není a nemusí být nutně 
provázána s omezením převodu vlastnických práv. 
Její účel je totiž jiný.  

VZZ bude být doplněn v části zavedení stavební 
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a tím pádem není zřejmé, kterých pozemků se záměr ve skutečnosti dotkne. 
Navíc je třeba si uvědomit, že délka řízení o povolení liniové dopravní stavby 
až po vydání vlastního povolení (s ohledem na to, že v sobě zahrnuje až na 
vyvlastňovací řízení všechna ostatní řízení a nebylo s dotčenými subjekty 
předtím projednáno) se může blížit až jednomu roku. Navíc tato stavební 
uzávěra bude vést ke spekulativnímu nákupu pozemků, které mají být 
liniovou stavbou dotčeny. Stavební uzávěra by musela být provázána i 
s omezením převodu vlastnických práv. Toho by se mohlo dosáhnout zápisu 
stavební uzávěry do veřejného seznamu (katastru nemovitostí). Stejný princip 
by se mohl aplikovat i na zákonné předkupní právo státu (viz kap. 3.4.4). 
O stavební uzávěře lze uvažovat až po nabytí právní moci povolení liniové 
stavby, přičemž navrhovaná 4 letá lhůta je nepřiměřeně dlouhá s ohledem na 
avízovanou provázanost Plánu potřeb s financováním staveb z SFDI. Zbytečně 
by se tím mohla zablokovat výstavba některých jiných staveb, které jsou 
rovněž budovány ve veřejném zájmu např. energetických zařízení pro 
nezbytné posílení sítě, jejich obnovu nebo vytvoření podmínek pro připojení 
objektů nového investora. Proto požadujeme tuto lhůtu zkrátit na dva roky. 

uzávěry o možnost udělení některých výjimek pro 
veřejně prospěšné stavby v oblasti energetických 
staveb či jiných staveb technické infrastruktury nebo 
staveb ve veřejném zájmu za podmínky, že jejich 
realizace nijak neomezí či neznemožní realizaci dané 
liniové dopravní stavby. 

Návrh VZZ vychází z právní úpravy v SRN, kde je 
užita délka 4 let pro stavební uzávěru a kde tato 
právní úprava je zavedena několik desetiletí a je 
zcela funkční. Není tedy důvodné tuto lhůtu 
zkracovat. 

Vypořádáno. 

26 MPO A 

Bod 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  
Princip stavební uzávěry „Před samotným vyvěšením záměru v řízení 
o povolení liniové stavby může Ministerstvo dopravy stanovit vyhláškou na 
dobu 2 let území, které je předmětem záměru“ postrádá odůvodnění a je 
zcela nepřijatelný ze stejných důvodů, jako je uvedeno v bodě 3.4.2. Tuto 
část požadujeme zcela vypustit. 
S vedenými připomínkami souvisí též úprava textu v předchozích částech 
materiálu. (kap. 3. Vyhodnocení nákladů a přínosů, Bod 3. 3 Přínosy, písm. G) 
Další návrhy). 

Akceptováno jinak: Smyslem tohoto institutu je 
umožnění plánování liniové dopravní stavby. Pokud 
se v průběhu plánování liniové dopravní stavby 
zásadně změní podoba území, na němž se má 
nacházet, může to značně znehodnotit dosud 
provedené fáze procesu plánování a rovněž 
znehodnotit náklady vynaložené na toto plánování. 
Návrh VZZ v této části vychází z právní úpravy 
v SRN, kde tato právní úprava je zavedena několik 
desetiletí a je zcela funkční.   

VZZ bude doplněn obdobně jako v části zavedení 
stavební uzávěry o možnost udělení některých 
výjimek pro veřejně prospěšné stavby v oblasti 
energetických staveb či jiných staveb technické 
infrastruktury nebo staveb ve veřejném zájmu za 
podmínky, že jejich realizace nijak neomezí či 
neznemožní realizaci dané liniové dopravní stavby. 

Vypořádáno. 
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27 MPO A 

Bod 3.4.9 Realizace záměru musí být zahájena do 10 let od nabytí 
právní moci, jinak rozhodnutí pozbude platnosti – může být 
prodlouženo Ministerstvem dopravy nejvýše o 5 let 
Uplatňujeme stejnou připomínku jako v části A) závěrečná zpráva 
o hodnocení dopadů regulace, písm. G) Další návrhy a opatření, 
podvarianta č. 2. 1.: Požadujeme stanovit lhůtu platnosti povolení liniové 
dopravní stavby v délce trvání 5 let, která se jeví pro získání potřebných 
majetkových práv dostatečná. Není možno připustit desetiletou blokaci území, 
zejména pro strategické energetické záměry související s energetickou 
bezpečností státu. 

Neakceptováno: Bude případně upraveno dle 
výsledku řešení rozporu s MMR.  

Trvá rozpor. 

28 MPO A 

Bod 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 

Nový institut předčasného (předběžného) uvedení v držbu není popsán zcela 
srozumitelně včetně stanovení náhrady za majetkovou újmu, která má být ve 
výši přesahující náhradu za vyvlastnění či omezení vlastnického práva (zcela 
nesrozumitelné). Požadujeme v materiálu uvést bližší a srozumitelnější 
vysvětlení vč. upřesnění případné náhrady. 

Akceptováno: VZZ bude v tomto směru doplněn. 

Vypořádáno. 

29 MPO A 

Ke kap. 4. Způsob promítnutí věcného řešení do právního řádu 

Požadujeme zachovat zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, 
vodní a energetické infrastruktury, ve znění pozdějších předpisů. Tento 
předpis se vztahuje též na energetickou a vodní infrastrukturu, které jsou 
mimo jiné v působnosti Ministerstva průmyslu a obchodu a Ministerstva 
zemědělství. Pro uvedené infrastruktury umožňuje některá zjednodušení či 
zkrácení v povolovacích procesech, která požadujeme zachovat. V případě 
zrušení tohoto zákona není navrhovaná adekvátní náhrada pro energetickou a 
vodní infrastruktury, tak jak je to v případě dopravní infrastruktury provedeno 
zákonem o liniových dopravních stavbách. 

Akceptováno: Bude provedeno sjednocení textu 
s tím, že zákon č. 416/2009 Sb., bude zachován, 
resp. novelizován. 

Vypořádáno. 

30 MPO N 
K závěrečné zprávě o hodnocení dopadů regulace (část A) 

Ke kap. 1 Důvod předložení a cíle Akceptováno: VZZ bude v tomto směru doplněn. 
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Bod 1.3 Popis ex istujícího právního stavu v dané oblasti 

Doporučujeme doplnit uvedený výčet právních předpisů o další složkové 
zákony, zejména zákon č. 114 /1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve 
znění pozdějších předpisů. 

31 MPO N 

Bod 1.4 Identifikace dotčených subjektů 

a) Orgány státní správy jsou na str. 13 uvedeny jako „Tyto orgány územní 
samosprávy …..“. Žádáme toto chybné označení upravit. 

b) Občanská sdružení se podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
označují jako „spolky“. Požadujeme tento pojem uvést do souladu 
s platnou právní úpravou.  

c) Mimo již uvedené upozorňujeme, že povinnost informovat na základě 
žádosti podané podle zákona o ochraně přírody a krajiny, se vztahuje na 
zahajovaná řízení, nikoli na řízení plánovaná, jak je v textu chybně 
uvedeno. Tuto nesprávnost navrhujeme odstranit. 

Akceptováno: VZZ bude v tomto směru doplněn. 

32 MPO N 

Ke kap. 2. Návrh variant řešení  

Písm. D) Změny v povolovacím procesu 

D. I  Integrace povolovacího procesu 

V podvariantě č. 2. 1.: Integrované dvoustupňové řízení se uvádí: “Žadatel by 
vedl pouze jedno řízení o integrovaném povolení, které by jej pak přímo 
opravňovalo k uskutečnění záměru.“ Upozorňujeme na skutečnost, že řízení 
vede správní orgán, nikoli žadatel, oprávnění k uskutečnění záměru vzniká až 
na základě pravomocného rozhodnutí, nikoli řízením. Tyto nepřesnosti 
doporučujeme odstranit.  
V této části dále navrhujeme doplnit bližší specifikaci pojmu „zpráva EIA“, 
který současný právní řád nezná. 

Akceptováno: VZZ bude v tomto směru doplněn. 

33 MPO N 

V podvariantě č. 2. 2.: je uvedeno: „investor však bude zpracovávat pouze 
jednu dokumentaci, jejíž obsah a rozsah bude mezi dokumentací pro územní 
řízení a dokumentací pro stavební řízení de současné právní úpravy.“ 
Domníváme se, že dokumentace musí v zásadě odpovídat dokumentaci, která 
je dnes předkládána ve stavebním řízení s určitými prvky dokumentace pro 

Vysvětleno a akceptováno: 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. Text 
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územní řízení. VZZ bude v tomto směru doplněn. 

34 MPO N 

D.II  Centralizace a úroveň vedení povolovacího řízení 

Varianta č. 1: 

Text první věty třetího odstavce „Na úseku stavebního řádu …“ doporučujeme 
(v souladu s členěním stavebního zákona) změnit na „ V oblasti územního 
rozhodování a na úseku stavebního řádu …“. Územní řízení totiž není součástí 
stavebního řádu. 

Akceptováno: VZZ bude v tomto směru doplněn. 

35 MPO N 

Varianta č.3: 

Znění druhého odstavce doporučujeme upravit z toho pohledu, že stavební 
úřad, který by měl vydávat stanovisko k projednávaným námitkám a 
připomínkám, není orgánem územní samosprávy. 

Akceptováno: VZZ bude v tomto směru doplněn. 

36 MPO N 

Písm. E) Proces vyvlastňování 

Do třetí věty ve druhém odstavci na straně 20 doporučujeme za slovo 
„prodej“ vložit text a/nebo směnu“. 

Akceptováno: VZZ bude v tomto směru doplněn. 

37 MPO N 

Písm. G) Další návrhy a opatření 

Vzhledem k tomu, že se jedná o samostatně využitelné návrhy (bez vzájemné 
propojenosti), doporučujeme zde uvedené varianty a podvarianty označit 
samostatnými body. 

Vzato na vědomí. 

38 MPO N 

V podvariantě č. 2. 1.: nadpis „Prodloužení lhůt na platnost stavebního 
a územního povolení“ je nepřesný a ve vztahu k jedinému povolené 
zavádějící. Z tohoto důvodu považujeme za vhodné použít nadpis „Platnost 
povolení liniové dopravní stavby“. 

Akceptováno: VZZ bude v tomto směru doplněn. 

39 MPO N 

Ke kap. 3. Vyhodnocení nákladů a přínosů 

Bod 3. 3 Přínosy 

P ísm. F) Oblast ochrany proti správnímu rozhodnutí 

Doporučujeme provést vyhodnocení navrhované varianty, tj. jednotného 

Vysvětleno: Tato varianta vyhodnocena je, 
předkladatel doplní VZZ tak, aby to z textu bylo 
zřejmé. 
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povolovacího procesu s vydáním jediného rozhodnutí, které bude potřebné 
k zahájení realizace záměru. 

40 MPO N 

Ke kap. 4. Vyhodnocení variant a návrh řešení 

Písm. A) Vyšší závaznost Politiky územního rozvoje či j iného 
dokumentu s plánovanými trasami liniových dopravních staveb 

V části Obsah plánu potřeb navrhujeme vypuštění textu „uvedení stavu 
realizace záměru („před řízením o povolení“, „probíhá řízení o povolení“, „ve 
výstavbě“).“ Tento stav se však mezi jednotlivými aktualizacemi bude 
průběžně měnit. 

Vysvětleno a akceptováno: 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 nemá 
normativní závaznost, a proto následná změna 
tohoto stavu, s níž se pochopitelně počítá, 
nepředstavuje legislativně problém. Tato skutečnost 
bude následně reflektována při aktualizaci Plánu 
potřeb. Identický postup platí ve Spolkové republice 
Německo. Text VZZ bude v tomto směru doplněn. 

41 MPO N 

Ke kap. 5. Implementace doporučené varianty a vynucování 

Doporučujeme uvést konkrétní oblasti, v nichž budou uvedené předpisy 
novelizovány. Jsme si vědomi, že se jedná o demonstrativní výčet, přesto 
upozorňujeme, že je nutné novelizovat některé další složkové zákony, 
zejména zákon č. 114 /1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění 
pozdějších předpisů. 

Akceptováno: VZZ bude v tomto směru doplněn. 

42 MPO N 

Návrh na implementaci softwarového systému workflou ke sledování celého 
předpřípravného a přípravného procesu výstavby dopravních staveb je sice 
záslužný čin, domníváme se však, že k tomuto není nutné přijímat zákonnou 
právní úpravu. Navrhujeme tento text z věcného záměru vypustit. 

Neakceptováno: RIA neříká, že využití tohoto 
systému by mělo být součástí zákonné úpravy. 
Tento krok chápe jako doplňkový k výše uvedeným 
variantám. Součástí RIA má být dle Zásad i návrh 
jiných než jen legislativních cest, jakým způsobem 
dosáhnout zlepšení stavu v dané oblasti. Zvýšení 
transparence vedlo dle zkušeností předkladatele ke 
zlepšení stavu již v několika dříve řešených kauzách. 
Proto předkladatel považuje ponechání této části 
v RIA za důležité.   

43 MPO N 

Ke způsobu promítnutí věcného řešení do právního řádu (část B)  

Ke kap. 3. Popis věcného řešení 

Bod 3.4.5 V případě stavby křižovatek či železničních přejezdů, 

Vysvětleno a akceptováno: Ano s tímto časovým 
sladěním VZZ počítá. Bude doplěno výslovně do 
VZZ. 
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nadjezdů, podjezdů a zastávek nebo jiným formám připojení 
k liniovým stavbám nesou náklady na tuto výstavbu subjekty, které 
jejich výstavbu podporují 

Považujeme za vhodné sjednotit časově otázku stanovení nezbytného rámce 
předem vymezeného v rozhodnutí o povolení stavby a rozdělení nákladů na 
výstavbu křižovatek a sjezdů při samostatném rozhodování o povolení stavby. 

44 MPO N 

Bod 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 

V případě nutnosti strpět přípravné práce doporučujeme, aby měl vlastník 
právo nejen na finanční kompenzaci, ale též právo požadovat úpravu 
pozemku v předešlý stav. V případě předběžné držby upozorňujeme, že toto 
omezení vlastnického práva by mělo být kompenzováno finančně, neboť 
vlastník pozemku, např. zemědělec nebude moci provádět svoji obvyklou 
činnost, nebo bude její provádění přímo dotčeno. 

Akceptováno: VZZ bude v tomto směru doplněn. 

45 MPO N 

Ke kap. 5. Zhodnocení souladu navrhovaného řešení s právním 
pořádkem České republiky 

V bodě 5.1 doporučujeme vypustit resp. přeformulovat poslední odstavec. 
Upozorňujeme, že na ústavnost nemá vliv to, že ve Spolkové republice 
Německo funguje obdobná právní úprava. Neztotožňujeme se s tím, že by ČR 
a SRN měly blízký právní řád a že by se Ústavní soud řídil blízkostí právních 
tradic se Spolkovým ústavním soudem – tento zjednodušený názor může být 
zavádějící. 

Vysvětleno: Jde o podpůrnou argumentaci. Je 
nesporné, že Ústava ČR je v několika bodech přímo 
inspirována Ústavou SRN a je rovněž nesporné, že 
Ústavní soud ČR cituje v mnoha svých klíčových 
nálezech rozhodnutí německého 
Bundesverfassungsgericht. 

 

 

Přip. 
č. 

Připomínkové 
místo 

Zásadní 
A/N 

Připomínka Vypořádání 
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1 
Ministerstvo 
spravedlnosti 

(„MSp“) 
A 

K věcnému záměru obecně 
Máme za to, že navrhovaná právní úprava se zabývá pouze úzkým a 
specifickým okruhem staveb. Navrhované řešení se tak nejeví být 
nejvhodnější, neboť při budoucí nutnosti speciální úpravy jiného druhu 
staveb, by pravděpodobně došlo k další samostatné právní úpravě, 
což považujeme vzhledem k systematice právního řádu za nežádoucí.  
 
Dále podotýkáme, že odůvodnění v části vymezení předmětu navrhované 
právní úpravy nepovažujeme za dostatečné. 

Z výše uvedených důvodů žádáme doplnění odůvodnění předmětného 
materiálu, a to zejména co do vymezení předmětu úpravy. 

Vysvětleno: Předmět právní úpravy je vymezen 
primárně v rámci definice Liniové dopravní stavby, 
která plně navazuje na stávající úpravu v zákoně o 
pozemních komunikacích a v zákoně o drahách. 

Úzké vymezení předmětu právní úpravy je zcela 
odůvodněno výrazně specifickým charakterem 
těchto liniových dopravních staveb (zejména jejich 
nadregionální charakter, celostátní či mezistátní 
význam, ekonomický význam), jejichž realizace 
vykazuje technické i právní specifika. V okolních 
státech (Německo, Rakousko) je právní úprava 
dokonce rozdrobena ještě více, a to již po dobu 
přibližně padesáti let, za kterou byla již prokázána 
její funkčnost. Toto odůvodnění bude doplněno do 
textu VZZ. 

Vypořádáno. 

2 MSp A 

K systémové podjatosti 
Předkladatelé uvádí, že navrhovaný materiál mj. odstraňuje riziko tzv. 
systémové podjatosti. Máme za to, že tzv. systémovou podjatost nelze 
automatiky předpokládat, jak činí předkladatel, a dále se domníváme, že i 
v případě realizace navrhovaného řešení by zde možnost rizika systémové 
podjatosti zůstala. 

Na základě výše uvedeného požadujeme doplnit předkládaný materiál o 
hlubší zhodnocení tzv. systémové podjatosti, jehož součástí by měly být i 
varianty řešení dané problematiky, a to včetně varianty spočívající v úpravě 
současné právní úpravy. 

 

Akceptováno: Text VZZ bude v souladu 
s připomínkou upraven. 

Vypořádáno. 

3 MSp A 

K plánu potřeb 

Navrhovaný materiál počítá s tzv. Plánem potřeb, který bude uveden jako 
příloha zákona o liniových stavbách, a který bude obsahovat 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“. V materiálu se dále navrhuje, 
aby jednou za pět let bylo zhodnoceno, zda je nutná změna Plánu potřeb, či 
nikoli. Předkladatel v souvislosti s Plánem potřeb vychází z německé právní 
úpravy. 

Primárně musíme uvést, že máme určité pochybnosti o zákonném zakotvení 

 

Vysvětleno:  

Dojde-li v průběhu legislativního procesu k doplnění 
Plánu potřeb o záměry, které v něm původně 
uvedeny nebyly, bude provedena doplňující SEA. 

V současnosti je plánování dopravních liniových 
staveb plně v gesci orgánů výkonné moci, v daném 
případě v gesci Ministerstva dopravy. Tyto 
dokumenty neprocházejí žádným legislativním 
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Plánu potřeb, který by měl procházet standardním legislativním procesem. 
V tomto ohledu není jasné a materiál se tomuto dostatečně nevěnuje, jakým 
způsobem bude legislativní proces novely zákona o liniových stavbách, která 
bude obsahovat Plán potřeb, probíhat, když mezistupněm ve 
standardním legislativním procesu bude provedení procesu SEA, a to před 
tím, než novela zákona bude předložena Poslanecké sněmovně ČR. Máme za 
to, že takovéto výjimky ze standardního legislativního procesu jsou nežádoucí. 
Dále upozorňujeme, že legislativní proces je procesem, který může trvat i 
poměrně dlouhou dobu, přičemž je ovlivněn i politickou situací, např. 
rozpuštěním Poslanecké sněmovny ČR. V tomto ohledu považujeme za 
nežádoucí, aby priority státu ohledně dopravních liniových staveb byly de 
facto závislé na (ne)stabilitě politického prostředí či na vládní většině v obou 
komorách Parlamentu ČR. Pro úplnost podotýkáme, že návrh nijak neřeší 
situaci, když by novelu zákona o liniových stavbách, která by obsahovala 
„aktualizaci“ Plánu potřeb, zákonodárný sbor nepřijal. 
 

Dále je nutné uvést, že materiál dostatečně neřeší otázku porušení Plánu 
potřeb, resp. jeho neplnění, nebo odchýlení se od něj, což by znamenalo 
porušení zákona. 

Z výše uvedených důvodů požadujeme úpravu materiálu a jeho doplnění. 

procesem a mohou být tudíž měněny kdykoli, 
v jakémkoli rozsahu, jakkoli často a v jakémkoli 
směru. Se změnou politických reprezentací 
v posledních letech k tomu navíc i prokazatelně 
dochází. Zakotvení Plánu potřeb na úrovni zákona 
tak může objektivně stabilitu v této oblasti pouze 
zvýšit. Výtka týkající se nestability politického 
prostředí není v tomto směru zcela opodstatněná. 
Návrh počítá s tím, že realizovány mohou být i 
záměry v Plánu potřeb neuvedené. Neschválení 
Plánu potřeb tak nemůže výstavbu dopravní 
infrastruktury zablokovat ani zpomalit.    

Pokud jde o otázku „porušení“ Plánu potřeb, je 
potřeba uvést, že Plán potřeb představuje tzv. 
zákonodárné plánování, které je zcela běžné 
v mnoha okolních zemích (např. SRN). Z povahy 
těchto právních předpisů nemohou obsahovat 
stanovení sankce, protože neslouží primárně 
k ukládání konkrétních práv a povinností. Plán 
potřeb lze v tomto směru přirovnat k zákonu o 
státním rozpočtu. Porušení Plánu potřeb bude 
spojeno zejména s politickou odpovědností 
příslušného ministra. 

VZZ počítá po vzoru německé právní úpravy 
s možností odchýlení se od Plánu potřeb, avšak 
takové odchýlení bude muset být zdůvodněno 
v žádosti o povolení a toto odůvodnění je 
předmětem přezkumu ve správním řízení, resp. ve 
správním soudnictví. 

Uvedené skutečnosti již VZZ obsahuje. 

Vypořádáno. 

4 MSp A 
Dále uvádíme určitou pochybnost spočívající v nedostatečné konzultaci Plánu 
potřeb s dotčenou veřejností ve fázi přípravy Plánu potřeb. 

Z výše uvedených důvodů požadujeme doplnění popřípadě úpravu materiálu. 

Vysvětleno: Připomínka je v rozporu s čl. 5 odst. 6 
Legislativních pravidel vlády („určitou pochybnost“), 
protože neobsahuje podrobné zdůvodnění. 

Dotčená veřejnost bude standardně konzultována 
v rámci procesu SEA. 
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Plán potřeb bude předmětem zcela standardního 
legislativního procesu. S ohledem na výraznou 
obecnost popisu záměrů v něm uvedených je taková 
účast veřejnosti dostačující. V dalších fázích 
realizace bude standardně zabezpečena účast 
dotčené veřejnosti. 

Uvedené skutečnosti již VZZ obsahuje. 

Vypořádáno. 

5 MSp A 

V neposlední řadě poukazujeme na to, že materiál nikterak neřeší situaci, kdy 
by byla nutná rychlá změna Plánu potřeb, a to dříve než po pěti letech. 

 

Z výše uvedených důvodů požadujeme doplnění materiálu. 

 

Vysvětleno: Právně formálně lze Plán potřeb měnit 
tak, jako jakýkoli jiný zákon. S ohledem na jeho 
strategický charakter je však potřeba náhlé změny 
výrazně nepravděpodobná (v SRN není zpravidla 
Plán potřeb aktualizován ani v předpokládané 5-leté 
lhůtě, ale např. nyní teprve po 13 letech). VZZ 
počítá s tím, že lze realizovat i záměry v Plánu 
potřeb neuvedené (viz shora) či uvedené v jiné 
podobě, bude-li to dostatečně odůvodněno, 
aktualizace Plánu potřeb v tomto směru náhle 
potřebná není. Lhůta 5 let je navíc lhůtou zjevně 
pořádkovou, k aktualizaci proto lze přistoupit i dříve. 

Uvedené skutečnosti již VZZ obsahuje. 

Vypořádáno. 

6 MSp N 

K nákladům obecně  
Domníváme se, že zvýšené náklady z důvodu rostoucí ceny stavebních prací a 
nákladů na přepracování dokumentace, je otázkou související se zadáváním 
zakázky, a proto máme za to, že zvyšování nákladů jako takové nebude 
vyřešeno změnou legislativy. Požadavky na změnu dokumentace plynoucí od 
účastníků územních a stavebních řízení, popř. dotčených orgánů, zůstanou při 
navrhovaném stavu zachovány. 
 

Na základě výše uvedeného doporučujeme doplnit, popřípadě upravit,  
odůvodnění k předmětné problematice. 

Vysvětleno: V navrhovaném řešení VZZ o dopravních 
liniových stavbách není řešena problematika 
rostoucích cen legislativních prací a nákladů na 
přepracování dokumentace ve smyslu snahy o jejich 
zamezení. V hodnocení dopadů regulace, jehož 
shrnutí je součástí VZZ je však nutné vyčíslit dopady 
navrhovaných změn. Navrhované změny nutně 
vedou k dopadům na reálné náklady výstavby 
nových liniových dopravních staveb a proto s nimi 
musí být počítáno i s ohledem na rostoucí cenu 
stavebních prací a nákladů na přepracování 
dokumentace. 
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7 MSp A 

Ke změnám v rámci správního soudnictví 

Máme za to, že má-li dojít ke změnám v rámci správního soudnictví, a to ať 
už v podobě, jak je naznačeno ve věcném záměru, či k jakýmkoli jiným, je 
třeba tyto změny dále podrobně konzultovat nejen s Ministerstvem 
spravedlnosti, ale rovněž se samotnými správními soudy. 

Vysvětleno a akceptováno: S potřebnými 
konzultacemi předkladatel počítá. 

Vypořádáno. 

8 MSp N 

K jedinému správní řízení a jedinému správnímu rozhodnutí 

Požadujeme, aby předkladatel jasně vymezil vzájemný vztah a souvislosti 
řízení o posuzování vlivů na životní prostředí (EIA), jež je navrhováno 
ponechat v gesci Ministerstva životního prostředí a koncentrovaného řízení, 
které se navrhuje vést u specializovaného ústředního úřadu zřízeného při 
Ministerstvu dopravy. 

Vysvětleno: 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.  

9 MSp A 

K vyvlastnění 
Máme za to, že navrhovaná úprava týkající se vyvlastnění představuje 
nepřiměřený zásah do vlastnického práva a pokus o obcházení nástrojů jeho 
ochrany, jak jsou zakotveny ve stávající právní úpravě vyvlastnění.  
Využití rozhodnutí o povolení liniové stavby, pokud jde o podmínku prokázání 
veřejného zájmu na vyvlastnění, jakožto závazného stanoviska pro 
vyvlastňovací řízení, považujeme za nevhodné. Veřejný zájem na provedení 
určité stavby, resp. její veřejnou prospěšnost je nutno vždy posuzovat 
individuálně, tj. ve vztahu k jednotlivé liniové stavbě s ohledem  na konkrétní 
okolnosti a nelze jej bez dalšího spojit jen s druhem stavby. Pouhá existence 
veřejného zájmu navíc není podle stávající úpravy dostatečnou podmínkou 
vyvlastnění, tou je až veřejný zájem v intenzitě převažující nad zachováním 
práv vyvlastňovaného; ani naplnění této podmínky nelze bez dalšího dovodit 
ze skutečnosti, že jde o liniovou stavbu. 

I kdyby předmětné skutečnosti byly dostatečně zkoumány ve vztahu 
k jednotlivým vyvlastňovaným pozemkům již v rámci řízení o povolení stavby 
(což ale z předloženého materiálu nevyplývá), toto řízení (obzvláště pak ve 
spojení s deklarovaným  záměrem řízení co nejvíce zrychlit a zjednodušit) 
nezajišťuje vyvlastňovaným srovnatelnou  míru ochrany jako dnešní 
vyvlastňovací řízení.  

Z výše uvedených důvodů požadujeme náležitou úpravu a doplnění 
předloženého materiálu.  

Vysvětleno a akceptováno: Veřejný zájem bude 
posuzován zcela individuálně v řízení o povolení 
konkrétní liniové dopravní stavby a zcela 
individuálně ve vztahu ke konkrétním nemovitostem, 
které budou v trase liniové dopravní stavby. Zákon 
nijak nepředjímá, jaké bude rozhodnutí speciálního 
stavebního úřadu, speciální stavební úřad nemusí 
povolit realizaci stavby na konkrétní nemovité věci. 
Námitky vlastníků dotčených nemovitých věcí jsou 
vyřizovány již v průběhu řízení o povolení liniové 
dopravní stavby, a proto je již zde vždy zvažován 
veřejný zájem na umístění stavby na této nemovité 
věci. Zákon nijak nestanoví, že je obecně dán 
veřejný zájem na provedení liniové dopravní stavby 
na nemovité věci, tento následek nastane teprve 
jako výsledek konkrétního řízení o povolení konkrétní 
liniové stavby, a to pouze za podmínky, že po 
vypořádání všech námitek vlastníků dotčených 
nemovitých věcí dospěl stavební úřad k závěru, že 
stavba má být na dané nemovité věci provedena. O 
žádné spojení „s druhem stavby“ zde nejde. VZZ 
v tomto směru plně respektuje judikaturu ÚS. 

VZZ počítá s tím, že bude výslovně stanoveno, že 
stavební úřad bude v řízení zkoumat naplnění 
veřejného zájmu na provedení záměru na dotčené 
nemovité věci, stejně jako otázku, zda tento veřejný 
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zájem převažuje nad zájmy vyvlastňovaného. 

Ve vztahu k vyvlastňovacímu řízení není navrhována 
žádná další změna, proto také nelze souhlasit 
s připomínkou, že „toto řízení nezajišťuje 
vyvlastňovaným srovnatelnou  míru ochrany 
jako dnešní vyvlastňovací řízení.“  
Návrh v tomto směru pouze reaguje na skutečnost, 
že pokud je v jednom řízení ve vztahu ke 
konkrétnímu záměru a ve vztahu ke konkrétní 
nemovité věci, na níž se má záměr nacházet, za 
účasti vlastníka této nemovité věci a po vypořádání 
všech jeho námitek na základě správního rozhodnutí 
pravomocně a závazně stanoveno, že stavba má 
vést přes danou nemovitou věc, není zde sebemenší 
důvod, aby právní řád požadoval po vyvlastňovacím 
úřadě znovu přezkoumávat existenci veřejného 
zájmu, když přezkum všech ostatních skutečností dle 
stávající úpravy zůstává nedotčen. Právní řád přece 
nemůže vytvořit situaci, kdy na základě jednoho 
rozhodnutí získá žadatel veřejnoprávní povolení 
k realizaci záměru na konkrétní nemovité věci a 
současně umožní, aby jiný správní úřad 
(vyvlastňovací úřad) přes to stanovil, že zde není 
dán veřejný zájem, a tudíž, že realizace záměru, 
přes existující povolení, není možná. Takováto 
možnost vnitřní rozpornosti správních rozhodnutí je 
v právním státě zcela nežádoucí, a proto se zde 
navrhuje její odstranění. 

Trvá rozpor. 

10 MSp A 

Pokud jde o  institut „předběžné uvedení v držbu“, není zřejmé, co má být – 
v kontextu právní úpravy držby obsažené v zákoně č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, – jeho podstatou, tj. držitelem jakého práva má být žadatel  a na 
čem by mohla být založena případná řádnost nebo alespoň  poctivost jeho 
držby. Navrhovaná úprava nezakládá platný právní důvod nabytí vlastnického 
práva ani služebnosti žadatelem. Z těchto důvodů by současně muselo být 
žadateli zjevné, že vykonává právo, které mu nenáleží. A pro případ, že by 
daná úprava některé z těchto práv žadateli zakládala, šlo by o nepřípustné 
obcházení vyvlastňovacího řízení, v němž má být teprve o odpovídajícím 

Vysvětleno: Předběžné uvedení v držbu je zvláštním 
druhem vyvlastňovacího řízení, které je možné 
pouze za výjimečných a přesně stanovených 
podmínek a současně výlučně za náhradu. Přichází 
do úvahy výlučně tehdy, pokud již zde je rozhodnutí 
o vyvlastnění a chybí pouze rozhodnutí o stanovení 
výše náhrady a navíc pouze za podmínky, že 
s realizací záměru je nutné na daném pozemku 
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omezení vlastnického práva vyvlastňovaného rozhodnuto. 
Z výše uvedených důvodů požadujeme náležitou úpravu předloženého 
materiálu. 

(nemovité věci) nutné započíst bez zbytečného 
odkladu, jinak hrozí stavebníkovi vznik prodlení a 
zbytečných nákladů. Řádnost, poctivost a pravost 
držby bude v daném případě pochopitelně založena 
správním rozhodnutím o předběžném uvedení 
v držbu, stejně jako je tomu v případě rozhodnutí o 
vyvlastnění. Občanský zákoník rozeznává i držbu 
jiného než vlastnického práva (srov. § 989 odst. 2 a 
§ 1002) a máme za to, že pojmově i právně 
teoreticky je dodržena terminologie občanského 
zákoníku. Tato držba bude řádná, poctivá a pravá na 
základě vydaného správního rozhodnutí. 

Trvá rozpor. 

11 MSp A 

K nemožnosti podání odvolání/rozkladu 
Nesouhlasíme s vyloučením možnosti podání odvolání/rozkladu proti 
rozhodnutí specializovaného úřadu o povolení liniové stavby. Dané řešení 
znamená narušení principu subsidiarity správního soudnictví, kdy by soud de 
facto nahrazoval druhý stupeň správního řízení.  

Z výše uvedených důvodů žádáme náležitou úpravu materiálu. 

Vysvětleno: Princip subsidiarity správního soudnictví 
je politicko právní zásadou, nikoli pozitivně právním 
principem a již vůbec ne ústavně právním principem. 
Navíc, jde o zásadu, z níž existují v odůvodněných 
případech i v českém právním řádu výjimky (např. 
v případě volebních věcí). Připomínka je v rovině 
obecné teorie a nezohledňuje podmínky tohoto 
konkrétního VZZ. V daném případě přichází do 
úvahy pouze rozklad. Ten však s ohledem na 
složitost a komplexnost předmětu řízení nemůže 
zabezpečit dostatečně kvalifikovaný správní přezkum 
a nemůže tudíž ani vést k efektivní ochraně práv a 
právem chráněných zájmů účastníků řízení a rovněž 
ani nemůže vést k odbřemenění správních soudů. 
Naopak, vyloučení rozkladu umožní rychlejší a 
účinnější ochranu účastníků řízení ve správním 
soudnictví. Toto odůvodnění bude doplněno do VZZ. 

Vypořádáno. 

12 MSp A 

K přezkumu ve správním soudnictví 
 

Nesouhlasíme s navrhovanou úpravou, kdy by o žalobě proti rozhodnutí 
specializovaného úřadu o povolení liniové stavby rozhodoval namísto 
krajských soudů Nejvyšší správní soud. Přestože si uvědomujeme důležitost a 
význam rychlého řízení o liniových dopravních stavbách, nevidíme důvod, 

Vysvětleno: Stanovení příslušnosti Nejvyššího 
správního soudu v prvním stupni je v tomto případě, 
po vzoru německé právní úpravy, navrhována 
z důvodu nadregionálního charakteru vymezených 
liniových dopravních staveb a jejich klíčového 
celostátního významu, který není dán u jiného typu 
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proč vytvářet takovou výjimku právě pro tato řízení a pro jiná 
ne (např. pro řízení o EIA). Máme za to, že Nejvyšší správní soud by neměl 
rozhodovat v prvním stupni. 
Z materiálu dále nevyplývá, zda bude možné podat proti rozhodnutí 
Nejvyššího správního soudu kasační stížnost, příp. k jakému soudu by se 
podávala. 

Co se týče stanovené lhůty pro soudní rozhodnutí, Ministerstvo spravedlnosti 
není zásadně proti, avšak je třeba důkladně zvážit délku stanovené lhůty. 
Považujeme za nezbytné, aby byla délka lhůty ještě projednána s příslušnými 
soudy a teprve následně, na základě podrobné diskuze, stanovena lhůta 
odpovídající reálným možnostem soudů. 

Z výše uvedených důvodů žádáme náležitou úpravu a doplnění materiálu. 

staveb, případně není dán v takové míře. Důvodem 
je rovněž snaha vyhnout se problémům s určováním 
místní příslušnosti krajských soudů. Dalším důvodem 
je, že půjde o velmi rozsáhlé a komplexní záměry, 
které se vyskytují v jednotkách případů ročně a u 
nichž jsou dotčena základní práva celé řady osob, 
jímž musí být zaručena rychlá a efektivní ochrana. 
Rovněž tak je zde dán výjimečný zájem na tom, aby 
v tomto případě bylo co možná nejdříve postaveno 
na jisto, zda a za jakých podmínek je či není možné 
záměr realizovat. 

Podání kasační stížnosti v daném případě nebude 
možné. Dalším prostředkem právní ochrany bude 
pouze případná ústavní stížnost, pokud by snad 
došlo k porušení ústavních práv. 

Předkladatel provedl konzultaci s některými soudci 
správních soudů a tato lhůta byla shledána za 
dostatečnou, pokud se nebude jednat o vysoký 
počet řízení. 

Trvá rozpor. 

13 MSp A 

Z materiálu nevyplývá, co je myšleno „podstatnými nedostatky při zvážení či 
porušení právních předpisů o řízení či formě“ – tyto „podstatné nedostatky“ 
by pak nevedly ke zrušení správního rozhodnutí, ale soud by nařídil doplnění 
rozhodnutí či doplňkové řízení. Máme za to, že je třeba vyjasnit, co se myslí 
„podstatnými nedostatky“. Rovněž je třeba zdůraznit, že vady řízení jsou 
jedním z tradičních důvodů pro zrušení rozhodnutí.  

 

Dále podotýkáme, že je-li cílem návrhu, aby správní soud při přezkumu 
rozhodnutí správního orgánu týkajícího se řízení o povolení liniové stavby 
vydával rozhodnutí, kterým by de facto nahradil rozhodnutí správního orgánu, 
zásadně s takovou úpravou nesouhlasíme. 

Z výše uvedených důvodů žádáme náležitou úpravu a doplnění materiálu 

Vysvětleno: Nařízení doplnění rozhodnutí, nařízení 
doplňkového řízení a rovněž změna rozhodnutí 
správního orgánu bude možná pouze v těch 
případech, kdy nebude nutné provádět rozsáhlé 
dokazování a bude možné je nařídit či provést na 
základě skutkového stavu zjištěného ve správním 
řízení správním orgánem, případně na základě 
doplnění dokazování provedeného správním soudem 
za podmínky, že nejde o rozsáhlé dokazování, tj. 
zejména v případě jednotlivých nepodstatných 
procesních vad řízení nebo chybějícím  podmínkám 
ve správním rozhodnutí, které jsou odstranitelné 
tímto doplňujícím způsobem. Je záměrně použito 
této obecné formulace podobně jako je tomu 
v právní úpravě v SRN, aby byl ponechán prostor 
pro rozumnou úvahu soudu. 

Již dnes zná zákon o místním referendu možnost, 
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aby soud nařídil přímo referendum a již dnes zná 
zákon o svobodném přístupu k informacím možnost, 
aby soud nařídil zveřejnění informace. 

Trvá rozpor. 

14 MSp N 

Ke kapitole 4., Způsob promítnutí věcného řešení do právního řádu 
V přehledu  právních předpisů dotčených změnou chybějí zákon č. 13/1997 
Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 
266/1994 Sb., o drahách, ve znění pozdějších předpisů. 

Na základě výše uvedeného doporučujeme tyto předpisy v příslušných 
ustanoveních doplnit. 

Akceptováno: VZZ bude v tomto směru doplněn. 

15 MSp N 

K legislativně technickému zpracování 
Doporučujeme dát předložený materiál do souladu s čl. 47 odst. 3 
Legislativních pravidel vlády. 

Vysvětleno: Čl. 47 odst. 3 LPV se na VZZ nevztahuje 
a připomínka je neproveditelná. 

 

Přip. 
č. 

Připomínkové 
místo 

Zásadní 
A/N 

Připomínka Vypořádání 

1 
Úřad vlády – 

Vedoucí úřadu 
vlády („ÚV-VÚV“) 

A 

Návrh věcného záměru zákona o liniových stavbách ponechává v právní 
nejistotě vlastníky pozemků a nemovitostí ležících na trase DI zapsané v 
Plánu potřeb po dobu nejméně 5 let (do aktualizace PP). Nepředpokládá 
řádné projednání záměrů v území s občany a veřejnou správou. Nejasný je 
také proces seznámení a doručení záměru vlastníkům nemovitostí, čímž jim 
bude znemožněna ústavou zaručená realizace jejich procesních práv. Může 
docházet k obcházení ústavou zaručeného práva vlastníka nemovitosti na 
veřejné projednání investičního záměru a ošetření jeho námitek v 
odůvodnění, nebo změnou investičního záměru. Navrhovaný proces nemá 
podobu správního řízení. S těmito principy zásadně nesouhlasíme. 

Vysvětleno: Plán potřeb se vlastníků pozemků přímo 
nedotýká. Plán potřeb naopak zvyšuje 
informovanost vlastníků pozemků oproti stávajícímu 
stavu. Aktualizace Plánu potřeb s vlastníky pozemků 
nijak přímo nesouvisí. Vlastníkům pozemků 
nevznikají z Plánu potřeb žádná práva a povinnosti. 
Plán potřeb nestanoví žádný závazný koridor vedení 
trasy v určitém území, pouze specifikuje stavbu 
propojením jednotlivých sídelních útvarů. Návrh 
předpokládá důkladné projednání záměru 
s příslušnými orgány i s veřejností. Záměr bude 
doručován zcela standardní cestou a v souladu 
s právními předpisy (primárně vyvěšením na úřední 
desce). V procesu oznamování VZZ nenavrhuje 
žádné změny.  

Řízení o povolení liniové dopravní stavby má podobu 
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správního řízení. 

Práva vlastníka nejsou návrhem nijak krácena. 
Námitky musejí být vypořádány stejně jako dnes. 
Návrh zde neprovádí žádnou změnu. 

Trvá rozpor. 

2 ÚV-VÚV A 

Územní plánování plní v současnosti své poslání a prokazatelně má ve všech 
úrovních územně plánovací dokumentace vymezeny vzájemně navazující 
trasy a koridory dopravní infrastruktury (DI) požadované ve strategických 
dokumentech MD, či požadovaných jeho dotčenými orgány. V úrovni ÚP obcí 
je dopravní infrastruktura vymezena jako veřejně prospěšná stavba s výpisem 
dotčených pozemků pro případné vyvlastnění. Prakticky celé území ČR je 
pokryto ZUR a z velké části také územními plány obcí, kde MD a jeho 
strategickými dokumenty, požadované liniové stavby jsou řádně vymezeny a 
veřejně projednány. 

Není tedy zřejmé, proč VZZ plánuje nahradit tento funkční systém vlastním 
systémem řízení formou zákona a přílohy. Požadujeme zdůvodnění. 

Vysvětleno: Potřebné odůvodnění je obsaženo 
v textu VZZ. 

Plán potřeb nenahrazuje celý proces územního 
plánování. Navazuje na něj proces Trasování a řízení 
o povolení liniové dopravní stavby. Záměry dnes 
obsažené v platných ZÚR se budou i nadále řídit 
ZÚR a nebude s k nim provádět Trasování. 

Změny v procesu územního plánování jsou 
odůvodněny nadregionálním charakterem 
vymezených liniových dopravních staveb a jejich 
celostátním významem, který si vyžaduje centrálně 
řízené plánování a vedení správního řízení, kde bude 
možné zohlednit zájmy přesahující rámec 
jednotlivých obcí a krajů a vypořádat jednotlivé 
rozporné veřejné zájmy z komplexního pohledu. 

Vypořádáno. 

3 ÚV-VÚV A 

Návrh věcného záměru zákona o liniových stavbách podle nás zaměňuje, či 
nedostatečně rozlišuje, mezi pojmy „veřejný zájem“ a „veřejně prospěšná 
stavba“. 

Rozhodnutí o povolení liniové stavby má představovat ve vztahu k prokázání 
veřejného zájmu ve vyvlastňovacím řízení závazný právní názor, „že na 
povolené liniové stavbě je veřejný zájem“. 

Veřejný zájem je však nutné prokazovat individuálně vždy ve vztahu na 
konkrétní případ (je tomu tak v německé i slovenské právní úpravě). Oproti 
tomu veřejně prospěšnou stavbu určuje ve svém opatření obecné povahy 
územně plánovací dokumentace s konkrétním vymezením v textu a grafice. 
Předpokládá se při tom veřejný zájem na základě vymezení pojmů ve 
stavebním zákoně. Požadujeme vyjasnit. 

Vysvětleno: VZZ tyto pojmy důsledně rozlišuje. 
„Veřejná prospěšnost“ bude stanovena obecně 
přímo zákonem, stejně jako je tomu i dnes v případě 
stavebního zákona. Zde nedochází k žádné věcné 
změně. V žádném případě se nepředpokládá veřejný 
zájem na základě vymezení pojmů v zákoně. 

Veřejný zájem bude posuzován zcela individuálně 
v řízení o povolení konkrétní liniové dopravní stavby 
a zcela individuálně ve vztahu ke konkrétním 
nemovitostem, které budou v trase liniové dopravní 
stavby.. Zákon nijak nepředjímá, jaké bude 
rozhodnutí speciálního stavebního úřadu, speciální 
stavební úřad nemusí povolit realizaci stavby na 
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konkrétní nemovité věci. Námitky vlastníků 
dotčených nemovitých věcí jsou vyřizovány již 
v průběhu řízení o povolení liniové dopravní stavby, 
a proto je již zde vždy zvažován veřejný zájem na 
umístění stavby na této nemovité věci. Zákon nijak 
nestanoví, že je obecně dán veřejný zájem na 
provedení liniové dopravní stavby na nemovité věci, 
tento následek nastane teprve jako výsledek 
konkrétního řízení o povolení konkrétní liniové 
stavby, a to pouze za podmínky, že po vypořádání 
všech námitek vlastníků dotčených nemovitých věcí 
dospěl stavební úřad k závěru, že stavba má být na 
dané nemovité věci provedena. O žádné spojení „s 
druhem stavby“ zde nejde. VZZ v tomto směru plně 
respektuje judikaturu ÚS. 

VZZ počítá s tím, že bude výslovně stanoveno, že 
stavební úřad bude v řízení zkoumat naplnění 
veřejného zájmu na provedení záměru na dotčené 
nemovité věci, stejně jako otázku, zda tento veřejný 
zájem převažuje nad zájmy vyvlastňovaného. 

Návrh v tomto směru pouze reaguje na skutečnost, 
že pokud je v jednom řízení ve vztahu ke 
konkrétnímu záměru a ve vztahu ke konkrétní 
nemovité věci, na níž se má záměr nacházet, za 
účasti vlastníka této nemovité věci a po vypořádání 
všech jeho námitek na základě správního rozhodnutí 
pravomocně a závazně stanoveno, že stavba má 
vést přes danou nemovitou věc, není zde sebemenší 
důvod, aby právní řád požadoval po vyvlastňovacím 
úřadě znovu přezkoumávat existenci veřejného 
zájmu, když přezkum všech ostatních skutečností dle 
stávající úpravy zůstává nedotčen. Právní řád 
nemůže vytvořit situaci, kdy na základě jednoho 
rozhodnutí získá žadatel veřejnoprávní povolení 
k realizaci záměru na konkrétní nemovité věci a 
současně umožní, aby jiný správní úřad 
(vyvlastňovací úřad) přes to stanovil, že zde není 
dán veřejný zájem, a tudíž, že realizace záměru, 
přes existující povolení, není možná. Takováto 
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možnost vnitřní rozpornosti správních rozhodnutí je 
v právním státě zcela nežádoucí, a proto se zde 
navrhuje její odstranění. 

Vypořádáno. 

4 ÚV-VÚV A 

Plán potřeb má nahradit povinnost pořídit územně plánovací dokumentaci. 
Jako příloha zákona o liniových stavbách má požívat i jeho právní váhu a 
účinnost. Odvolání na podobný zákon v SRN není relevantní. Právní úprava 
MD navrhuje uplatnit celý komplex dopravních staveb, kdežto v německé 
právní úpravě jde vždy jen o stavbu jednu, zákonem jmenovanou, kterou pak 
lze na základě tohoto jediného zákona vyvlastnit.  
Požadujeme v návrhu podrobnější srovnání německé legislativy, na kterou 
návrh odkazuje, a procesů předjímaných návrhem. 

Vysvětleno: VZZ obsahuje důkladný popis příslušné 
německé právní úpravy. Plán potřeb je přílohou 
německého 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), a to v podobě, 
jak je popsána ve VZZ. Nejde o jednu stavbu, ale o 
seznam záměrů. Na základě Plánu potřeb nelze 
provádět vyvlastňovací řízení ani řízení o povolení 
liniové dopravní stavby. Má zcela jiný účel. 

Vypořádáno. 

5 ÚV-VÚV A 

K části B: 

k bodu 3.1  

V definici Stavby jsou zahrnuty: dálnice, silnice I. třídy a železnice, nejsou 
zahrnuty vodní cesty. S případným zahrnutím vodních cest zásadně 
nesouhlasíme.  

Trasování: je-li trasování činnost prováděná Ministerstvem dopravy, při které 
dochází k vymezení trasy liniové stavby určených v zásadách územního 
rozvoje jako koridor, jde o přímý zásah do kompetence krajských samospráv. 
V souladu s obecnými připomínkami s tím vyslovujeme nesouhlas. 

Řízení o povolení liniové stavby: dubluje se s tzv. jediným řízením dle 
připravované novely stavebního zákona. Požadujeme vyjasnit vztah VZZ o 
liniových stavbách a zmíněné novely. 

Rozhodnutí o povolení liniové stavby: Požadujeme doplnit do definice k 
vyjmenovaným integrovaným správním aktům též stanovisko posuzování vlivu 
na životní prostředí.  

Vysvětleno: Vodní cesty ve VZZ zahrnuty nejsou. 

Nejde o zásah do kompetence územního samospráv, 
protože tyto stavby mají nadregionální charakter, 
vedou přes území několika krajů a plánování je zde 
nutné provádět na vyšší úrovni, než na úrovni krajů. 
To je odůvodněno mimo jiné již tím, že jde o liniové 
stavby, které tradičně vykazují v právním řádu celou 
řadu specifik. Dotčené obce budou účastníky 
navazujícího řízení o povolení liniové dopravní 
stavby. 

VZZ představuje lex specialis vůči stavebnímu 
zákonu se zvláštnostmi odůvodněnými zvláštním 
typem těchto staveb. 

Posouzení vlivů na životní prostředí je uvedeno ve 
VZZ jako součást integrovaného povolení ve formě 
závazného stanoviska MŽP zcela v souladu 
s plánovanou novelou zákona o posuzování vlivů na 
životní prostředí. 

Plán potřeb představuje tzv. zákonodárné plánování, 
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Plán potřeb: sezam záměrů výstavby dopravních staveb je ex definicio 
strategickým dokumentem. Takové koncepce by neměly být upraveny 
zákonem. Jedná se o omezující zásah do exekutivní pravomoci ve prospěch 
zákonodárné moci, se kterým v souladu s obecnými připomínkami 
vyslovujeme nesouhlas. 

které je zcela běžné v mnoha okolních zemích (např. 
SRN). Přesun této pravomoci na zákonodárný orgán 
zvyšuje míru demokratičnosti a transparentnosti 
procesu plánování v této oblasti a zejména zvyšuje 
stabilitu strategického plánování. 

Trvá rozpor. 

6 ÚV-VÚV N 

K bodu 3.2. 

Koncepce zákona o liniových dopravních stavbách, jako zákona lex specialis 
vůči stavebnímu zákonu je v rozporu s vládou schválenou koncepcí 
připravované novely stavebního zákona. Požadujeme vyjasnit vztah VZZ o 
liniových stavbách a zmíněné novely. 

Vysvětleno: VZZ představuje lex specialis vůči 
stavebnímu zákonu se zvláštnostmi odůvodněnými 
zvláštním typem těchto staveb. Integrace řízení je 
obsažena v obou věcných záměrech. Nicméně není 
v současnosti zřejmé, kterým směrem se bude 
ubírat novela stavebního zákona. Koncepce zákona o 
liniových dopravních stavbách je v souladu 
s koncepcí ve schváleném legislativním plánu vlády. 

Vypořádáno. 

7 ÚV-VÚV A 

K bodu 3.3.4 

Předpokládá se, že Plán potřeb připraví Ministerstvo dopravy, následně jej 
schválí vláda, pak k němu bude provedeno posouzení koncepcí vlivu na 
životní prostředí a následně bude předložen ke schválení parlamentu. Tento 
postup zřejmě nepředpokládá, že bude Plán potřeb v Poslanecké sněmovně 
nebo v Senátu měněn, což není možné garantovat. V případě jeho změny bez 
provedení SEA by došlo k porušení evropské směrnice posuzování vlivů na 
životní prostředí.  

Jestliže Plán potřeb bude schválen, musí dojít ke změně Politiky územního 
rozvoje, tedy bude nutné z této politiky vypustit záměry obsažené v Plánu 
potřeb. To je v přímém rozporu s úlohou Politiky územního rozvoje, jak ji 
stanoví § 31 a násl. stavebního zákona.  

Přezkum míry potřebnosti záměru, resp. prokázání jeho potřebnosti, je dle 
návrhu předmětem správního soudnictví. To je v rozporu s dosavadním 
přístupem, kdy zákon může být posuzován pouze z hlediska ústavnosti pouze 
ústavním soudem. Může však jít o překlep – viz ad bod 3.3.7. 

Plán potřeb je závazný pro pořizování územních plánů všech stupňů. Plán 
potřeb má nahradit povinnost pořídit územně plánovací dokumentaci ve 

Vysvětleno:  

Dojde-li v průběhu legislativního procesu k doplnění 
Plánu potřeb o záměry, které v něm původně 
uvedeny nebyly, bude provedena doplňující SEA. 

 

Plán potřeb nahradí Politiku územního rozvoje 
v oblasti vymezených liniových dopravních staveb a 
ještě podrobněji bude v dané oblasti plnit úkoly dle 
§ 31 a násl. stavebního zákona. Zákon o liniových 
dopravních stavbách je lex specialis ke stavebnímu 
zákonu. 

Přezkum míry potřebnosti není předmětem 
správního soudnictví. VZZ toto nenavrhuje. 
Předmětem přezkumu může být pouze skutečnost, 
pokud bude žádáno o povolení stavby, která nemá 
stanovenou naléhavou potřebu v Plánu potřeb. 
Taková žádost musí být žadatelem v tomto směru 
odůvodněna. Předmětem přezkumu je tedy pouze 
řádnost takového odůvodnění. Přezkoumává se tedy 
individuální žádost, nikoli obsah zákona. Plán potřeb 
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vztahu k pozemním liniovým stavbám. Jedná se o významný zásah do 
samosprávné působnosti obcí a krajů, se kterým v souladu s obecnými 
připomínkami nesouhlasíme.  

Provádění aktualizace Plánu potřeb je svěřeno Ministerstvu dopravy 
minimálně po pěti letech. Procesně jde o formu přezkumu, který nebude mít 
podobu správního řízení. Jen na základě přezkumu může být provedena 
novela přílohy zákona o liniových stavbách, což je v přímém rozporu s 
ústavními pravomocemi zákonodárného sboru, resp. jednacím řádem 
Poslanecké sněmovny. Zákonodárnou iniciativu nelze takto procesně 
redukovat.  

 

může být přezkoumán pouze Ústavním soudem jako 
každý jiný zákon pouze z pohledu souladu 
s ústavním pořádkem. 

Nejde o zásah do kompetence územních samospráv, 
protože tyto stavby mají nadregionální charakter, 
vedou přes území několika krajů a plánování je zde 
nutné provádět na vyšší úrovni, než na úrovni krajů. 
To je odůvodněno mimo jiné již tím, že jde o liniové 
stavby, které tradičně vykazují v právním řádu celou 
řadu specifik. Dotčené obce budou účastníky 
navazujícího řízení o povolení liniové dopravní 
stavby. 

Novela Plánu potřeb může být provedena stejně 
jako v případě jakéhokoli jiného zákona. VZZ 
nenavrhuje nic, co je uvedeno v připomínce. Jde 
pouze o stanovení frekvence odborného přezkumu 
aktuálnosti Plánu potřeb, který má vykazovat určitou 
míru stability, protože jde o strategický dokument a 
proto je nežádoucí (nikoli však právně nemožné) jej 
novelizovat častěji. Stejný princip platí již dnes ve 
vztahu např. k Politice územního rozvoje. 

Trvá rozpor. 

8 ÚV-VÚV A 

K bodu 3.3.7 

Je uvedeno, že Plán potřeb bude přezkoumatelný před Ústavním soudem, což 
neodpovídá textu z bodu 3.3.4. Nesouhlasíme s omezením přezkumu 
ústavnosti pouze na otázku stanovení stupně potřebnosti záměru a faktické 
odůvodnění záměru. Tvrzení, že seznam liniových staveb je v souladu s 
požadavkem obecnosti zákona, je nepodložené a dle našeho názoru neústavní 
tvrzení předkladatele. Máme za to, že v souladu s nálezy ústavního soudu 
Pl.ÚS 55/2000 a Pl.ÚS 1202 se jedná o vybočení ze základních materiálních 
znaků pojmu zákona.  

Tvrzení, že zařazením záměru do Plánu potřeb nevzniká právní povinnost 
realizovat takový záměr, neodpovídá deklarovanému významu zákona, viz 
např.: zajištění financování takových záměrů, povinnost trasování takových 
záměrů, závaznost pro žádost o vydání povolení a celková závaznost Plánu 

Vysvětleno: Zákon nijak neomezí míru přezkumu 
Plánu potřeb. VZZ toto vůbec neuvádí. Tu si stanoví 
Ústavní soud při přezkumu případné ústavní 
stížnosti. Pouze je zde, v zájmu zvýšení kvality textu 
VZZ citována odborná německá literatura a 
judikatura, která již dospěla k závěru, že fakticky, 
nikoli legislativně, je okruh otázek, které mohou být 
přezkoumány v řízení o ústavní stížnosti u Plánu 
potřeb omezen. 

Tvrzení o neústavnosti Plánu potřeb je zcela obecné 
a není podloženo jediným argumentem a připomínka 
je v tomto směru v rozporu s čl. 5 odst. 6 
Legislativních pravidel vlády. Není možné na ní 
relevantně reagovat. Ve zbytku odkazujeme na 
řádné odůvodnění s podrobnou argumentací 
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potřeb minimálně pro orgány veřejné moci. uvedenou v textu VZZ, kdy konstatuje předkladatel 
plný soulad VZZ s ústavním pořádkem ČR. V případě 
akceptace této připomínky bychom museli nutně 
dospět k závěru, že  „neústavní“ je i zákon o státním 
rozpočtu.  

Zajištění financování takových záměrů, povinnost 
trasování takových záměrů, závaznost pro žádost o 
vydání povolení a celková závaznost Plánu potřeb 
minimálně pro orgány veřejné moci nemá vůbec nic 
společného se vznikem povinnosti realizovat záměr a 
nelze jí z těchto skutečností nijak dovodit. Ve zbytku 
odkazujeme na text VZZ. 

Trvá rozpor. 

9 ÚV-VÚV A 

K bodu 3.4. 

Cílem trasování je provést srovnání variant liniové stavby a výběr konkrétní 
varianty. EIA má být provedena následně, přičemž posuzování variant 
nepodléhá ani procesu SEA, když se SEA bude vztahovat jen na Plán potřeb 
(tedy textové uvedení názvu záměru a vymezení trasy pouze body A a B). 
Trasování ani nemá podobu správního řízení a výsledkem není správní 
rozhodnutí. Přesto je závazné pro podání žádosti o povolení liniové stavby a 
závazné pro proces EIA. Z uvedeného vyplývá, že rozhodnutí o variantách 
bude provedeno mimo posuzování vlivů na životní prostředí, tedy v rozporu s 
Evropským právem. 

Akceptováno: K Trasování bude prováděna SEA a 
VZZ bude v tomto směru doplněn. Výsledkem 
Trasování je koncepce, nikoli záměr ve smyslu 
zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. 

Vypořádáno. 

 

10 ÚV-VÚV A 

K bodu 3.4.1 

Pro povolování liniových dopravních staveb nemusí být splněna podmínka 
vypořádání vlastnictví k předmětným pozemkům. Teprve na pravomocné 
povolení této liniové stavby má navazovat případné vyvlastňovací řízení. 
Jedná se o neústavní zásah spočívající ve vypuštění podmínky 
majetkoprávního vypořádání před povolením stavby. 

Jestliže rozhodnutí o povolení liniové stavby předpokládá ex lege, že jde o 
stavbu ve veřejném zájmu a pro vyvlastňovací řízení se jedná o závazný 
právní názor, pak vyvlastňovací řízení je pouze o výši náhrady a o ničem 

Vysvětleno: Rozhodnutí o povolení liniové dopravní 
stavby představuje pouze veřejnoprávní povolení, 
k samotné realizaci záměru na cizím pozemku však 
nepostačuje, když je zde nutné získat vlastnické či 
jiné právo. VZZ je proto s ústavním pořádkem plně 
konformní. Stejný postup navrhuje i MMR v rámci 
novely stavebního zákona. Majetkoprávní vypořádání 
je podmínkou realizace záměru, nikoli podmínkou 
k získání povolení. 

Veřejný zájem bude posuzován zcela individuálně 
v řízení o povolení konkrétní liniové dopravní stavby 
a zcela individuálně ve vztahu ke konkrétní nemovité 
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jiném. Takový postup je v rozporu s ústavním pořádkem ČR.  

K samotnému procesu povolování: návrh předpokládá, že dotčené subjekty, 
vč. Aarhuské veřejnosti budou moci uplatňovat jakési námitky, které mají být 
vypořádány v konečném rozhodnutí. Nepředpokládá se tedy jejich postavení 
jako účastníků řízení, ačkoliv v případě, že námitku podají, budou aktivně 
legitimováni i k podání správní žaloby (viz níže). S touto konstrukcí v souladu 
s obecnými připomínkami nesouhlasíme.  

Na rozdíl od připravované obecné úpravy jediného povolování v novele 
stavebního zákona návrh nepředpokládá, že by stávající obecné stavební 
úřady vstupovaly svými závaznými stanovisky do řízení. Máme za to, že tím 
bude zcela znemožněna ochrana lokálních zájmů.  

Stejně tak nemá kdo uplatňovat požadavky ve veřejném zájmu, jako např. 
požadavky na vysázení ochranné zeleně, vybudování souběžných cyklistických 
tras apod. Rozhodnutí o povolení liniové stavby je pouze jednoinstanční a lze 
se proti němu bránit pouze správní žalobou k Nejvyššímu správnímu soudu. 
Máme za to, že kapacita NSS není připravena na vypořádání soudního 
přezkumu v rozsahu, který lze očekávat.  

Krom toho podání správní žaloby nemá odkladný účinek a případné zrušení 
povolení správním soudem, které může nastat s výrazným zpožděním po 
zahájení stavby, může mít velké negativní ekonomické dopady.  

Redukce opravných prostředků pouze na tuto správní žalobu je v přímém 
rozporu s dosavadní koncepcí správního řádu a soudního řádu správního. 
Lhůta 90-ti dnů pro rozhodnutí NSS o správní žalobě nemůže být lhůtou 
závaznou, jinak by se jednalo o zásah do soudní moci. 

věci, přes níž stavba povede. Zákon nijak 
nepředjímá, jaké bude rozhodnutí speciálního 
stavebního úřadu, speciální stavební úřad nemusí 
povolit realizaci stavby na konkrétní nemovité věci. 
Námitky vlastníků dotčených nemovitých věcí jsou 
vyřizovány již v průběhu řízení o povolení liniové 
dopravní stavby, a proto je již zde vždy zvažován 
veřejný zájem na umístění stavby na této nemovité 
věci. Zákon nijak nestanoví, že je obecně dán 
veřejný zájem na provedení liniové dopravní stavby 
na nemovité věci, tento následek nastane teprve 
jako výsledek konkrétního řízení o povolení konkrétní 
liniové stavby, a to pouze za podmínky, že po 
vypořádání všech námitek vlastníků dotčených 
nemovitých věcí dospěl stavební úřad k závěru, že 
stavba má být na dané nemovité věci provedena. O 
žádné spojení „s druhem stavby“ zde nejde. VZZ 
v tomto směru plně respektuje judikaturu ÚS. Dále 
srov. vypořádání připomínky 3 ÚV-VÚV. 

Dotčená veřejnost se bude řízení účastnit plně 
v souladu s ústavním pořádkem i mezinárodními 
závazky ČR. Omezení účasti veřejnosti VZZ 
nenavrhuje. 

Ochranu lokálních zájmů bude muset speciální 
stavební úřad zvážit jednak proto, že dotčené obce 
budou účastníky řízení a jednak proto, že rozhodnutí 
musí být plně v souladu s právními předpisy. Lokální 
zájmy budou dále chráněny rovněž prostřednictvím 
závazných stanovisek tzv. složkových orgánů, které, 
na rozdíl od obecných stavebních úřadů, chrání 
zvláštní veřejné zájmy stanovené zákony. Obecné 
stavební úřady tyto zájmy nijak nechrání a není zde 
tedy žádný legitimní důvod pro zavedení závazného 
stanoviska z jejich strany. V případě těchto liniových 
dopravních staveb existuje řada důvodů 
(nadregionální charakter, celostátní i mezistátní 
význam, zásadní ekonomický význam), proč jejich 
plánování a realizace nemá probíhat v zájmu 
uspokojení parciálních lokálních zájmů, které budou 
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navíc často ve vzájemném rozporu, ale na základě 
komplexního zhodnocení specializovaného 
celostátního orgánu za účasti dotčených obcí (nikoliv 
tedy obecních stavebních úřadů). 

Připomínka ohledně kapacity NSS není ničím 
podložena. V tomto případě půjde o jednotky, 
maximálně desítky případů ročně. 

Režim odkladného účinku bude plně v souladu se 
stávající právní úpravou dle SŘS (soud může 
přiznat).  

Lhůta pro rozhodnutí NSS bude mít pořádkový 
charakter. Stanovení takových lhůt českých právní 
řád již dnes obsahuje (např. § 101d odst. 2 SŘS 
nebo §2 odst. 5 zákona č. 416/2009 Sb.). 

Trvá rozpor. 

11 ÚV-VÚV A 

K bodu 3.4.5 

Stanoví se povinnost obcí, popř. jiných subjektů, financovat náklady spojené s 
výstavbou podjezdů, nadjezdů apod., jde-li o připojení nad nezbytný rámec. 
Není jasné, kdo bude rozhodovat o nezbytnosti takových staveb. Např. není 
jasné, zda přechody vyvolané ÚSES jsou nezbytné a pokud nejsou, kdo je 
bude hradit. 

Vysvětleno: O nezbytnosti těchto staveb bude 
rozhodovat stavebník, který bude připravovat a 
předkládat projektovou dokumentaci  v řízení o 
povolení dopravní liniové stavby. 

Vypořádáno. 

12 ÚV-VÚV A 

K bodu 3.4.8 

Stanovisko územně samosprávného celku se institucionalizuje pouze jako 
interně závazné a nepřezkoumatelné ve správním soudnictví. Není vyřešen 
proces odstraňování rozporů mezi těmito stanovisky, obecně lze mít za to, že 
jde o neústavní zásah do samosprávy obcí a krajů. 

Vysvětleno: Tvrzení o neústavnosti návrhu je zcela 
obecné a není podloženo jediným argumentem a 
připomínka je v tomto směru v rozporu s čl. 5 odst. 
6 Legislativních pravidel vlády. Není možné na ní 
relevantně reagovat. Dotčené obce budou účastníky 
řízení. Již dnes platí, že rozhodování o území není a 
ani  nemůže být výlučně v kompetenci orgánů 
územní samosprávy a takový stav je zcela 
odůvodněný a plně v souladu s ústavním pořádkem. 
V případě těchto liniových dopravních staveb 
existuje řada důvodů (nadregionální charakter, 
celostátní i mezistátní význam, zásadní ekonomický 
význam), proč jejich plánování a realizace nemá 
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probíhat v zájmu uspokojení parciálních lokálních 
zájmů, které budou navíc často ve vzájemném 
rozporu, ale na základě komplexního zhodnocení 
specializovaného celostátního orgánu za účasti 
dotčených obcí. 

Rozpory mezi stanovisky budou odstraňovány 
stavebním úřadem, který řízení povede, a to dle jeho 
správního uvážení, avšak plně v souladu s právními 
předpisy. 

Trvá rozpor. 

13 ÚV-VÚV A 

K bodu 3.4.10 

Návrh předpokládá, že soud nařídí v případě prokázaných nedostatků 
napadeného rozhodnutí doplňkové správní řízení. Na základě provedeného 
doplňkového správního řízení soud změní napadené rozhodnutí. Jedná se 
zřejmě o opatření, kdy se má zabránit, že NSS bude rušit povolení a vracet jej 
k novému řízení Ministerstvu dopravy. Dle našeho názoru se jedná o 
neadekvátní zásah do soudního řádu správního. Nutno si uvědomit, že 
příslušným orgánem je ústřední správní orgán, který by měl za správnost 
svých rozhodnutí odpovídat v plném rozsahu. 

Vysvětleno: VZZ plně respektuje skutečnosti 
uvedené v připomínce. Za správnost svých 
rozhodnutí bude specializovaný stavební úřad 
odpovídat v plném rozsahu, jako jakýkoli jiný úřad. 
Již dnes zná zákon o místním referendu možnost, 
aby soud nařídil přímo referendum a již dnes zná 
zákon o svobodném přístupu k informacím možnost, 
aby soud nařídil zveřejnění informace. Cílem této 
úpravy je, aby v případě bagatelních procesních 
nedostatků, které jsou odstranitelné doplněním ze 
strany soudu či nařízením doplňujícího řízení, nebyla 
rušena vydaná rozhodnutí a tím docházelo 
k časovým prodlevám při povolování liniových 
dopravních staveb. Tato úprava je zavedena několik 
desetiletí v SRN a je plně funkční. 

Trvá rozpor. 

14 ÚV-VÚV A 

K bodu 3.4.11 

Předpokládá se zavedení institutu předběžné držby, popř. rozhodnutí o 
předběžné uvedení v držbu tak, aby mohlo dojít k výstavbě ještě před 
samotným vyvlastněním. Proti rozhodnutí o předběžném uvedení v držbu lze 
podat jen správní žalobu, která navíc nemá odkladný účinek. Takové opatření 
je protiústavní. 

Vysvětleno: Předběžné uvedení v držbu je zvláštním 
druhem vyvlastňovacího řízení, které je možné 
pouze za výjimečných a přesně stanovených 
podmínek a současně výlučně za náhradu. Přichází 
do úvahy výlučně tehdy, pokud již zde je rozhodnutí 
o vyvlastnění a chybí pouze rozhodnutí o stanovení 
výše náhrady a navíc pouze za podmínky, že 
s realizací záměru je nutné na daném pozemku 
(nemovité věci) nutné započíst bez zbytečného 
odkladu, jinak hrozí stavebníkovi vznik prodlení a 
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zbytečných nákladů. Odkladný účinek může být 
soudem přiznán. Zavedení automatického 
odkladného účinku je alternativně možné. 

Trvá rozpor. 

15 ÚV-VÚV N 

Obecně: 

Navrhované vytvoření speciální jednostupňové územně plánovací 
dokumentace na úrovni státu, závazné pro ÚPD ve všech úrovních je 
nepraktické (měřítka) a pro úroveň státu nadbytečné (PUR). 

Vysvětleno: Odkazujeme na zdůvodnění v textu VZZ 
v jednotlivých pasážích. 

16 ÚV-VÚV N 

K části B: 

K bodu 3.4.2 a 3.4.3 

Zveřejněním záměru veřejnou vyhláškou vzniká stavební uzávěra de lege, 
aniž by bylo dokončeno řízení o povolení liniové stavby. Přitom se 
předpokládá, že vlastníci budou omezeni čtyři roky. Tomu může předcházet 
ještě další až čtyřletá stavební uzávěra na základě vyhlášky Ministerstva 
dopravy. Takovou úpravu považujeme za rozpornou s ústavní ochranou 
vlastnických práv. 

Vysvětleno: Stavební uzávěra je již dnes obsažena 
ve stavebním zákoně a je plně ústavně konformní. 
Vlastníkům bude za určitých okolností navíc oproti 
dnešnímu stavu náležet kompenzace (v případě 
nerealizace záměru včas). 

17 ÚV-VÚV N 

K bodu 3.4.4 

Vyvěšením záměru dále vzniká ex lege předkupní právo státu na dotčené 
pozemky, tzn. další omezení vlastnických práv po nejasně stanovenou dobu, 
aniž by bylo o stavbě ještě rozhodnuto. 

Vysvětleno: S ohledem na to, že fakticky dojde od 
uveřejnění záměru ke snížení ceny pozemků je 
stanovení předkupního práva opatření i ve prospěch 
vlastníků. 

18 ÚV-VÚV N 

K bodu 3.4.12 

Zavádí se do přechodných ustanovení nepravá retroaktivita. Je otázka, zda 
toto nejde nad rámec dosavadní judikatury ústavního soudu. 

Vysvětleno: Nepravá retroaktivita je výchozím 
principem intertemporálního procesního práva. 
Návrh tuto skutečnost pouze reflektuje. 

 

Přip. 
č. 

Připomínkové 
místo 

Zásadní 
A/N 

Připomínka Vypořádání 
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1 
Odbor 

kompatibility 
Úřadu vlády 

A 

Věcným záměrem zákona o liniových dopravních stavbách není do právního 
řádu ČR přímo implementováno právo EU. Vyjadřujeme však pochybnosti 
ohledně provázanosti navrhovaného systému integrovaného povolení na 
stávající systém EIA, který má základ v právu EU a je i v současné době 
předmětem řízení o porušení smlouvy. 

Vysvětleno: Jak je stanoveno ve VZZ, 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. Toto 
řešení je v souladu s výtkami ze strany Evropské 
Komise prostř. Tzv. „infringementu“. Toto řešení 
bylo rovněž diskutováno s MŽP. 

Trvá rozpor. 

 

Přip. 
č. 

Připomínkové 
místo 

Zásadní 
A/N 

Připomínka Vypořádání 

1 
Ministerstvo pro 

místní rozvoj 
(„MMR“) 

A 

Obecně 

Koncepce věcného záměru zákona o liniových dopravních stavbách (dále také 
jen „věcný záměr“) je v rozporu s ustanovením § 14 zákona č. 2/1969 Sb., 
o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České 
republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 183/2006 Sb., 
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 
předpisů. 

Zásadně nesouhlasíme s přebíráním kompetencí územního plánování 
ministerstvem dopravy, se znemožněním koordinace využití území, které je 
uloženo stavebním zákonem, a zavedením nekoordinovaného odvětvového 
plánování.  

Věcný záměr nemá snahu využít současných nástrojů, které mají být ve 
prospěch urychleného rozhodování o všech stavbách novelizovány dříve, než 
se předpokládá přijetí navrhovaného řešení, zasahuje do oblasti územního 
plánování a stavebního řádu a zásadním způsobem narušuje komplexní 
systémové řešení územního plánování upravené ve stavebním zákoně, které 
je založeno na principu koordinace všech veřejných zájmů, které mají dopad 
do území. Věcný záměr nekomplexně a bez souvislostí upřednostňuje veřejný 
zájem pouze v jedné oblasti, aniž by zohlednil i ostatní veřejné zájmy 
s územním průmětem. Po uvolnění nekoordinovaného odvětvového plánování 
pro jeden obor by nebyl důvod neuvolnit takové plánování např. i pro 

Vysvětleno a částečně akceptováno: Dle současného 
znění ustanovení § 17 zákona č. 2/1969 Sb., 
o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů 
státní správy České republiky, ve znění pozdějších 
předpisů, je Ministerstvo dopravy ústředním 
orgánem státní správy ve věcech dopravy a 
odpovídá za tvorbu státní politiky v oblasti dopravy a 
v rozsahu své působnosti za její uskutečňování. Do 
věcného záměru bude doplněno, že se navrhuje 
výslovné stanovení kompetence Ministerstva 
dopravy v oblasti plánování a realizace liniových 
dopravních staveb. 

Příprava VZZ a navazujícího zákona o liniových 
dopravních stavbách je uložena předkladateli 
legislativním plánem vlády ve zcela konkrétních 
termínech a je rovněž obsažen v programovém 
prohlášení vlády. Urgence je tedy stejná, ne-li vyšší, 
jako v případě úkolu pro novelizaci stavebního 
zákona pro MMR.  

VZZ výslovně počítá s tím, že plánování v oblasti 
liniových dopravních staveb bude koordinováno 
s celou řadou ústředních a jiných orgánů státní 
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Ministerstvo životního prostředí, státní památkovou péči apod., na což by 
doplatila především doprava. Věcný záměr je zpracován a předkládán 
ministerstvem, které podle kompetenčního zákona nemá územní plánování ve 
své gesci, a to bez spolupráce s MMR. S ohledem na to požadujeme návrh 
zásadně přepracovat ve smyslu a v souladu s výše uvedeným. 

správy, jakož i dalších správních úřadů, a to se 
zvláštním zřetelem na koordinaci plánování s MMR. 

V rámci plánování a povolování liniových dopravních 
staveb budou plně v souladu s právními předpisy 
zohledňovány veškeré dotčené veřejné zájmy. 

Jak uvádí text VZZ, liniové stavby a liniové dopravní 
stavby zvláště vykazují některá zásadní specifika, jež 
musejí být právním řádem zohledněna, má-li být 
proces jejich výstavby a následného užívání efektivní 
a ekonomicky udržitelný (jejich nadregionální 
charakter, který u jiných staveb dán není, a 
rozhodující ekonomický význam).  

Pokud jde o vyčlenění jiných odvětví územního 
plánování, zde jde výlučně o předmět politického 
rozhodnutí. Liniové dopravní stavby však vykazují 
taková specifika, jaká nejsou dána u jiných staveb a 
oblastí územního plánování (zejména jejich 
nadregionální charakter, který si vyžaduje jednotně 
řízené plánování a povolování). Proto považujeme 
tuto připomínku za věcně neodůvodněnou. V celé 
řadě jiných států je plánování a realizace liniových 
dopravních staveb vyčleněna do samostatných 
zákonů a vykazuje řadu odchylek od právní úpravy 
vztahující se k jiným stavbám. Přesto lze jen stěží 
mluvit o tom, že by v těchto státech chyběla 
koordinace územního plánování.   

Trvá rozpor. 

2 MMR A 

Cílem věcného záměru je urychlení a zjednodušení procesu přípravy a 
realizace, resp. povolování pouze vybrané části staveb, tzn. staveb 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.). 

Za tímto účelem je na úseku územního plánování navrhováno, aby po 
schválení „Plánu potřeb“, který má být Přílohou č. 1 zákona o liniových 

Vysvětleno: MMR neuvádí jediný argument 
z ústavního pořádku, který by znemožňoval zvýšit 
míru demokratického procesu při schvalování 
strategického plánování v oblasti liniových 
dopravních staveb přesunem z moci výkonné na 
moc zákonodárnou. Navíc je zjevné, že pokud jde o 
dělení moci ve státě, nelze najít zásadních rozdílů 
mezi SRN a ČR, přičemž v SRN nejsou žádné 
pochybnosti o ústavní konformitě takové úpravy. 
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dopravních stavbách, došlo k úpravě tvorby Politiky územního rozvoje (dále 
„PÚR“) a územně plánovacích dokumentací [zásad územního rozvoje, 
územních plánů a regulačních plánů (dále též „ÚPD“)] s tím, že PÚR a ÚPD již 
nebudou obsahovat záměry liniových dopravních staveb. Domníváme se, že 
taková příloha je protiústavní, protože nerespektuje rozdělení moci mezi moc 
zákonodárnou a výkonnou. 

„Plán potřeb“ je v navrženém pojetí především zástěrkou pro přebírání 
kompetencí v oblasti územního plánování  Ministerstvem dopravy. Všechny 
stavby, které by byly předmětem Plánu potřeb, jsou obsaženy ve 
schválené Politice územního rozvoje nebo v Aktualizaci č. 1, která má být 
předložena ke schválení vládě v nejbližších měsících. Pokud tam některý 
záměr není obsažen, stalo by se tak jedině hrubým zanedbáním ze strany 
Ministerstva dopravy, což nepředpokládáme. Z tohoto pohledu je tedy Plán 
potřeb zcela zbytečný, protože schválená Politika územního rozvoje je ze 
zákona závazná pro kraje a obce při územně plánovací činnosti a je také 
závazná pro veškeré rozhodování v území. V připravované novele stavebního 
zákona bude jednoznačněji vyjádřena možnost navázat na Politiku územního 
rozvoje přímo žádostí o potřebné rozhodnutí. Tato možnost je upravena již od 
1. ledna 2013 ve stavebním zákoně a podle našich informací dosud nebyla na 
úseku přípravy dopravních staveb nikdy využita. Možnosti, které jsou 
v jednom zákoně a nejsou využívány, nemohou být nahrazovány možnostmi 
v jiném zákoně jen proto, že je některý investor nedovede využít nebo 
nevyužívá. 

Zásadně nesouhlasíme: 
 s vyčleněním záměrů liniových dopravních staveb z PÚR a ÚPD; 
 s vytvořením nového nástroje nazvaného „Plán potřeb“, jenž by 

nahrazoval ÚPD ve vztahu k liniovým dopravním stavbám; 
 s tím, že Plán potřeb bude připravovat Ministerstvo dopravy, které 

není orgánem územního plánování a není tedy vázáno cíli a povinnostmi, 
které pro orgány územního plánování vyplývají ze stavebního zákona; 

 s nastavením závaznosti Plánu potřeb pro pořizování ÚPD a pro 
rozhodování v území;  

 s návrhem rozšířit ustanovení § 18 odst. 5 stavebního zákona o 
možnost umisťovat liniové dopravní stavby v zastavěném území a 
v zastavitelných plochách, pokud to ÚPD výslovně nevylučuje. 

Toto řešení považujeme za zcela nesystémové a nekomplexní, neboť 
popírá potřebu vzájemné koordinace odvětvových strategií a koncepcí, 

Přesun této pravomoci je navíc objektivně 
odůvodněn snahou o stabilizaci stavu strategického 
plánování v této oblasti dopravy, kterou ryze na 
úrovni výkonné moci prokazatelně zabezpečit nelze. 
Takový postup je v zahraničí (např. SRN) označován 
jako tzv. „zákonodárné plánování“ a v ČR vykazuje 
takové znaky již dnes zákon o státním rozpočtu. Pro 
tvrzení o protiústavnosti musejí být uvedeny zcela 
zásadní, jasné a konkrétní ústavněprávní argumenty, 
které připomínka zcela postrádá. 

VZZ navrhuje ve vztahu k Plánu potřeb zavedení 
celé řady institutů a funkcí, které dnes PÚR neplní a 
plnit nemůže (např. zavedení provazby 
s financováním dopravní infrastruktury, více 
informací o jednotlivých záměrech, větší vliv na další 
fáze plánování a realizace, rozdělení do kategorií 
„naléhavá“ a „další“ potřeba atd.). Připomínka o 
nadbytečnosti Plánu potřeb pouze z toho důvodu, že 
záměry jsou již dnes obsažené v PÚR je tak 
nepochopením funkce Plánu potřeb. 

Domníváme se, že právě nevyužívání stávajících 
legislativních institutů svědčí o jejich ne zcela 
správném nastavení ve vztahu k liniovým dopravním 
stavbám, které je potřebné upravit po vzoru 
vyspělých zemí, kde tyto modely fungují již několik 
desetiletí. Je však nutné podotknout, že závěr o 
nevyužívání stávajících institutů je značně 
neadekvátní, a to zejména s ohledem na velmi 
krátkou dobu účinnosti těchto ustanovení (od 
1.1.2013), přičemž plánování a realizace liniových 
dopravních staveb probíhá v mnohem delším 
časovém horizontu. Opakovaně je však nutné uvést, 
že tato oblast si vyžaduje zvláštní právní úpravu, aby 
mohl být zajištěn rozvoj dopravní infrastruktury 
efektivním způsobem. Současný stav a délka 
přípravy liniových dopravních staveb je důkazem 
toho, že současné nastavení není funkční a vyžaduje 
radikálnější změny. 

Zmiňovaný § 18 odst. 5 stavebního zákona 
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veřejných i soukromých zájmů na rozvoji území s ohledem na jeho možnosti 
a předpoklady, jejíž naplňování je základním úkolem územního plánování.  

K již uvedenému zdůvodnění ještě dodáváme, že navrhované vyčlenění 
liniových dopravních staveb  ze systému nástrojů územního plánování do 
navrhovaného „Plánu potřeb“ by zcela znemožnilo koordinaci dalších 
odvětvových strategií a koncepcí s ohledem na možnosti a předpoklady 
území, kterou územní plánování zajišťuje.  

Poukazujeme rovněž na skutečnost, že sledované rozvojové záměry 
dopravní infrastruktury mezinárodního i celostátního významu jsou v PÚR a v 
ÚPD již vymezeny a je zajištěna jejich územní ochrana.  

Zdůvodnění věcného záměru se opírá o nepravdivé údaje. Například 
mezi fáze přípravy liniové stavby je započítána postupně aktualizace PÚR, z ní 
vycházející aktualizace zásad územního rozvoje, z ní vycházející fáze změn 
územních plánů a navazující fáze územních řízení. Jak již bylo částečně 
uvedeno, ve skutečnosti stavební zákon řeší vztah jednotlivých úrovní 
územního plánování tak, že postačuje aktualizace PÚR, případně zásad 
územního rozvoje. Platnost ÚPD, která by s nimi byla v rozporu, je v rozsahu 
tohoto rozporu sistována (viz níže uvedená ustanovení). Územní rozhodnutí 
přitom lze vydat přímo na základě aktualizované PÚR, případně zásad 
územního rozvoje. Efekt, který se navrhovatel snaží dosáhnout zavedením 
nového plánovacího dokumentu (Plánu potřeb – Bedarfsplan), je tak již nyní 
legislativně zajištěn. Stavební zákon rovněž umožňuje rozsáhlé stavby 
povolovat z vyšší úrovně veřejné správy, není nutné podávat žádosti a vést 
řízení na jednotlivých prvoinstančních stavebních úřadech. Ze strany resortu 
dopravy, resp. investorů dopravní infrastruktury, dosud nejsou tyto možnosti 
vedoucí ke zjednodušení a urychlení přípravy záměrů staveb dopravní 
infrastruktury dostatečně využívány. 

 

Jedná se zejména o tato ustanovení stavebního zákona (dále též „SZ“): 

 § 18 odst. 5 SZ – Umisťovat v nezastavěném území v souladu s jeho 
charakterem stavby, zařízení, a jiná opatření pouze pro veřejnou 
dopravní infrastrukturu, včetně staveb, které s nimi bezprostředně 
souvisejí včetně oplocení, pokud je územně plánovací dokumentace 
výslovně nevylučuje. 

umožňuje umisťovat liniové dopravní stavby pouze 
v nezastavěném území, a je tedy nedostatečný pro 
účely dopravní infrastruktury. 

Dále lze uvést, že hlavní těžiště plánování je až 
v ZÚR, protože v PÚR jsou koridory vyznačeny ve 
velmi vysokém měřítku, a tedy § 31 odst. 4 a §41 
odst. 4 stavebního zákona jsou v podstatě 
nepoužitelné a takto lze dále pokračovat i u 
ostatních ustanovení stavebního zákona. 

Trvá rozpor. 
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 § 31 odst. 4 SZ – Politika územního rozvoje je závazná pro 
pořizování a vydávání zásad územního rozvoje, územních plánů, 
regulačních plánů a pro rozhodování v území. 

 § 36 odst. 5 SZ – Zásady územního rozvoje jsou závazné pro 
pořizování a vydávání územních plánů, regulačních plánů a pro 
rozhodování v území. 

 
Závaznost PÚR a zásad územního rozvoje pro navazující ÚPD a územní 

rozhodování souvisí s následujícími ustanoveními:  

 § 41 odst. 4 SZ – Kraj je povinen uvést do souladu zásady územního 
rozvoje s následně schválenou politikou územního rozvoje. Do té 
doby nelze rozhodovat a postupovat podle částí zásad územního 
rozvoje, které jsou v rozporu s následně schválenou politikou 
územního rozvoje. 

 § 54 odst. 5 SZ – Obec je povinna uvést do souladu územní plán s 
územně plánovací dokumentací následně vydanou krajem a 
následně schválenou politikou územního rozvoje. Do té doby nelze 
rozhodovat podle částí územního plánu, které jsou v rozporu s 
územně plánovací dokumentací následně vydanou krajem nebo 
s politikou územního rozvoje. 

 § 71 odst. 4 SZ – Obec je povinna uvést regulační plán z podnětu do 
souladu s následně vydanou územně plánovací dokumentací kraje, 
následně schválenou politikou územního rozvoje anebo následně 
vydaným územním plánem. Do té doby nelze rozhodovat podle částí 
regulačního plánu, které jsou v rozporu s touto územně plánovací 
dokumentací nebo politikou územního rozvoje.  

 § 90 SZ – V územním řízení stavební úřad posuzuje, zda je záměr 
žadatele v souladu  

a) s vydanou územně plánovací dokumentací, 
b) s cíli a úkoly územního plánování, zejména s 
charakterem území, s požadavky na ochranu 
architektonických a urbanistických hodnot v území, 
c) s požadavky tohoto zákona a jeho prováděcích 
právních předpisů, zejména s obecnými požadavky na 
využívání území. 
 

Dále upozorňujeme na ustanovení stavebního zákona upravující 
zkrácené procesy aktualizace PÚR a ZÚR: 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/RACK9QES4LMW)



65 

 

 § 35 odst. 5 SZ – Z důvodu naléhavého veřejného zájmu může 
vláda rozhodnout o aktualizaci politiky územního rozvoje, jejím 
obsahu a zkrácení lhůt uvedených v § 33 bez předložení zprávy 
o uplatňování politiky územního rozvoje. 

 § 42 odst. 6 SZ – Dojde-li ke zrušení části zásad územního 
rozvoje nebo nelze-li podle nich rozhodovat na základě § 41 
odst. 3 a 4 anebo je-li kraji podán oprávněným investorem 
návrh na aktualizaci zásad územního rozvoje z důvodu rozvoje 
veřejné dopravní nebo technické infrastruktury, zastupitelstvo 
kraje bezodkladně rozhodne o aktualizaci zásad územního 
rozvoje a jejím obsahu. Zpráva o uplatňování zásad územního 
rozvoje se v tomto případě nepořizuje. 

 

S ohledem na to požadujeme návrh zásadně přepracovat ve smyslu a 
v souladu s výše uvedeným. 

3 MMR A 

V současné době je připravována novela stavebního zákona, jejímž cílem 
je další zjednodušení a zrychlení povolování pro všechny druhy staveb, nikoliv 
pouze pro vybranou skupinu staveb. První návrhy již byly s ministerstvy 
konzultovány. Z tohoto důvodu je vhodné řešit případné náměty na zlepšení 
plánovacích a povolovacích postupů přednostně v této novele stavebního 
zákona v dohodě příslušných ústředních orgánů. 

Proces přípravy novely stavebního zákona je ve fázi zpracování 
paragrafového znění, zatímco zákon o liniových dopravních stavbách je ve 
fázi věcného záměru. Dle předběžného časového harmonogramu se 
předpokládá předložení novely stavebního zákona na Úřad vlády ČR v březnu 
2015 a nabytí účinnosti v lednu 2016. I v případě mírného skluzu se za této 
situace jeví příprava věcného záměru zákona o liniových dopravních stavbách 
jako zcela nepřípadná, neboť zjednodušení a zrychlení povolování staveb je 
již částečně řešeno stavebním zákonem a bude plně zabezpečeno komplexně 
a ve všech souvislostech jeho probíhající novelizací. 

Pro úplnost dodáváme, že ačkoliv se navrhovatel odvolává na německý 
model, nezohlednil skutečnost, že je v této zemi koordinace plánování 
dopravních staveb zajištěna začleněním této dílčí agendy do působností 
ústředního orgánu, který je zodpovědný za komplexní plánování. 

Požadujeme nejprve objektivně ve spolupráci s MMR vyhodnotit, která 

Vysvětleno: VZZ bude plně navazovat na 
navrhovanou novelu stavebního zákona, o čemž již 
nyní svědčí zejména klíčový prvek integrace 
povolovacího řízení. Přesto je však dle názoru 
předkladatele nutné zohlednit zásadní specifika 
liniových dopravních staveb (viz shora), stejně jak to 
činí okolní státy, a to dokonce v ještě větší míře 
detailu, když v Německu i Rakousku jsou dokonce 
na úrovni právních předpisů regulovány samostatně 
dálnice a rychlostní komunikace, vodní cesty a 
dráhy.  

Nelze souhlasit s tím, že by MMR bylo výrazně 
napřed v přípravě novely stavebního zákona. Zatím 
jsou na papíře pouze teze navrhované úpravy, a to 
v různých variantách (např. integrace EIA) a nebyla 
zatím zpracována ani RIA. K VZZ již byla zpracována 
RIA a po schválení VZZ je možné rovněž přikročit 
k přípravě paragrafovaného znění, které bude řešit 
pouze liniové dopravní stavby. Nevidíme tady žádný 
rozpor mezi  tím, co připravuje MMR pro všechny 
stavební záměry a tím co připravuje předkladatel pro 
liniové dopravní stavby. 
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ustanovení platných právních předpisů brání urychlení přípravy staveb, 
popřípadě která ustanovení v těchto předpisech chybí. 

Jak již bylo uvedeno, dosavadní vyhodnocení vychází ze zcela mylných 
informací. Vzhledem ke skutečnosti, že novela stavebního zákona bude 
obsahovat i změnu zákonů souvisejících, zůstane zřejmě k řešení pro 
Ministerstvo dopravy jen stabilizovat plánované potřeby z hlediska jejich 
výčtu, aby se neustále neměnily priority realizace záměrů. I dosud chybějící 
přímý vztah k výčtu veřejně prospěšných staveb s možností vyvlastnění je 
řešitelný v souvislosti s novelizací stavebního zákona, který vstoupí v platnost 
dříve, než by byla reálná šance na účinnost zákona, pro který Ministerstvo 
dopravy zpracovalo věcný záměr. 

S ohledem na to požadujeme návrh zásadně přepracovat ve smyslu a 
v souladu s výše uvedeným. 

Trvá rozpor. 

4 MMR A 

Obecně materiál vychází a inspiruje se právní úpravou SRN, nicméně tato 
ideová koncepce nezohledňuje zcela jiné podmínky a právní stav v ČR. 
Německá koncepce má více než 100 letou tradici a nejhustší funkční síť dálnic 
v Evropě. S ohledem na to požadujeme návrh zásadně přepracovat ve smyslu 
a v souladu s výše uvedeným. 

Vysvětleno: Připomínka je v rozporu s čl. 5 odst. 6 
Legislativních pravidel vlády zcela obecná, není 
jasné, v čem mají spočívat ony „zcela jiné podmínky 
a právní stav v ČR“. Hustota funkční sítě dálnic 
svědčí mimo jiné právě i o funkčnosti a racionalitě 
německé právní úpravy, která se navrhuje v mnoha 
ohledech převzít. I Německu musela být tato tradice 
v délce několika desetiletí někdy zahájena a to 
stejné se navrhuje ve VZZ. 

Vypořádáno. 

5 MMR A 
Koncepce záměru není přizpůsobena zcela odlišným podmínkám ČR. Návrh 
obsahuje celou řadu nestandardních řešení, přičemž celou řadu otázek 
jednoznačně nebo vůbec neřeší. S ohledem na to požadujeme návrh zásadně 
přepracovat a doplnit ve smyslu a v souladu s výše uvedeným. 

Vysvětleno: Připomínka je v rozporu s čl. 5 odst. 6 
Legislativních pravidel vlády zcela obecná a nelze na 
ní jinak relevantně reagovat. 

Vypořádáno. 

6 MMR A 

V celém materiálu (např. str. 11, část A bod 1.2.2 písm. D bod 3) je 
opakovaně argumentováno neodborností úředníků na stavebních úřadech 
a zdlouhavostí územního a stavebního řízení, jako hlavními důvody pro nutné 
zpracování zákona o liniových dopravních stavbách. Nicméně z grafu na str. 9 
(Obrázek 1:  Časový harmonogram jednotlivých fází přípravy liniové stavby) 
je zřejmé, že interval zahrnující územní řízení, odvolací řízení a pravomocné 

Neakceptováno: Problém je definován zcela jinak, 
než uvádí připomínka: tj. 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 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/RACK9QES4LMW)



67 

 

územní rozhodnutí, představuje 13 měsíců, a stejně je tomu v případě 
stavebního řízení, kde je pro získání pravomocného stavebního povolení 
uváděno 13 měsíců. Pokud je v grafu uváděna průměrná doba pro získání 
titulu k provádění stavby 15 let, nepředstavují 2 roky a 2 měsíce (cca 14,4 % 
celkové časové dotace; navíc zahrnující i odvolací řízení) hlavní časovou 
náročnost přípravy stavby.  K tomu je navíc nutné dodat, že umisťování 
staveb je běžnou agendou obecného stavebního úřadu, speciální stavební 
úřady (na jakékoli úrovni) stavby neumisťují, a proto nemohou být, pokud jde 
o problematiku umisťování staveb, žádnou zárukou požadované odbornosti. 
S ohledem na to požadujeme návrh zásadně přepracovat ve smyslu a 
v souladu s výše uvedeným. 

přezkumy - rušení koridorů); průtahy způsobenými 
problémy v procesu SEA a EIA; složitostí 
povolovacího procesu liniových dopravních staveb či 
dlouhou majetkoprávní přípravou. 

Dále je hovořeno o zdlouhavém a především 
složitém povolovacím procesu, tj. procesu od 
počátku podání žádosti o územní rozhodnutí po 
započetí realizace stavby, zahrnujícím fáze podávání 
odvolání a žalob, ne o zdlouhavém územním řízení a 
stavebním řízení – toto spojení není v RIA uvedeno 
ani jednou. 

V RIA je zároveň zmíněno, že časových úspor lze 
dosáhnout především eliminací podávání 
obstrukčních odvolání a žalob.  

Co se týče neodbornosti úředníků, RIA nepracuje 
s jejich nízkou kvalifikací ve smyslu nízké míry 
znalostí, ale ve smyslu nízké míry zkušeností 
s vedením řízení o velké liniové stavbě. Tato byla 
potvrzena i samotnými stavebními úřady v rámci 
provedeného dotazníkového průzkumu. Argument, 
že čím častěji se s daným typem projektu úředník 
setká, tím je pro agendu kvalifikovanější, je zřejmou 
logickou dedukcí podpořenou teorií learning-by-
doing. 

Vypořádáno. 

7 MMR A 

V celém materiálu jsou nedostatečně rozlišovány kompetence obecných 
stavebních úřadů a speciálních stavebních úřadů. Úplně je opomenuta 
působnost úřadů územního plánování v procesu povolování staveb. 
V materiálu je také několikrát chybně rozlišována samostatná a přenesená 
působnost obcí, resp. orgány státní správy a samosprávy. S ohledem na to 
požadujeme návrh přepracovat ve smyslu a v souladu s výše uvedeným. 

Akceptováno: VZZ bude v částech, kde je toto 
chybné rozlišení uvedeno, upraven. 

Trvá rozpor. 

 

8 MMR N 
Pakliže na základě předloženého věcného záměru vzejde nový zákon, 
doporučujeme zajistit jeho soulad s 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 

Vysvětleno: VZZ plně respektuje platnou a účinnou 
úpravu posuzování vlivů na životní prostředí po 
novele zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů 
na životní prostředí a o změně některých 
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předpisů, jakož i s dalšími připravovanými předpisy, které mají být připraveny 
a přijaty v návaznosti na zmíněnou novelu. Jen tak bude Česká republika 
schopna naplnit předběžnou podmínku SEA/EIA, která je nezbytným 
předpokladem pro zahájení implementace operačních programů v ČR. 

souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na 
životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů i 
připravované novely EIA z dílny MŽP. 

9 MMR N 

Věcně se překládaný záměr dotýká extrémně rozsáhlé materie, která má 
dopad do řady, spíše desítek již existujících, zavedených a legislativně 
ošetřených oblastí. Máme pochybnosti, jestli v řadě případů závěry RIA tak, 
jak jsou předkládány, dostatečně dokumentují reálnost a proveditelnost 
navrhovaných řešení, či jejich konformnost s právním pořádkem. 
Doporučujeme návrh v tomto smyslu upravit a rozvést. 

Vysvětleno: Připomínka je v rozporu s čl. 5 odst. 6 
Legislativních pravidel vlády zcela obecná a nelze na 
ní jinak relevantně reagovat. 

 

10 MMR N 

V odůvodnění navrhovaného řešení doporučujeme doplnit úvahu, že hlavní 
příčinou dlouhé doby realizace liniových dopravních staveb je v dosavadním 
systému uspořádání jednotlivých předpisů, které doposud jednotlivé kroky 
povolování a realizace takových staveb upravují. Jako argument dokládající, 
že tomu tak je, bychom doporučovali, kdyby se informace o délce trvání 
procesů povolování v principu nelišila u liniových dopravních staveb v sektoru 
silniční dopravy a v sektoru železniční dopravy. Rovněž by bylo vhodné i 
srovnání s jinými infrastrukturními projekty, například se stavbou vedení VVN. 

Akceptováno: Bude doplněno. 

11 MMR A 

Je třeba mít na paměti, že jak správně předkladatel zmiňuje, nyní běží 
infringementové řízení ve věci chybné transpozice směrnice č. 2011/92/EU o 
posuzovaní vlivů některých veřejných a soukromých záměrů na životní 
prostředí (dále jen „směrnice EIA“), v jehož rámci po dohodě s Evropskou 
komisí právě prochází legislativním procesem návrh novely, která má 
vytýkané nedostatky zhojit. Evropská komise pečlivě sleduje situaci ohledně 
povolovacích procesů a problematika směrnice EIA přímo podmiňuje 
dočerpávání i budoucí čerpání prostředků z evropských fondů. V této situaci 
požadujeme, aby věcný záměr nevybočoval z mantinelů ustanovených výše 
zmíněnou novelou. 

Vysvětleno: VZZ plně respektuje platnou a účinnou 
úpravu posuzování vlivů na životní prostředí po 
novele 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 předpisů, i 
připravované novely EIA z dílny MŽP. 

Vypořádáno. 

12 MMR N 
Pakliže bude zpracováván návrh zákona o liniových dopravních stavbách, 
doporučujeme jej v průběhu procesu jeho přípravy konzultovat též s odborem 
práva veřejných zakázek a koncesí Ministerstva pro místní rozvoj, a to ty části 
zákona, které by mohly mít souvislost se zákonem č. 137/2006 Sb., o 

Vysvětleno: Dojde-li k vymezení části VZZ, kde 
existuje potřeba provést konzultace s s odborem 
práva veřejných zakázek a koncesí Ministerstva pro 
místní rozvoj, budou takové konzultace provedeny. 
Zatím však předkladatel takové části VZZ 
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veřejných zakázkách. neidentifikoval.  

13 MMR N 

K předkládací zprávě: 
Třetí odstavec 

Pro ujištění potenciálně dotčených subjektů, že navrhovaný zákon zachová 
jejich práva založená na předpisech vyšší síly, než jsou zákony navrhované 
k úpravě (ústava, přímo účinné předpisy EU), je použit pojem „adekvátní 
možnost“. Jsme toho názoru, že taková formulace sama o sobě zbytečně 
zavdává důvod k (mediálním) protestům, doporučujeme ji upravit. 

Akceptováno: Úprava předkládací zprávy v tomto 
směru může být provedena, nicméně dle názoru 
předkladatele je rozhodující, že z textu samotného 
VZZ vyplývá skutečnost, že VZZ neobsahuje žádné 
návrhy na změnu předpisů vyšší právní síly.  

14 MMR N 

Šestý odstavec 

Formulace, že plán potřeb nahradí povinnost pořídit ÚPD, je podle našeho 
názoru nepřesným zjednodušením, doporučujeme použít jinou formulaci. 

Vysvětleno: Podrobný popis změn v ÚPD je popsán 
v textu VZZ. 

15 MMR N 

Osmý odstavec 
 
Přesvědčivosti překládaného materiálu by prospělo, kdyby pojem „trasování“ 
byl popsán a zohledněn v rámci současného systému kroků/etap. Bez 
informace, jaký proces (jaké procesy) v rámci dosavadního systému 
územního plánování se jím navrhují nahradit, je obtížné se vyslovit ke 
smysluplnosti řešení. Doporučujeme předkládací zprávu i samotný materiál 
v této části upravit. 

Vysvětleno: VZZ v tomto směru obsahuje 
podrobnější úpravu, než předkládací zpráva. 

16 MMR N 

K jednotlivým částem 

K části A 

K metodologické poznámce (str. 5) 
Uvedené vymezení pojmu liniová stavba je podle našeho názoru vágní a bylo 
by zdrojem rozdílných interpretací. Působilo by potíže při vyjednávání se 
subjekty, které se budou na přípravě zákona účastnit. Doporučujeme 
uvedené vymezení zpřesnit. 

Vysvětleno: Vymezení tohoto pojmu v plné míře 
navazuje na stávající právní úpravu a věcně pouze 
přebírá již zavedené a nezpochybňované definice 
v zákoně o pozemních komunikacích, v zákoně o 
drahách a v zákoně o urychlení dopravní 
infrastruktury. 

17 MMR N 

K bodu 1.2.1, tabulce 1 (str. 7) 
V řádku R1 518  Ruzyně – Suchdol je jako převládající důvod oddálení 
výstavby uvedeno „obstrukce OS a procesní chyby v ÚŘ“. To je podle našeho 
názoru směšování dvou z povahy věci zcela disjunktních příčin, z nichž ta 

Akceptováno: Bude přesněji definováno. 
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druhá je de facto chyba na straně iniciátora územního řízení – ŘSD. 
Doporučujeme návrh v tomto smyslu upravit. 

18 MMR N 

K bodu 1.2.2., části D (str. 11) 

Podle materiálu je složitost povolovacího procesu liniových dopravních staveb 
způsobená mimo jiné „zpochybňováním závazných stanovisek např. 
občanskými sdruženími v prvoinstančním řízení, které má za následek postup 
dle ustálené soudní judikatury, kdy si musí stavební úřad vyžádat odborné 
stanovisko příslušného dotčeného orgánu k námitkám.“ Toto tvrzení není 
zcela srozumitelné. Doporučujeme toto tvrzení buď zpřesnit, nebo ho 
neuvádět. Uplatňování námitek účastníky řízení je standardní právo účastníka 
řízení, vyjádření dotčeného orgánu k námitkám účastníka řízení je 
naplňováním základních zásad činnosti správních orgánů, především 
ustanovení § 3 správního řádu, tedy  povinnosti zjistit skutečný stav věci a 
vydat rozhodnutí na základě skutečně zjištěného stavu věci. Zákon 
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), 
přitom upravuje rozsah námitek, které mohou účastníci uplatňovat. 

Vysvětleno: Toto zdůvodnění směřuje 
k opodstatněnosti integrace povolovacího řízení, kde 
je nutné omezit institut závazných stanovisek pouze 
na tzv. složkové orgány, které chrání zvláštní 
veřejné zájmy, což urychlí efektivitu povolování 
stavby a současně nijak nezkrátí práva účastníků 
řízení, jejichž námitky budou vypořádávány ve 
stejném rozsahu jako dle stávající úpravy, však 
v rychlejším a jednodušším řízení. 

19 MMR A 

K bodu 1.4 (str. 12) 
Obecné stavební úřady jsou chybně vyjmenovány (srov. § 13 odst. 1 
stavebního zákona) a újezdní úřady jsou chybně zahrnuty mezi speciální 
stavební úřady (srov. § 15 a 16 stavebního zákona). Požadujeme návrh 
v tomto směru upravit. 

Akceptováno: Bude upraveno. 

Vypořádáno. 

20 MMR A 

K bodu 1.4 (str. 13) 
Dotčené orgány nejsou blíže specifikovány, chybí především uvedení zákonů, 
ze kterých postavení dotčeného orgánu plyne. Chybně je uváděno, že se 
jedná „o orgány územní samosprávy, které mají možnost a právo vyjádřit a 
vydat (závazné) stanovisko, které musí být zohledněno při rozhodování 
stavebních úřadů“. Požadujeme návrh v tomto směru upravit. 

Akceptováno: Bude upraveno. 

Vypořádáno. 

21 MMR N 
K bodu 1.4. (str. 13) 
V souladu s občanským zákoníkem doporučujeme nahradit pojem „občanské 
sdružení“ pojmem „spolek“ (obecně v celém materiálu). 

Akceptováno: Bude upraveno. 

22 MMR A 

K bodu 2 (str. 17) 
V bodu D.I podvariantě 2.1. není zřejmé, v čem spatřuje předkladatel 
urychlení, pokud by se teprve po ústním projednání návrhu přikročilo ke 
zpracování projektové dokumentace v rozsahu jako ke stavebnímu povolení, 
které trvá dle výše uvedeného grafu 1 rok, následně by se opět vyjadřovaly 
dotčené orgány, účastníci řízení a poté by orgán EIA vydal doplňující zprávu o 
posouzení vlivů na životní prostředí. Požadujeme návrh v tomto směru upravit 

Vysvětleno: Připomínka nesměřuje k variantě 
zvolené předkladatelem. Uvedení zvolené varianty 
bude výslovně doplněno do textu VZZ. 

Vypořádáno. 
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či rozvést. 

23 MMR A 

K bodu 2 (str. 18) 
V bodu D.II variantě 1 nesouhlasíme s tvrzením, že pro přesun kompetencí 
při povolování liniových staveb svědčí nedostatečná vybavenost odbornými 
pracovníky, neboť pouze 10 % pracovníků obecných stavebních úřadů 
se zabývalo v roce 2013 těmito stavbami. Uváděné číslo spíše vypovídá o 
tom, že pouze 10 % z celkového množství povolovaných staveb se týkalo 
liniových dopravních staveb. Požadujeme návrh v tomto směru upravit. 

Částečně akceptováno: Text přeformulován, ale 
smysl textu zůstává. Menší chybovost stavebních 
úřadů ve větších obcích vyplývá i ze statistik ÚÚR. 
Předpoklad, se kterým je v RIA pracováno, 
považujeme za racionální, protože je logické, že 
pokud se bude úředník zabývat speciálně liniovými 
stavbami, dopustí se v průměru méně procesních 
chyb než úředník, který se problematikou běžně 
nezabývá. 

Trvá rozpor. 

24 MMR N 

K bodu 2 (str. 22) 
V bodu G ve variantě č. 4 je upravena plná účast či spoluúčast obcí nebo 
jiných subjektů na nákladech vynucených investic. Vynucené investice 
dopravních staveb se vyskytují zejména tehdy, když dopravní projekt 
nepřihlíží k místním potřebám obyvatel a obtěžuje obyvatele hlukem a 
emisemi z dopravy. Za nekvalitní dopravní projekty nemohou proto nést 
finanční odpovědnost obce, zejména pokud jde o náklady na hlukové stěny a 
změny projektů týkající se zajištění ochrany životního prostředí a zdraví 
obyvatel. Tyto náklady musí nést investor, který vynuceným investicím může 
předejít v případě, že připraví projekt s minimálními dopady na zdraví 
obyvatel a životní prostředí. Doporučujeme znění nadpisu varianty upravit 
například na „Spoluúčast či plná účast obcí nebo jiných subjektů na nákladech 
vynucených investic s výjimkou vynucených investic k zajištění ochrany zdraví 
obyvatel (hluk, emise)“ a tuto změnu promítnout i v následném textu. 

Vysvětleno: Tvrzení uvedené v připomínce 
považujeme za zcela spekulativní a ničím 
nepodložené. Investorské organizace se dle 
zkušeností a znalostí předkladatele dlouhodobě 
potýkají s požadavky orgánů územní samosprávy, 
které směřují k vynakládání nákladů, jež nejsou 
nevyhnutné pro realizaci liniové dopravní stavby 
(zejména nadměrný počet sjezdů z dálnic) tak, aby 
byla realizována v souladu s právními předpisy a 
sledují pouze řešení ryze lokálních problémů 
dopravní infrastruktury na úkor efektivní realizace 
nadregionální dopravní sítě. Vynaložení vynucených 
investic k zajištění ochrany zdraví obyvatel (hluk, 
emise) je jedním z předpokladů realizace dopravní 
liniové stavby v souladu s právními předpisy, a proto 
VZZ nemůže směřovat a nesměřuje k této oblasti 
nákladů. 

25 MMR N 
K bodu 3 
Celkově doporučujeme část věnující se vyhodnocení nákladů a přínosů 
přepracovat tak, aby byla přehlednější a srozumitelnější, zejména aby bylo 
zřejmé, k jaké z variant se vztahuje. 

Připomínka je v rozporu s čl. 5 odst. 6 Legislativních 
pravidel vlády zcela obecná. 

26 MMR N 

K bodu 3.1 a 3.2 bod A (str. 22 a n.) 
Nesouhlasíme se zahrnutím vlády a PSP ČR jako dotčeného subjektu, kterému 
vznikají náklady. Uváděné činnosti jsou v jejich působnosti, uvádět do 
nákladů navrhované právní úpravy náklady na samotný legislativní proces je 
přinejmenším nestandardní, doporučujeme tyto náklady proto zvlášť 

Částečně akceptováno: Text bude doplněn o znění, 
že uváděné činnosti jsou v jejich působnosti. 
Nicméně pokud se vláda a PSP ČR budou zabývat 
Plánem potřeb, dojde k odsunu dalších úkolů a tím 
vzniku určitých nákladů ušlé příležitosti. Pokud 
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nezmiňovat. 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. 

27 MMR N 

K bodu 3.1 (str. 23) 
V tabulce nákladů pod bodem 3.1 není zřejmá vazba identifikovaného nákladu 
na stavební firmu jako dotčený subjekt. „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“ – tento náklad je uváděn jako náklad pro 
stavební firmu, což je patrně chybné, doporučujeme návrh v tomto směru 
upravit. 

Akceptováno: Textace bude upřesněna. 

28 MMR A 

K bodu 3.1 (str. 23) 
Nesouhlasíme s přínosem uvedeným u MMR jako dotčeného subjektu. 
Důvodem pro odvolání proti územnímu rozhodnutí na liniovou dopravní 
stavbu je umístění stavebního záměru jako takového, nikoli kompetentnost 
úředníka. Navíc uváděný přínos a uváděné postavení MMR jakožto odvolacího 
orgánu je v rozporu s navrhovaným postavením Ministerstva dopravy jakožto 
orgánu, který vede jedno řízení, které integruje územní i stavební řízení, navíc 
v situaci, kdy se navrhuje nemožnost podání odvolání, resp. rozkladu. 
Požadujeme návrh v tomto smyslu upravit. 

Akceptováno: Bude upřesněna textace. Tabulka se 
týká případných nákladů a přínosů všech variant, ne 
pouze variant zvolených. Přínosy pro MMR při 
variantě integrovaného řízení budou mít formu 
administrativních úspor, pokud by k integraci 
nedošlo a řízení by bylo posunuto na úroveň krajů, 
pak by mohlo dojít k poklesu administrativních 
nákladů na odvolací řízení – dle statistiky ÚÚR klesá 
s vyšší úrovní úřadu jeho chybovost. 

Vypořádáno. 

29 MMR A 

K bodu 3.2 (str. 26) 

V tabulce ve variantě č. 1.II nejsou uvedeny speciální stavební úřady, 
požadujeme je doplnit. 

Akceptováno: Bude doplněno. 

Vypořádáno. 

30 MMR A 

K bodu 3.2 (str. 27) 

V bodu D ve variantě č. 2.I se počítá s vypracováním materiálů a stanovisek 
krajskými úřady a obecními úřady, aniž by bylo jasně identifikováno, o jaké 
orgány se bude přesně jednat (v materiálu je tato povinnost jednou přiřazena 
samosprávám, podruhé obecným stavebním úřadům). Tato činnost, která 
není platnými právními předpisy upravena, pak nepochybně bude znamenat 
zvýšení nákladů. V tabulce však není uvedena. Požadujeme návrh v tomto 
směru upravit a doplnit. 

Akceptováno: Bude doplněno. 

Vypořádáno. 
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31 MMR A 

K bodu 3.3 (str. 32) 

V bodu D ve variantě č. 2.I je v tabulce uveden jako dotčený subjekt obecný 
stavební úřad, který bude nově vydávat „pouze stanovisko k jednotlivým 
připomínkám“. V části A bodu 2 bodu D II je uvedeno, že stanovisko má 
vydat orgán územní samosprávy, což není stavební úřad. Pokud měl přesto 
předkladatel na mysli stavební úřad, pak s tímto návrhem zásadně 
nesouhlasíme. V celém materiálu je zdůrazňována nekompetentnost úředníků 
na obecném stavebním úřadě, nicméně k vydání stanoviska k uplatněným 
připomínkám by zřejmě byli kompetentní dostatečně, a to i přesto, že nemají 
k dispozici žádné podklady, neboť žádost včetně podkladů bude mít, 
předpokládáme, orgán, který ve věci rozhoduje (pravděpodobně Ministerstvo 
dopravy). Nesouhlasíme také z důvodů vymezených kompetencí, aby obecné 
stavební úřady vykonávaly podpůrné činnosti a plnily tak roli poskytovatele 
„servisu“ speciálnímu stavebnímu úřadu, Ministerstvu dopravy. Podle § 40 
zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, vykonávají státní správu 
ve věcech dálnice, silnice, místní komunikace a veřejné účelové komunikace 
silniční správní úřady, kterými jsou Ministerstvo dopravy, krajský úřad, obecní 
úřad obce s rozšířenou působností a celní úřad. Působnost silničního 
správního úřadu vykonávají v rozsahu stanoveném tímto zákonem též obce v 
přenesené působnosti. Podle § 7 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, je 
speciálním stavebním úřadem pro stavby dráhy a stavby na dráze drážní 
správní úřad; podle § 53 zákona o dráhách je drážní úřad podřízen 
Ministerstvu dopravy. S ohledem na to požadujeme návrh zásadně 
přepracovat ve smyslu a v souladu s výše uvedeným. 

Částečně akceptováno: VZZ bude opraven v tom 
směru, že stanovisko k připomínkám bude vydávat 
obecný stavební úřad, avšak nikoli v podobě 
závazného stanoviska. Stanovisko bude mít pouze 
doporučující charakter a závazné vypořádání bude 
v pravomoci speciálního stavebního úřadu při MD. 
Cílem je zohlednit a využít znalosti místních poměrů, 
které obecné stavební úřady mají, avšak současně 
neznefunkčnit celý systém řízení institutem 
závazných stanovisek vydávaných ze strany 
obecných stavebních úřadů, který by fakticky roli 
centrálního stavebního úřadu zcela minimalizoval. 
Kooperační funkce orgánů na úrovni obcí a krajů ve 
vztahu k ústředním orgánům státní správy je 
naprosto běžným postupem a v českém právním 
řádu dávno zavedeným. Jde o běžný princip 
uplatňovaný ve veřejné správě. Stejný postup je 
zaveden několik desetiletí v právní úpravě SRN a 
tento postup je osvědčen jako plně funkční. 

Opět v celém materiálu není zdůrazňována 
nekompetentnost úředníků, nízká četnost řešení 
případů spojených se složitou liniovou dopravní 
stavbou je pouze jedním z 10 explicitně a důrazněji 
zmíněných problémů. V materiálu nikde nezaznívá 
jakákoli pochybnost o znalosti místních poměrů 
úředníky na obecných stavebních úřadech.  

Trvá rozpor. 

32 MMR A 

K části B  

K bodu 1 a 2 (str. 46 a n.) 

Materiál neřeší věcně propojení s vodoprávním řízením, integrovaným 
povolením, řízeními podle zákona o ochraně přírody, resp. s dalšími řízeními. 
Vztah je řešen pouze v případě závazných stanovisek dotčených orgánů. 
Navíc v tomto ohledu je materiál v rozporu s přehledem dotčených právních 
předpisů na straně 50. Upozorňujeme, že uvádění integrovaného povolení na 
tomto místě je chybné a zavádějící s ohledem na předmět zákona č. 76/2002 
Sb., o integrované prevenci, a okruh činností, na které tento zákon dopadá. S 

Vysvětleno: Tyto orgány budou v rámci řízení 
vydávat závazná stanoviska na základě podkladů, 
které jim budou předány ze strany stavebního úřadu 
při MD, který řízení povede a který bude povinen 
následně taková závazná stanoviska převzít do 
rozhodnutí o povolení liniové dopravní stavby. 

Trvá rozpor. 
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ohledem na to požadujeme návrh přepracovat ve smyslu a v souladu s výše 
uvedeným. 

33 MMR A 

K bodu 1 (str. 48) 
V této části materiálu (podobně jako v předkládací zprávě) a návazně i 
v následných částech se uvádí jako předpokládaný výsledek „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.“ Vzhledem k druhu staveb, 
na které by se měl zákon o liniových dopravních stavbách vztahovat, je 
uvádění územního souhlasu chybné (tyto stavby nelze umístit územním 
souhlasem, neboť nesplňují zákonné podmínky pro užití tohoto institutu). 
Požadujeme návrh v tomto směru upravit. 

Akceptováno: VZZ bude v tomto směru upraven. 

Vypořádáno. 

34 MMR N 

K bodu 2 (str. 50) 
Výčet právních předpisů je neúplný, doporučujeme ho uvést v tom smyslu, že 
se jedná o výčet nejdůležitějších právních předpisů, ve kterých je upravena 
realizace dopravních liniových staveb. Chybí především právní předpisy 
související, které zakládají pravomoc jednotlivých dotčených orgánů státní 
správy vydávat závazné stanovisko k řízením podle stavebního zákona 
podmiňující realizaci liniové dopravní stavby. 

Akceptováno: VZZ bude v tomto směru upraven. 

35 MMR A 

K bodu 3.4.1 (str. 59 a n.) 
Návrh svěřuje výlučnou příslušnost specializovanému úřadu s celostátní 
působností, předpokládá integraci do jediného řízení bez možnosti odvolání a 
předpokládá „součinnosti“ obecných stavebních úřadů. 
Pokud jde o úřad s celostátní působností, pak návrh neřeší strukturu tohoto 
úřadu, jeho začlenění mezi stavební úřady, pravděpodobně se jedná o 
speciální stavební úřad, a pravděpodobně by jím bylo Ministerstvo dopravy. 
Nicméně návrh jednoznačně tento úřad, jeho strukturu, vztah k obecným 
stavebním úřadům apod. neřeší. V této podobě tedy nesouhlasíme 
s předkládaným řešením a požadujeme návrh ve smyslu a v souladu s výše 
uvedeným doplnit a upravit. 

Vysvětleno: Ano u úřadu s celostátní působností , tj. 
Ministerstvo dopravy, se jedná o speciální stavební 
úřad. Otázka vnitřní struktury speciálního stavebního 
úřadu při MD není předmětem navrhovaného 
zákona. Tuto otázku neřeší ve vztahu ke speciálním 
stavebním úřadům ani dnes stavební zákon. Nejde o 
otázku, kterou je vhodné řešit na úrovni zákona. 
Vztah k obecným stavebním úřadům je v textu VZZ 
řešen primárně v části týkající se integrovaného 
povolení liniové dopravní stavby. 

Trvá rozpor. 

36 MMR A 
K bodu 3.4.1 (str. 59 a n.) 
Pokud jde o procesní integraci, opět není dořešen vztah k jiným správním 
řízením, již výše byla uváděna nejasnost integrace, pokud se jedná o 
integrované povolení, vodoprávní řízení, řízení dle zákona o ochraně přírody a 

Vysvětleno: Ve vztahu k řízením uvedeným 
v připomínce bude integrace provedena formou 
závazných stanovisek vydávaných tzv. složkovými 
orgány, které budou povinně zahrnuty do rozhodnutí 
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krajiny apod. Tyto vztahy je nezbytné vyjasnit a jednoznačně určit, čeho by 
se měla integrace týkat. Integraci územního a stavebního řízení umožňuje 
stávající právní úprava (srov. § 94a stavebního zákona). Konkrétní návrh 
právní úpravy by měl ze stávající právní úpravy vycházet. 
V souvislosti s procesní integrací, která by měla vést k urychlení, 
upozorňujeme, že není jisté, že by integrace územního a stavebního řízení u 
takto rozsáhlých záměrů, jaké představují dopravní liniové stavby, skutečně 
přinesla efekt urychlení. I samotný návrh počítá s předkládáním projektové 
dokumentace minimálně dvakrát (na začátku řízení v rozsahu pro územní 
řízení a později v rozsahu dokumentace pro stavební řízení, viz str. 17 
materiálu) a logicky v této souvislosti s vícestupňovým předkládáním námitek 
účastníků řízení, stanovisek dotčených orgánů státní správy, posuzováním 
vlivů na životní prostředí apod. V případě dalších změn záměrů, které jsou 
častou skutečností, se obvykle jedná o změnu předmětu řízení a opětovné 
posuzování je nezbytné. Upozorňujeme, že jedním z neopominutelných 
důvodů délky povolovacího procesu různých záměrů jsou též změny záměrů 
v průběhu řízení (např. změny stavby před dokončením). S ohledem na to 
požadujeme návrh doplnit a upravit ve smyslu a v souladu s výše uvedeným. 

o povolení liniové dopravní stavby. Návrh nepočítá 
s předkládáním projektové dokumentace dvakrát. Na 
str. 17 nejde o variantu zvolenou předkladatelem. 

Trvá rozpor. 

37 MMR A 

K bodu 3.4.1 a 3.4.8 (str. 59 a n.) 
Pokud jde o součinnost (kooperační funkci) obecných stavebních úřadů, 
s navrhovanou koncepcí zásadně nesouhlasíme. Koncepce centrálního 
speciálního stavebního úřadu, který bude vést řízení a přitom obecné stavební 
úřady budou vykonávat podpůrnou administrativní činnost (vykonávaly vlastní 
servis – veškerou korespondenci s účastníky řízení, ústní jednání, vypracování 
stanoviska k námitkám a připomínkám, které bude nezávazné a bude sloužit 
jako případný podklad pro rozhodování centrální speciálního stavebního 
úřadu, „superúřadu“), je zcela nepřijatelná. Orgán, který vede správní řízení, 
musí činit i veškeré úkony v rámci tohoto řízení, naprosto nepřijatelné je 
např. vedení ústních jednání obecnými stavebními úřady (viz bod 3.4.8. 
materiálu). Navíc navrhované řešení by podle našeho názoru vedlo k velmi 
komplikovanému a zdlouhavému řízení, je tedy v rozporu se samotným cílem 
předloženého návrhu, a to urychlit povolování dopravních liniových staveb. 
S návrhem nelze souhlasit ani z hlediska kompetenčního, neboť obecné 
stavební úřady nejsou podřízeny Ministerstvu dopravy. S ohledem na to 
požadujeme návrh zásadně přepracovat ve smyslu a v souladu s výše 
uvedeným. 
Tato připomínka se týká též bodu 3.4.8, který se vztahuje k podobě 
součinnosti (spolupráce) mezi speciálním stavebním úřadem a 
pravděpodobně obecnými stavebními úřady (v materiálu opakovaně a zjevně 

Vyvsvětleno: Viz výše. Kooperační funkce orgánů na 
úrovni obcí a krajů ve vztahu k ústředním orgánům 
státní správy je naprosto běžným postupem a 
v českém právním řádu dávno zavedeným. Jde o 
běžný princip uplatňovaný ve veřejné správě. Cílem 
je zohlednit a využít znalosti místních poměrů, které 
obecné stavební úřady mají, avšak současně 
neznefunkčnit celý systém řízení institutem 
závazných stanovisek vydávaných ze strany 
obecných stavebních úřadů, který by fakticky roli 
centrálního stavebního úřadu zcela minimalizoval. 
MMR neuvádí jediný argument nepřijatelnosti vedení 
ústních jednání obecnými stavebnými úřady. Návrh 
samozřejmě počítá s tím, že bude zákonem 
stanovena podřízenost obecných stavebních úřadů 
speciálnímu stavebnímu úřadu při MD pouze v řízení 
o povolení liniové dopravní stavby. 

Trvá rozpor. 
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chybně nazývaných správními úřady územní samosprávy). 

38 MMR A 

K bodu 3.4.1, 3.4.9 a 3.4.10 (str. 59 a n.) 
Pokud jde o vyloučení odvolacího řízení (řízení o rozkladu) a přezkumného 
řízení a zachování pouze možnosti soudního přezkumu, je tento návrh 
neakceptovatelný. Neodůvodněně zasahuje do základní koncepce správního 
řízení. Toto řešení materiál odůvodňuje takto: „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.“ 
Prvoinstanční rozhodování na úrovni ministerstva nebo jiného ústředního 
správního úřadu není naprostou výjimkou. Správní řád počítá v těchto 
situacích s rozkladem jakožto opravným prostředkem. Ministr rozhoduje na 
základě doporučení rozkladové komise, ve které musí být většinově 
zastoupení odborníci, kteří nejsou zaměstnanci příslušného úřadu 
(ministerstva). Tento mechanismus zaručuje v řadě jiných případů nezávislé a 
odborné posouzení prvoinstančního rozhodnutí. Náklady na tuto činnost jsou 
zcela standardní, lhůty jsou dány správním řádem. Není tedy zřejmé, proč by 
toto standardní řešení mělo být v případě Ministerstva dopravy delší, dražší a 
nekvalifikované.  
Přezkoumání rozhodnutí se navrhuje pouze na základě soudního přezkumu a 
zároveň se navrhuje vyloučení odkladného účinku. Toto řešení ve svém 
důsledku znamená, že by neexistoval účinný mechanismus přezkumu řízení a 
ochrany práv účastníků, neboť prvoinstanční rozhodnutí by nabylo právní 
moci a bylo vykonatelné. Ochrana práv účastníků řízení pouze prostřednictvím 
soudního přezkumu již pravomocného a navíc vykonatelného rozhodnutí je 
zcela zjevně nedostatečná a v řadě případů by byla zcela neefektivní.  
Navrhované řešení doplňuje bod 3.4.9, který vnáší do přezkumu rozhodnutí 
další velmi podivný mechanismus. Zásadně nesouhlasíme též s řešením 
navrhovaným v bodě 3.4.9, které úzce souvisí s otázkou přezkumu 
rozhodnutí. S ohledem na to požadujeme návrh zásadně přepracovat ve 
smyslu a v souladu s výše uvedeným. 
Tato připomínka se týká též bodu 3.4.10, který též řeší otázku soudního 

Vysvětleno: Změny v opravných prostředcích 
správního řízení jsou v textu VZZ důkladně 
odůvodněny. Vyloučení možnosti rozkladu vychází 
také z právní úpravy platné v SRN a  je plně ústavně 
konformní. Dále je zde oproti jiným řízením dle 
jiných zákonů i ta zásadní odlišnost, že v těchto 
případech půjde o velmi rozsáhlé záměry (dopravní 
stavby), které budou zasahovat do práv celé řady 
osob na velké části území, a je proto nutné co 
nejdříve a v rámci efektivního řízení postavit najisto, 
zda a za jakých podmínek je možné povolit záměr 
uvedený v žádosti. Takové řešení je tedy 
jednoznačně ve prospěch účastníků řízení, jejichž 
právní pozice tak bude postavena najisto mnohem 
dříve, než jak je tomu dnes a dojde tak k výraznému 
snížení právní nejistoty. Řízení o rozkladu má svoje 
opodstatnění v celé řadě odborně, právně i skutkově 
jednodušších věcí s menším počtem účastníků. 
V případě liniových dopravních staveb 
nadregionálního významu však představuje zcela 
neefektivní prostředek ochrany práv účastníků a 
pouze oddaluje a prodražuje celý proces jejich 
realizace. Navíc v obecných lhůtách dnes 
stanovených pro rozkladové řízení je zcela nereálné 
provést důkladný přezkum takto rozsáhlého řízení. 
MMR naopak neuvádí jediný přínos zachování 
rozkladu a jediný argument ve prospěch takového 
řešení, když se pouze vyslovuje proti jakýmkoli 
změnám v této oblasti. 

Přiznání odkladného účinku bude možné dle obecné 
právní úpravy na základě návrhu žalobce. 

Trvá rozpor. 
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přezkumu. 

39 MMR N 

K bodu 3.4.1 (str. 59 a n.) 
Jsme toho názoru, že pokud integrované povolení vznikne, je integrace řízení 
podle horního zákona nezbytná (viz současné problémy na D8). Tvrzení, že 
zákon o liniových stavbách pomůže vyřešit problémy, které má ČR 
s transpozicí směrnice o EIA, považujeme za více než nepřesné. Naopak 
máme obavu, že řešení zvolené v právě projednávaných novelách bude 
zásadní překážkou pro sjednocení povolování liniových staveb do jediného 
řízení. Doporučujeme návrh v tomto smyslu upravit. 

Akceptováno: Začlenění horního zákona do 
integrovaného řízení bude v rámci VZZ provedeno. 

Ve zbytku je připomínka zcela obecná, a tudíž 
v rozporu s čl. 5 odst. 6 Legislativních pravidel vlády 
a nelze se k ní vyjádřit (není jasné, v čem by mělo 
být navrhované řešení jakou překážkou). 

40 MMR A 

K bodu 3.4.1 (str. 59 a n.) 
Formulace, které jsou použity v popisu důvodů, proč navrhovatelé považují 
opravný prostředek proti správnímu rozhodnutí vydaným ústředním orgánem 
státní správy za nadbytečný, je přímým popřením oprávněnosti dosavadních 
právních úprav ve všech řízeních podle správního řádu. Požadujeme návrh 
v tomto směru upravit. 

Vysvětleno: Připomínka je zcela obecná, a tudíž 
v rozporu s čl. 5 odst. 6 Legislativních pravidel vlády 
a nelze se k ní vyjádřit. Odkazujeme rovněž na 
vypořádání připomínky MMR č. 38. 

Vypořádáno. 

41 MMR A 

K bodu 3.4.1 (str. 59 a n.) 
Jednou z klíčových výtek Evropské komise vůči stávající právní úpravě byl 
způsob aplikace přiznání odkladného účinku podání správní žaloby, v jehož 
velmi ojedinělé aplikaci Evropská komise vidí důkaz nesprávného provedení 
směrnice EIA. V rámci stávajícího infringementového řízení je s Evropskou 
komisí dohodnut postup, kdy soud v každém případě posoudí, zda je namístě 
přiznat podané žalobě odkladný účinek. Úprava, kterou navrhuje předložený 
věcný záměr, je v rozporu se směrnicí EIA, jak ji interpretuje Evropská 
komise, i s dohodou uzavřenou s Evropskou komisí. Požadujeme návrh 
v tomto směru upravit. 

Vysvětleno: Přiznání odkladného účinku bude možné 
dle v současnosti platné obecné právní úpravy na 
základě návrhu žalobce. V tomto ohledu je ve VZZ 
obsažena stejná úprava, se kterou počítá návrh 
novely stavebního zákona od MMR. 

Vypořádáno. 

42 MMR A 

K bodu 3.4.2 a 3.4.3 (str. 61) 
Pokud jde o omezení vlastnických práv (omezení nakládání s pozemky, 
zákonná stavební uzávěra) a vzniku předkupního práva k pozemkům, pak 
řešení navrhované v bodě 3.4.2 (zákonná stavební uzávěra na 4 roky od 
vyvěšení záměru) ve spojení s bodem 3.4.3 (možnost stavební uzávěry ještě 
2 – 4 roky před vyvěšením záměru) vede k celkové době stavební uzávěry v 
délce minimálně 4 roky (zákonná stavební uzávěra), nicméně s celkovou 
možností stavební uzávěry v délce 8 let (možnost stavební uzávěry již 4 roky 
před vyvěšením záměru).  
To je naprosto nepřiměřeně dlouhá doba blokace území a omezení 
vlastnického práva ještě před vznikem právního titulu pro případné omezení 

Vysvětleno: Stanovení této délky vychází z několik 
desetiletí platného právní úpravy v SRN a reflektuje 
zejména složitost a délku trvání povolování liniových 
dopravních staveb tohoto charakteru. Za tato 
omezení přesahující 4 roky budou náležet vlastníkům 
pozemků finanční kompenzace tak, jak je to v právní 
úpravě SRN. 

Trvá rozpor. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/RACK9QES4LMW)



78 

 

nebo odnětí vlastnického práva. Požadujeme návrh v tomto smyslu upravit. 

43 MMR A 

K bodu 3.4.6 (str. 62) 
Pokud jde o omezení vlastnických a dalších práv a povinnosti strpět přípravné 
práce, pak u navrhovaného omezení vlastnických a dalších práv prováděním 
přípravných prací v rámci trasování a přípravy liniových staveb se navrhuje 
pouze kompenzace, vznikne-li škoda. Jedná se však o poměrně intenzivní 
zásah do vlastnických práv pro omezený okruh osob, tedy o omezení 
v intencích čl. 11 odst. 4 Listiny základních práv a svobod. Proto by měla být 
přiznána náhrada za toto omezení, vznik škody by měl být pouze jedním 
z kritérií pro určení výše náhrady. Požadujeme návrh v tomto smyslu upravit. 

Vysvětleno: Tato úprava vychází ze zcela totožných 
principů jak jsou dnes stanoveny v energetickém 
zákoně nebo zákoně o vodovodecha a kanalizacích. 
Není zde tedy důvod pro odlišnou úpravu oproti 
těmto zákonům. 

Trvá rozpor. 

44 MMR A 

K bodu 3.4.7 (str. 62) 
Navrhovaná lhůta 2 týdnů k podání námitek při změně liniové stavby je 
neúměrně krátká. Byť je smyslem návrhu zákona urychlit proces výstavby 
liniových dopravních staveb, je zavedení takto krátké lhůty i s ohledem na 
celkovou stávající délku celého procesu (viz tabulka na str. 9 materiálu) 
neúměrné. Požadujeme návrh v tomto smyslu upravit. 

Vysvětleno: Délka lhůty pro podání námitek vychází 
z právní úpravy v SRN a MMR neuvádí jediný 
konkrétní argument, proč je tato lhůta 
nedostatečná, když je taková délka lhůty k podání 
opravného prostředku v českém právním řádu, a to 
dokonce i v rámci mnohem složitějších a 
závažnějších soudních řízení zcela běžná, a nutno 
dodat, že v mnoha případech je stanovena i lhůta 
výrazně kratší (např. lhůta 8 dnů k podání odporu 
proti trestnímu příkazu dle trestního řádu atd.). 

Trvá rozpor. 

45 MMR A 

K bodu 3.4.9 (str. 63) 
Pokud jde o platnost rozhodnutí 10 let s možností prodloužení o 5 let (celkem 
tedy až na 15 let), pak je tento návrh zcela v rozporu s cílem záměru, tedy 
s urychlením procesu povolení liniové dopravní stavby. Doba až 15 let 
platnosti rozhodnutí povolujícího liniovou dopravní stavbu je neúměrně 
dlouhá. Za takovou dobu může dojít k proměně řady okolností a k takovým 
změnám, např. v území, které budou činit rozhodnutí „neaktuálním“. 
Požadujeme návrh v tomto smyslu upravit. 

Vysvětleno: Stanovení této délky lhůty platnosti 
rozhodnutí vychází z osvědčené německé právní 
úpravy a reflektuje zejména složitost a délku trvání 
realizace liniových dopravních staveb tohoto 
charakteru. 

Trvá rozpor. 

46 MMR A 

K bodu 3.4.11 (str. 63 a n.) 
Pokud jde o prokazování veřejného zájmu pro vyvlastňovací řízení 
rozhodnutím o povolení liniové stavby, tak na str. 64 (podobně na str. 58) 
materiálu se uvádí, že rozhodnutí o povolení liniové stavby bude představovat 
ve vztahu k prokázání veřejného zájmu ve vyvlastňovacím řízení závazný 
právní názor, že na povolené liniové stavbě je veřejný zájem. Toto řešení 
nelze akceptovat, neboť veřejný zájem, resp. prokazování jeho existence, 
musí být předmětem řízení. Stávající ani navrhovaná koncepce přitom 
nepředpokládá, že by předmětem řízení o umístění, resp. povolení stavby, 

Vysvětleno: VZZ samozřejmě počítá s tím, že bude 
zákonem stanoveno, že otázka zjišťování veřejného 
zájmu bude již předmětem řízení o povolení liniové 
dopravní stavby (ve skutečnosti tak tomu je již dnes, 
pokud jsou vypořádávány námitky vlastníků 
nemovitých věcí, na kterých má být záměr umístěn). 

Návrh v tomto směru pouze reaguje na skutečnost, 
že pokud je v jednom řízení ve vztahu ke 
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bylo též zjišťování existence (nebo neexistence) veřejného zájmu 
v konkrétním případě. Zjišťování veřejného zájmu není předmětem územního 
nebo stavebního řízení, vydání územního rozhodnutí nebo stavebního 
povolení (resp. vydání rozhodnutí o povolení liniové stavby), proto samo o 
sobě nemůže svědčit o existenci nebo neexistenci veřejného zájmu, pokud 
jeho zjišťování nebylo předmětem správního řízení. S ohledem na to 
požadujeme návrh přepracovat ve smyslu a v souladu s výše uvedeným. 

konkrétnímu záměru a ve vztahu ke konkrétní 
nemovité věci, na níž se má záměr nacházet, za 
účasti vlastníka této nemovité věci a po vypořádání 
všech jeho námitek na základě správního rozhodnutí 
pravomocně a závazně stanoveno, že stavba má 
vést přes danou nemovitou věc, není zde sebemenší 
důvod, aby právní řád požadoval po vyvlastňovacím 
úřadě znovu přezkoumávat existenci veřejného 
zájmu, když přezkum všech ostatních skutečností dle 
stávající úpravy zůstává nedotčen. Právní řád 
nemůže vytvořit situaci, kdy na základě jednoho 
rozhodnutí získá žadatel veřejnoprávní povolení 
k realizaci záměru na konkrétní nemovité věci a 
současně umožní, aby jiný správní úřad 
(vyvlastňovací úřad) přes to stanovil, že zde není 
dán veřejný zájem, a tudíž, že realizace záměru, 
přes existující povolení, není možná.   

Trvá rozpor. 

47 MMR A 

K bodu 3.4.11 (str. 63 a n.) 
Pokud jde o zavedení nového institutu tzv. předběžného uvedení v držbu, 
jedná se o zcela nesystémový a nevyvážený zásah do vlastnického práva, 
resp. do stávající koncepce vyvlastnění. Celá koncepce souvisí s výše 
komentovaným navrhovaným řešením, že rozhodnutí o povolení stavby bude 
závazným stanoviskem s ohledem na prokazování veřejného zájmu ve 
vyvlastňovacím řízení, tuto roli však rozhodnutí nemůže hrát, pokud zjišťování 
veřejného zájmu není předmětem řízení. Proto ani nelze zavádět tzv. 
předběžné uvedení v držbu, neboť to je omezením vlastnického práva, což je 
možné pouze na základě zákona, ve veřejném zájmu a za náhradu. V tomto 
případě nebude splněna ani podmínka zjištění veřejného zájmu ani podmínka 
náhrady. Dalším závažným problémem navrhovaného řešení je 
nerespektování koncepce držby v občanském zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb., 
srov. § 987 a násl.), neboť držet lze právo, nikoli věc. V tomto případě je 
předmětem držby věcné právo k cizímu pozemku. Jedná se tedy zcela 
nepochybně o omezení vlastnického práva k cizímu pozemku, což lze 
v daném případě pouze na základě vyvlastňovacího řízení. S ohledem na to 
požadujeme návrh přepracovat ve smyslu a v souladu s výše uvedeným. 

Vysvětleno: Předběžné uvedení v držbu je zvláštním 
druhem vyvlastňovacího řízení, které je možné 
pouze za výjimečných a přesně stanovených 
podmínek a současně výlučně za náhradu. Přichází 
do úvahy výlučně tehdy, pokud již zde je rozhodnutí 
o vyvlastnění a chybí pouze rozhodnutí o stanovení 
výše náhrady a navíc pouze za podmínky, že 
s realizací záměru je nutné na daném pozemku 
(nemovité věci) nutné započíst bez zbytečného 
odkladu, jinak hrozí stavebníkovi vznik prodlení a 
zbytečných nákladů. Odkladný účinek může být 
soudem přiznán. Zavedení automatického 
odkladného účinku je alternativně možné. 

Poznámka o koncepci držby v občanském zákoníku, 
jejímž předmětem je nově držba práva, nikoli věc, 
postrádá jakoukoli věcnou relevanci a o žádný 
„závažný problém“ se jednat nemůže. Na základě 
rozhodnutí bude žadatel uveden v držbu 
vlastnického, alternativně jiného užívacího věcného 
práva k dotčené nemovitosti. Jde výlučně o otázku 
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formulační. 

Trvá rozpor. 

48 MMR A 

K bodu 4 (str. 65) 
Upozorňujeme, že návrh by si s největší pravděpodobností vyžádal změnu i 
některých dalších zde neuváděných právních předpisů, zejména právních 
předpisů, na základě kterých se vydávají závazná stanoviska dotčených 
orgánů. 
Navrhuje se též bez náhrady zrušení zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení 
výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury. Tento předpis se však 
netýká pouze dopravní infrastruktury, ale upravuje i vodní a energetickou 
infrastrukturu. Nelze ho tedy zrušit bez náhrady pro tyto druhy staveb, 
navrhovaný zákon řeší pouze dopravní infrastrukturu. Požadujeme návrh 
v tomto smyslu upravit. 

Vysvětleno: Se změnou navazujících právních 
předpisů předkladatel počítá, VZZ bude v tomto 
směru výslovně doplněn, nicméně v souladu 
s Legislativními pravidly vlády je tato otázka 
především předmětem tvorby textu právního 
předpisu v jeho paragrafovém znění. 

Vypořádáno. 

49 MMR N 

K bodu 5 (str. 66 a n.) 
Pokud jde o hodnocení souladu s ústavním pořádkem, mezinárodnímu 
smlouvami a se závazky plynoucími z členství v EU, upozorňujeme, že návrh 
(jak ostatně plyne z výše uvedených připomínek) je dle našeho názoru v řadě 
otázek minimálně na hraně tohoto souladu (otázka omezení vlastnických 
práv, vyvlastnění, možností a rozsahu soudního přezkumu apod.), 
doporučujeme návrh v tomto směru upravit a doplnit. 

Vysvětleno: Připomínka je zcela obecná, a tudíž 
v rozporu s čl. 5 odst. 6 Legislativních pravidel vlády, 
když není uvedeno jak konkrétně by měl být návrh 
doplněn. Text VZZ je všech zmíněných směrech 
odůvodněn zcela konkrétními argumenty a 
vyrovnává se se zcela konkrétními rozhodnutími ÚS. 

 

Přip. 
č. 

Připomínkové 
místo 

Zásadní 
A/N 

Připomínka Vypořádání 

1 Ministerstvo 
vnitra (MV) A 

K části B bodu 2 – Přehled dotčených právních předpisů (k novele 
stavebního zákona):  

Ministerstvo pro místní rozvoj v současné době připravuje novelizaci 
stavebního zákona, zejména v oblasti zjednodušení procesních postupů při 
vydávání stavebního povolení (spojení všech řízení v jedno, s jediným 
konečným rozhodnutím, vydaným na podkladě závazných stanovisek 
dotčených orgánů). Domníváme se tedy, že by bylo vhodné připravit 
paragrafové znění zákona až v návaznosti na výsledek této připravované 
novely stavebního zákona, a to bez procesních ustanovení, se subsidiárním 
použitím stavebního zákona. Není žádoucí, aby takto podobné postupy ve 
stavebním řízení byly upraveny dvěma právními předpisy. Vhodnější by bylo 
upravit v paragrafovém znění zákona o liniových stavbách pouze odchylné 

Vysvětleno: Oba zákony, tj. novela stavebního 
zákona i zákon navrhovaný tímto VZZ jsou 
samostatně stanoveny v Legislativním plánu vlády. 
Akceptování připomínky by znamenalo neplnění 
Legislativního plánu vlády. Text VZZ však obsahuje 
celou řadu zásadních argumentů, a to včetně 
konkrétních odkazů na vzorovou německou právní 
úpravu, proč jsou liniové dopravní stavby výrazně 
specifické a proč si vyžadují zvláštní přístup. V tomto 
směru odkazujeme na text VZZ. Ve vyspělých 
okolních státech je tato problematika upravena 
dokonce ještě ve větším počtu předpisů (zvláštní 
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procesní postupy od stavebního zákona. Navíc věcné řešení, které 
navrhovaný věcný záměr představuje, je v českých podmínkách neobvyklé.  

zákony pro silnice a dále pro železnice i vodní cesty), 
ačkoli je zjevné, že např. v SRN probíhá plánování a 
realizace zásadních veřejně prospěšných staveb 
mnohem efektivněji. 

Vypořádáno. 

2 MV A 

K části B bodu 3.3.7 – soudní kontrola Plánu potřeb 

Obdobně jako u aktuálního návrhu novely zákona o pozemních komunikacích 
(navržené nové znění § 17 odst. 1 předmětného zákona), i řešení popsané 
ve druhém odstavci tohoto bodu může dle našeho názoru kolidovat s jedním 
ze základních principů vyvlastňovacího řízení, a to, že veřejný zájem musí být 
zjišťován v každém jednotlivém případě a pokud má být k vyvlastnění 
přistoupeno, musí tento veřejný zájem v tomto jednotlivém případě převážit 
– viz § 3 odst. 1 a § 4 odst. 1 zákona o vyvlastnění.   

Výslovné stanovení veřejné prospěšnosti v zákoně se zdá tuto zásadu 
popírat, neboť odnímá možnost individuálního posouzení případu, čímž by 
takové řešení bylo v rozporu s čl. 11 odst. 4 Listiny základních práv a svobod. 
Na druhou stranu se však nabízí otázka, jakou roli toto ustanovení může v 
praxi hrát, když hovoří o veřejné prospěšnosti a nikoli o veřejném zájmu 
např. na výstavbě zde uvedených pozemních komunikací, a rozhodně ne o 
veřejném zájmu převažujícím nad zachováním dosavadních práv 
vyvlastňovaného. Připomínáme, že zákon o vyvlastnění pojem veřejné 
prospěšnosti nezná.  

Pokud má navrhované řešení představovat pouhé převzetí definice obsažené 
v § 2 písm. l) stavebního zákona, což by bylo v kontextu již existující úpravy 
přijatelné, bylo by zapotřebí text věcného záměru v tomto směru upřesnit.  

Neakceptováno: VZZ tyto pojmy důsledně rozlišuje. 
„Veřejná prospěšnost“ bude stanovena obecně 
přímo zákonem, stejně jako je tomu i dnes v případě 
stavebního zákona. Zde nedochází k žádné věcné 
změně. V žádném případě se nepředpokládá veřejný 
zájem na základě vymezení pojmů v zákoně. 

Veřejný zájem bude posuzován zcela individuálně 
v řízení o povolení konkrétní liniové dopravní stavby 
a zcela individuálně ve vztahu ke konkrétním 
nemovitostem, které budou v trase liniové dopravní 
stavby. Zákon nijak nepředjímá, jaké bude 
rozhodnutí speciálního stavebního úřadu, speciální 
stavební úřad nemusí povolit realizaci stavby na 
konkrétní nemovité věci. Námitky vlastníků 
dotčených nemovitých věcí jsou vyřizovány již 
v průběhu řízení o povolení liniové dopravní stavby, 
a proto je již zde vždy zvažován veřejný zájem na 
umístění stavby na této nemovité věci. Zákon nijak 
nestanoví, že je obecně dán veřejný zájem na 
provedení liniové dopravní stavby na nemovité věci, 
tento následek nastane teprve jako výsledek 
konkrétního řízení o povolení konkrétní liniové 
stavby, a to pouze za podmínky, že po vypořádání 
všech námitek vlastníků dotčených nemovitých věcí 
dospěl stavební úřad k závěru, že stavba má být na 
dané nemovité věci provedena. O žádné spojení „s 
druhem stavby“ zde nejde. VZZ v tomto směru plně 
respektuje judikaturu ÚS. 

Trvá rozpor. 

3 MV A K části B bodu 3.4.1 – Jediné správní řízení a jediné správní 
rozhodnutí:  

Neakceptováno: Změny v opravných prostředcích 
správního řízení jsou v textu VZZ důkladně 
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1. Správní žalobu nepovažujeme za dostatečnou ochranu procesních práv 
účastníků řízení. I když obecně podporujeme zefektivnění procesních postupů 
a zrychlení procesu vydání jediného rozhodnutí na úseku stavebního řízení 
v oblasti liniových staveb, není možné podpořit omezení procesních práv 
vyloučením řádného opravného prostředku - odvolání. Správní řád je 
univerzálním procesním předpisem upravujícím postupy správních orgánů při 
výkonu veřejné moci. Byť se lze od obecných postupů upravených správním 
řádem odchýlit, jedná se spíše o specifika pro speciální řízení, jako jsou delší 
lhůty pro vydání rozhodnutí, vyloučení odkladného účinku u odvolání, 
zkrácení lhůt pro účastníky správního řízení k uplatnění jejich procesních 
práv, ke zrychlení procesu a jiné, nepovažujeme za vhodné vyloučit některé 
fundamentální procesní postupy (odvolání, přezkumné řízení, obnovu řízení) 
a dát tak účastníkům správního řízení jedinou možnost k nápravě rozhodnutí 
cestou správní žaloby. Nemůžeme totiž souhlasit s tvrzením, že správní 
žaloba dostatečně ochrání účastníky tohoto řízení, neboť nebude mít 
odkladný účinek. 

odůvodněny. Vyloučení možnosti rozkladu vychází 
také z právní úpravy platné v SRN, kde je 
považováno za plně ústavně konformní. Dále je zde 
oproti jiným řízením dle jiných zákonů i ta zásadní 
odlišnost, že v těchto případech půjde o velmi 
rozsáhlé záměry (dopravní stavby), které budou 
zasahovat do práv celé řady osob na velké části 
území, a je proto nutné co nejdříve a v rámci 
efektivního řízení postavit najisto, zda a za jakých 
podmínek je možné povolit záměr uvedený 
v žádosti. Takové řešení je tedy jednoznačně ve 
prospěch účastníků řízení, jejichž právní pozice tak 
bude postavena najisto mnohem dříve, než jak je 
tomu dnes a dojde tak k výraznému snížení právní 
nejistoty. Řízení o rozkladu má svoje opodstatnění 
v celé řadě odborně, právně i skutkově jednodušších 
věcí s menším počtem účastníků. V případě liniových 
dopravních staveb nadregionálního významu však 
představuje zcela neefektivní prostředek ochrany 
práv účastníků a pouze oddaluje a prodražuje celý 
proces jejich realizace. Navíc v obecných lhůtách 
dnes stanovených pro rozkladové řízení je zcela 
nereálné provést důkladný přezkum takto rozsáhlého 
řízení. MV naopak neuvádí jediný přínos zachování 
rozkladu a jediný argument ve prospěch takového 
řešení, když se pouze vyslovuje proti jakýmkoli 
změnám v této oblasti. 

Přiznání odkladného účinku bude možné dle 
v současnosti platné obecné právní úpravy na 
základě návrhu žalobce. Navíc ani v případě, že by 
nebyl odkladný účinek přiznán, nemůže reálně dojít 
k realizaci liniové dopravní stavby dříve, než dojde 
k majetkoprávnímu vypořádání po vydání rozhodnutí 
o povolení liniové dopravní stavby, což sám o sobě i 
ve zcela neproblematických případech je proces na 
několik měsíců. 

Trvá rozpor. 
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4 MV A 

2. Na straně 60 předkladatel uvádí, že „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“. Takovéto 
odůvodnění vyloučení rozkladu, spočívající v tvrzení nekompetentnosti 
příslušného ministra rozhodovat o rozkladu, ve výše uvedené věci, 
považujeme za nevhodné a nedostačující. 

Neakceptováno: Viz vypořádání připomínky č. 3 
shora.   

Trvá rozpor. 

5 MV A 

3. Dále pak má být dle věcného záměru správní žaloba podána přímo 
k Nejvyššímu správnímu soudu. Do pravomocí Nejvyššího správního 
soudu spadá zejména rozhodování  
o kasačních stížnostech proti rozhodnutím krajských soudů o žalobách a 
návrzích na ochranu veřejných subjektivních práv, tedy rozhodování ve 
druhém stupni správního soudnictví. I když je argumentováno tím, že o 
povolení liniové stavby bude rozhodovat specializovaný úřad na úrovni 
ústředního orgánu, v tomto konkrétním případě však nepovažujeme za 
vhodné, aby jediným opravným prostředkem byla správní žaloba, navíc 
podávaná nikoli ke krajskému soudu, ale přímo k Nejvyššímu správnímu 
soudu. A to i přesto, že takové řešení již je v některých případech použito 
(například ve věcech volebních, ve věcech rozpuštění politických strana 
politických hnutí, pozastavení nebo znovuobnovení jejich činnosti a v řízení o 
některých kladných a záporných kompetenčních sporech mezi orgány veřejné 
správy). 

Neakceptováno: Stanovení příslušnosti Nejvyššího 
správního soudu v prvním stupni je v tomto případě, 
po vzoru německé právní úpravy, navrhována 
z důvodu nadregionálního charakteru vymezených 
liniových dopravních staveb a jejich klíčového 
celostátního významu, který není dán u jiného typu 
staveb, případně není dán v takové míře. Důvodem 
je rovněž snaha vyhnout se problémům s určováním 
místní příslušnosti krajských soudů. Dalším důvodem 
je, že půjde o velmi rozsáhlé a komplexní záměry, 
které se vyskytují v jednotkách případů ročně a u 
nichž jsou dotčena základní práva celé řady osob, 
jímž musí být zaručena rychlá a efektivní ochrana. 
Rovněž tak je zde dán výjimečný zájem na tom, aby 
v tomto případě bylo co možná nejdříve postaveno 
na jisto, zda a za jakých podmínek je či není možné 
záměr realizovat. 

Podání kasační stížnosti v daném případě nebude 
možné. Dalším prostředkem právní ochrany bude 
pouze případná ústavní stížnost, pokud by snad 
došlo k porušení ústavních práv. 

Trvá rozpor. 

6 MV A 
4. Na straně 60 se uvádí, že: „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 

Neakceptováno: Předkladatel provedl konzultaci 
s některými soudci správních soudů a tato lhůta byla 
shledána za dostatečnou, pokud se bude jednat o 
vysoký počet řízení. 
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urychlení výstavby dopravní infrastruktury.“. Z našeho pohledu nebude 
možné v dané lhůtě rozhodnout  
o správní žalobě. Je-li předmětné rozhodnutí natolik složité, že je nutné 
vyloučit odvolání/rozklad, nebude možné v takto krátké lhůtě o něm 
s náležitou odborností rozhodnout.  

Trvá rozpor. 

7 MV A 

5. Na straně 60 se dále uvádí, že „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.“. Procesní práva dotčených subjektů nebudou 
chráněna, pokud namísto druhé instance ve správním řízení (tedy odvolání) a 
první instance ve správním soudnictví (žaloba ke krajskému soudu), bude 
možná pouze správní žaloba k Nejvyššímu správnímu soudu. Tím jsou 
naopak jejich procesní práva vážně ohrožena.  Nejde o vyloučení pouze 
opravného prostředku ve správním řízení, navrhovanými postupy tak dojde 
k vyloučení opravného prostředku i ve správním soudnictví. Proti rozhodnutí 
Nejvyššího správního soudu nebude možné použít další opravný prostředek. 
Navrhované řešení tedy, vzhledem k výše uvedenému, požadujeme zásadně 
přepracovat. 

Neakceptováno: Viz vypořádání připomínky č. 5 
shora. 

Trvá rozpor. 

8 MV A 

K části B bodu 3.4.11 – Institut předčasného uvedení v držbu 

V případě, že vlastník odmítá přenechat potřebné pozemky dohodou, může 
dle předmětného věcného záměru vyvlastňovací úřad uvést žadatele o 
povolení liniové stavby předběžně v držbu. Navrhuje se tedy, za účelem 
zabránění průtahům v procesu výstavby liniové stavby, aby rozhodnutí o 
povolení liniové stavby ve vztahu k vyvlastnění konkrétních pozemků 
představovalo závazný právní názor pro vyvlastňovací úřad, který musí být 
promítnut do rozhodnutí o vyvlastnění. Je třeba zdůraznit, že hlavní 
podmínkou vyvlastnění je zejména veřejný zájem, prokazovaný ve 
vyvlastňovacím řízení, nikoli závazné stanovisko ohledně povolení liniové 
stavby. Nabízí se tedy otázka, zda by tohoto mechanismu nebylo nadužíváno 
namísto řádného prokazování veřejného zájmu ve vyvlastňovacím řízení. Dále 
pak jsou tímto postupem významně oslabena procesní práva účastníka řízení, 
neboť v rámci samostatného vyvlastňovacího řízení je přípustný opravný 
prostředek, kdežto v rámci řízení o povolení liniové stavby není vlastník 
potřebného pozemku účastníkem řízení a může se bránit pouze žalobou 
k Nejvyššímu správnímu soudu. Výše uvedené tedy požadujeme ve věcném 
záměru zohlednit, tj. část ohledně závaznosti rozhodnutí o povolení liniové 
stavby pro vyvlasťnovací úřad vypustit. 

Neakceptováno: Předběžné uvedení v držbu je 
zvláštním druhem vyvlastňovacího řízení, které je 
možné pouze za výjimečných a přesně stanovených 
podmínek a současně výlučně za náhradu. Přichází 
do úvahy výlučně tehdy, pokud již zde je rozhodnutí 
o vyvlastnění a chybí pouze rozhodnutí o stanovení 
výše náhrady a navíc pouze za podmínky, že 
s realizací záměru je nutné na daném pozemku 
(nemovité věci) nutné započíst bez zbytečného 
odkladu, jinak hrozí stavebníkovi vznik prodlení a 
zbytečných nákladů. Odkladný účinek může být 
soudem přiznán. Zavedení automatického 
odkladného účinku je alternativně možné. 

Trvá rozpor. 
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9 MV N 

K části A bodu 2 – Návrh variant řešení (schvalovací proces Plánu 
potřeb) 

Ke schvalovacímu procesu Plánu potřeb je na straně 15 v jedné 
z navrhovaných variant (podvarianta č. 2) uvažováno, jak uvádí předkladatel, 
o aplikaci procesních výjimek tak, aby byly eliminovány nežádoucí diskreční 
zásahy jednotlivých členů Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. 
Tato podvarianta počítá s tím, že by byl návrh předmětného zákona 
projednáván a schvalován jako samostatný návrh pouze Poslaneckou 
sněmovnou a zvláštním postupem tak, jak je tomu u zákona o státním 
rozpočtu. Skutečnost, že navrhované řešení nelze použít bez předchozí 
změny Ústavy  
a zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, by bylo zapotřebí v textu 
podvarianty č. 2 zohlednit. 

Vysvětleno: Nejedná se o variantu zvolenou 
předkladatelem. Tato skutečnost je uvedena 
v kapitole 3.2 Náklady. 

10 MV N 

K části A bodu 2 – Návrh variant řešení (aktualizace Plánu potřeb) 

Varianta č. 2 počítá s analýzou aktuálnosti Plánu potřeb po uplynutí pěti let 
od nabytí účinnosti předmětného zákona. Doporučujeme se zabývat otázkou, 
za jakou dobu se předpokládá schválení nového (aktualizovaného) Plánu 
potřeb, který je v této variantě navrhován ke schválení na dobu neurčitou. Po 
pěti letech totiž Ministerstvo dopravy zahájí analýzu aktuálnosti, konzultuje 
návrhy nových staveb či rozšíření stávajících s řadou dalších subjektů, a to 
pro výhled následujících pět let. V návrhu věcného řešení není stanovena 
lhůta pro dokončení analýzy ani nejsou stanoveny žádné sankce pro případné 
průtahy. Dále je třeba počítat s délkou legislativního procesu. Návrh v tomto 
doporučujeme doplnit.  

Dáváme též na zvážení, zda je vhodné, aby v Plánu potřeb, tedy v příloze 
zákona, byly uvedeny údaje o stavu realizace záměru. Jde z povahy věci o 
proměnlivý údaj, může rychle zastarat, a tedy ztratit svoji informační 
hodnotu. Přitom není zřejmé, jaký by měl pro funkčnost Plánu potřeb 
význam.    

Vysvětleno: Právně formálně lze Plán potřeb měnit 
tak, jako jakýkoli jiný zákon. S ohledem na jeho 
strategický charakter je však potřeba náhlé změny 
výrazně nepravděpodobná (v SRN není zpravidla 
Plán potřeb aktualizován ani v předpokládané 5-leté 
lhůtě, ale např. nyní teprve po 13 letech). VZZ 
počítá s tím, že lze realizovat i záměry v Plánu 
potřeb neuvedené (viz shora) či uvedené v jiné 
podobě, bude-li to dostatečně odůvodněno, 
aktualizace Plánu potřeb v tomto směru náhle 
potřebná není. Lhůta 5 let je navíc lhůtou zjevně 
pořádkovou, k aktualizaci proto lze přistoupit i dříve. 

Není možné ve vztahu k ústřednímu orgánu státní 
správy stanovit sankci za nedodržení pořádkové 
lhůty.  

Uvedené skutečnosti již VZZ obsahuje. 

Údaj o stavu realizace záměru je jedním z kritérií při 
zařazování záměru do kategorie „naléhavá“ a „další“ 
potřeba, proto je na místě tento údaj po vzoru 
německé právní úpravy uvádět. Zastarání tohoto 
údaje nečiní žádné potíže, protože uvedení tohoto 
údaje nemá přímou normativní závaznost. Tyto 
údaje budou aktualizovány v rámci celkové 
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aktualizace Plánu potřeb. 

11 MV N 

K části B bodu 3.3.3 – Definice dopravní liniové stavby pro účely 
zákona 

Dle předmětného věcného záměru má být definice dopravní liniové stavby 
provedena formou legislativního odkazu na příslušná ustanovení zákona o 
pozemních komunikacích a zákona o drahách. Definice dopravní liniové 
stavby je pro navrhovaný zákon klíčová, a tudíž by bylo žádoucí definovat a 
vymezit tento pojem v zákoně o dopravních liniových stavbách přímo, nikoli 
formou odkazu na jiné zákony, což by mohlo být matoucí. 

Vysvětleno: Domníváme se, že legislativní odkaz je 
v českém právním prostředí naprosto běžným 
institutem a zákonodárce tím naopak dává najevo, 
že obsah tohoto pojmu navazuje na jeho dosud 
zaužívaný význam. Naopak, zcela nová definice by 
mohla vyvolat pochybnosti o tom, zda nejde o 
odchylku od zavedených pojmů v jiných právních 
předpisech. 

12 MV N 

K části B bodu 3.3.4 – Úprava Plánu potřeb v zákoně o dpravních 
liniových stavbách  

1. Plán potřeb je koncipován jako příloha k předmětnému zákonu. Při 
přípravě návrhu konzultuje tento plán Ministerstvo dopravy s Ministerstvem 
pro místní rozvoj a při analýze aktuálnosti Plánu potřeb, po pěti letech od 
nabytí účinnosti zákona, konzultuje Ministerstvo dopravy aktuálnost s 
Ministerstvem pro místní rozvoj, Ministerstvem životního prostředí, 
Ministerstvem financí, krajskými úřady, Ředitelstvím silnic a dálnic a Správou 
železniční dopravní cesty. Z návrhu ale není zřejmé, z jakého důvodu nejsou 
ke konzultacím při přípravě předmětného plánu přizvány kromě Ministerstva 
pro místní rozvoj i ostatní subjekty, tak jak je tomu při konzultaci o 
aktuálnosti plánu, když mají být do plánu zařazeny veřejně prospěšné stavby, 
kterými jsou, dle stavebního zákona, stavby pro veřejnou infrastrukturu 
určené k rozvoji nebo ochraně území obce, kraje nebo státu, vymezené ve 
vydané územně plánovací dokumentaci. Uvedené tedy navrhujeme vyjasnit.  

Akceptováno: VZZ bude doplněn v tom směru, že 
okruh subjektů bude v těchto případech stejný. 

13 MV N 

2. Na straně 54 je v šestém odstavci předmětného bodu uvedeno, že: 
„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.“. 
Upozorňujeme, že tvrzení týkající se § 18 odst. 5 stavebního zákona není 

Vysvětleno: Jedná se o odůvodnění úpravy 
navrhované ve VZZ s tím, že se nejedná o žádnou 
převratnou novinku, ale o rozšíření této možnosti. 
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zcela přesné, podle tohoto ustanovení lze výše uvedené stavby, zařízení 
a jiná opatření v nezastavěném území umisťovat v případech, pokud je 
územně plánovací dokumentace výslovně nevylučuje. Z poněkud nepřesné 
citace § 18 odst. 5 stavebního zákona ve spojení s vágní formulací v poslední 
větě o rozšíření na zastavěné území a zastavitelné plochy nevyplývá 
jednoznačně konkrétní způsob promítnutí navrženého řešení do právního 
řádu. Doporučujeme proto věcný záměr zákona v tomto směru doplnit.   

14 MV N 

3. Poslední větu desátého odstavce (třetího odstavce od konce) 
předmětného bodu doporučujeme upravit tak, aby reflektovala čl. 46 odst. 2 
a čl. 47 odst. 1 až 3 zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky. 
S ohledem na skutečnost, že předkladatel neplánuje zákon o liniových 
dopravních stavbách zařadit pod režim čl. 40 Ústavy České republiky, je 
tvrzení o tom, že ke změně Plánu potřeb bude vždy nutné dosažení potřebné 
většiny v obou komorách Parlamentu ČR, zavádějící. Tato připomínka platí 
obdobně pro část „Aktualizace Plánu potřeb“ na str. 41. 

Vysvětleno: Předkladatel zcela záměrně mluví o 
„potřebné“ většině. Text je tedy plně v souladu se 
skutečnostmi uvedenými v připomínce. 

15 MV N 

K části B bodu 3.3.6 – Provázání Plánu potřeb na právní úpravu 
financování dopravní infrastuktury  

Dle tohoto bodu mohou být vázané prostředky, určené na financování 
dopravních liniových staveb označených jako „naléhavá potřeba“, použity na 
financování jiných záměrů či jiných výdajů Státního fondu dopravní 
infrastruktury, pouze s předchozím souhlasem Hopodářského výboru 
Poslanecké sněmovny. Upozorňujeme, že hospodářský výbor není 
obligatorně zřizovaným orgánem Poslanecké sněmovny Parlamentu České 
republiky podle § 32 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, 
navrhované řešení by tedy bylo nepřímou novelou uvedeného zákona. 
Předmětnou pasáž tedy navrhujeme upravit, přičemž by bylo možné se více 
inspirovat řešením obsaženým v rozpočtových pravidlech, podle nichž lze 
přesun vázaných prostředků podmínit souhlasem například rozpočtového 
výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. 

Akceptováno: VZZ bude upraven v tom směru, že 
přesun vázaných prostředků bude podmíněn 
souhlasem rozpočtového výboru Poslanecké 
sněmovny Parlamentu České republiky.  

16 MV N 

K části B bodu 3.4.8 – Spolupráce speciálního stavebního úřadu se 
správními úřady územní samosprávy 

1. Doporučujeme vyjasnit vztah tohoto bodu a bodu 3.4.1. Podle bodu 3.4.1 
budou kooperační funkci (vyvěšování oznámení na úředních deskách, 
shromažďování připomínek a námitek účastníků řízení a dotčené veřejnosti, 
vyslovování nezávazných stanovisek ohledně způsobu vypořádání těchto 
námitek a připomínek) činit obecné stavební úřady. Podle bodu 3.4.8 budou 

Akceptováno: VZZ bude upraven v tom směru, že 
kooperační funkci budou plnit příslušné obecné 
stavební úřady v přenesené působnosti. 
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tyto činnosti vykonávat „správní úřady územních samosprávných celků“. 
Předpokládáme, že pod pojmem „správní úřad územních samosprávných 
celků“ má překladatel na mysli krajský úřad podle zákona č. 129/2000 Sb., o 
krajích (krajské zřízení), obecní úřad (městský úřad, úřad městyse, úřad 
městského obvodu, úřad městské části) podle zákona č. 128/2000 Sb., o 
obcích (obecní zřízení) a Magistrát hlavního města Prahy, resp. úřad městské 
části podle zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze. Bod 3.4.8 tedy 
v souvislosti s poskytováním součinnosti hovoří o širším okruhu subjektů než 
bod 3.4.1, současně však mezi těmito subjekty nerozlišuje, nediferencuje 
příslušnost krajských úřadů a obecních úřadů a nereflektuje odlišný rozsah 
přenesené působnosti vykonávané obecními úřady, pověřenými obecními 
úřady a obecními úřady obcí s rozšířenou působností ve smyslu § 61 odst. 1 
obecního zřízení (tak jak to činí např. stavební zákon v § 6 apod.).  
Z předmětného bodu tedy jednoznačně nevyplývá konkrétní věcné řešení, a 
je tudíž nutné jej dopracovat.  

17 MV N 

2. Dále pak upozorňujeme, že srovnávání součinnosti správních úřadů v 
rámci navrhovaného řízení o povolení liniové dopravní stavby se součinností 
ústředních a místních orgánů  při organizaci voleb do Poslanecké sněmovny 
je nepatřičné, neboť v případě organizace voleb do Poslanecké sněmovny 
nejde o provádění správního řízení. 

Vysvětleno: Domníváme se, že tento rozdíl nemá 
věcně v daném případě žádný význam a MV neuvádí 
ani žádný argument, proč by tento rozdíl jakýkoli 
věcný význam měl. 

18 MV N 

K části B bodu 3.4.10 – Řízení o správní žalobě 

V úvodní části předmětného bodu je stanoveno, že „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“. V předmětném bodu je dále uvedeno, že „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.“.  
Domníváme se, že řešení upravená v § 78 odst. 2 soudního řádu správního 
(snížení nepřiměřené výše pokuty) či ve zmiňovaných zákonech o místním 
referendu (náhrada rozhodnutí zastupitelstva ve věci vyhlášení místního 
referenda) či o svobodném přístupu k informacím (nařízení povinnému 
subjektu poskytnout informaci) jsou věcně odlišná a zřetelně méně 
komplikovaná než případné změny rozhodnutí o povolení liniové stavby. 

Vysvětleno: Připomínka je v rozporu s čl. 5 odst. 6 
Legislativních pravidel vlády zcela obecná („věcně 
odlišná“ – není uvedeno, jaký význam tato věcná 
odlišnost v daném případě má) a nelze na ní 
reagovat. 

Nařízení doplnění rozhodnutí, nařízení doplňkového 
řízení a rovněž změna rozhodnutí správního orgánu 
bude možná pouze v těch případech, kdy nebude 
nutné provádět rozsáhlé dokazování a bude možné 
je nařídit či provést na základě skutkového stavu 
zjištěného ve správním řízení správním orgánem, 
případně na základě doplnění dokazování 
provedeného správním soudem za podmínky, že 
nejde o rozsáhlé dokazování, tj. zejména v případě 
jednotlivých nepodstatných procesních vad řízení 
nebo chybějícím  podmínkám ve správním 
rozhodnutí, které jsou odstranitelné tímto 
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Doporučujeme proto vhodnost navrhovaného řešení z tohoto hlediska 
opětovně uvážit.  

doplňujícím způsobem. Je záměrně použito této 
obecné formulace podobně jako je tomu v právní 
úpravě v SRN, aby byl ponechán prostor pro 
rozumnou úvahu soudu. 

 

 

Přip. 
č. 

Připomínkové 
místo 

Zásadní 
A/N 

Připomínka Vypořádání 

1 Ministerstvo 
obrany (MO) A 

Ke kapitole D.III Komunikace s dotčenými orgány – str. 19 

Zásadně nesouhlasíme s variantou č. 3. 

Odůvodnění: Zavedení institutu fikce souhlasu s navrhovaným 
záměrem/projektem  
v případě, že se příslušný úřad/dotčený orgán nevyjádří ve stanovené lhůtě, 
je velmi problematické vzhledem k navrhovanému dalšímu postupu, kdy 
povolení stavby bude závazné pro vyvlastňovací řízení, dále se navrhuje 
využití institutu držby a okamžitého zahájení prací a okamžité  stavební 
uzávěry již při vyvěšení záměru liniové stavby - viz kap. 3.4.2, 3.4.3, 3.4.4. 
Proto požadujeme zakotvit povinnost předložení závazného stanoviska MO k 
liniovým stavbám dálnic, silnic I. tř. a železnic, které by měl řešit speciální 
zákon, i s ohledem na ustanovení § 175 stavebního zákona, a zahrnout tuto 
povinnost do tohoto speciálního zákona, který by měl být v otázkách 
povolování liniových staveb strategické dopravní infrastruktury speciálním 
právním předpisem vůči stavebnímu zákonu a správnímu řádu. Z uvedeného 
vyplývá i racionálnost výše uvedeného požadavku účasti MO již v rámci 
trasování. Proti rozhodnutí o povolení liniové stavby bude možné podat 
správní žalobu k NSS, která nebude mít odkladný účinek, a jejímž výsledkem 
nebude ani zrušení rozhodnutí, ale pouze snaha žalobu řešit doplňkovým 
správním řízením vedoucím k odstranění vad napadeného rozhodnutí. 

Vysvětleno a akceptováno: Institut fikce souhlasu 
dotčeného orgánu věcně nesouvisí s otázkou 
navazujícího řízení o vyvlastnění či předběžného 
uvedení v držbu. Právní řád musí zabezpečit efektivní 
součinnost orgánů veřejné správy. Institut fikce 
souhlasu je zakotven již ve stávajícím stavebním 
zákoně. VZZ však počítá pouze s omezeným a 
odůvodněným využitím tohoto institutu (nebude např. 
platit pro orgán EIA). Účast MO v procesu  povolení 
liniové dopravní stavby a jeho kompetence vydávat 
závazné stanovisko v rozsahu dnes stanoveném v § 
175 stavebního zákona (a obecně v rozsahu dnes 
požadovaném právními předpisy) bude v plné míře 
zachována a VZZ bude v tomto směru doplněn. 

Trvá rozpor. 

2 MO A 
Do celého materiálu požadujeme zapracovat Ministerstvo obrany jako 
dotčený orgán pro vydávání závazných stanovisek v řízení o povolení 
liniových dopravních staveb.   

Odůvodnění: V kapitole 3.4 je uvedeno, že závazná stanoviska budou moci 

Akceptováno: Účast MO v procesu povolení liniové 
dopravní stavby a jeho kompetence vydávat závazné 
stanovisko v rozsahu dnes stanoveném v § 175 
stavebního zákona (a obecně v rozsahu dnes 
požadovaném právními předpisy) bude v plné míře 
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v řízení o povolení liniové dopravní stavby vydávat pouze dotčené orgány 
státní správy dnes vydávající závazná stanoviska dle jiných právních 
předpisů. Proto v zájmu jednoznačnosti a srozumitelnosti navrhované právní 
úpravy požadujeme uvést Ministerstvo obrany jako dotčený státní orgán pro 
vydávání závazných stanovisek v řízení o povolení liniových dopravních 
staveb.  

zachována a VZZ bude v tomto směru doplněn. 

Vypořádáno. 

3 MO A 

Do celého materiálu požadujeme zapracovat doručování v řízení o povolení 
liniové dopravní stavby dotčeným orgánům státní správy jednotlivě (datovou 
schránkou). 

Odůvodnění: V případě pouhého oznámení zahájení řízení o povolení liniové 
stavby a výzvy k veřejnému jednání vyvěšené na úředních deskách veřejnou 
vyhláškou nejsou zajištěny podmínky, aby dotčené orgány státní správy včas 
reagovaly, zvlášť při uplatnění fikce doručení a navrhovanému rozšíření fikce 
souhlasu dotčených orgánů s navrhovaným záměrem při nevydání závazného 
stanoviska v určeném termínu. 

Vysvětleno: Ve vztahu k dotčeným orgánům počítá 
VZZ se standardním způsobem doručování, tj. 
primárně s doručováním do datové schránky. Nemíní 
se na současném stavu nic měnit. 

Vypořádáno. 

 

Přip. 

č. 

Připomínkové 

místo 

Zásadní 

A/N 
Připomínka Vypořádání 

1 Ministerstvo 
kultury (MK) N 

K bodu 2 písm. A) Vyšší závaznost Politiky územního rozvoje či jiného 
dokumentu s plánovanými trasami 

Předložené a rozpracované varianty fakticky žádnou vyšší závaznost Politiky 
územního rozvoje neobsahují a řeší pouze zavedení nového nástroje tzv. 
Plánu potřeb. 

Ministerstvo kultury považuje za sporné řešení vztahu tohoto dokumentu, 
upravujícího pouze dílčí problematiku, k Politice územního rozvoje jako 
základního nástroje pro koordinaci činností na území republiky. Dle našeho 
soudu by takovéto „izolované“ řešení sebou logicky neslo požadavek 
obdobně samostatného dokumentu i pro další dílčí oblasti a možnost 
koordinace činností v území by se tímto krokem prakticky vyloučila. Navíc 
nepovažujeme za právně konformní řešení skutečnost, že Plán potřeb má mít 
jako příloha zákona vyšší právní sílu než Politika územního rozvoje 
schvalovaná vládou. 

Vysvětleno: PÚR je schvalována ve formě usnesení 
vlády. Plán potřeb bude mít podobu přílohy zákona. 
Vyšší závaznost je dána touto skutečností. 

VZZ výslovně počítá s tím, že plánování v oblasti 
liniových dopravních staveb bude koordinováno 
s celou řadou ústředních a jiných orgánů státní 
správy, jakož i dalších správních úřadů, a to se 
zvláštním zřetelem na koordinaci plánování s MMR. 

V rámci plánování a povolování liniových dopravních 
staveb budou plně v souladu s právními předpisy 
zohledňovány veškeré dotčené veřejné zájmy. 

Jak uvádí text VZZ, liniové stavby a liniové dopravní 
stavby zvláště vykazují některá zásadní specifika, jež 
musejí být právním řádem zohledněna, má-li být 
proces jejich výstavby a následného užívání efektivní 
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a ekonomicky udržitelný (jejich nadregionální 
charakter, který u jiných staveb dán není, a 
rozhodující ekonomický význam). 

2 MK A 

K bodu D.III Komunikace s dotčenými orgány 

Již v kapitole 1.4 Identifikace dotčených subjektů chybí orgán památkové 
péče, což může být Ministerstvo kultury, krajský úřad nebo obecní úřad obce 
s rozšířenou působností. Výčet dotčených orgánů není úplný a není ani 
z textu zřejmé, že se má jednat o demonstrativní výčet.  
Návrh fakticky neřeší otázku zapojení dotčených orgánů do procesu tvorby, 
přijímání, schvalování a revizi Plánu potřeb. Není dána forma ani náležitosti 
aktu dotčeného orgánu. Navržený nástroj „konzultací“ není naplněn 
obsahem. Již v současné době např. § 4 odst. 4 stavebního zákona např. 
stanoví, že dotčený orgán je vázán svým předchozím závazným stanoviskem 
a v případě odklonu od tohoto závazného stanoviska, který není v tomto 
ustanovení výslovně uveden, se k takovému odchylnému závaznému 
stanovisku nepřihlíží. 

Z uvedených variant není zjevné, zda má být posíleno stávající ustanovení § 
4 odst. 4 nebo 5 stavebního zákona nebo zda má být zaveden další 
posuzovací stupeň, jehož výstupem by za dotčený orgán měl být jiný typ 
aktu než závazné stanovisko a zda by jím byl sám dotčený orgán vázán a 
nemohl by se od něj odchýlit následně při zpracování závazného stanoviska 
buď vůbec nebo částečně (např. s ohledem na skutečnosti uvedené ve 
stávajícím znění § 4 odst. 4 stavebního zákona). Z materiálu není zřejmé, jak 
by byl řešen konflikt ochrany dvou nebo více veřejných zájmů, chráněných 
různými dotčenými orgány jako tomu je v řízení o rozporu např. v územním 
plánování.  

S ohledem na obecnost a neurčitost nelze s jakoukoliv z variant souhlasit, ale 
zároveň není možné vypracovat návrh řešení, protože nejsou zřejmé úmysly 
zpracovatele návrhu věcného záměru zákona.  

Vysvětleno: V souladu s Legislativními pravidly vlády 
(článek 3 a násl.) nemá a nemůže VZZ řešit danou 
problematiku v rozsahu všech detailů. V případě 
dotčených orgánů jde zjevně o výčet demonstrativní. 
Orgán památkové péče bude do seznamu doplněn.  

Plán potřeb bude schvalován v rámci legislativního 
procesu, zapojení orgánů veřejné správy bude 
v tomto ohledu zcela standardní, navíc zákon stanoví 
již ve fázi přípravy návrhu Plánu potřeb povinné 
konzultace s orgány veřejné správy. Institut 
závazného stanoviska v rámci legislativního procesu 
pochopitelně využít nelze. Není však možné, aby 
zákon stanovil orgánům veřejné správy do detailu 
obsah jejich vzájemné konzultace a komunikace. 
Takový přístup by byl zcela nestandardní. 

Rozpory mezi veřejnými zájmy bude na základě 
správního uvážení po vzoru německé právní úpravy 
řešit stavební úřad, který řízení povede, a to vždy 
pouze v rámci mantinelů daných právními předpisy. 
Institut závazného stanoviska se obsahově přebírá 
beze změny. 

Trvá rozpor. 

 

Přip. 
č. 

Připomínkové 
místo 

Zásadní 
A/N 

Připomínka Vypořádání 
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1 
Ministerstvo 

životního 
prostředí (MŽP) 

A 

1. Obecná připomínka:  

Považujeme za nekoncepční, aby paralelně s univerzální koncepční změnou 
právní úpravy povolování záměrů, která vzniká v rámci pracovní skupiny 
složené ze zástupců všech relevantních rezortů, byla připravována obdobná 
novela řešící pouze určitý segment záměrů.  

Vysvětleno: Oba zákony, tj. novela stavebního zákona 
i zákon navrhovaný tímto VZZ jsou samostatně 
stanoveny v Legislativním plánu vlády. Akceptování 
připomínky by znamenalo neplnění Legislativního 
plánu vlády. Text VZZ však obsahuje celou řadu 
zásadních argumentů, a to včetně konkrétních odkazů 
na vzorovou německou právní úpravu, proč jsou 
liniové dopravní stavby výrazně specifické a proč si 
vyžadují zvláštní přístup. V tomto směru odkazujeme 
na text VZZ. Ve vyspělých okolních státech je tato 
problematika upravena dokonce ještě ve větším počtu 
předpisů, ačkoli je zjevné, že např. v SRN probíhá 
plánování a realizace zásadních veřejně prospěšných 
staveb mnohem efektivněji. 

Neakceptováno. Rozpor trvá. 

2 MŽP A 

2. Právě v souvislosti s připravovanou novelou stavebního zákona 
konstatujeme, že v předloženém materiálu není dostatečně vysvětleno, z 
jakého důvodu je vydělování liniových dopravních staveb z běžného územně-
plánovacího a schvalovacího procesu potřebné. Pokud legislativní úprava 
směřuje k zavedení jednotného povolovacího řízení v případě všech staveb 
na území celé České republiky, nelze zavedení speciální úpravy ve vztahu k 
liniovým dopravním stavbám považovat za zjednodušení schvalovacího 
procesu.  

Vysvětleno: Vydělování  a specifický režim liniových 
dopravních staveb je odůvodněn výrazně specifickým 
charakterem těchto liniových dopravních staveb 
(zejména jejich nadregionální charakter, celostátní či 
mezistátní význam, ekonomický význam), jejichž 
realizace vykazuje technické i právní specifika. 
V okolních státech (Německo, Rakousko) je právní 
úprava dokonce rozdrobena ještě více, a to již po 
dobu přibližně padesáti let, za kterou byla již 
prokázána její funkčnost. Podrobnou argumentaci již 
VZZ obsahuje. 

Neakceptováno. Rozpor trvá. 

3 MŽP A 

3. Předkládaný návrh, resp. výsledné preferované řešení považujeme v 
mnoha ohledech za nedopracované a nekorespondující s aktuálně 
projednávaným přístupem v ostatních oblastech (zejména v otázce vztahu 
EIA a řízení dle stavebního zákona).  

Navrhované řešení postupu ve správních řízeních, vč. otázky formy napojení 
na proces EIA je nutné uvést do souladu s řešením navrhovaným v rámci 
přípravy novely stavebního zákona. Za předpokladu, že se vznik speciálního 
zákona upravujícího povolující řízení a priority v oblasti liniových staveb 
ukáže jako potřebný a nevyhnutelný, doporučujeme v této věci ustanovit 

Vysvětleno: Připomínka je v rozporu s čl. 5 odst. 6 
LPV neuvádí, v čem konkrétně je shledáván rozpor a s 
kterým řešením navrhovaným v rámci přípravy novely 
stavebního zákona a není uveden žádný návrh, jak 
tento nijak nespecifikovaný údajný rozpor odstranit. 

EIA bude do integrovaného řízení začleněna tak, aby 
bylo možno použít její závěry k vydání závazných 
stanovisek tzv. složkových orgánů. 
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intenzivní spolupráci pracovních skupin, aby byly obě právní úpravy vzájemně 
komplementární.  

V problematice integrace EIA a řízení dle stavebního zákona je navíc nutné 
řešit otázku adekvátního procesního začlenění povolení nezbytných podle 
zvláštních předpisů (vydání podkladových rozhodnutí, pro něž je EIA rovněž 
výchozím zdrojem informací). 

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. Posuzování vlivů na 
životní prostředí bude prováděno plně v souladu se 
zákonem o posuzování vlivů na životní prostředí ve 
znění účinném po schválení příslušné novely. 

Neakceptováno. Rozpor trvá.  

Procesní návaznost v oblasti podkladových rozhodnutí 
není řešena adekvátně ani v rámci dalších vypořádání 
připomínek (viz 11 a 20). 
Neřešení otázky vazby návrhu na podkladová 
rohodnutí je zásadní nedostatek návrhu, nezabývá se 
jím ani výše uvedené vysvětlení. 

4 MŽP A 

4. K fikci souhlasu dotčeného orgánu (str. 43 materiálu):  

Má-li být orgán EIA pouze dotčeným orgánem, konzultovaným v rámci 
vydávání sloučeného řízení, nemůže být s ohledem na požadavky 
komunitárního práva oslyšen. Podle směrnice 2011/92/EU ve znění směrnice 
2014/52/EU musí být odůvodněný závěr orgánu odpovědného za provádění 
procesu EIA začleněn do vydávaného povolení. Nelze tedy ani fikcí 
souhlasného stanoviska připustit vydání rozhodnutí bez výstupu z procesu 
EIA.  

Vysvětleno a akceptováno: Stanovení fikce souhlasu 
se na orgán EIA vztahovat nebude a VZZ bude 
v tomto směru upraven. 

Akceptováno. 

5 MŽP A 

5. Variantní posuzování záměrů: Materiál se nezabývá otázkou posuzování 
záměrů ve variantách. Zatímco stávající model povolovacího řízení, ve 
kterém je proces EIA předsunut před vlastní schvalování záměru (např. 
v územním řízení), umožňuje hledání environmentálně nejpřijatelnějších 
variant řešení záměru v procesu EIA, tak navržený sloučený proces EIA s 
invariantním územním a stavebním řízením tuto výhodu ztratí. U tzv. 
naturových záměrů (tj. záměrů s možným významným vlivem na předměty 
ochrany lokalit soustavy NATURA 2000) je navíc variantní posuzování s cílem 
nalezení varianty s nejmenším možným vlivem povinnou náležitostí procesu 
EIA.  

Vysvětleno a akceptováno: Variantní řešení bude 
posuzováno v rámci SEA, která bude prováděna 
v rámci procesu Trasování. Na základě výsledku 
Trasování bude vybrána varianta nejvíce šetrná 
k životnímu prostředí a tato bude předmětem žádosti 
o vydání rozhodnutí o povolení liniové dopravní 
stavby.  

Akceptováno.  

Zcela zásadní proces trasování je nedostatečně 
v návrhu popsán, výše uvedené je opět nedostatečné, 
návrh materiálu je nezbytné v dalších fázích přípravy 
zákona upravit a doplnit. 
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6 MŽP A 

6. Materiál neúplně a nedostatečně hodnotí příčiny problémů v přípravě 
liniových staveb. V návaznosti na to jsou pak navrhována neadekvátní 
řešení. Skutečnost, že dopravní (nejen) liniové stavby čelí problémům v 
podobě častých a opakovaných odvolání a soudního přezkumu, jak na úrovni 
územního plánování, tak v rámci povolovacího procesu, nemá příčinu 
primárně v množství procesních chyb či nedostatečnosti územního plánování, 
ale v absenci potřebného společenského (i meziresortního) konsenzu nad 
trasami i konkrétním způsobem řešení. S tím souvisí také kvalita přípravy 
záměrů (nejen z technického hlediska, ale především z hlediska zohlednění 
aspektů životního prostředí). Jednou ze základních skutečností, proč v 
současnosti probíhající povolovací procesy liniových dopravních staveb trvají 
řadu let, je zejména nedostatečně kvalitní zpracování podkladů předložených 
investorem hned v počátku samotného povolovacího procesu a mnohdy i ne 
zcela objektivně a odborně provedené vyhodnocení zvolené varianty (trasy) 
a vyhodnocení jejich skutečných vlivů, včetně dopadů na přírodu a krajinu. 
Zvýšení direktivity procesu, které je de facto základem celého návrhu, tento 
problém nijak neřeší, ale naopak prohlubuje a zvyšuje tak riziko dalších 
problémů v přípravě dopravních staveb. Zlepšení přípravy a zvýšení 
konsenzu alespoň mezi odbornou veřejností (např. zahrnutím kvalitně 
zpracovaných opatření k ochraně životního prostředí) bylo přitom zřejmě 
zásadním důvodem vyšší míry úspěšnosti čerpání prostředků na dopravní 
infrastrukturu kupříkladu v sousedním Polsku a je také nedílnou součástí 
přístupu v Německu, které je vzorem pro předkládanou právní úpravu 
(součástí systému investiční výstavby je zde např. náhrada ztrát „na 
přírodě“, tedy nástroj, který pozitivně ovlivňuje akceptaci stavby). 

Vzato na vědomí: VZZ počítá na celé řadě míst 
s prováděním potřebných konzultací a hledáním 
kompromisních řešení při přípravě liniové dopravní 
stavby (při schvalování Plánu potřeb, velmi důkladně 
v rámci Trasování a rovněž v rámci samotného 
integrovaného řízení, kde bude muset stavební úřad 
zapracovat do rozhodnutí závěry závazných 
stanovisek tzv. složkových orgánů, tj. kvalifikované 
odborné veřejnosti. Řízení se bude současně účastnit i 
tzv. Aarhuská veřejnost, resp. veřejnost vymezená 
v souladu se směrnicí EIA. 

Neakceptováno. Rozpor trvá.  

Připomínka vypořádána nedostatečně – návrh VZZ je 
jednostranně zaměřen na zvýšení direktivity procesu a 
ostatní problémy neřeší. Přinejmenším v případě fáze 
Trasování nebyly v návrhu VZZ konzultace prakticky 
nijak popsány (Trasování bylo popsáno jako činnost 
„mimo proces“, která bude podkladem pro povolení). 
Kroky ke zkvalitnění přípravy dopravních staveb 
nebyly součástí materiálu. 

7 MŽP A 

7. Závaznost dokumentu Politiky územní rozvoje pro krajské zásady 
územního rozvoje, resp. závaznost zásad územního rozvoje pro obecní 
územní plány je zakotvena ve stavebním zákoně (§ 31 odst. 4 a § 36 odst. 5 
stavebního zákona). Není dostatečně vysvětleno, proč musí být vybrané 
liniové stavby taxativně vyjmenovány v textové příloze speciálního zákona, 
neboť výše uvedené dokumenty činí záměry v nich uvedené (tedy i liniové 
dopravní stavby) zcela závaznými a dle § 32  
odst. 1 písm. a) stavebního zákona již tyto záměry jsou republikovými 
prioritami územního plánování. Podle § 31  
odst. 1 určuje Politika územního rozvoje ve stanoveném období požadavky 
na konkretizaci úkolů územního plánování zejména s ohledem na udržitelný 
rozvoj území. Vznik speciálního zákona o liniových dopravních stavbách by 
tuto základní tezi Politiky územního rozvoje zcela narušil. Na jednu stranu 
nelze od zákona očekávat, že by při stanovení prioritních dopravních staveb 

Vysvětleno: VZZ navrhuje ve vztahu k Plánu potřeb 
zavedení celé řady institutů a funkcí, které dnes PÚR 
neplní a plnit nemůže (např. zavedení provazby 
s financováním dopravní infrastruktury, více informací 
o jednotlivých záměrech, větší vliv na další fáze 
plánování a realizace, rozdělení do kategorií 
„naléhavá“ a „další“ potřeba atd.). Připomínka o 
nadbytečnosti Plánu potřeb pouze z toho důvodu, že 
záměry jsou již dnes obsažené v PÚR je tak 
nesprávným pochopením funkce Plánu potřeb. 

Při přípravě Plánu potřeb bude prováděna SEA, a 
tudíž zohledňován udržitelný rozvoj. 
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jakkoli klíčový princip udržitelného rozvoje zohledňoval, na druhou stranu si 
zároveň nelze představit vyhodnocení vlivů Politiky územního rozvoje na 
udržitelný rozvoj území, pokud by v ní nebyla vůbec obsažena dopravní 
infrastruktura. Z hlediska povahy Politiky územního rozvoje by absence 
vymezení koridorů dopravní infrastruktury v tomto dokumentu zcela narušilo 
jeho význam a nebyla by tak prakticky možná koordinace zájmů v území na 
celostátní úrovni, což je hlavním cílem územně plánovací činnosti.  

Politika územního rozvoje bude v oblasti dopravních 
staveb vycházet z Plánu potřeb, tzv. koordinace zájmů 
v území může tedy být nadále prováděna. 

Neakceptováno. Rozpor trvá.  

Návrh VZZ byl v tomto nejasný a je nutné jej upravit 
(vysvětlení není v souladu s obsahem VZZ, kde se 
navrhuje vyčlenit koridory z PÚR) 
Nebyla rozporována „nadbytečnost“ Plánu potřeb, ale 
zcela nesystémové vyjímání dopravních liniových 
staveb z PÚR, čímž by došlo k narušení koncepčního 
pojetí tohoto dokumentu jako celku, neboť má 
kordinovat řešení jednotlivých veřejných zájmů v 
daném území na celostátní úrovni. Vysvětlení je 
nedostatečné. 

8 MŽP A 

8. Co se týká požadavku na existenci „Plánu potřeb“, tedy koncepční 
dokument, kde by byly jednoznačně stanoveny priority státu u liniových 
dopravních staveb, považujeme takový dokument za opodstatněný, nicméně 
zcela nesystémový je předkládaný návrh, aby došlo k vyjmutí těchto koridorů 
dopravních staveb z PÚR. Byla by tak narušena celá koncepce PÚR a smysl 
tohoto celostátního dokumentu, proto s takovým návrhem nelze souhlasit. 
Obdobnou logikou by pak mohl být požadavek MPO na vypuštění 
strategických liniových energetických staveb, čímž by došlo k 
nekoncepčnímu vzniku řady dílčích dokumentů na stejné hierarchické úrovni 
v oblasti územního plánování, kdy by bylo problematické zajištění jejich 
vzájemného provázání a koordinace řešení vztahů a požadavků jednotlivých 
veřejných zájmů na funkční využití daného území, což je vlastně cílem 
územního plánování. V návrhu není dostatečně vysvětleno, proč je nezbytné 
vybrané liniové stavby taxativně vyjmenovávat v textové příloze speciálního 
zákona, s ohledem na závaznost PÚR, pokud by v ní byly tyto záměry 
obsaženy. 

Vysvětleno: VZZ navrhuje ve vztahu k Plánu potřeb 
zavedení celé řady institutů a funkcí, které dnes PÚR 
neplní a plnit nemůže (např. zavedení provazby 
s financováním dopravní infrastruktury, více informací 
o jednotlivých záměrech, větší vliv na další fáze 
plánování a realizace, rozdělení do kategorií 
„naléhavá“ a „další“ potřeba atd.). Připomínka o 
nadbytečnosti Plánu potřeb pouze z toho důvodu, že 
záměry jsou již dnes obsažené v PÚR je tak zcela 
nesprávná. 

Připomínka ohledně vyčleňování jiných druhů staveb 
má ryze spekulativní povahu. Jde o otázku politického 
rozhodnutí. Ve SRN došlo k vyčlenění liniových 
dopravních staveb do Plánu potřeb, a tato skutečnost 
neznamenala narušení koordinace plánování v území. 
Plán potřeb je připravován tak, že je při vymezování 
jednotlivých záměrů zohledněna potřeba koordinace 
plánování a i proto bude jeho příprava vždy povinně 
konzultována mimo jiné i s MMR a MŽP.    

Neakceptováno. Rozpor trvá.  

Dtto viz bod 7, navíc vyčleňování jiných liniových 
staveb (zejména energetických) má ve své podstatě 
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stejnou logiku, jako u dopravních a obdobné 
zdůvodnění. Povinná konzultace nemůže nahradit 
nezbytnou ochranu přírodních hodnot vyplývající 
z požadavků evropských směrnic.   

9 MŽP A 

9. Jako problematický se jeví i požadavek neprovádět strategické posouzení 
vlivů při sestavení tzv. Plánu potřeb z důvodu jeho provedení na úrovni 
Politiky územního rozvoje. Ta byla posouzena jako celek a nelze tedy dle 
našeho názoru část tohoto dokumentu jednoduše extrahovat a bez 
posouzení v novém kontextu ji učinit obecně závazným právním předpisem,  
i s ohledem na fakt, že je oproti Politice územního rozvoje pro Plán potřeb 
navrhována větší míra podrobnosti vymezení jednotlivých dopravních 
liniových staveb.  

Vysvětleno: Jedná se o přechodné ustanovení týkající 
se prvního Plánu potřeb, kdy SEA již byla provedena 
ve vztahu k politice územního rozvoje, v níž tyto 
přebírané dopravní stavby již byly obsaženy. Ve VZZ 
není navrhována větší míra podrobnosti jednotlivých 
dopravních liniových staveb. 

Akceptováno.  

10 MŽP A 

10. Pokud má Plán potřeb v případě liniových dopravních staveb 
nahrazovat povinnost pořídit územně plánovací dokumentaci, není jasné, kdy 
bude probíhat proces SEA a jak budou v procesu trasování zohledněny 
požadavky na ochranu životního prostředí. V případě, že lze po provedení 
trasování, které se „bude svou povahou blížit“ územní studii (není jasné, o 
co se bude jednat) rovnou podat žádost o povolení liniové dopravní stavby, 
neproběhne proces SEA ani na úrovni Plánu potřeb (převzato z Politiky 
územního rozvoje), ani na úrovni ZÚR nebo ÚP (bez povinnosti pořídit 
územně plánovací dokumentaci), ani v rámci trasování (které je jako proces 
zcela nejednoznačně definováno a přezkum jeho závěrů nebo uplatňování 
připomínek v rámci jeho pořizování nebude pravděpodobně vzhledem k jeho 
povaze vůbec probíhat). V případě, že by záměry z Plánu potřeb podléhaly 
pouze procesu EIA, nelze očekávat možnost plnohodnotného prověřování 
variant akceptovatelných z hlediska životního prostředí. Navíc dle 
dlouhodobého výkladu pořizovatele Politiky územního rozvoje nemůže 
konkrétní záměr v ní obsažený podléhat na této úrovni SEA v detailu 
územního a technického vymezení, neboť se jedná pouze o strategický 
dokument, nikoli územně-plánovací dokumentaci, což reflektuje právě míra 
podrobnosti vyhodnocení vlivů Politiky územního rozvoje na udržitelný rozvoj 
území. 

Navrhované úpravy mohou vnést do procesu výběru variant trasy větší míru 
neobjektivity, než je tomu v současnosti. Navrhovaný institut „trasování“, 
tedy činnost prováděná MD v součinnosti s úřady územního plánování před 
samotným řízením o povolení jednotlivých liniových staveb nebude mít 
povahu opatření obecné povahy, správního řízení ani nebude správním 

Vysvětleno a akceptováno: Proces SEA bude probíhat 
při přípravě Plánu potřeb a v rámci procesu Trasování. 
V rámci procesu Trasování bude tam, kde to bude 
vyžadovat zákon o ochraně přírody a krajiny, 
prováděno i tzv. Naturové posouzení.  

Akceptováno.  

Zcela zásadní proces trasování je nedostatečně 
v návrhu popsán, výše uvedené je opět nedostatečné, 
návrh materiálu je nezbytné v dalších fázích přípravy 
zákona upravit a doplnit. 
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rozhodnutím a tedy stojí „mimo rámec“ samotného procesu schvalování, i 
když jde s ohledem na výše uvedené o zásadní krok z hlediska výběru 
variant. Ve výsledku navrhovaný postup může znamenat následný nesoulad 
např. s požadavky evropských směrnic implementovanými do národní 
legislativy (viz požadavek § 45i odst. 9 ZOPK prokázat neexistenci variantního 
řešení bez negativního vlivu na příznivý stav předmětu ochrany nebo 
celistvost evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti), zároveň návrh 
může představovat nedostatečné hledání variant tras s nejmenším možným 
vlivem na předměty a cíle ochrany zvláště chráněných území.  

Z předloženého materiálu se pak lze domnívat, že liniové dopravní stavby by 
z hlediska svých vlivů na životní prostředí nebyly posouzeny v procesu SEA 
ani na úrovni územně plánovací dokumentace, tedy v klíčové fázi hledání 
jejich trasování v závislosti na environmentálních limitech v území. 

Pokud jde o trasování, to nelze provádět (jak je tomu bohužel často i v 
současnosti) mimo proces EIA nebo SEA, jehož účelem je mj. posouzení 
variant. Nelze v rámci trasování předem vyloučit varianty, ale v rámci 
trasování by měly být případně shromážděny podklady pro jejich posouzení. 
Otázka hodnocení variant a jejich zúžení pro případné podrobnější 
zhodnocení v rámci dokumentace EIA je nyní rovněž řešena obecně 
z hlediska vztahu EIA a řízení dle stavebního zákona.     

Požadujeme tedy jednoznačně vysvětlit, v jakých úrovních by liniová stavba 
obsažená v Plánu potřeb podléhala posouzení vlivů za životní prostředí, resp. 
posouzení vlivů na lokality soustavy Natura 2000 podle § 45i zákona č. 
114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů 
(„zákon o ochraně přírody a krajiny“). 

11 MŽP A 

11. Vyjasnit je nutné rozpor mezi rozsahem návrhu v oblasti integrace 
řízení – návrh hovoří zcela nejednoznačně v jedné části o integraci pouze na 
úseku EIA, územního a stavebního řízení (viz např. kap. 3.4, str. 58) a v jiné, 
navazující části textu (kap. 3.4.1, str. 59) o odlišném rozsahu integrace 
povolovacích procesů (nejen EIA a řízení dle stavebního zákona, ale 
i vodoprávní řízení, řízení podle zákona o ochraně přírody atp.). Míra 
integrace je při tom rozhodující jak pro posouzení obecně právních aspektů, 
tak procesních postupů a vyhodnocení rizik návrhu. Zahrnutí rozhodování 
podle řady složkových předpisů do působnosti Ministerstva dopravy by si 
vyžádalo změnu kompetenčního zákona s tím, že zahrnutí rozhodování ve 
věcech, kde je hájen jiný veřejný zájem, než je rozvoj dopravní 
infrastruktury, do působnosti MD může být považováno za velmi sporné a 

Vysvětleno: Tzv. složkové orgány, které hájí zvláštní 
veřejné zájmy, budou v rámci integrovaného řízení 
vydávat závazná stanoviska, která bude stavební úřad 
povinen promítnout v rozhodnutí o povolení liniové 
dopravní stavby. 

Neakceptováno. Rozpor trvá.  

Považujeme za nekoncepční a nesystémové, aby 
paralelně s přípravou obecné právní úpravy 
povolování záměrů ve stavebním zákoně byla bez 
potřebné koordinace s Ministerstvem pro místní rozvoj 
navrhována obdobná integrace povolovacích řízení 
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může vést k zásadnímu zhoršení v úvodu popsaného stavu z hlediska 
společenského konsenzu. Rozhodování podle složkových předpisů zároveň 
vyžaduje vysokou odbornost při posuzování otázek navazujících v řadě 
případů na transpozici práva EU (např. v ochraně přírody ve vazbě na 
Směrnici 92/43/EHS). Z práva EU vyplývají konkrétní požadavky na podobu 
(obsah povolení) i na obsah správní úvahy (a tedy odůvodnění rozhodnutí) – 
promítnutí těchto požadavků do povolení staveb v úrovni jednoho jediného 
rozhodnutí by bylo značně problematické a výrazně by zvýšilo riziko vad, 
který by vedly k opakovanému soudnímu přezkumu. 

pouze pro určitý segment záměrů. 

12 MŽP A 

12. Souhlasit rovněž nelze s volbou varianty v oblasti konzultací. Stanovení 
fikce souhlasu není de facto vůbec variantou k zlepšení komunikace mezi 
správními orgány. Zde je na místě případně rozpracování řešení dle var. 2 
(konzultační proces) a zohlednění výše uvedené potřeby celkového 
zkvalitnění přípravy záměrů, zejména pokud jde o zohlednění jiných, než 
dopravně technických aspektů.  

Vysvětleno: Není možné akceptovat variantu, která 
bude a priori připouštět nedodržování lhůt ze strany 
konzultovaných orgánů. Stanovení fikce souhlasu není 
novinkou, když tento institut obsahuje již dnes 
stavební zákon. S konzultacemi s dotčenými orgány 
se počítá ve fázi Trasování a stejně tak, jak je tomu i 
dnes, ve fázi přípravy projektové dokumentace pro 
povolení liniové dopravní stavby. 

Neakceptováno. Rozpor trvá.  

Fikce souhlasu není variantou ke konzultačnímu 
procesu a ten ve VZZ není jinde řešen. Konzultační 
proces nelze omezovat pouze na úřední činnost a 
komunikaci v rámci zpracování závazných 
stanovisek…Trasování v předložené podobě bylo 
postaveno „mimo proces“ a kromě spolupráce 
s orgány územního plánování nebylo nijak dále 
popsáno a upraveno.  

13 MŽP A 

13. Z dílčích problémů, které je nutné řešit, je možné zmínit kupříkladu 
otázku změn v území (z hlediska přírodních podmínek, zejména výskytu 
zvláště chráněných druhů), ke kterým by došlo v době existence stavební 
uzávěry a desetileté platnosti povolení. Tento problém nelze pominout a je 
nutné navrhnout adekvátní řešení (využitelné i v jiných případech, např. při 
těžbě nerostných surovin), které omezí jak faktické riziko ohrožení přírody, 
tak především riziko porušení platných předpisů, včetně legislativy EU.  

Vysvětleno: VZZ může být doplněn v části zavedení 
stavební uzávěry o možnost udělení některých 
výjimek pro veřejně prospěšné stavby v oblasti 
energetických staveb či jiných staveb technické 
infrastruktury nebo staveb ve veřejném zájmu za 
podmínky, že jejich realizace nijak neomezí či 
neznemožní realizaci dané liniové dopravní stavby. 

Návrh VZZ vychází z právní úpravy v SRN, kde je užita 
délka 4 let pro stavební uzávěru a kde tato právní 
úprava je zavedena několik desetiletí a je zcela 
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funkční. Není tedy důvodné tuto lhůtu zkracovat. 

Neakceptováno. Rozpor trvá.  

Připomínka nerozporovala navrženou délku uzávěry, 
nicméně řešení je nutné doplnit (již nyní jde o častý 
problém a s dobou uzávěry bude narůstat).  

14 MŽP A 

14. V souvislosti s posuzováním vlivů na lokality soustavy Natura 2000 
podle § 45i zákona o ochraně přírody a krajiny konstatujeme, že v případě, 
že nelze vyloučit negativní vliv záměru na území evropsky významné lokality 
(„EVL“) nebo ptačí oblasti („PO“), je předkladatel povinen zpracovat varianty 
řešení, jejichž cílem je negativní vliv vyloučit, nebo pokud to není možné, 
alespoň zmírnit (viz § 45i odst. 2 zákona o ochraně přírody a krajiny). 
Prověření možných variant je právě jedním z úkolů procesu SEA, kdy v 
důsledku uplatnění tohoto nástroje lze efektivně předcházet situaci, ve které 
je pro záměr zpracována dokumentace v podrobnosti pro územní řízení, 
dokumentace EIA vč. nákladných podkladových studií a ten se nakonec kvůli 
významně negativnímu vlivu na lokality soustavy Natura 2000 stane v daném 
řešení nerealizovatelným, neboť nebylo vyhoveno výše uvedenému 
zákonnému požadavku (ačkoli již byly vynaloženy nemalé prostředky na jeho 
přípravu).  

Pokud vyhodnocení vlivů na lokality soustavy Natura 2000 prokáže významný 
negativní vliv na předměty ochrany nebo celistvost EVL nebo PO, je v 
souladu s § 45i odst. 9 zákona o ochraně přírody a krajiny možné schválit jen 
variantu s nejmenším možným negativním vlivem (což předpokládá jejich 
důsledné prověřování v rámci procesů posuzování vlivů na životní prostředí), 
a to pouze z naléhavých důvodů převažujícího veřejného zájmu a až 
po uložení a zajištění kompenzačních opatření. Kompenzačními opatřeními 
pro účely záměru se přitom rozumí vytvoření podmínek pro zachování nebo 
zlepšení záměrem ovlivněných předmětů ochrany ve stejné lokalitě nebo 
nahrazení lokality jinou lokalitou v obdobném rozsahu a kvalitě. Dle 
metodických příruček Evropské komise je zároveň nutné, aby kompenzační 
opatření byla před schválením záměru (v tomto případě tedy před vydáním 
jednotného povolení) funkční. Tohoto stavu lze někdy (například u lesních 
stanovišť) dosáhnout až ve velmi dlouhodobém časovém horizontu, některé 
zásahy do ekologických charakteristik EVL nebo PO se dokonce mohou 
ukázat jako nekompenzovatelné a záměr poté není možné schválit. V 
důsledku upuštění od procesu SEA (příp. redukce jeho významu) lze důvodně 
očekávat, že ke stanovení významně negativního vlivu záměru může 

Vysvětleno a akceptováno: Proces SEA bude probíhat 
při přípravě Plánu potřeb a v rámci procesu Trasování. 
V rámci procesu Trasování bude tam, kde to bude 
vyžadovat zákon o ochraně přírody a krajiny, 
prováděno i tzv. Naturové posouzení. 

Akceptováno.  

Zcela zásadní proces trasování je nedostatečně 
v návrhu popsán, výše uvedené je opět nedostatečné, 
návrh materiálu je nezbytné v dalších fázích přípravy 
zákona upravit a doplnit. 
Detailní postupy dle ustanovení § 45i zákona 
o ochraně přírody a krajiny musejí být řešeny v rámci 
důvodové zprávy nebo paragrafovaného znění. 
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docházet častěji. Nutnost dodržení výše zmíněného postupu podle § 45i odst. 
9 zákona o ochraně přírody a krajiny může celý schvalovací proces záměru 
liniové dopravní infrastruktury výrazně prodloužit. Otázkou zůstává i samotný 
proces uložení kompenzačních opatření, kdy tato by měla být již součástí 
záměru (jsou ukládána jeho investorovi) na základě výsledku procesu 
posouzení vlivů (stanovení významně negativního vlivu), který nyní logicky 
předchází žádosti o jeho povolení.  

15 MŽP A 

15. K variantám schvalovacího procesu „Plánu potřeb“ uvádíme, že v 
případě, kdy před předložením Poslanecké sněmovně (PS) bude provedena 
SEA, v případě zásahů z hlediska obsahu v rámci projednávání v PS může 
dojít k situaci, kdy ve výsledném schváleném Plánu potřeb budou obsaženy i 
záměry, které neprošly procesem SEA, následně dle návrhu by byly převzaty 
do ZÚR, kde by však už nebyly hodnoceny, čímž by opět nebyl zajištěn 
požadavek na koncepční posouzení variant z hlediska jejich dopadů na 
životní prostředí.  

Vysvětleno a akceptováno: Dojde-li v průběhu 
legislativního procesu k doplnění Plánu potřeb o 
záměry, které v něm původně uvedeny nebyly, musí 
být tyto záměry dovyhodnoceny v rámci procesu SEA. 

Akceptováno.  

16 MŽP A 

16. V části „Vztah a provazba na Politiku územního rozvoje“ se uvádí 
předpoklad, že bude prováděna SEA až po schválení návrhu Plánu potřeb 
vládou. Tento postup je v rozporu  
s § 10g odst. 4 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní 
prostředí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o posuzování vlivů 
na životní prostředí“), neboť bez stanoviska SEA nemůže být koncepce 
schválena.  

Vysvětleno: Schválení vládou bude v případě Plánu 
potřeb pouze prvním krokem v rámci jeho přípravy, 
„závazné“ schválení bude v kompetenci PSP ČR a 
Senátu ČR (půjde o standardní leg. proces). 

Akceptováno. 

17 MŽP A 

17. Materiál v části „Obsah Plánu potřeb“ předpokládá, že podrobnost 
informací v Plánu potřeb bude větší než v Politice územního rozvoje a 
zároveň však již nebude první Plán potřeb s odkazem na část „Vztah a 
provazba na Politiku územního rozvoje“ podroben procesu SEA.  K tomuto 
uvádíme, že není možné, aby v uvedeném případě nebyl proveden pro Plán 
potřeb proces SEA, neboť bude obsahovat detailnější informace 
o jednotlivých záměrech než Politika územního rozvoje. V případě, že bude 
Plán potřeb obsahovat detailnější informace než Politika územního rozvoje, 
je vždy nutné tento dokument rovněž podrobit procesu SEA dle zákona o 
posuzování vlivů na životní prostředí.  

Vysvětleno a akceptováno: Plán potřeb bude 
podroben procesu SEA. Ve VZZ není navrhována větší 
míra podrobnosti jednotlivých dopravních liniových 
staveb v Plánu potřeb, než je tomu v PÚR. 

Akceptováno. 

18 MŽP A 
18. V tabulce „Časový harmonogram jednotlivých fází přípravy liniové 
stavby“ v části „Územní plánování + SEA“ nejsou uvedeny fáze procesu SEA. 
Za „Zpracování návrhu ZÚR“ požadujeme doplnit další body, a to: 
„Zpracování vyhodnocení vlivů koncepce na udržitelný rozvoj území“ a 

Akceptováno: Bude doplněno. 
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„Vydání stanoviska SEA“. 

19 MŽP A 

19. Nesouhlasíme s návrhem rozšíření možnosti umísťování staveb, zařízení 
a jiných opatření v nezastavěném území, pokud je územně plánovací 
dokumentace výslovně nevylučuje,   
i o zastavěné území a zastavitelné plochy tak, jak je uváděno v části 4. 
Vyhodnocení variant a návrh řešení. Uvedené je v rozporu s § 18 odst. 5 
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánovaní a stavebním řádu, ve znění 
pozdějších předpisů.  

Vysvětleno: Připomínka neobsahuje žádný věcný 
argument v neprospěch tohoto řešení. Pro oblast 
liniových dopravních staveb dojde ke zvláštní úpravě 
ve vztahu k § 18 odst. 5 stavebního zákona. Výtka 
ohledně rozporu s tímto ustanovením proto není 
důvodná.    

Akceptováno. 

20 MŽP A 

20. Navrhovaný záměr zákona předpokládá, že výsledkem bude jediné 
správní řízení, jehož výsledkem bude rozhodnutí, které dle dnešní 
terminologie bude obsahovat územní rozhodnutí, stavební povolení, 
integrované povolení, řízení dle ZOPK a další řízení dle složkových předpisů. 
V celém textu návrhu se však hovoří pouze o projednání vyjádření, námitek, 
stanovisek, připomínek dotčených orgánů. Nikde v předkládaném 
dokumentu není řešena zásadní skutečnost, a to vazba na podkladová 
rozhodnutí jiných orgánů, která jsou nezbytná pro realizaci záměru, např. v 
případě zákona o ochraně přírody a krajiny č. 114/1992 Sb. (dále také 
ZOPK) udělování výjimek v rámci zvláštní územní či druhové ochrany z 
činností, které jsou ZOPK zakázány. Předložený návrh by tak znamenal 
kromě významného zásahu do stávajícího pojetí územního plánování i zásah 
do správního řádu (z hlediska formy rozhodování), což opět v materiálu není 
detailněji řešeno. Navrhovaný záměr navíc ani neřeší zásadní skutečnost, 
kdy proces EIA je výchozím zdrojem informací při vydávání těchto 
podkladových rozhodnutí. V materiálu je nezbytné jednoznačně popsat vazby 
mezi podkladovými rozhodnutími dle složkových zákonů, navrhovaným 
integrovaným řízením, prováděním procesu SEA, EIA, a to zejména s 
ohledem na výběr trasy liniové dopravní stavby s cílem minimalizace vlivů 
těchto záměrů na veřejný zájem ochrany životního prostředí (přírody a 
krajiny, ZPF, vody apod.).  

Vysvětleno: Tzv. složkové orgány, které hájí zvláštní 
veřejné zájmy, budou v rámci integrovaného řízení 
vydávat závazná stanoviska, která bude stavební úřad 
povinen promítnout v rozhodnutí o povolení liniové 
dopravní stavby. 

EIA bude do integrovaného řízení začleněna tak, aby 
bylo možno použít její závěry k vydání závazných 
stanovisek tzv. složkových orgánů. 

Neakceptováno. Rozpor trvá.  

Považujeme za nekoncepční a nesystémové, aby 
paralelně s přípravou obecné právní úpravy 
povolování záměrů ve stavebním zákoně byla bez 
potřebné koordinace s Ministerstvem pro místní rozvoj 
navrhována obdobná integrace povolovacích řízení 
pouze pro určitý segment záměrů. 

21 MŽP A 

21. Požadujeme do materiálu doplnit všechny údaje týkající se procesu 
schvalování územní dokumentace, konkrétně na straně 50 do kap. 2. 
"Přehled dotčených právních předpisů" a na straně 65 do kap. 4. „Způsob 
promítnutí věcného řešení do právního řádu“, kde jsou uvedeny předpisy 
dotčené změnou doplnit zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského 
půdního fondu. 

Akceptováno: Uvedený zákon bude do tohoto 
seznamu doplněn. 
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22 MŽP A 

Shrnutí: 

Jak je uvedeno v úvodu předkládaného materiálu, cílem navrhovaného 
věcného záměru zákona o liniových dopravních stavbách je mimo jiné 
zefektivnění procesu povolovacího řízení a zkrácení povolovacího procesu, a 
to za podmínky, že bude zajištěna adekvátní možnost prosadit zájmy 
dotčených subjektů, z čehož tedy plyne i zajištění veřejného zájmu ochrany 
přírody a krajiny, což předložený návrh dostatečným způsobem 
nezohledňuje. Zefektivněním přípravy liniových dopravních staveb a procesu 
jejich povolování včetně prioritizace jednotlivých záměrů považujeme za 
potřebné, nicméně samotný materiál je však nutné, s ohledem na výše 
uvedené zcela zásadní nedostatky, odmítnout. 

Vysvětleno: Připomínka je v rozporu s čl. 5 odst. 6 
LPV jako zcela obecná. Veškeré tvrzené nedostatky 
jsou výše vysvětleny a ve VZZ je s posuzováním vlivů 
na životní prostředí plně počítáno. 

 

Jedná se o shrnutí připomínek . 

23 MŽP N 

K části „Aktualizace Plánu potřeb“ uvádíme, že v případě, pokud bude Plán 
potřeb podroben procesu SEA, je nutné, aby i aktualizace Plánu potřeb byla 
v souladu s § 10a odst. 1 písm. c) zákona o posuzování vlivů na životní 
prostředí podrobena zjišťovacímu řízení. Požadujeme tuto informaci do 
uvedené části doplnit. 

Akceptováno: VZZ bude v tomto směru doplněn. 

 

 

Přip. 
č. 

Připomínkové 
místo 

Zásadní 
A/N 

Připomínka Vypořádání 

1 
Ministr pro lidská 

práva, rovné 
příležitosti a 

legislativu (MLP) 
A 

K bodu 1.2.2 

Bod 1.2.2 obecně hovoří o základních mechanismech právního státu jako o 
nutném zlu, když označuje množství stanovisek, námitek a připomínek, které 
je v průběhu jednotlivých řízení třeba zohlednit, za neúměrné zdržování 
staveb, stejně jako proces vyvlastňování, jehož dlouhý proces může vést k 
dodatečným nákladům. Předkladatel patrně opomíjí, že tato řízení v sobě 
obsahují potřebné mechanismy pro ochranu základních práv a svobod 
zaručených právním řádem ČR a hodnotami, na kterých ČR stojí. Možnost 
účastníků podávat námitky, připomínky, odvolání a následné správní žaloby 
patří do právním řádem zajištěných práv též zakotvených v Aarhuské úmluvě. 
Uplatňování námitek účastníky řízení je standardní právo účastníka řízení, 
vyjádření dotčeného orgánu k námitkám účastníka řízení je naplňováním 
základních zásad činnosti správních orgánů, především ustanovení § 3 
správního řádu, tedy  povinnosti zjistit skutečný stav věci a vydat rozhodnutí 

Vysvětleno: VZZ počítá s uplatňováním námitek a 
připomínek v rozsahu dnes stanoveném stávajícími 
právními předpisy a rovněž tak počítá s účastí dotčené 
veřejnosti jak ve smyslu Aarhuské úmluvy, tak ve 
smyslu směrnice EIA. VZZ svým celkovým pojetím 
povede k rychlejšímu a efektivnějšímu zabezpečení 
ochrany práv všech účastníků a dotčené veřejnosti 
oproti stávajícímu stavu.  

 

Vypořádáno.  
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na základě skutečně zjištěného stavu věci. Zákon č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) přitom upravuje 
rozsah námitek, které mohou účastnící uplatňovat. 

Obecně požaduji promítnutí významu těchto mechanismů a 
odstranění jejich pejorativního vnímání a vymezování se vůči nim 
v rámci celé navrhované úpravy.  

2 MLP A 

K části 3.3 Plán potřeb  

Schvalování plánu potřeb 

Návrh, že Plán potřeb bude přijímán ve standardním legislativním procesu, 
s sebou nese riziko nedostatečného zohlednění oprávněných zájmů osob, 
které jím budou dotčeny. Navíc může zasahovat do principu dělby moci. 
Rozhodnutí o celkové podobě (plánu, strategii) budoucího rozvoje dopravní 
infrastruktury a o žádoucím cílovém stavu by nemělo probíhat jako uzavřený 
proces, jehož se účastní pouze část politické reprezentace a část 
administrativy. Návrh vychází z toho, že právě takto vznikne Plán potřeb, do 
nějž se představa o strategii rozvoje a cílovém stavu dopravní infrastruktury 
vtělí. Navazující administrativní procesy (územní plánování, správní řízení), 
jimiž jednotlivé dílčí záměry musí „projít“ před tím, než může být zahájena 
jejich výstavba, jsou chápány již jen jako nutný formální postup (resp. přímo 
„nutné zlo“), v němž je třeba splnit všechny nezbytné, z hlediska již předem 
definovaného (rozhodnutého) stavu „externí“ požadavky. 

Je navíc sporné, zda by Plán potřeb měl být přijímán ve formě zákona: 

V rámci systému nástrojů územního plánování, resp. v rámci právního řádu 
ČR jako celku musí existovat „místo“, „fáze“ či příležitost, které umožní 
osobám, dotčeným úvahou orgánů výkonné moci o podobě celkové koncepce 
dopravní infrastruktury ČR, jejími jednotlivými součástmi a důsledky jejich 
vymezení, aby se domohly soudního přezkumu této úvahy. 

Věcný záměr navíc uvážení o budoucí podobě celkové koncepce dopravní 
infrastruktury zcela vyjímá z pravomoci orgánů moci výkonné a svěřuje ji 
moci zákonodárné, v rámci zákonné úpravy Plánu potřeb.  

Zákon navíc na moc zákonodárnou ve vztahu k odůvodnění jejích aktů 
neklade ani minimální požadavky. Kromě toho, při nemožnosti účasti 
jakýchkoli subjektů soukromého práva, dotčených obsahem Plánu potřeb, 
v procesu jeho schvalování, v podstatě odpadá byť jen teoretická možnost, 
aby se zákonodárce musel vyrovnat s námitkami takovýchto osob, jež by 

Vzato na vědomí a vysvětleno: Jedná se o nový 
přístup k dlouholetému chronickému problému, který 
vyžadoval inovativní řešení po té, co dílčí novelizace 
nepřinesly řešení problému. Vychází se z právní 
úpravy zejména SRN, jejíž principy nejsou vzdáleny 
zásadám, na kterých stojí český právní řád, a která 
znamenala zásadní příspěvek k rozvoji infrastruktury 
v této zemi. Záměr neumenšuje formalizovanou 
koordinaci jednotlivých zájmů, když ji toliko částečně 
přenáší na vyšší úroveň. 

Plán potřeb představuje tzv. zákonodárné plánování, 
které je zcela běžné v mnoha okolních zemích (např. 
SRN). Přesun této pravomoci na zákonodárný orgán 
zvyšuje míru demokratičnosti a transparentnosti 
procesu plánování v této oblasti a zejména zvyšuje 
stabilitu strategického plánování. 

Dotčená veřejnost se bude tvorby Plánu potřeb 
účastnit v rámci procesu SEA, která se bude k Plánu 
potřeb provádět. 

Připomínka je zcela vágní, když se v současnosti 
v rozsahu požadovaném v připomínce veřejnost 
nemůže účastnit ani např. tvorby zákona o státním 
rozpočtu, či jakéhokoli jiného zákona, přičemž tento 
stav je shledán plně ústavně konformním. V logice 
této připomínky by předmětem přezkumu měl být 
v podstatě jakýkoli akt moci zákonodárné. Připomínka 
zcela vybočuje ze základních premis zastupitelské 
demokracie, které vycházejí z principu, že ne všech 
vrchnostenských aktů státní moci se přímo účastní 
veřejnost. 
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věcnou odůvodněnost a racionalitu vymezené koncepce zpochybňovaly.  

V této souvislosti nepůsobí přesvědčivě odůvodnění předkladatele, podle nějž 
navržená koncepce vymezení Plánu potřeb formou přílohy zákona 
neodporuje závěrům, vysloveným v nálezech Ústavního soudu ve věcech Pl. 
ÚS 24/04 a Pl. ÚS 24/08. Podstatou protiústavnosti předpisů, zrušených 
citovanými nálezy, pro rozpor s principem dělby moci, nebylo samotné 
označení konkrétních staveb za stavby veřejně prospěšné, ale (obecněji) 
takový obsah zákona, který předurčoval navazující rozhodnutí orgánů moci 
výkonné v konkrétní věci, aniž by tato věc mohla být posouzena v souladu se 
standardními požadavky na rozhodování správních orgánů, mimo jiné pokud 
jde o principy správního uvážení. Schválením Plánu potřeb a jeho závazností 
pro veškerá navazující řízení, týkající se dopravních staveb, jež by byly v 
Plánu potřeb uvedeny, by nastala zcela analogické situace, fakticky s ještě 
rozsáhlejšími dopady. To, že se Plán potřeb nemá týkat jediné stavby, ale 
celého jejich souboru, na podstatě věci nic nemění.   

Ze všech těchto důvodů lze pochybovat o souladu navržené koncepce Plánu 
potřeb s ústavními principy, zejména s principem dělby moci a se zákazem 
libovůle při rozhodování o realizaci záměrů, jež mohou zasáhnout do 
základních práv osob soukromého práva. Tyto osoby musí mít možnost 
domoci se přezkumu takových zásahů nejen z hlediska dodržení kogentních 
veřejnoprávních norem, ale i z hlediska racionality úvahy, jež k rozhodnutí 
vedla. Primární úvaha tohoto typu má být provedena při schválení Plánu 
potřeb, tedy bez možné účasti osob dotčených takovýmto záměrem a bez 
jejich reálné možnosti domoci se soudního přezkumu této úvahy. 
Z obdobných důvodů lze pochybovat o souladu tohoto aspektu navržené 
úpravy s mezinárodními závazky, týkajícími se účasti veřejnosti na 
rozhodování a přístupu k soudní ochraně ve věcech životního prostředí 
(Aarhuská úmluva, směrnice EIA a SEA).   

Totéž platí obdobně v případě bodu 3.3.4, k aktualizaci Plánu potřeb, kde 
navíc v případě realizace úpravy, která je předpokládaná věcným záměrem, 
není mezi konzultujícími orgány orgán, který by se zabýval ochranou 
základních práv a svobod občanů, které mohou být úpravou dotčeny. 

Dále věcný záměr uvádí, že tím nedochází k nahrazení žádné typicky správní 
činnosti (jako např. zvážení existence veřejného zájmu) činností 
zákonodárce. Na straně 41 téhož dokumentu ale uvádí, že Plán potřeb 
(přijatý zákonem) by zajistil jednoznačnější podklad pro stanovení veřejného 
zájmu, který urychlí postup vyvlastňování v případě, kdy se dotčené pozemky 
nepodaří vykoupit. Tato úprava v konečném důsledku může vést k tomu, že 

Plán potřeb nijak nepředurčuje navazující rozhodnutí 
orgánů moci výkonné. To je vyloučeno již obecnou 
povahou Plánu potřeb. To platí i o prokázání 
veřejného zájmu, které bude předmětem 
individuálního správního řízení. 

Předkladatel trvá na souladu navrhované koncepce 
Plánu potřeb s ústavním pořádkem. V připomínce není 
uveden žádný konkrétní důvod, proč by se mělo 
jednat o rozpor s ústavními principy. Ústavní principy 
ČR jsou blízké úpravě v SRN, kde Plán potřeb již 
funguje několik desetiletí a tato úprava byla 
osvědčena jako plně funkční.  

Plán potřeb bude podléhat posouzení SEA. 

Trvá rozpor.  
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veřejný zájem bude určen již jen tím, že jde o stavbu realizovanou na 
základě Plánu potřeb. Tuto otázku tedy považuji za velice nejasnou a vnitřně 
rozpornou. Není možné, aby jakýkoliv výklad zákona umožnil či dopředu určil 
stanovení veřejného zájmu, který bude dle navrhované úpravy určován, 
právě v návaznosti na závaznou povahu Plánu potřeb, velice sporně 
v následujícím zvláštním řízení (viz k části 3.4).  

Požaduji, aby byl Plán potřeb přijímán a měněn či aktualizován 
nikoliv formou zákona, ale obdobně jako současná územně 
plánovací dokumentace. Dále požaduji, aby vzhledem k závaznosti 
pro následná řízení přijímání Plánu potřeb probíhalo jako otevřený 
proces s možností účasti neuzavřeného okruhu subjektů a za 
zachování možnosti soudního přezkumu.  

3 MLP A 

K bodu 3.3.7 Soudní kontrola Plánu potřeb 

Věcný záměr výslovně uvádí, že soudní přezkum Plánu potřeb bude možný 
jen v řízení před Ústavním soudem, a to pouze z hlediska ústavnosti, přičemž 
konkrétně zmiňuje pouze aspekt naprosté absence věcného odůvodnění 
obsahu Plánu potřeb. Pokud však na tento akt pohlížíme jako na závazný 
dokument, týkající se koncepce dopravní infrastruktury, a tedy i základního 
vedení jednotlivých koridorů dopravních staveb, které jsou její součástí, tj. 
rozhodování o právech a povinnostech dotčených osob, nelze tento rozsah 
soudního přezkumu považovat za dostatečný.  

Požaduji, aby byla zachována široká možnost soudního přezkumu, 
včetně možnosti materiálního, nikoliv jen formálního přezkumu, 
tedy i přezkoumání věcného obsahu Plánu potřeb. Požaduji proto 
opětovné zohlednění obecné připomínky k části 3.3, tedy aby byl 
Plán potřeb přijímán a měněn či aktualizován nikoliv formou 
zákona, ale obdobně jako současná územně plánovací 
dokumentace.  

Vysvětleno: Míra soudního přezkumu v rámci řízení 
před Ústavním soudem bude plně v kompetenci 
Ústavního soudu. VZZ pouze ilustrativně uvádí, 
k jakým závěrům již po padesátileté zkušenosti 
dospěla judikatura německého 
Bundesverfassungsgericht.  

Předmětem Plánu potřeb není rozhodování o právech 
a povinnostech osob ani není územně plánovací 
dokumentací, ale je v podstatě na úrovni dnešní PÚR. 
Ani PÚR není v současnosti přezkoumatelná v rámci 
soudního řízení. 

Trvá rozpor. 

4 MLP A 

K části 3.4, k rozhodnutí o povolení liniové stavby jako závazného 
právního názoru veřejného zájmu 

V návrhu se uvádí, že rozhodnutí o povolení liniové stavby bude představovat 
ve vztahu k prokázání veřejného zájmu ve vyvlastňovacím řízení závazný 
právní názor, že na povolené liniové stavbě je veřejný zájem. Stávající ani 
navrhovaná koncepce přitom nepředpokládá, že by předmětem řízení o 
umístění resp. povolení stavby bylo též zjišťování existence (nebo 
neexistence) veřejného zájmu v konkrétním případě. Zjišťování veřejného 

Vysvětleno a akceptováno: Veřejný zájem bude 
posuzován zcela individuálně v řízení o povolení 
konkrétní liniové dopravní stavby a zcela individuálně 
ve vztahu ke konkrétním nemovitostem, které budou 
v trase liniové dopravní stavby. Zákon nijak 
nepředjímá, jaké bude rozhodnutí speciálního 
stavebního úřadu, speciální stavební úřad nemusí 
povolit realizaci stavby na konkrétní nemovité věci. 
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zájmu není předmětem územního nebo stavebního řízení, vydání územního 
rozhodnutí nebo stavebního povolení (resp. vydání rozhodnutí o povolení 
liniové stavby), proto toto řízení samo o sobě nemůže svědčit o existenci 
nebo neexistenci veřejného zájmu, pokud jeho zjišťování nebylo předmětem 
správního řízení.  

Rozhodnutí o povolení liniové stavby by nemělo a priori znamenat prokázání 
veřejného zájmu, zvláště pokud se vztahuje nejen na danou liniovou stavbu 
obecně, ale v případě rozhodnutí již i na její umístění. Návazné vyvlastňovací 
řízení může pozbývat svého smyslu, jelikož výsledek takového řízení bude již 
dopředu předurčen.  

Požaduji proto veřejný zájem na vyvlastnění nadále zjišťovat přímo 
v jednotlivém vyvlastňovacím řízení.  

Námitky vlastníků dotčených nemovitých věcí jsou 
vyřizovány již v průběhu řízení o povolení liniové 
dopravní stavby, a proto je již zde vždy zvažován 
veřejný zájem na umístění stavby na této nemovité 
věci. Zákon nijak nestanoví, že je obecně dán veřejný 
zájem na provedení liniové dopravní stavby na 
nemovité věci, tento následek nastane teprve jako 
výsledek konkrétního řízení o povolení konkrétní 
liniové stavby, a to pouze za podmínky, že po 
vypořádání všech námitek vlastníků dotčených 
nemovitých věcí dospěl stavební úřad k závěru, že 
stavba má být na dané nemovité věci provedena. O 
žádné spojení „s druhem stavby“ zde nejde. VZZ 
v tomto směru plně respektuje judikaturu ÚS. 

VZZ počítá s tím, že bude výslovně stanoveno, že 
stavební úřad bude v řízení zkoumat naplnění 
veřejného zájmu na provedení záměru na dotčené 
nemovité věci, stejně jako otázku, zda tento veřejný 
zájem převažuje nad zájmy vyvlastňovaného. 

Ve vztahu k vyvlastňovacímu řízení není navrhována 
žádná další změna, proto také nelze souhlasit 
s připomínkou, že „toto řízení nezajišťuje 
vyvlastňovaným srovnatelnou  míru ochrany 
jako dnešní vyvlastňovací řízení.“  
Návrh v tomto směru pouze reaguje na skutečnost, že 
pokud je v jednom řízení ve vztahu ke konkrétnímu 
záměru a ve vztahu ke konkrétní nemovité věci, na 
níž se má záměr nacházet, za účasti vlastníka této 
nemovité věci a po vypořádání všech jeho námitek na 
základě správního rozhodnutí pravomocně a závazně 
stanoveno, že stavba má vést přes danou nemovitou 
věc, není zde sebemenší důvod, aby právní řád 
požadoval po vyvlastňovacím úřadě znovu 
přezkoumávat existenci veřejného zájmu, když 
přezkum všech ostatních skutečností dle stávající 
úpravy zůstává nedotčen. Právní řád přece nemůže 
vytvořit situaci, kdy na základě jednoho rozhodnutí 
získá žadatel veřejnoprávní povolení k realizaci 
záměru na konkrétní nemovité věci a současně 
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umožní, aby jiný správní úřad (vyvlastňovací úřad) 
přes to stanovil, že zde není dán veřejný zájem, a 
tudíž, že realizace záměru, přes existující povolení, 
není možná. Takováto možnost vnitřní rozpornosti 
správních rozhodnutí je v právním státě zcela 
nežádoucí, a proto se zde navrhuje její odstranění. 

Vypořádáno. 

5 MLP A 

K bodu 3.4.1 Procesní integrace: 

Návrh počítá s předkládáním projektové dokumentace minimálně dvakrát a 
logicky by proto v této souvislosti měl počítat s vícestupňovým předkládáním 
námitek účastníků řízení, stanovisek dotčených orgánu státní správy, 
posuzování vlivů na životní prostředí apod. Věcný záměr dále kopíruje 
klasické chyby stávající úpravy, jako je např. omezený okruh osob, kterým je 
přiznáno postavené dotčené veřejnosti a jejich pozdní zapojení. Aarhuská 
úmluva přitom vyžaduje, aby jim byla dána možnost účastnit se již 
v počátečních stádiích řízení. Věcný záměr zákona předpokládá účast 
veřejnosti a vznášení jejích námitek a připomínek pouze jedenkrát, přitom 
však samotné řízení bude rozděleno do několika fází. Lze uvítat základní 
premisu deklarovanou ve věcném záměru, že navrhovaný zákon umožní 
účast veřejnosti ve větší míře než současná kritizovaná úprava, též 
v souvislosti s navrhovanou novelou zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování 
vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů.  

Požaduji, aby v relevantních věcech právo předkládat námitky a 
připomínky bylo umožněno v každém případě, kdy by se fáze řízení 
dotýkaly práv jednotlivých subjektů a dotčené veřejnosti ve 
významu pojmu dotčené veřejnosti, který definuje Aarhuská 
úmluva. Při integraci jednotlivých řízení do jediného požaduji 
zajištění faktických možností dotčené veřejnosti efektivně se 
účastnit povolovacího procesu, včetně dostatku informací, 
dostatečné lhůty na studium podkladů, povinnosti řádného 
vypořádání uplatněných připomínek a dalších). 

Vysvětleno: Předkladatel zvolil jinou variantu a 
projektová dokumentace bude předkládána pouze 
jednou. V rámci jednotného správního řízení o 
povolení liniové stavby bude mít veškerá veřejnost 
možnost podávat své připomínky. V předchozí fázi 
Trasování bude prováděno posouzení SEA. 

Vypořádáno. 

6 MLP A 

K bodu 3.4.1 Vyloučení odvolacího řízení (řízení o rozkladu) a 
přezkumného řízení, zachování pouze možnosti soudního přezkumu 
a bodu 3.4.10, který řeší otázku soudního přezkumu. 

Tato navrhovaná úprava neodůvodněně zasahuje do základní koncepce 
správního řízení. Toto řešení návrh odůvodňuje takto: navrhovaná možnost 

Vysvětleno: Změny v opravných prostředcích 
správního řízení jsou v textu VZZ důkladně 
odůvodněny. Vyloučení možnosti rozkladu vychází 
také z právní úpravy platné v SRN a je plně ústavně 
konformní. Dále je zde oproti jiným řízením dle jiných 
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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 
Prvoinstanční rozhodování na úrovni ministerstva nebo jiného ústředního 
správního úřadu není výjimkou. Správní řád počítá s rozkladem jakožto 
opravným prostředkem v těchto situacích. Ministr rozhoduje na základě 
doporučení rozkladové komise, ve které musí být většinově zastoupeni 
odborníci, kteří nejsou zaměstnanci příslušného úřadu (ministerstva). Tento 
mechanismu zaručuje v řadě jiných případů nezávislé a odborné posouzení 
prvoinstančního rozhodnutí. Náklady na tuto činnost jsou zcela standartní, 
lhůty jsou dány správním řádem. Není tedy zřejmé, proč by toto standartní 
řešení mělo být v případě Ministerstva dopravy delší, dražší a 
nekvalifikované. V konečném důsledku navrhovaná úprava zpochybňuje 
smysl institutu rozkladu jako takového.  

Přezkoumání rozhodnutí se navrhuje pouze na základě soudního přezkumu, a 
zároveň se navrhuje vyloučení odkladného účinku. Než skončí řízení, může 
být záměr již uskutečněn, prakticky se pak s nastalým stavem nedá nic dělat, 
i když soud rozhodnutí zruší. Zákon dle věcného záměru činí možnost obrany 
pouze formalistickým vyslovením nesprávnosti bez jakéhokoliv vlivu na 
možnost ochrany. Možnost přiznání odkladného účinku žaloby pouze na 
odůvodněný návrh žalobce není dostatečná a naopak představuje průtah 
v realizaci práva přístupu ke spravedlnosti. Toto řešení ve svém důsledku 
tedy znamená, že by neexistoval účinný mechanismus přezkumu řízení a 
ochrany práv účastníků, neboť prvoinstanční rozhodnutí by nabylo právní 
moci a bylo vykonatelné. Ochrana práv účastníků řízení pouze 
prostřednictvím soudního přezkumu již pravomocného a navíc vykonatelného 
rozhodnutí je zcela zjevně nedostatečná a v řadě případů by byla zcela 
neefektivní.   

Navrhované řešení doplňuje část 3.4.9., která má dát do přezkumu 
rozhodnutí další velmi podivný mechanismus. Argumentace pro zrušení 
možnosti podat odvolání proti rozhodnutí o integrovaném povolení, kterou 
nalezneme na str. 37, vzbuzuje přinejmenším údiv. Hovoří totiž o 

zákonů i ta zásadní odlišnost, že v těchto případech 
půjde o velmi rozsáhlé záměry (dopravní stavby), 
které budou zasahovat do práv celé řady osob na 
velké části území, a je proto nutné co nejdříve a 
v rámci efektivního řízení postavit najisto, zda a za 
jakých podmínek je možné povolit záměr uvedený 
v žádosti. Takové řešení je tedy jednoznačně ve 
prospěch účastníků řízení, jejichž právní pozice tak 
bude postavena najisto mnohem dříve, než jak je 
tomu dnes a dojde tak k výraznému snížení právní 
nejistoty. Řízení o rozkladu má svoje opodstatnění 
v celé řadě odborně, právně i skutkově jednodušších 
věcí s menším počtem účastníků. V případě liniových 
dopravních staveb nadregionálního významu však 
představuje zcela neefektivní prostředek ochrany práv 
účastníků a pouze oddaluje a prodražuje celý proces 
jejich realizace. Navíc v obecných lhůtách dnes 
stanovených pro rozkladové řízení je zcela nereálné 
provést důkladný přezkum takto rozsáhlého řízení. 
MMR naopak neuvádí jediný přínos zachování 
rozkladu a jediný argument ve prospěch takového 
řešení, když se pouze vyslovuje proti jakýmkoli 
změnám v této oblasti. 

Přiznání odkladného účinku bude možné dle 
v současné době platné obecné právní úpravy na 
základě návrhu žalobce. Není pravdou, že by záměr 
mohl být již uskutečněn dříve, než bude dokončen 
soudní přezkum. Z důvodu integrace do jednoho 
řízení bude majetkoprávní vypořádání následovat až 
po vydání povolení liniové dopravní stavby, které i ve 
zcela nekomplikovaných případech představuje 
minimálně několika měsíční proces. .  

Stanovení příslušnosti Nejvyššího správního soudu 
v prvním stupni je v tomto případě, po vzoru německé 
právní úpravy, navrhována z důvodu nadregionálního 
charakteru vymezených liniových dopravních staveb a 
jejich klíčového celostátního významu, který není dán 
u jiného typu staveb, případně není dán v takové 
míře. Důvodem je rovněž snaha vyhnout se 
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prodlužování povolovacího procesu, jelikož je častější, že následná žaloba 
proti rozhodnutí je úspěšná a celý proces územního řízení se opakuje. V tom 
případě zrušení možnosti odvolání opravdu představuje urychlení procesu, 
jakožto kteréhokoliv procesu, kde se uplatňuje institut odvolání.  

Vypuštění odvolacího řízení a zavedení pouze jednostupňového soudního 
přezkumu bez odkladného účinku může představovat zásah do základních 
lidských práv a svobod zvláště v oblasti realizace práv účastnit se na 
jednotlivých řízeních i v rámci práva na příznivé životní prostředí, a dále 
zásah do práva na adekvátní soudní ochranu. Tato úprava navíc vzbuzuje 
pochybnosti z hlediska zásady subsidiarity soudní ochrany ve vztahu 
k rozhodování veřejné správy i vzhledem k obecné roli NSS jako kasačního, 
nikoli nalézacího či v tomto případě dokonce apelačního soudu. Jak uvádí 
věcný záměr zákona na str. 21, „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 – možnosti 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.“ I proto by nemělo docházet 
k osekávání práv, které navrhovaná úprava představuje a omezování 
možností dotčených osob svá práva uplatňovat.  

Požaduji proto zachování možnosti opravných prostředků v rámci 
správního řízení a přiznání odkladného účinku žaloby v rámci 
soudního přezkumu rozhodnutí.  

problémům s určováním místní příslušnosti krajských 
soudů. Dalším důvodem je, že půjde o velmi rozsáhlé 
a komplexní záměry, které se vyskytují v jednotkách 
případů ročně a u nichž jsou dotčena základní práva 
celé řady osob, jímž musí být zaručena rychlá a 
efektivní ochrana. Rovněž tak je zde dán výjimečný 
zájem na tom, aby v tomto případě bylo co možná 
nejdříve postaveno na jisto, zda a za jakých podmínek 
je či není možné záměr realizovat. 

Trvá rozpor. 

 

7 MLP A 

K bodu 3.4.2 a 3.4.3 – zákonná stavební uzávěra 

Zákonná stavební uzávěra od okamžiku zveřejnění záměru navrhovaná 
v bodě 3.4.2 může trvat až 4 roky, kdy je vlastníku pozemku (či osobě, které 
náleží práva k pozemku) efektivně bráněno ve výkonu jeho práv. Toto 
omezení je ještě větším zásahem ve spojení s bodem 3.4.3, který navrhuje 
možnost stavební uzávěry v délce dalších 2 – 4 let ještě před samotným 
zveřejněním záměru. Tato doba v součtu (až 8 let) představuje podstatné 
omezení práv k pozemku. Návrh zároveň počítá pouze s kompenzací, pokud 
jsou vlastníci omezeni déle než 4 roky, což je samo o sobě vzhledem 
k rozsahu zásahu do práv nedostatečné. Právo po uplynutí 4 let požadovat, 
aby stát dotčené pozemky vykoupil, je podivná formulace oxymóronu práva 
na vyvlastnění.  

Požaduji zkrátit dobu zákonné stavební uzávěry na dobu 

Vysvětleno: Cílem stavební uzávěry je obdobně jako 
v jiných případech využití daného institutu, zajistit 
využitelnost území.  

Návrh VZZ vychází z právní úpravy v SRN, kde je užita 
délka 4 let pro stavební uzávěru a kde tato právní 
úprava je zavedena několik desetiletí a je zcela 
funkční. Není tedy důvodné tuto lhůtu zkracovat. 

Trvá rozpor. 
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nepřesahující 2 roky a poskytovat v souladu s čl. 11 odst. 4 Listiny 
kompenzaci za každé omezení vlastnického práva.  

8 MLP A 

K bodu 3.4.6 omezení práv povinností strpět přípravné práce 

Nepřijatelná je navrhovaná úprava finanční kompenzace v podobě, v jaké je 
ve věcném záměru popsána. Věcný záměr počítá pouze s náhradou případně 
vzniklé škody. Jedná se však o intenzivní zásah do vlastnických práv (v rámci 
čl. 11 odst. 4 Listiny), za které náleží náhrada, přičemž vznik škody by měl 
být pouze jedním z kritérií pro určení výše náhrady. Vzhledem k rozsahu 
omezení práv by se mělo jednat kromě náhrady škody též o plnohodnotnou 
kompenzaci omezení vlastnického práva, včetně možnosti návratu v původní 
stav, pokud záměr není uskutečněn. 

Požaduji proto náhradu přiznávat za jakékoliv omezené vyvstávající 
z povinnosti strpět přípravné práce. Dále požaduji přesněji 
definovat pojem přípravné fáze, s ohledem na potřebu konkretizace 
v případě zásahu do základních práv a svobod občanů.  

Vysvětleno a částečně akceptováno: Tato úprava 
vychází ze zcela totožných principů, jak jsou dnes 
stanoveny v energetickém zákoně nebo zákoně o 
vodovodech a kanalizacích. Není zde tedy důvod pro 
odlišnou úpravu oproti těmto zákonům. Uvedení 
v původní stav se předpokládá a bude do VZZ 
výslovně doplněn. 

Trvá rozpor. 

 

9 MLP A 

K bodu 3.4.7 Lhůta 2 týdnu pro podávání námitek 

Navrhovaná lhůta pro podávání námitek je neúměrně krátká. Není způsobilá 
zajistit efektivní účast dotčených subjektů. Okruh dotčené veřejnosti přitom 
není zahrnut v šíři požadované Aarhuskou úmluvou. 

Požaduji proto lhůtu prodloužit nejméně na 30 dní. Dále požaduji, 
aby okruh subjektů, které se mohou k záměru vyjádřit, zahrnoval i 
dotčenou veřejnost v celé šíři vymezené dle Aarhuské úmluvy.  

Vysvětleno: Délka lhůty pro podání námitek vychází 
z právní úpravy v SRN a MLP neuvádí jediný konkrétní 
argument, proč je tato lhůta nedostatečná, když je 
taková délka lhůty k podání opravného prostředku 
v českém právním řádu, a to dokonce i v rámci 
mnohem složitějších a závažnějších soudních řízení 
zcela běžná, a nutno dodat, že v mnoha případech je 
stanovena i lhůta výrazně kratší (např. lhůta 8 dnů 
k podání odporu proti trestnímu příkazu dle trestního 
řádu atd.). 

Trvá rozpor. 

 

10 MLP A 

K bodu 3.4.11 K zavedení nového institutu tzv. předběžného 
uvedení v držbu: 

Jedná se o zcela nesystémový a nevyvážený zásah do vlastnického práva 
resp. do stávající koncepce vyvlastnění. Celá koncepce souvisí s výše 
komentovaným navrhovaným řešením (k části 3.4), že rozhodnutí o povolení 
stavby bude závazným stanoviskem s ohledem na prokazování veřejného 
zájmu ve vyvlastňovacím řízení. Tuto roli však rozhodnutí nemůže hrát, 

Vysvětleno: Předběžné uvedení v držbu je zvláštním 
druhem vyvlastňovacího řízení, které je možné pouze 
za výjimečných a přesně stanovených podmínek a 
současně výlučně za náhradu. Přichází do úvahy 
výlučně tehdy, pokud již zde je rozhodnutí o 
vyvlastnění a chybí pouze rozhodnutí o stanovení výše 
náhrady a navíc pouze za podmínky, že s realizací 
záměru je nutné na daném pozemku (nemovité věci) 
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pokud zjišťování veřejného zájmu není předmětem řízení. Proto ani nelze 
zavádět tzv. předběžné uvedení v držbu, neboť to je omezením vlastnického 
práva a to lze pouze na základě zákona, ve veřejném zájmu a za náhradu. 
V tomto případě nebude splněna ani podmínka zjištění veřejného zájmu ani 
podmínka náhrady. Dalším závažným problémem navrhovaného řešení je 
nerespektování koncepce držby v občanském zákoníku (zákon č. 89/2012 
Sb., srov. § 987 a násl.), neboť držet lze právo nikoli věc. V tomto případě je 
předmětem držby věcné právo k cizímu pozemku. Jedná se tedy zcela 
nepochybně o omezení vlastnického práva k cizímu pozemku, což lze 
v daném případě pouze na základě vyvlastňovacího řízení. Proti rozhodnutí o 
předběžném uvedení v držbu je možné podat správní žalobu, ta ovšem dle 
věcného záměru nebude mít odkladný účinek a ve vztahu k ochraně práv 
vlastníka se jedná o zcela bezzubý institut. Nejedná se o soudní přezkum 
v plné míře, jak o něm hovoří věcný záměr. Ochrana vyvlastňovaného je tak 
velice nedostatečná, jelikož o konkrétních zárukách věcný záměr nehovoří, 
pouze odkazuje na soudní přezkum bez odkladného účinku.  

Dále je třeba upozornit na možné snížení míry nestrannosti rozhodujícího 
orgánu v případě, že toto speciální vyvlastňovací řízení bude provádět 
speciální orgán (Ministerstvo dopravy), tedy tentýž orgán, který rozhodl o 
povolení liniové stavby. Tentýž orgán navíc bude součástí rezortu, jenž se 
bude zásadním způsobem podílet na vymezení Plánu potřeb a k němuž má 
zároveň úzký vztah i přepokládaný investor jednotlivých staveb. Proto tato 
úprava může vzbuzovat pochybnost o nestrannosti tohoto procesu.  

Argument, že již tak jsou pozemky dotčeny rozhodnutím o povolení liniové 
stavby, které představuje závazný právní názor pro vyvlastňovací úřad, jenž 
musí být následně promítnut do rozhodování o vyvlastnění, je opět pouze 
konstrukce věcného záměru zákona, přičemž závaznost tohoto právního 
názoru je přinejmenším sporná.  

Požaduji proto uvedený bod vypustit. Dále k prokazování veřejného 
zájmu pro vyvlastňovací řízení rozhodnutím o povolení liniové 
stavby opakuji znovu obecnou připomínku k části 3.4, tedy že 
rozhodnutí o povolení liniové stavby by ve vztahu k vyvlastnění 
konkrétních pozemků nemělo představovat závazný právní názor 
pro vyvlastňovací úřad, který musí být následně promítnut do 
rozhodnutí o vyvlastnění. Požaduji opět veřejný zájem na 
vyvlastnění nadále zjišťovat přímo v jednotlivém vyvlastňovacím 
řízení. 

nutné započíst bez zbytečného odkladu, jinak hrozí 
stavebníkovi vznik prodlení a zbytečných nákladů. 
Řádnost, poctivost a pravost držby bude v daném 
případě pochopitelně založena správním rozhodnutím 
o předběžném uvedení v držbu, stejně jako je tomu 
v případě rozhodnutí o vyvlastnění. 

Připomínka ohledně možného snížení míry 
nestrannosti rozhodujícího orgánu v případě, že toto 
speciální vyvlastňovací řízení bude provádět speciální 
orgán (Ministerstvo dopravy) je čistě spekulativní. 

Trvá rozpor. 
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11 MLP A 

Ke zhodnocení korupčních rizik 

Materiál se zaměřuje na regulaci právních vztahů s nemalými korupčními 
riziky, například územní plánování, proces EIA, povolovací proces, 
vyvlastňování atd. Zhodnocení korupčních rizik uvedené v části B., kapitola 6 
(str. 71) nelze s ohledem na potenciál vzniku korupčních rizik v předmětné 
oblasti považovat za dostačující. Zhodnocení korupčních rizik musí dostát 
požadavkům uvedeným v Metodice CIA, která je zveřejněna na webových 
stránkách www.korupce.cz.  

Požaduji toto hodnocení v návrhu dopracovat. 

Vysvětleno: Tuto povinnost nelze dovodit z žádné 
právní normy vztahující se k tvorbě právních předpisů. 
Navíc nelze souhlasit s tím, že se jedná o regulaci 
právních vztahů s nemalými korupčními riziky, když o 
povolování dopravních staveb rozhodují státní orgány 
na základě žádostí podaných státem zřízených a 
ovládaných investorských organizací (ŘSD a SŽDC). 

Trvá rozpor. 

 

 

 

Přip. 
č. 

Připomínkové 
místo 

Zásadní 
A/N 

Připomínka Vypořádání 

1 Ministerstvo 
financí (MF) N 

1. Předložený materiál je návrhem na řešení neuspokojivé situace při 
přípravě a povolování liniových dopravních staveb, především jejich 
neúměrného protahování. 

V zájmu urychlení schvalovacího procesu se navrhují významné změny v 
právní úpravě tohoto procesu. Nový zákon by měl být v tomto ohledu zvláštní 
úpravou (lex specialis) ve vztahu k obecné úpravě stavebního řízení. Z 
předloženého návrhu není ovšem zřejmé, zda je příprava tohoto zákona 
koordinována s novelizací stavebního zákona. 

Lze se přiklonit ke koncepci jednoho centralizovaného schvalovacího místa 
(specializovaného stavebního úřadu) pro liniové dopravní stavby, a to v 
zájmu kvalifikovaného výkonu této správní činnosti a jejího zpružnění. Není 
ale v této souvislosti správné jinak místně příslušné stavební úřady zcela 
marginalizovat v jejich podílu na rozhodovací činnosti (odsoudit je pouze do 
role „pošťáka“). Negativní působení místních zájmů je správné potlačovat, 
ale k názoru místních stavebních úřadů by mělo být přihlédnuto. 

Zavedení jednotného povolení i v této správní agendě považujeme za 
správnou cestu. Hypertrofie pojmů - „integrované povolení“, „integrované 
rozhodnutí“, „integrované stavební povolení“ je ale zbytečná.  Doporučujeme 

Vysvětleno a akceptováno: Koordinace s přípravou 
novely stavebního zákona probíhá v rámci možností, 
které vyplývají z rozpracovanosti obou legislativních 
návrhů. 

Tato skutečnost je odůvodněna samotným smyslem a 
účelem navrhovaného zákona, který se vztahuje na 
liniové dopravní stavby nadregionálního charakteru a 
celostátního či mezistátního významu, u nichž je 
nutné, aby proces jejich realizace byl veden jedním 
celostátním stavebním úřadem. Zavedení závazných 
stanovisek obecných stavebních úřadů, které nechrání 
žádné zvláštní veřejné zájmy (na rozdíl od tzv. 
složkových orgánů, které budou závazná stanoviska 
vydávat) by tento smysl a účel zcela popřelo. Navíc, 
již dnes existují speciální stavební úřady na úrovni 
ústředních orgánů státní správy, takže nejde o žádný 
přelom v právní úpravě. 

VZZ pracuje s pojmem „Rozhodnutí o povolení liniové 
dopravní stavby“. 
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vycházet z jednotného pojmu např. „jednotné povolení“. 

Doba platnosti povolení liniové dopravní stavby by měla být 5 let, což je doba 
dostatečné dlouhá pro získání potřebných majetkových práv. Je nutno brát v 
úvahu i jiné zájmy než pouze zájem investora. Desetiletá blokace území by 
mohla v tomto směru být na úkor jiných oprávněných zájmů. 

Navrhuje se řízení zjednodušit přechodem na jednoinstanční řízení ve správní 
fázi a jednoinstanční řízení v případné soudní fázi. Považujeme za potřebné, 
materiál doplnit o rozbor kompatibility tohoto řešení s principy spravedlivého 
procesu (čl. 13 Evropské úmluvy o lidských právech). 

Pochybnost o účelnosti vyvolává zařazení zmínky o atomovém zákoně v 
rámci jednotného řízení, neboť není zřejmá spojitost problematiky 
upravované atomovým zákonem s problematikou liniových dopravních 
staveb. Toto by mělo být vypuštěno. 

Navrhuje se zákonem upravit „plán potřeb“ jako nový institut českého 
právního řádu, přičemž se předpokládá, že bude přílohou zákona. Dáváme do 
úvahy, zda takové řešení bude praktické. Legislativní pravidla vlády sice 
takové řešení nevylučují, ale je vhodné rozlišit přílohy technického charakteru 
(plány, mapy, grafy apod.) od příloh normativního (textového) charakteru. 
Normativní obsah zamýšlených příloh by bylo vhodnější upravit v podzákonné 
normě, např. nařízení vlády. Je totiž nutné mít stále na paměti, že příloha 
zákona je součástí zákona a jakákoliv byť nepodstatná změna by znamenala 
změnu celého zákona v rámci běžného zákonodárného procesu. Změny 
podzákonných norem jsou z tohoto hlediska flexibilnější. 

Doba platnosti povolení vychází z německé právní 
úpravy, kde je tato doba legislativně upravena již 
dlouhou dobu a funkčně osvědčena. Zohledňuje 
zejména délku realizace liniových dopravních staveb 
nadregionálního charakteru. 

VZZ se vyrovnává s judikaturou ÚS (která navazuje a 
respektuje EÚLP a judikaturu ESLP) k otázce 
dvouinstančnosti řízení. 

Atomový zákon je v textu uveden pouze ke zvážení. 
VZZ bude upraven v tom směru, že atomový zákon 
bude odstraněn. 

Právně formálně lze Plán potřeb měnit tak, jako 
jakýkoli jiný zákon. S ohledem na jeho strategický 
charakter je však potřeba náhlé změny výrazně 
nepravděpodobná (v SRN není zpravidla Plán potřeb 
aktualizován ani v předpokládané 5-leté lhůtě, ale 
např. nyní teprve po 13 letech). VZZ počítá s tím, že 
lze realizovat i záměry v Plánu potřeb neuvedené (viz 
shora) či uvedené v jiné podobě, bude-li to 
dostatečně odůvodněno, aktualizace Plánu potřeb 
v tomto směru náhle potřebná není. 

2 MF N 

2. Pokud má připravovaný Zákon o liniových dopravních stavbách 
zefektivnit proces povolovacího řízení, je potřeba, aby primárně dbal na 
ekonomickou výhodnost jednotlivých řešení a na eliminaci negativních 
dopadů staveb na obyvatelstvo.  

Bylo by žádoucí, aby Zákon o liniových dopravních stavbách obsahoval 
ustanovení, které určuje, kdo je v daném případě dotčeným subjektem. 
Zamezilo by se „zdržování“ procesu ze strany subjektů, které např. nemají 
vazbu na dané území a hájí jiné zájmy, než ty, které vedou k hospodárnému 
a pro dané území výhodnému řešení. 

Akceptováno: VZZ počítá s tím, že zákon bude 
obsahovat ustanovení, které vymezí okruh dotčených 
subjektů. 
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Přip. 
č. 

Připomínkové 
místo 

Zásadní 
A/N 

Připomínka Vypořádání 

1 Jihočeský kraj N 

Jihočeský kraj vítá jakékoliv aktivity směřující k urychlení výstavby dopravní 
infrastruktury na území České republiky, mezi kterými by mohlo být i 
předložení věcného záměru zákona o liniových stavbách. 

Obecně si však dovolujeme upozornit na skutečnost, že předložený 

zákon je nesystémový – vylučuje jednu část záměrů v území – stavby 
dopravní infrastruktury z projednávání a tím znemožňuje účinnou koordinaci 
zájmů v území v procesu územního plánování.  

Dále dle našeho názoru časový harmonogram jednotlivých fází přípravy 
liniové stavby neodpovídá skutečnosti – již dnes je možno stavbu povolit na 
podkladě nadřazeného dokumentu (Zásad územního rozvoje), aniž by bylo 
nutno čekat na změny územních plánů obcí a tím podstatně zrychlit přípravu 
stavby. Podle § 18 odst. 5 stavebního zákona pak lze umisťovat stavby 
dopravní infrastruktury v území, pokud to územní plán přímo nevylučuje, 
přičemž u nově pořizované územně plánovací dokumentace by k zákazu 
umisťovat stavby dopravní infrastruktury nadmístního významu (tj. stavby, 
jichž se věcný záměr zákona týká) nemělo docházet – jednalo by se o rozpor 
s Politikou územního rozvoje ČR).   

Podstatné zrychlení a změnu procesu povolování liniových staveb pak přinese 
novela stavebního zákona, jejíž paragrafové znění bude v dohledné době 
připraveno a jejíž předložení se předpokládá cca o 1 rok dříve, než předložení 
zákona o liniových stavbách. Lze tedy očekávat, že požadovaného zrychlení 
procesu povolování dopravních staveb bude řešeno přímo ve stavebním 
zákoně, není tedy účelné a hospodárné řešit souběžně 2 předpisy, jejichž 
výsledkem bude totéž – urychlení procesu povolování staveb. 

Vzato na vědomí a vysvětleno: Jedná se o nový 
přístup k dlouholetému chronickému problému, 
který vyžadoval inovativní řešení po té, co dílčí 
novelizace nepřinesly řešení problému. Vychází se 
z právní úpravy zejména SRN, jejíž principy nejsou 
vzdáleny zásadám, na kterých stojí český právní 
řád, a která znamenala zásadní příspěvek k rozvoji 
infrastruktury v této zemi. Provázanost se stavebním 
zákonem bude zajištěna. 

2 Jihočeský kraj A 

Zásadní připomínkou k předloženému návrhu je řešení oblasti spolupráce 
orgánů  územní samosprávy  se speciálním stavebním úřadem.  

V části D II, varianta č.3 je uvedeno „předpokládá se součinnost správních 
úřadů územních samosprávných celků v řízení o rozhodnutí o povolení liniové 
stavby (při vyvěšování záměrů na úředních deskách v místech navrhovaných 
liniových staveb, při provádění ústních jednání a shromažďování námitek 
účastníků a připomínek od veřejnosti). Orgán územní samosprávy by měl 
vydat stanovisko k projednaným námitkám a připomínkám a postoupit je 

Vysvětleno a částečně akceptováno: cílem předlohy 
je využít místně specifické expertizy odborného 
zázemí územní samosprávy a centralizovat pouze 
úkony, které to vzhledem k účelu předlohy vyžadují. 
Konkrétní způsob spolupráce bude nastaven tak, 
aby zapojení územní samosprávy bylo efektivní. 
Vyjádření obecných stavebních úřadů bude mít 
doporučující charakter. 
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Ministerstvu dopravy a to včetně záměru, stanovisek orgánů, stanovisek 
sdružení a nevyřízených námitek“. 

Zastáváme jednoznačný názor, že námitkami a připomínkami, jejich 
posouzením a vyhodnocením se má zabývat orgán, který vede řízení. Ten je 
seznámen s celým záměrem a disponuje veškerými souvisejícími podklady. 

Nelze vést ústní jednání a kvalifikovaně se vyjádřit k námitkám, podat k nim 
stanovisko pro další vedení řízení, bez potřebné dokumentace a souvisejících 
podkladů. 

S takovou formou spolupráce nemůžeme souhlasit. 

Trvá rozpor. 

 

Přip. 
č. 

Připomínkové 
místo 

Zásadní 
A/N 

Připomínka Vypořádání 

1 Kraj Vysočina N Považujeme za vhodné z hlediska obdobných principů, tj. zjednodušení státní 
správy, přehodnotit povolovací činnost i pro silnice II. a III. třídy. Vzato na vědomí. 

 

 

Přip. 
č. 

Připomínkové 
místo 

Zásadní 
A/N 

Připomínka Vypořádání 

1 Královéhradecký 
kraj N 

Dle našeho názoru je třeba zohlednit, že v současné době je projednávána 
změna 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 předpisů (dále jen „zákon EIA“). Její 
definitivní podoba, přestože by měla být účinná od 1.1.2015, není známa, ale 
z dostupných informací je zřejmé, že přinese zásadní procesní změny. 
Následně v roce 2016 by měl zákon EIA projít ještě další zásadní změnou, 
zejména ve vztahu ke stavebnímu zákonu. Velmi problematické tedy bude 
uvedení jakýchkoliv nových právních předpisů do souladu se stávající 
složkovou legislativou v oblasti životního prostředí a stavebního zákona.  

Vzato na vědomí: bude zajištěn soulad se související 
legislativou. Musí však být plněn Legislativní plán 
vlády. 
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Přip. 
č. 

Připomínkové 
místo 

Zásadní 
A/N 

Připomínka Vypořádání 

1 Středočeský kraj A 
Příprava nového zákona o liniových dopravních stavbách se jeví jako 
nesystematická v době, kdy je připravována novela stavebního zákona, 
jejímž hlavním cílem je jedno rozhodnutí, zvýšení závaznosti Politiky 
územního rozvoje ČR pro veřejně prospěšné stavby dopravní infrastruktury. 

Vzato na vědomí a vysvětleno: Jedná se o nový 
přístup k dlouholetému chronickému problému, který 
vyžadoval inovativní řešení po té, co dílčí novelizace 
nepřinesly řešení problému. Vychází se z právní 
úpravy zejména SRN, jejíž principy nejsou vzdáleny 
zásadám, na kterých stojí český právní řád, a která 
znamenala zásadní příspěvek k rozvoji infrastruktury v 
této zemi. Provázanost se stavebním zákonem bude 
zajištěna – koordinace obou věcných záměrů je 
prováděna v maximální možné míře s ohledem na 
aktuální stav legislativních prací na obou věcných 
záměrech a rovněž s ohledem na legislativní úkoly 
uložené Legislativním plánem vlády, který ukládá 
samostatně přípravu obou těchto věcných záměrů v 
určitých přesně daných termínech. 

Trvá rozpor. 

2 Středočeský kraj N 

Obecná připomínka Středočeského kraje uplatněná k návrhu věcného záměru 
tohoto zákona spočívá v tom, že v posledních letech dochází k neustálému 
oslabování pozic orgánů veřejné správy, které hájí zájmy ochrany životního 
prostředí.  

Proto bychom si velmi přáli, aby při přípravě předmětného zákona nebylo 
akcentováno pouze urychlení povolovacího procesu, ale aby byl kladen důraz 
také na ochranu přírody a krajiny. Snaha o zjednodušení a urychlení 
povolovacího procesu by v žádném případě neměla být na úkor ochrany 
přírody a krajiny, jejíž hodnoty jsou nezpochybnitelné a trvalé a jejich 
zachování je veřejným zájmem. 

Doporučujeme, aby na tuto obecnou připomínku byl v legislativním procesu 
brán stálý zřetel.  

Vzato na vědomí. 
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Přip. 
č. 

Připomínkové 
místo 

Zásadní 
A/N 

Připomínka Vypořádání 

1 Pardubický kraj A 

1. Věcný záměr zákona o liniových dopravních stavbách zcela mění 
koordinované postupy stanovené pro umísťování a povolování staveb 
stavebním zákonem v součinnosti se správním řádem. Navržené řešení 
je v rozporu s připravovanou novelou stavebního zákona, která je 
pořizována za účelem zjednodušení a zrychlení povolovacích řízení. Plán 
potřeb může být užitečným koncepčním materiálem pro přípravu 
dopravních staveb, ale nemůže být závazný pro pořizování a vydávání 
zásad územního rozvoje, územních plánů, regulačních plánů a pro 
rozhodování v území, neboť nezajišťuje koordinaci všech záměrů 
v území tak, jak je to ošetřeno stavebním zákonem. 

Vzato na vědomí a vysvětleno: Jedná se o nový 
přístup k dlouholetému chronickému problému, který 
vyžadoval inovativní řešení po té, co dílčí novelizace 
nepřinesly řešení problému. Vychází se z právní 
úpravy zejména SRN, jejíž principy nejsou vzdáleny 
zásadám, na kterých stojí český právní řád, a která 
znamenala zásadní příspěvek k rozvoji infrastruktury 
v této zemi. Provázanost se stavebním zákonem bude 
zajištěna – koordinace obou věcných záměrů je 
prováděna v maximální možné míře s ohledem na 
aktuální stav legislativních prací na obou věcných 
záměrech a rovněž s ohledem na legislativní úkoly 
uložené Legislativním plánem vlády, který ukládá 
samostatně přípravu obou těchto věcných záměrů v 
určitých přesně daných termínech. 

Vypořádáno. 

2 Pardubický kraj A 

2. A) Vyšší závaznost Politiky územního rozvoje či jiného 
dokumentu s plánovanými trasami liniových dopravních staveb: 

Navrhujeme variantu č. 1 – PÚR zůstane koncepčním dokumentem 
s doporučením prověření možnosti umístění stavby na základě PÚR. Za 
možnou považujeme i variantu č. 2 s podvariantou 2.2 – Plán potřeb 
bude novým dokumentem vedle PÚR, jehož aktualizace bude prováděna 
v pravidelných předem stanovených lhůtách. 

Vzato na vědomí. 

Vypořádáno. 

3 Pardubický kraj A 
3. B) Problémy v územním plánování: 

Navrhujeme variantu č. 1 – ponechání stávajícího stavu a řešením 
problémů v novele stavebního zákona. 

Vzato na vědomí. 

Vypořádáno. 

 Pardubický kraj A 
4. C) Proces EIA: 

Navrhujeme variantu č. 2 – změna procesu EIA v souladu s navrhovanou 
novelou zákona č. 100/2001 Sb. 

Akceptováno. 

Vypořádáno. 
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 Pardubický kraj A 
5. D.I) Změny v povolovacím procesu: 

Navrhujeme variantu č. 2, podvariantu 2.2 – Integrované jednostupňové 
řízení.  

Akceptováno. 

Vypořádáno. 

 Pardubický kraj A 

6. D.II) Centralizace a úroveň povolovacího řízení: 

Navrhujeme variantu č. 1 s využitím připravované novely stavebního 
zákona, podle které by řízení vedly obecné stavební úřady na obcích 
s rozšířenou působností. 

Vysvětleno: Takové řešení je v přímém rozporu se 
smyslem a účelem zákona navrhovaného ve VZ.  

Vypořádáno. 

 Pardubický kraj A 
7. D.III) Komunikace s dotčenými orgány: 

Navrhujeme variantu č. 1. 

Vzato na vědomí. 

Vypořádáno. 

 Pardubický kraj A 
8. E) Proces vyvlastňování: 

Navrhujeme variantu č. 1. 

Vzato na vědomí. 

Vypořádáno. 

 Pardubický kraj A 
9. F) Oblast ochrany proti správnímu rozhodnutí: 

Navrhujeme variantu č. 1 . 

Vzato na vědomí. 

Vypořádáno. 

 Pardubický kraj A 
10. G) Další návrhy a opatření: 

Navrhujeme variantu č. 2, podvariantu 2.1 – prodloužení lhůty platnosti 
povolení. 

Vzato na vědomí. 

Vypořádáno. 

 

Přip. 
č. 

Připomínkové 
místo 

Zásadní 
A/N 

Připomínka Vypořádání 

1 Svaz měst a obcí 
ČR (SMOČR) A 

Obecné připomínky: 

Svaz měst a obcí vítá snahu Ministerstva dopravy ve snaze nalezení účinného 
instrumentu na urychlení výstavby klíčových staveb dopravní infrastruktury 
v rámci České republiky, což může mít pozitivní dopad na hospodářský rozvoj 
regionů i samotných samospráv. Vedle toho bychom chtěli upozornit na 
přihlížení k názorům samospráv při prosazování projektů staveb dopravní 

Vysvětleno: Záměr se soustředí na vybrané 
strategické liniové dopravní stavby. Vodní a letecká 
doprava byly pro jejich specifika vyňaty. Úzké 
vymezení předmětu právní úpravy je zcela 
odůvodněno výrazně specifickým charakterem těchto 
liniových dopravních staveb (zejména jejich 
nadregionální charakter, celostátní či mezistátní 
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infrastruktury.  

Zákon myslí z hlediska dopravní infrastruktury pouze na silniční a železniční 
projekty dopravní infrastruktury, což z hlediska četnosti výstavby je logické. 
Nicméně vedle toho existují i další segmenty dopravy, které rovněž potřebují 
nezbytnou infrastrukturu, na to však zákon nepamatuje – jedná se o vodní a 
leteckou dopravu. Dalším aspektem dopravy, na který věcný návrh zákona 
nemyslí je doprava potrubní, tedy výstavba ropovodů a plynovodů. Současná 
geopolitická situace nasvědčuje, že takovéto stavby mohou mít i více 
strategický význam než silnice.  

Z návrhu je jasná inspirace německou právní úpravou, nicméně v dokumentu 
chybí zmínka o tom, jak je věc řešena v jiných státech Evropské unie. 

význam, ekonomický význam), jejichž realizace 
vykazuje technické i právní specifika. V okolních 
státech (Německo, Rakousko) je právní úprava 
dokonce rozdrobena ještě více, a to již po dobu 
přibližně padesáti let, za kterou byla již prokázána její 
funkčnost. 

Vypořádáno. 

2 SMOČR A 

Vyjádření k navrhovaným variantám: 

A: Vyšší závaznost PUR či jiného dokumentu s plánovanými trasami 

Zásadní dopravní infrastruktura si jistě žádá významné místo v koncepčním 
dokumentu, kterým by Plán potřeb měl být. Důležitá je ovšem provázanost 
na další strategické dokumenty jako např. Dopravní sektorové strategie 
apod. Podvarianta č. 2, tedy samostatný dokument se jeví jako flexibilnější 
ale na druhou stranu nákladnější. Z našeho pohledu je důležitá závaznost 
dokumentu pro tvorbu zásad územního rozvoje, územních plán a regulačních 
plánů. Důležitá je ochrana již v současné době vymezených koridorů staveb. 
Otázkou zůstává obsah Plánu potřeb z hlediska podrobnosti. Nízká míra 
podrobnosti může vyvolat pozdější problémy při projednávání, naopak 
vysoká míra podrobnosti bude znamenat větší pracnost dokumentu. Vyšší 
míra podrobnosti může rovněž odbourat řadu negativních emocí, které 
s sebou pouhý nástřel může přinést. Nicméně obsahem by měla být jak 
textová část, tak i mapové zachycení koridorů. Co se týče aktualizace Plánu 
potřeb je nutné nalézt rozumný kompromis, tudíž aktualizace v pravidelných 
intervalech musí být doplněna nějakým způsobem o výjimky, tak aby 
v případě potřeb mohl být Plán potřeb aktualizován a nedošlo k celému 
zaseknutí procesu stavby až do doby řádné aktualizace. Jedná se např. o 
změnu trasy důsledku geologického průzkumu apod.  

Vzato na vědomí: Provázanost bude zajištěna. Míra 
detailu Plánu potřeb byla stanovena právě s ohledem 
na vyvážení potřeby konkrétnosti při zanechání 
prostoru pro správní řízení. Plán potřeb bude jedním z 
podkladů územního plánování a dojde navíc k 
provazbě na financování dopravní infrastruktury. 

Právně formálně lze Plán potřeb měnit tak, jako 
jakýkoli jiný zákon. S ohledem na jeho strategický 
charakter je však potřeba náhlé změny výrazně 
nepravděpodobná (v SRN není zpravidla Plán potřeb 
aktualizován ani v předpokládané 5-leté lhůtě, ale 
např. nyní teprve po 13 letech). VZZ počítá s tím, že 
lze realizovat i záměry v Plánu potřeb neuvedené (viz 
shora) či uvedené v jiné podobě, bude-li to 
dostatečně odůvodněno, aktualizace Plánu potřeb v 
tomto směru náhle potřebná není. Lhůta 5 let je navíc 
lhůtou zjevně pořádkovou, k aktualizaci proto lze 
přistoupit i dříve. 

Vypořádáno. 

3 SMOČR A 

B: Problémy v oblasti územního plánování  

Svaz nemůže souhlasit s vytvořením jednostupňové územní dokumentace, 
která by znamenala nemožnost obcí schvalovat vlastní územní plány. 
Nereálnost této varianty vnímá i sám předkladatel. 

Vzato na vědomí. 

Vypořádáno. 
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4 SMOČR A 

D: Změny v povolovacím řízení 

Svaz podporuje integraci povolovacího řízení, to znamená EIA, územní a 
stavební řízení do jednoho procesu. Zároveň z hlediska prioritizace 
komunikací a potenciálního rozvoje je neúčelnější, co možná nejkratší řízení. 
Nicméně i přes to je nutno zachovat možnost vyjádření dotčeného 
samosprávného orgánu.  

Pokud jde o variantu komunikace s dotčenými orgány nejsou připomínky.  

Vzato na vědomí. 

Vypořádáno. 

5 SMOČR A 

G: Další návrhy a opatření    

Bez připomínek až na variantu č.4. 

U varianty č. 4 je nutno pamatovat na určité mezní a specifické případy, tudíž 
na možnost udělení výjimky. Vyvstává zde také otázka, co je myšleno 
pojmem nezbytný. Jedná se například o situace, kdy díky dodatečné 
křižovatce, sjezdu apod. bude zvýšena ochrana životního prostředí v sídlech. 
Příkladem takovéto situace může být napojení průmyslového areálu, díky 
němuž nebude muset tranzitní doprava jezdit skrze obec apod. 

Vzato na vědomí. 

Vypořádáno. 

 

Přip. 
č. 

Připomínkové 
místo 

Zásadní 
A/N 

Připomínka Vypořádání 

1 Liberecký kraj A 

Doporučujeme zacílit úpravy povolovacích procesů u liniových staveb na 
konkrétní slabá místa, nikoliv na celkové proměny celého systému. 
Popisované problémy spojené s vymezováním koridorů v územně plánovací 
dokumentaci (dále jen ÚPD) a následné potřebě se odchýlit od nalezeného 
řešení jsou do určité míry přirozenou součástí tohoto typu procesů. Vždy je 
třeba hledat vyvážený vztah mezi jednoznačností regulace a s ní spojenou 
vyšší právní jistotou oproti méně jednoznačné regulaci spojené s větší 
flexibilitou pro investory, nicméně s vyšším rizikem při konfrontaci se 
soukromými právy. 

Vzato na vědomí a vysvětleno: Jedná se o nový 
přístup k dlouholetému chronickému problému, který 
vyžadoval inovativní řešení po té, co dílčí novelizace 
nepřinesly řešení problému. Vychází se z právní 
úpravy zejména SRN, jejíž principy nejsou vzdáleny 
zásadám, na kterých stojí český právní řád, a která 
znamenala zásadní příspěvek k rozvoji infrastruktury v 
této zemi. Systém se mění pouze dílčím způsobem 
v reakci na neutěšený stav výstavby dotčené 
strategické nadregionální dopravní infrastruktury. 

Připomínka je v rozporu s článkem 5 odst. 6 LPV, je 
příliš obecná. 
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Trvá rozpor. 

2 Liberecký kraj A 

V materiálu navrhované „Trasování“, které by mělo nahradit územně 
plánovací procesy, by se zcela jistě stalo také předmětem návrhů na zrušení, 
tak jak se to stává s ÚPD. Správní soudy již potvrdily, že tzv. opatření obecné 
povahy je definováno materiálně; není třeba, aby tak bylo formálně 
označeno zákonem, stačí, že může zasáhnout do právní sféry soukromých 
osob. „Trasování“ vymezující koridor pro umístění stavby liniové 
infrastruktury bude soudy interpretováno úplně stejně jako vymezování 
koridorů v ÚPD. Navržená celková úprava celého systému by tak přinesla 
pouze náklady a ztráty spojené s transformací systému. 

Vysvětleno: Povaha výsledku Trasování bude výslovně 
stanovena zákonem a bude výslovně stanoveno, že 
není opatřením obecné povahy, avšak, že musí být 
zohledněno žadatelem při podání žádosti. Bude tedy 
stanovena jeho závaznost interní, tj. výslovně jiná, 
než jak je tomu v případě opatření obecné povahy. 
Půjde o jiný institut. 

Trvá rozpor. 

3 Liberecký kraj A 

Navrhujeme, aby se řešení aktuálních obtíží při realizaci veřejné 
infrastruktury hledalo v metodě vymezování koridorů, využívání jejich 
různých forem – „chlupaté“ koridory, šipky, slovní vymezení apod. Využití 
různých alternativních forem řešení ÚPD by odpovídalo míře podrobnosti 
podkladů k jednotlivým záměrům, i aktuálnosti realizace záměru. 
Stabilizovaná a postupně se učící praxe bude nejlépe schopná nalézat 
optimální prostředky regulace. 

Vzato na vědomí a vysvětleno: Tuto funkci bude plnit 
proces Trasování. 

Trvá rozpor. 

4 Liberecký kraj A 

Pro zefektivnění povolovacích procesů je třeba také hledat aktuální 
nedostatky praxe i mimo řízení dle stavebního zákona. Je třeba se zaměřit na 
pozemkovou politiku státu. V samotném předloženém materiálu je zmíněno 
hned u několika projektů zdržení způsobené problémy se získáním pozemků. 
Ministerstvo zemědělství přitom už dlouhá léta není schopno nějak solidně 
dotáhnout proces pořízení nařízení vlády o stanovení rezervy státních 
pozemků pro uskutečňování rozvojových programů státu. Podle ustanovení § 
3 odst. 3 zákona č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně 
některých souvisejících zákonů, platí, že státní pozemkový úřad vytváří 
rezervu státních pozemků vymezených nařízením vlády k uskutečnění 
rozvojových programů státu schválených vládou. S pozemky z rezervy podle 
určení stanoveného nařízením vlády bezúplatně naloží ve prospěch 
ústředních orgánů státní správy, pro které byla rezerva vytvořena. Se solidní 
pozemkovou rezervou, která by umožnila odpovídající směny pozemků, by 
byla jednání s vlastníky pozemků mnohem snazší. Při snaze zahrnout do 
tohoto nařízení i pozemky v koridorech (nikoliv pouze ty s již vydaným 
územním rozhodnutím), však Liberecký kraj opakovaně neuspěl. 

Vzato na vědomí. 

Vypořádáno. 

5 Liberecký kraj A Dalším momentem, kde lze dosáhnout dílčího zlepšení, je fungování 
samotného Ministerstva dopravy jakožto dotčeného orgánu v územně 

Vzato na vědomí. 
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plánovacích procesech. V případě železničních staveb vytrvale uplatňuje 
stanovisko za MD Správa železniční dopravní cesty. V případě staveb silnic je 
to velmi často Ředitelství silnic a dálnic, které k tomu využívá u územních 
plánů absolutně nevhodný a celý proces zdržující institut námitky. Zákon 
přitom jako jediný dotčený orgán vymezuje Ministerstvo dopravy. Popsaný 
neurovnaný stav způsobuje v územně plánovacích procesech další zmatky a 
zdržení. 

Vypořádáno. 

6 Liberecký kraj A 
Celkově hodnotíme rozeslaný návrh za nedostatečně promyšlený, nepřesně 
provázaný na další související právní předpisy a vnitřně rozporný. Komplexní 
úpravu předmětných řízení na základě tohoto materiálu nemůžeme podpořit. 

Vzato na vědomí a vysvětleno: viz č. 1 výše. 

Trvá rozpor. 

 

Přip. 
č. 

Připomínkové 
místo 

Zásadní 
A/N 

Připomínka Vypořádání 

1 NSS  

Z hlediska právního systému České republiky vnímáme jako problematické 
začlenění zamýšlené právní úpravy do systému územního plánování. Právní 
úprava územního plánování obsažená v zákoně č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon) vychází z toho, že jsou 
vytvářeny následující koncepční dokumenty, jejichž funkcí je koordinace 
zájmů v území: (i) politika územního rozvoje konkretizující úkoly pro územní 
plánování na nižších úrovních a vymezující plochy a koridory celostátního a 
mezinárodního významu, (ii) zásady územního rozvoje na úrovni jednotlivých 
krajů prověřující a zpřesňující plochy a koridory vymezené v politice územního 
rozvoje a vymezující plochy a koridory nadmístního významu a (iii) územní 
plány na obecní úrovni konkretizující plochy a koridory vymezené v zásadách 
územního rozvoje a vymezující autonomně plochy a koridory místního 
významu. Zásady územního rozvoje a územní plány jsou jako územně 
plánovací dokumentace vydávány formou opatření obecné povahy a podléhají 
soudnímu přezkumu, politika územního rozvoje je považována za vnitřní 
dokument veřejné správy („internum“) a soudnímu přezkumu nepodléhá. 
Věcný záměr zamýšlí zcela vyjmout liniové stavby (tj. koridory dálnic, 
rychlostních silnic a silnic první třídy a drah celostátních a regionálních) z 
politiky územního rozvoje a územně plánovací dokumentace a tedy i z jejich 
veřejného projednání a soudního přezkumu. Namísto toho má být základní 
vymezení liniových staveb obsaženo v „plánu potřeb“, který bude vydáván 
jakožto příloha k zákonu o liniových stavbách, tedy formou právního předpisu. 

Vzato na vědomí a vypořádáno podrobně níže. 

Pokud jde o přezkoumatelnost výstupu z procesu 
Trasování, není pravdou, že by tento nebyl 
přezkoumatelný vůbec. Je pravdou, že nebude 
přezkoumatelný jako samostatný správní akt, 
protože správním aktem nebude. Avšak, otázka, zda 
byly výsledky Trasování, tzn. především výběr 
nejvhodnější varianty, reflektovány v žádosti o 
povolení liniové dopravní stavby, bude předmětem 
přezkumu v rámci řízeníí o povolení liniové dopravní 
stavby, a proto bude mít výsledek Traosvání 
konkrétní právní důsedlky, protože nerespektování 
jeho výsledků může vést k zamítnutí žádosti o 
povolení liniové dopravní stavby či ke zrušení 
rozhodnutí o povolení ve správním soudnictví.  

Trvá rozpor. 
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Další prověřování a konkretizace se bude dít formou „trasování“ bez 
veřejného projednání a bez formálního výstupu, který by bylo možné soudně 
přezkoumat. 

2 NSS  

Tento záměr pokládáme za nevhodný a nesprávný. Je sice pravdou, že věcný 
záměr počítá s procedurou SEA v rámci přípravy „plánu potřeb“, má-li být 
vydáván formou zákona, nelze zaručit, že bude v legislativním procesu měněn 
prostřednictvím pozměňovacích návrhů bez potřebného vyhodnocení 
správními orgány, které hájí jednotlivé veřejné zájmy, a bez možnosti 
veřejnosti vyjádřit se k takto modifikovanému či zcela nově doplněnému 
plánu určité liniové stavby. Jedná se navíc o nesystémové směšování regulace 
(srov. čl. 8 Úmluva o přístupu k informacím, účasti veřejnosti na rozhodování 
a přístupu k právní ochraně v záležitostech životního prostředí, publ. pod č. 
124/2004 Sb. m. s., dále jen Aarhuská úmluva) a koncepcí (čl. 7 Aarhuské 
úmluvy), jako pojmově odlišných institutů. 

Vysvětleno: Dojde-li v průběhu legislativního procesu 
k jekékoli změně ve znění Pláná potřeb, která bude 
mít v intencích tzv. směrnice EIA, resp. zákona o 
posuzování vlivů na životní prostředí za následek, že 
bude nutné proces SEA provést znovu či jej doplnit, 
bude proces SEA proveden znovu či dojde k jeho 
doplnění. VZZ bude v tomto směru doplněn a toto 
bude stanoveno i v paragrafovém znění zákona 
výslovně. 

Trvá rozpor. 

3 NSS  

Především je třeba zdůraznit, že v případě schválení takové právní úpravy 
dojde k naprosté destrukci celého systému územního plánování v České 
republice popsaného shora. V případě liniových staveb se totiž jedná o 
nejdůležitější záměry, které jsou věcně a místně provázány s řadou dalších 
koridorů a prvků vymezovaných v politice územního rozvoje, respektive 
územně plánovací dokumentaci (např. územní systémy ekologické stability 
včetně biokoridorů, vedení a zařízení elektrizační, plynárenské soustavy a 
soustavy zásobování tepelnou energií, silnice nižších tříd, produktovody, 
soustava vodovodů a kanalizací atd.). Právě tato koordinační role je klíčová 
pro územní plánování jakožto prostředek pro vytváření předpokladů pro 
udržitelný rozvoj území (srov. § 18 stavebního zákona). Tyto cíle a úkoly 
územního plánování jsou přitom implementací řady mezinárodních 
dokumentů, např. Evropská úmluva o krajině, č. 13/2005 Sb. m. s., Charta 
Země, Obnovená strategie EU pro udržitelný rozvoj, kterou přijala Evropská 
rada na zasedání ve dnech 15. a 16. června 2006 (EU SDS) apod. Lze si jen 
stěží představit, že by Politika územního rozvoje, resp. územně plánovací 
dokumentace mohly účinně koordinovat zájmy v území a vytvářet podmínky 
pro udržitelný rozvoj území bez zohlednění zamýšlených koridorů 
nejdůležitější dopravní infrastruktury. Lze si rovněž jen stěží představit, že by 
v rámci projednávání politiky územního rozvoje či zásad územního rozvoje 
bylo možné účinně vyhodnotit vlivy těchto koncepcí na životní prostředí 
včetně kumulativních a synergických vlivů (srov. rozsudek Nejvyššího 
správního soudu čj. 1 Ao 7/2011 ze dne 21. června 2012), aniž by byly vzaty 

Vysvětleno: VZZ výslovně počítá s tím, že plánování 
v oblasti liniových dopravních staveb bude 
koordinováno s celou řadou ústředních a jiných 
orgánů státní správy, jakož i dalších správních 
úřadů, a to se zvláštním zřetelem na koordinaci 
plánování s Ministerstvem pro místní rozvoj. 

V rámci plánování a povolování liniových dopravních 
staveb budou plně v souladu s právními předpisy 
zohledňovány veškeré dotčené veřejné zájmy. 

Zabezpečení koordinace bude navíc efektivně 
zajištěno i pomocí institutu závazných stanovisek 
tzv. složkových orgánů, které budou muset být plně 
reflektována v rámci rozhodnutí o povolení liniové 
dopravní stavby. 

Jak uvádí text VZZ, liniové stavby a liniové dopravní 
stavby zvláště vykazují některá zásadní specifika, jež 
musejí být právním řádem zohledněna, má-li být 
proces jejich výstavby a následného užívání efektivní 
a ekonomicky udržitelný (jejich nadregionální 
charakter, který u jiných staveb dán není, a 
rozhodující ekonomický význam). 

Je nutné si uvědomit, že liniové dopravní stavby 
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v úvahu tyto koridory, které zpravidla výrazně zatěžují životní prostředí. vymezené ve VZZ jsou ve vlastnictví státu a stát nad 
nimi také vykonává státní správu. Je proto logickým 
závěrem, že pokud stát nese plnou odpovědnost za 
tyto stavby, aby bylo současně umožněno, že stát 
bude schopen také řídit jejich plánování a realizaci a 
že tato nebude jako doposud ovládána parciálními a 
často rozpornými zájmy na úrovni obecných 
stavebních úřadů a či na úrovni orgánů územních 
samosprávných celků (zejména při schvalování 
ZÚR), kde není možné efektivně zohlednit zvláštní 
nadregionální charakter těchto staveb.  

Trvá rozpor. 

4 NSS  

Dále je třeba uvést, že věcný záměr takto vytváří dvojí standard ochrany 
práv dotčených osob včetně dotčené veřejnosti ve vztahu ke koncepci silniční 
a železniční infrastruktury, která je jakožto právní předpis (plán potřeb) 
soudně nepřezkoumatelná, a koncepci ostatních záměrů v území, které 
podléhají soudnímu přezkumu v rámci vymezení v územně plánovací 
dokumentaci. Přitom je nutno zdůraznit, že právě plán potřeb se týká záměrů 
regulovaných evropským právem [srov. čl. 3 odst. 2 písm. a) směrnice 
2001/42/ES o posuzování vlivů některých plánů a programů na životní 
prostředí a bod 7 přílohy č. I. směrnice 2011/92/EU o posuzování vlivů 
některých veřejných a soukromých záměrů na životní prostředí]. Ačkoli nelze 
dovozovat, že by právo EU vyžadovalo soudní přezkum koncepcí ve smyslu 
směrnice 2001/42/ES, nelze z hlediska práva EU považovat za možné, pokud 
práva vyplývající z unijního práva (resp. citované směrnice) požívala nižší 
ochrany než srovnatelná práva vyplývající z vnitrostátního práva (typicky 
vymezení záměrů nepodléhajících posuzování vlivů na životní prostředí 
v územně plánovací dokumentaci). To je podle našeho názoru v rozporu 
se zásadami ekvivalence a efektivity ochrany práv vyplývajících z předpisů EU, 
tak jak je formuloval Soudní dvůr [srov. např. rozsudky ze dne 4. července 
2006, Adeneler a další (C-212/04, Sb. rozh. s. I-6057, bod 95); ze dne 12. 
září 2006, Eman a Sevinger (C-300/04, Sb. rozh. s. I-8055, bod 67), a ze dne 
12. května 2011, Trianel Kohlekraftwerk Lünen (C-115/09, Sb. rozh. s. 
I-3673, bod 43]. 

Vysvětleno: Navrhovaný zákon, resp. zavedení Plánu 
potřeb nevytváří dvojí standard ochrany práv 
dotčených osob, protože v tomto ohledu se nijak 
nebude lišit od Politiky územního rozvoje, která není 
v současné době nijak soudně přezkoumatelná. Plán 
potřeb nebude ve vztahu k jednotlivcům záměry 
identifikovat o nic více podrobněji. V tomto směru 
nedochází k žádné změně. Změnou bude pouze to, 
že Plán potřeb nebude mít právně formálně podobu 
usnesení vlády, ale budue mít podobu přílohy 
zákona, tj. zákona. Vešekrá argumentace uvedená 
v připomínce směruje k tomu, že za rozporný 
s právem EU je nutné bez dalšího považovat již dnes 
žaložený stav systému přijímání Politiky územního 
rozvoje (srov. k tomu dále i vypořádání připomínky 
č. 5 ).   

Trvá rozpor. 

5 NSS  
Nesdílíme dále názor, že zamýšlená právní úprava je v souladu 
s judikaturou Ústavního soudu týkající se vymezení projektů ve 
veřejném zájmu zákonem (nálezy sp. zn. Pl. ÚS 55/2000 a Pl. ÚS 12/02). 

Vysvětleno: Domníváme se, že pokud jde o 
srovnávání protiústavnosti zákonů, jež byly 
předmětem nálezů ÚS sp. zn. 24/04  - tzv. jezy na 
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Důvod, pro který Ústavní soud shledal vymezení předmětných projektů 
veřejným zájmem (vzletová dráha Ruzyně, respektive plavební stupně na 
Labi) zákonem za ústavně nekonformní totiž byla především nemožnost 
dosáhnout soudního přezkoumání ze strany vlastníků dotčených nemovitostí. 
Právě proto bylo novým stavebním zákonem vymezení veřejné prospěšnosti 
určitých záměrů svěřeno územně plánovací dokumentaci, která soudně 
přezkoumatelná je. Naproti tomu plán potřeb soudně přezkoumatelný není a 
správní a soudní orgány jsou vymezením veřejné prospěšnosti v plánu potřeb 
vázány, což zakládá možnou protiústavnost takovéto právní konstrukce. To je 
ještě podtrženo tím, že na dotčených nemovitostech (vymezených pouze 
v oznámení o zahájení řízení o povolení liniové stavby vyvěšeném na úřadní 
desce) vzniká zákonné předkupní právo státu a zákonná stavební uzávěra, 
opět bez možnosti soudní ochrany proti takovýmto zásahům do vlastnického 
práva dotčených vlastníků. Vyloučení soudního přezkumu koncepce sítě 
dopravní infrastruktury obsažené v plánu potřeb je rovněž v rozporu 
s nálezem Ústavního soudu ze dne 19. 11. 2008, sp. zn. Pl. ÚS 14/07, v němž 
Ústavní soud dovodil nutnost soudního přezkumu i k územně plánovací 
dokumentaci vydané podle starého stavebního zákona formou obecně 
závazných předpisů. 

Labi a sp. zn. Pl. ÚS 24/08 – přistávací dráha letiště 
Ruzně (nález sp. zn. Pl. ÚS 55/2000 se týkal zákona 
o matrikách a ÚS jej shledal ústavně konformním, 
nález Pl. ÚS 12/02 se týkal zákona o transformaci 
Českých drah), připomínka zcela opomíjí naprostou 
odlišnost v míře detailu, v níž bude záměr v Plánu 
potřeb vymezen oproti zákonům, které Ústavní soud 
shledal protiústavními. Plán potřeb nebude ani 
z povahy svojí obecnosti vůbec způsobilý zasáhnout 
do práv vlastníků pozemků, resp. se v tomto ohledu 
vůbec nic nemění oproti stavu, který je dnes dán 
v rámci Politiky územního rozvoje. Dokonce lze 
konstatovat, že vypuštěním grafické části dojde 
oproti Politice územního rozvoje ještě ke zmenšení 
potenciálu takového dopadu. V logice připomínky 
by muselo být zjevně protiústavní i to, že 
soudně přezkoumatelná není ani Politika 
územního rozvoje, protože jednotlivé záměry 
nebudou v Plánu potřeb vymezeny o nic více 
podrobněji, než jak je tomu v případě Politiky 
územního rozvoje (jakékoli informace, které 
budou v Plánu potřeb uvedeny oproti 
dnešnímu stavu navíc, směřují výlučně dovnitř 
veřejné správy, tj. typicky např. rozdělení 
záměrů na záměry s „naléhavou“ a „další“ 
potřebou nezákládá žádná subjektivní práva 
jednotlivců). 

Nelze opomíjet ani skutečnost, že jádrem 
ústavněprávních „problémů“ zákonů posuzovaných 
v citovaných nálezech byla primárně otázka 
vymezení veřejného zájmu ve vztahu ke konkrétním 
záměrům, tj. nahrazování typicky správní činnosti. 
Nic podobného však v případě Plánu potřeb 
nepřichází do úvahy, když naopak navrhovaný zákon 
výslovně stanoví, že otázka veřejného zájmu bude 
vždy předmětem správního řízení v rámci řízení o 
povolení liniové dopravní stavby. Opět je nutno 
poukázat na skutečnost, že v tomto směru by 
naprosto stejně „ústavně problematickou“ musela 
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být shledána i PÚR a způsob jejího přijímání.  

Navíc, je nutné podotknout, že z hlediska právní 
doktríny a z hlediska jeho povahy je Plán potřeb 
instrumentem tzv. zákonodárného plánování, které 
se v ČR projevuje např. v rámci zákona o státním 
rozpočtu. Domníváme se, že při takto 
generalizujícím pohledu na nálezy ÚS sp. zn. Pl. ÚS 
24/04 a Pl. ÚS 24/08 by mohla být za typicky 
správní činnost považována i příprava a schvalování 
státního rozpočtu.  

Pokud jde o nález Ústavního soudu ze dne 19. 11. 
2008, sp. zn. Pl. ÚS 14/07, zde je znovu nutné 
zopakovat, že míra podorobnosti, v níž bude záměr 
v Plánu potřeb vymezen a z toho vyplývající míra, 
v níž může zasáhnout do práv jednotlivců, je zcela 
jiná, než je míra podrobnosti záměru vymezeného 
v územním plánu, který byl předmětem tohoto 
nálezu. Opět zde platí, že v rámci této logiky je 
nutné bez nejmenších pohyb považovat za opatření 
obecné povahy roněž Politiku územního rozvoje a 
přistupovat k ní se všemi z toho plýnoucími 
důsledky.  

Stavební uzávěra, předkupní právo státu či jakékoli 
jiné přímé zásahy do subjektivních práv jednotlivců 
jsou vázány teprve na individuální řízení o povolení 
liniové dopravní stavby, kde bude zabezpečena 
účast všech dočených subjektů v souladu se stávající 
právní úpravou a účast veřejnosti v souladu 
s připravovanou novelou zákona o posuzování vlivů 
na životní prostředí, tj. ve větší míře, než jak je 
tomu dnes a plně v souladu s evropským právem. 
Plán potřeb žádný z výše uvedených následků 
vyvolávat nemůže a ani nebude. Stejný závěr platí 
rovněž i o procesu Trasování.  

Účast veřejnosti bude v rámci SEA zaručena jak 
v rámci tvorby Plánu potřeb, tak v rámci procesu 
Trasování, a to plně v souladu s tím, jak je či bude 
v důsledku připravované novely z dílny MŽP proces 
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SEA upraven v zákoně o posuzování vlivů na životní 
prostředí. Pokud jde o Trasování, VZZ bude v tomto 
směru také výslovně doplněn.  

Pokud jde o vymezení veřejné prospěšnosti 
v zákoně, toto ze strany Ústavního soudu 
problematickým shledáno nebylo, protože nálezy ÚS 
sp. zn. Pl. ÚS 24/04  - tzv. jezy na Labi a sp. zn. Pl. 
ÚS 24/08 – přistávací dráha letiště Ruzně řešily 
otázku vymezení veřejného zájmu a jeho 
nábvaznosti na vyvlastňovac řízení, nikoli otázku 
vymezení veřejné prospěšnosti, jež takové 
konsekvence ve vtahu k vyvlastňovacímu řízení mít 
nemůže a ani mít nebude. Otázka shledání 
veřejného zájmu bude dle navrhovaného zákona 
výslovně vložena do působnosti správního úřadu, 
který poveden řízení o povolení liniové dopravní 
stavby, nebude tedy předmětem zákona.  

Trvá rozpor. 

6 NSS  

Podle našeho názoru věcný záměr navíc není v souladu s Aarhuskou 
úmluvou, konkrétně s jejím čl. 6 odst. 4 (srov. též čl. 6 odst. 4 směrnice 
2011/92/EU), podle kterého každá strana zajistí účast veřejnosti v počátečním 
stadiu rozhodování, kdy jsou ještě všechny možnosti výběru a alternativ 
otevřeny a kdy účast veřejnosti může být účinná. Věcný záměr naopak 
odsouvá účast veřejnosti a soudní přezkum až do posledního stádia povolení 
záměru, kdy z povahy věci již musí být projednáván zcela konkrétní projekt 
zpracovaný na úrovni projektové dokumentace pro stavební řízení a který 
nemůže vážně počítat s různými variantami trasování. Z variant záměru proto 
zbývá pouze varianta předložená žadatelem a varianta nulová.  

Vysvětleno: Účast veřejnosti bude zabezpečena 
v rámci procesu SEA při tvorbě a schvalování Plánu 
potřeb. Účast veřejnosti bude v rámci procesu SEA 
zabezpečena v rámci procesu Trasování. Účast 
veřejnosti bude zabezpečena v rámci řízení o 
povolení liniové dopravní stavby. Ve všech případech 
bude navíc převzato, či legislativně odkázáno na 
takové vymezení veřejnosti, které je v souladu 
s Aarhuskou úmluvou a s tzv. směrnicí EIA, tj. širší 
vymezení veřejnosti, než s jakým počítá současná 
právní úprava.  

Trvá rozpor. 

7 NSS  

Považujeme konečně za potřebné ohradit se proti zamýšlenému 
nesystémovému zásahu do soudního přezkumu rozhodnutí 
správních orgánů. Věcný záměr počítá (i) s věcnou příslušností Nejvyššího 
správního soudu k soudnímu přezkumu povolení liniové stavby, (ii) se 
stanovením zákonné lhůty 6 měsíců pro rozhodnutí o žalobě proti takovému 
rozhodnutí a (iii) s modifikací kasačního principu zakotvením povinnosti soudu 

Vysvětleno: Vyloučení možnosti podání rozkladu 
vychází je oproti jiným řízením dle jiných zákonů 
odůvodněno tou zásadní odlišností, že v těchto 
případech půjde o velmi rozsáhlé záměry (územně 
rozsáhlé dopravní stavby), které budou zasahovat do 
práv celé řady osob na velké části území, a je proto 
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nezrušit napadené rozhodnutí pro případ procesních vad, které lze odstranit 
vydáním doplňujícího rozhodnutí (v takovém případě je soud povinen uložit 
žalovanému vydat doplňující rozhodnutí ve stanovené lhůtě). Pokud moc 
výkonná a zákonodárná má za to, že soudní ochrana poskytovaná 
jednotlivcům ve správním soudnictví není dostatečně efektivní a včasná, pak 
by především měly být vytvořeny takové materiální a personální podmínky 
v justici, aby takový závadný stav byl odstraněn. Naproti tomu nesystémové 
zavádění zákonných lhůt pro rozhodnutí soudu či stanovování procesních 
odchylek v různých složkových předpisech považujeme za jednoznačně 
negativní jev, který jednak přispívá k „zaplevelování“ právního řádu, kdy 
ustanovení týkající se řízení před soudem jsou roztroušeny v různých věcně 
nesouvisejících předpisech, jednak samotné lhůty mají za následek 
znevýhodnění účastníků v jiných „nezalhůtovaných“ věcech, které jsou 
rozhodovány logicky ve lhůtách delších, aby mohly být přednostně vyřízeny 
věci „zalhůtované“. Není navíc důvodu pro upravení věcné příslušnosti 
Nejvyššího správního soudu k rozhodování o žalobách. I toto považujeme za 
nesystémový krok, který snižuje standard soudní ochrany účastníků (je jim 
odepřen opravný prostředek proti rozhodnutí o žalobě) a zbytečně zatěžuje 
Nejvyšší správní soud, jehož primární funkcí je sjednocování judikatury (§ 12 
odst. 1 soudního řádu správního). Tento negativní účinek je navíc znásoben 
záměrem odstranit opravný prostředek proti rozhodnutí o povolení liniové 
stavby ve správním řízení. Tím je oslaben princip subsidiarity soudního 
přezkumu (§ 5 soudního řádu správního). Spolu se shora uvedeným záměrem 
spočívajícím v částečném zavedení apelačního principu se takto narušuje 
dosavadní systém správního soudnictví, a zároveň se zastřeným způsobem 
zpochybňuje i samotná dělba moci mezi mocí výkonnou, zákonodárnou a 
soudní. Princip dělby moci není plně respektován tam, kde se správní soud 
(zde dokonce Nejvyšší správní soud) staví do pozice řádné odvolací instance 
ve vztahu k orgánům exekutivy. Odstranění opravného prostředku ve 
správním řízení navíc opět zvýší zátěž Nejvyššího správního soudu, neboť 
vzroste počet žalob proti rozhodnutí o povolení liniové stavby podávaných i 
v případech, kdy by náprava mohla být snadno a efektivněji zjednána v rámci 
řízení o odvolání/rozkladu. 

nutné co nejdříve a v rámci efektivního řízení 
postavit najisto, zda a za jakých podmínek je možné 
povolit záměr uvedený v žádosti. Takové řešení je 
tedy jednoznačně ve prospěch účastníků řízení, 
jejichž právní pozice tak bude postavena najisto 
mnohem dřívěji, než jak je tomu dnes a dojde tak 
k výraznému snížení právní nejistoty. Řízení o 
rozkladu má svoje opodstatnění v celé řadě 
odborně, právně i skutkově jednodušších věcí 
s menším počtem účastníků. V případě liniových 
dopravních staveb nadregionálního významu však 
představuje zcela neefektivní prostředek ochrany 
práv účastníků a pouze oddaluje a prodražuje celý 
proces jejich realizace. Navíc v obecných lhůtách 
dnes stanovených pro rozkladové řízení je zcela 
nereálné provést důkladný přezkum takto rozsáhlého 
řízení.  

Příznání odkladného účinku bude možné dle obecné 
právní úpravy na základě návrhu žalobce. 

Princip subsidiarity správního soudnictví je politicko 
právní zásadou, nikoli pozitivně právním principem a 
již vůbec ne ústavně právním principem. Navíc, jde o 
zásadu, z níž existují v odůvodněných případech i 
v českém právním řádu výjimky (např. v případě 
volebních věcí). V daném případě přichází do úvahy 
pouze rozklad. Ten však s ohledem na složitost a 
komplexnost předmětu řízení nemůže zabezpečit 
dostatečně kvalifikovaný správní přezkum a nemůže 
tudíž ani vést k efektivní ochraně práv a právem 
chráněných zájmů účastníků řízení a rovněž ani 
nemůže vést k odbřemenění správních soudů. 
Naopak, vyloučení rozkladu umožní rychlejší a 
účinnější ochranu účastníků řízení ve správním 
soudnictví. 

Stanovení příslušnosti Nejvyššího správního soudu 
v prvním stupni je v tomto případě, po vzoru 
německé právní úpravy, navrhována z důvodu 
nadregionálního charakteru vymezených liniových 
dopravních staveb a jejich klíčového celostátního 
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významu, který není dán u jiného typu staveb, 
případně není dán v takové míře. Důvodem je 
rovněž snaha vyhnout se problémům s určováním 
místní příslušnosti krajských soudů. Dalším důvodem 
je, že půjde o velmi rozsáhlé a komplexní záměry, 
které se vyskytují v jednotkách případů ročně a 
u nichž jsou dotčena základní práva celé řady osob, 
jímž musí být zaručena rychlá a efektivní ochrana. 
Rovněž tak je zde dán výjimečný zájem na tom, aby 
v tomto případě bylo co možná nejdříve postaveno 
na jisto, zda a za jakých podmínek je či není možné 
záměr realizovat. 

Nařízení doplnění rozhodnutí, nařízení doplňkového 
řízení a rovněž změna rozhodnutí správního orgánu 
bude možná pouze v těch případech, kdy nebude 
nutné provádět rozsáhlé dokazování a bude možné 
je nařídit či provést na základě skutkového stavu 
zjištěného ve správním řízení správním orgánem, 
případně na základě doplnění dokazování 
provedeného správním soudem za podmínky, že 
nejde o rozsáhlé dokazování, tj. zejména v případě 
jednotlivých nepodstatných procesních vad řízení 
nebo chybějícícm  podmínkám ve správním 
rozhodnutí, které jsou odstranitelné tímto 
doplňujícím způsobem. Je záměrně použito této 
obecné formualce podobně jako je tomu v právní 
úpravě v SRN, aby byl ponechán prostor pro 
rozumnou úvahu soudu. 

Již dnes zná zákon o místním referendu možnost, 
aby soud nařídil přímo referendum a již dnes zná 
zákon o svobodném přístupu k informacím možnost, 
aby soud nařídil zveřejnění informace. 

Trvá rozpor. 
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Přip. 
č. 

Připomínkové 
místo 

Zásadní 
A/N 

Připomínka Vypořádání 

1 
Hospodářská 
komora ČR 

(HKČR) 
A 

Věcný záměr zákona o liniových dopravních stavbách (dále jen „věcný 
záměr“) je zaměřen na řešení zásadního a dlouhodobého problému výstavby 
české dopravní infrastruktury, kterým je extrémně vleklá příprava dopravních 
staveb a existence celé řady překážek v průběhu výstavby. Z tohoto hlediska 
je téma věcného záměru velmi důležité. Na druhé straně věcný záměr není 
zcela vyvážený a některé okruhy právních vztahů popisuje méně 
srozumitelným způsobem, přičemž ne ve všech směrech reaguje na 
konstatované nedostatky. Předložená řešení představují v některých otázkách 
zásadní změny, zejména pokud jde o principy správního řízení a soudního 
přezkumu, přičemž ne všechna navržená řešení budou podle našeho názoru 
zcela funkční. Návrh obsahuje celou řadu nedokonalostí a 
nedořešeností, které snižují jeho hodnotu.  

Například: 

 nejsou dostatečně jasná kriteria k určení toho, jaké dopravní stavby v 
rámci daných kategorií si mají zasloužit podporu speciálním zákonem. Z 
metodologické poznámky na str. 5 nahoře by vyplývalo, že tuto 
podporu má každá silnice I. třídy a každá regionální dráha. Stejně tak 
není dostatečně jasné vymezení pojmů „naléhavá potřeba“ a „další 
potřeba“ a jejich pravděpodobně rozdílná procedura (str. 38 a další) 

 věcný záměr se nezabývá vazbou na další liniové stavby, které budoucí 
zákon snad upravovat nemá (energetické sítě, produktovody, 
protipovodňová opatření, sítě IT apod.); přitom je zřejmé, že tyto 
ostatní liniové stavby často s dopravními stavbami sdílejí stejný koridor 
nebo hospodářský prostor. Jak budou řešeny synergické a lokalizační 
vazby s těmito stavbami? A je skutečně na vládní úrovni dohodnuto, že 
tyto ostatní liniové stavby budou mít jiný režim? Viz též konkrétní 
připomínku k části 4. S tím souvisí i věcným záměrem neřešená vazba 
na stavební zákon, kdy bude nebo nebude uplatněn, a jak budou 
případně upravena jeho obecná ustanovení 

 ve věcném záměru se sice hovoří o vztahu Plánu potřeb a Politiky 
územního rozvoje, avšak tento vztah zde nijak definován není 

 dalším problémem je neprovázanost předpokládaného pětiletého období 
Plánu potřeb se sedmiletými programovými obdobími EU, což by 

Vysvětleno: 

Liniové dopravní stavby, na něž se má vztahovat 
navrhovaný zákon jsou vymezena zcela přesně - 
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.), přičemž tento 
pojem zahrnuje i provádění změn, rekonstrukcí a 
jiných  stavebních úprav již existujících staveb 
dálnic, silnic I. třídy a  železnic - kategorie drah 
celostátních i regionálních a všech  staveb a zařízení s 
nimi souvisejících. Rozlišení záměrů na záměry s 
naléhavou potřebou a záměrů s další potřebou bude 
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 (tato skutečnost je 
uvedena v textu VZZ). 

Vazba na další liniové stavby bude řešena v rámci 
řízení o povolení liniové dopravní stavby, a to pomocí 
závazných stanovisek dotčených orgánů. Dále bude 
rovněž řešena v procesu Trasování. 

Vztah Plánu potřeb a Politiky územního rozvoje bude 
takový, že Plán potřeb nahradí Politiku územního 
rozvoje pro oblast liniových dopravních staveb 
vymezených navrhovaným zákonem (uvedeno v textu 
VZZ). 

Připomínka nijak nespecifikuje, jaké konkrétní 
praktické problémy může přinést stanovení pětiletého 
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přineslo celou řadu praktických problémů 

 věcný záměr také neřeší vztah Plánu potřeb k systému státního 
rozpočtu, a tím méně otázky financování preferovaných dopravních 
staveb z fondů EU. 

Samostatnou otázkou ke zvážení je.také, aby se uvedený zákon vztahoval i 
na municipální infrastrukturní projekty, jako jsou tramvajové tratě a metro. 

období. Při plánování dopravních liinových staveb a 
jejich financování se samozřejmě, stejně jako 
doposud, aniž by to bylo výslovně zákonem 
stanoveno, bude přihlížet k programovému období 
EU. Není však rozhodně vhodné vázat veškeré 
plánování dopravní infrastruktury na období sedmi let, 
když je zejména pro aktualizaci Plánu potřeb takové 
období příliš dlouhé. 

VZZ řeší nově zcela výslovně vztah Plánu potřeb 
k rozpočtu SFDI, který je přímo navázán na 
financování dopravní infrastruktury. Systém čerpání 
prostředků z fondů vůbec není předmětem 
navrhovaného zákona. 

Na municipální infrastrukturní projekty se zákon 
vztahovat nemá, protože by to bylo v přímém rozporu 
s jeho základní koncepcí, podle níž mají být 
centrálním úřadem řešeny stavby nadregionálního 
charakteru.   

Trvá rozpor. 

2 HKČR A 

Z věcného záměru byly a priori zcela nesystémově a diskriminačně 
vypuštěny vodní cesty – a to přes opakované ujišťování, že zde obsaženy 
budou. Takto koncipovaná právní norma by diskriminovala vodní dopravce a 
v delším období zničila jejich podnikatelské a konkurenční postavení. 

Považujeme za nezbytné výše uvedené nedostatky odstranit a 
materiál v tomto smyslu přepracovat. 

Vzato na vědomí: Oblast povolování vodních cest je 
v porovnání se silniční a železniční infrastrukturou 
velmi složitá a jejich regulace je upravena mimojiné i 
vodním zákonem v gesci MZe. Proto byla oblast 
vodních cest prozatím z věcného záměru vyjmuta 
s tím, že bude ponecháno na rozhodnutí vlády, zda 
vodní cesty do VZZ začlenit.   

Pokud jde o nezařazení vodních cest, tj. zejména 
vodních děl ve smyslu ustanovení § 55 odst. 1 písm. 
b) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně 
některých zákonů („Vodní zákon“), ve znění 
pozdějších předpisů, („stavby, jimiž se upravují, mění 
nebo zřizují koryta vodních toků“) do navrhované 
právní úpravy zákona o liniových dopravních 
stavbách, tato byla důkladně zvažována.  Nicméně, 
při přípravě věcného záměru zákona o liniových 
dopravních stavbách se dospělo k předběžnému 
závěru, že vzhledem ke stávající právní konstrukci 
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úpravy vodních děl není vhodné tuto skupinu 
dopravních staveb do návrhu zákona začleňovat. 

 

Jedním z hlavních argumentů je značná kompetenční 
roztříštěnost, která je v oblasti vodních děl přítomna. 
S ohledem na koncepci navrhovaného zákona se 
tento problém dotýká zejména úrovně ústředních 
vodoprávních úřadů, kde je působnost roztříštěna 
mezi Ministerstvo zemědělství, Ministerstvo životního 
prostředí, Ministerstvo dopravy a Ministerstvo obrany, 
pokud jde o újezdní úřady.  Tato kompetenční 
roztříštěnost výrazně odlišuje vodní cesty od dálnic, 
silni a drah. S ohledem na záměr zákona výrazně 
centralizovat a integrovat povolování dopravních 
liniových staveb by bylo tedy nutné provést nejen 
značné kompetenční a legislativní zásahy, ale bylo by 
nutné navíc i centralizovat odborně administrativní 
aparát, který se na správě této oblasti podílí. 

 

Nutno také podotknout, že proti takové 
integraci se vyslovilo i Ministerstvo 
zemědělství, jakožto hlavní gestor vodního 
zákona.  

 

Je však také nutné upozornit i na specifika týkající se 
problematiky povolování stavby vodních děl a jejich 
změn, která jsou věcné povahy. Jak vyplývá výslovně 
i z několika ustanovení Vodního zákona (viz např. § 
15 odst. 6 Vodního zákona), tato problematika je 
značně komplexní, když se jednak mnohem výrazněji 
dotýká problematiky ochrany přírody a také zde 
existuje výrazné vzájemné propojení povolování 
staveb a správy různých druhů vodních děl, jež jsou 
na sobě funkčně závislá či se alespoň vzájemně 
funkčně ovlivňují (tak např. stavby, jimiž se upravují, 
mění nebo zřizují koryta vodních toků mohou mít 
zásadní vliv na již existující či plánované stavby na 
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ochranu před povodněmi nebo na stavby k využití 
vodní energie a energetického potenciálu apod.). Z 
tohoto důvodu se jeví jako problematické vyčleňovat 
rozhodování o pouze jednom druhu vodních děl na 
úroveň jednoho ústředního orgánu. V neposlední řadě 
je také vhodné uvést, že na rozdíl od dálnic, silnic a 
drah prozatím neexistuje jednoznačná legislativně 
provedená kategorizace vodních cest, což představuje 
do určité míry problém v tom směru, že není 
legislativně zcela jednoduché vyčlenit ty vodní cesty, 
jež by jako dopravní stavby celorepublikového 
významu měly podléhat navrhovanému zákonu. 

 

Dále je nutno vzít v potaz rovněž to, že navrhovaný 
zákon je koncipován tak, že centralizuje rozhodování 
o dopravních stavbách konkrétně do působnosti 
Ministerstva dopravy, a tomu je logicky i přizpůsobeno 
vymezení takové oblasti dopravních staveb, kde je 
Ministerstvo dopravy již nyní připraveno převzít tuto 
agendu na ústřední úrovni. Pokud jde o vodní díla, 
Ministerstvo dopravy dle vodního zákona vykonává v 
současnosti úzce specifikovanou působnost, pouze 
pokud jde o užívání povrchových vod k plavbě. 

 

Navrhovatelé se rovněž domnívají, že u vodních 
dopravních staveb, zejména s ohledem na jejich 
kvantitativně nízký výskyt, není dána taková 
naléhavost provedení zásadní legislativní změny jako 
je tomu v případě dálnic, silnic a některých kategorií 
drah, kde nesporně současná právní úprava vede k 
zásadním průtahům v procesu povolování a realizace 
většiny klíčových záměrů.  

 

Na druhou stranu však v zásadě nic nebrání přijetí 
samostatné právní úpravy speciálního zákona, který 
bude upravovat integrované a centralizované 
povolování vybraných vodních dopravních liniových 
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staveb a který současně zohlední mimo jiné i všechna 
shora uvedená specifika dané problematiky. Rovněž 
ve Spolkové republice Německo je otázka vodních 
cest řešena samostatným zákonem (srov. německý 
Bundeswasserstraßengesetz vom 2. April 1968 (BGBl. 
1968 II S. 173). 

Věcný záměr tedy není „diskriminační“, protože 
vodní cesty mají fakticky i právně odlišný 
charakter a vyžadují objektivně odlišný přístup 
zákonodárce. 

Proto byla oblast vodních cest prozatím 
z věcného záměru vyjmuta s tím, že bude 
ponecháno na rozhodnutí vlády, zda vodní 
cesty do VZZ začlenit. 

Trvá rozpor. 

3 HKČR A 

1) ZCELA ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA: Vodní cesty musí být naprosto 
rovnoprávně s ostatní dopravní infrastrukturou součástí věcného návrhu, a 
to bez ohledu na skutečnost, že je zde v procesu investiční přípravy dílčí 
odchylka (vodoprávní řízení). Zvlášť diskriminační je pasáž, týkající se 
zařazení dálničních, silničních a železničních staveb mezi veřejně prospěšné 
stavby, což se ale podle věcného záměru nemá týkat infrastruktury vodní 
dopravy.  

Proto musí být vodní cesty rovnoprávně, nediskriminačně implementovány do 
věcného záměru, a to nejen do části definiční, ale také do celého textu 
v jeho relevantních částech. 

Odůvodnění: 

OBECNÉ ODŮVODNĚNÍ: 

Vodní doprava je nedílnou součástí fungujícího dopravního systému. Věcný 
návrh je jednoznačně a přitom zcela neodůvodněně diskriminační vůči její 
infrastruktuře. 

Vodní cesty jsou rovněž liniovou stavbou. V SRN je např. výstavba 
vodních cest řízena státní správní organizací a celkové řízení komplexně 
provádí sama tato organizace asi jako v ČR u železnice Drážní úřad – ale 
v Německu specializovaný na vodní cesty („Planfeststellungsverfahren“) 

Vzato na vědomí: Oblast povolování vodních cest je 
v porovnání se silniční a železniční infrastrukturou 
velmi složitá a jejich regulace je upravena mimojiné i 
vodním zákonem v gesci MZe. Proto byla oblast 
vodních cest prozatím z věcného záměru vyjmuta 
s tím, že bude ponecháno na rozhodnutí vlády, zda 
vodní cesty do VZZ začlenit.   

Podrobněji viz vypořádání připomínky č. 2. 

Trvá rozpor. 
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stejným postupem jako na silnicích a železnici. 

ODŮVODNĚNÍ Z HLEDISKA EVROPSKÝCH DOKUMENTŮ: 

Vodní doprava je ve všech dokumentech (např. Bílá kniha dopravy, TEN-T a 
další) zcela rovnoprávnou – a dokonce spolu se železnicí preferovanou – 
součástí dopravního systému. 

ODŮVODNĚNÍ Z HLEDISKA NÁRODNÍCH DOKUMENTŮ: 

Vodní doprava je rovnoprávně a nediskriminačně zahrnuta mj. v Dohodě o 
partnerství, Operačním programu Doprava 2, v Dopravní politice ČR, 
v Dopravních sektorových strategiích, 2. fáze, a dalších relevantních 
dokumentech. 

ODŮVODNĚNÍ Z HLEDISKA ZÁKONŮ ČR: 

Dopravně významné vodní cesty jsou zvláštními právními předpisy postaveny 
na roveň silnic a železnic. Vodní cesty jsou v zákoně č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu, definičně součástí dopravní 
infrastruktury. Věcný návrh je tedy v rozporu s tímto zákonem. Obdobně to 
platí pro zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní infrastruktury, 
ve znění pozdějších předpisů. Financování výstavby dopravně významných 
vodních cest je – rovněž nediskriminačně – součástí zákona č.104/2000 Sb., 
o Státním fondu dopravní infrastruktury a o změně……, ve znění pozdějších 
předpisů. Působnost v oblasti péče o rozvoj a jejich modernizaci vykonává 
Ministerstvo dopravy podle zákona č.114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, 
ve znění pozdějších předpisů. Věcný záměr je v příkrém rozporu s „péčí o 
rozvoj a modernizaci“ vodních cest. 

ODŮVODNĚNÍ Z HLEDISKA ZÁVAZKŮ VLÁDY ČR: 

1) Věcný návrh je v hrubém rozporu s koaliční smlouvou (která je 
součástí programového prohlášení vlády), kde se uvádí: „Podpoříme rozvoj 
vnitrozemských vodních cest, především pak projekty na zlepšení plavebních 
podmínek na Labi (plavební stupeň Děčín, Přelouč)…“ 

2) Věcný návrh je také v neodůvodnitelném rozporu s dopisem předsedy 
vlády ČR Bohuslava Sobotky ze dne 11. 6. 2014, který adresoval Českému 
plavebnímu vodocestnému sdružení, a kde uvádí: „Ve věci přípravy zákona o 
liniových stavbách mi dovolte Vás ujistit, že se počítá se začleněním 
infrastruktury vodní dopravy do tohoto zákona. Za tím účelem je do procesu 
přípravy tohoto zákona přímo zapojeno Ředitelství vodních cest České 
republiky“. Vzhledem k tomu, že v úvodu dopisu se konstatuje, že text 
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vychází mj. z podkladů Ministerstva dopravy, dalo se předpokládat, že toto 
ujištění se zakládalo na skutečných základech. 

Rozpor je také mezi věcným záměrem a výsledky jednání tripartity dne 28. 7. 
2014, kde vláda slíbila podporu rozvoje vodní dopravy. 

4 HKČR A 

2) Ke str. 5 textu: 

Definici („metodologickou poznámku“) je nutné doplnit takto: 

„Pod pojem liniových staveb budou v této RIA zahrnuty stavby dálnic, 
rychlostních silnic, silnic I. třídy a železnic celostátních i regionálních, 
vodních cest, a všechny stavby a zařízení s nimi související, tj. např. křížení 
a napojení na jiné kategorie silnic a drah, přeložky technické infrastruktury, 
retenční nádrže, odvodnění, protihlukové stěny apod. Pokud tedy bude v RIA 
používán pojem liniová stavba či liniová dopravní stavba, vždy se to bude 
týkat jen výše uvedených. 

Důsledek této definiční úpravy se pak musí textově i věcně projevit v celém 
věcném návrhu, např. v kap. 3.3.3, 3.3.5. V dalších připomínkách jsou 
uvedena jen některá klíčová místa, nikoliv všechny nutné úpravy. 

K „metodologické poznámce“ viz též obecná připomínka. 

Odůvodnění: 

Nezařazení vodních cest do definice (a tím i do celého věcného záměru) je 
naprosto diskriminační, je v rozporu s evropskými i národními dokumenty z 
oblasti dopravy, neodpovídá zákonům ČR, je v příkrém rozporu se závazky 
vlády ČR, a ve svých důsledcích poškozuje hospodářské zájmy země. 

Vzato na vědomí: Oblast povolování vodních cest je 
v porovnání se silniční a železniční infrastrukturou 
velmi složitá a jejich regulace je upravena mimojiné i 
vodním zákonem v gesci MZe. Proto byla oblast 
vodních cest prozatím z věcného záměru vyjmuta 
s tím, že bude ponecháno na rozhodnutí vlády, zda 
vodní cesty do VZZ začlenit.   

Podrobněji viz vypořádání připomínky č. 2. 

Trvá rozpor. 

5 HKČR A 

3) Ke str. 10 textu: 

Do nevyžádaných následků je třeba doplnit také: 

„• pomalá příprava staveb vede k nedostatečnému získání a posléze 
čerpání prostředků z evropských fondů a z toho plynoucí ztrátě 
konkurenčního postavení české dopravní infrastruktury v 
evropském rozměru“ 

Odůvodnění: 

Není třeba zvláště zdůvodňovat. Přesně k tomuto následku v posledních 
letech došlo. Jde např. o pro ČR dosti nepříznivý výsledek projednání TEN-T 

Akceptováno: Bude doplněno. 

Vypořádáno. 
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2013. 

6 HKČR A 

4) Ke str. 15: 

V textu nazvaném „Vztah a provazba na Politiku územního rozvoje (PÚR)“ je 
třeba zakotvit jako jednu z podvariant, že Plán potřeb je závazným 
dokumentem pro Politiku územního rozvoje. Tato podvarianta by měla být 
preferována. To by se také mělo promítnout do textu na str. 25. 

Odůvodnění: 

Ani jedna z uváděných podvariant nijak neurčuje, jaký by měl být vztah 
Plánu potřeb a Politiky územního rozvoje. Plán potřeb by měl zajistit 
preferenci celostátních infrastrukturních potřeb oproti regionálním a lokálním 
zájmům vcházejícím do Politiky územního rozvoje. 

Vysvětleno: Vztah Plánu potřeb a Politiky územního 
rozvoje bude takový, že Plán potřeb nahradí Politiku 
územního rozvoje pro oblast liniových dopravních 
staveb vymezených navrhovaným zákonem (uvedeno 
v textu VZZ). Na druhou stranu si předkladatel plně 
uvědomuje potřebu vzájemné obsahové koordinace 
obou dokumentů, proto nepovažuje navrhovanou 
variantu za vhodnou. 

Trvá rozpor.  

7 HKČR A 

5) V celém textu od str. 16: 

Ve všech částech věcného záměru počínaje cca 16. stránkou je třeba při 
uvádění investorů Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) a Správa železniční 
dopravní cest (SŽDC) uvádět i Ředitelství vodních cest ČR (ŘVC ČR). 

Odůvodnění: 

Na str. 13 věcného záměru je mezi investory ŘVC zařazeno, dále se ale již 
opomíjí. 

Vzato na vědomí: Oblast povolování vodních cest je 
v porovnání se silniční a železniční infrastrukturou 
velmi složitá a jejich regulace je upravena mimojiné i 
vodním zákonem v gesci MZe. Proto byla oblast 
vodních cest prozatím z věcného záměru vyjmuta 
s tím, že bude ponecháno na rozhodnutí vlády, zda 
vodní cesty do VZZ začlenit.   

Podrobněji viz vypořádání připomínky č. 2. 

Trvá rozpor. 

8 HKČR A 

6) Ke str. 38: 

Plán potřeb nemůže v žádném případě rezignovat na grafickou část a 
jednotlivé koridory by měly být vymezeny nejen několika body, ale i 
směrným průběhem trasy, dopravními uzly apod. Na druhé straně by mělo 
být umožněno, aby Plán potřeb obsahoval i nevelké množství variant těchto 
koridorů. Viz též str. 56. 

Odůvodnění: 

Pokud by Plán potřeb byl jen textovým dokumentem a koridory byly 
definovány pouze několika body, jeho závaznost pro další procesy (i pro 
Politiku územního rozvoje) by byla iluzorní. Např. mezi body Praha – Tábor – 
České Budějovice - Dolní Třebonín lze vést velké množství nejrůznějších tras. 
Takovéto vymezení záměru je s ohledem na právní závaznost Plánu potřeb v 

Vysvětleno: Grafické znázornění koridoru není 
s ohledem na smysl a účel Plánu potřeb a s ohledem 
na jeho obecný strategický charakter nutné a jeho 
nezařazení bylo mimo jiné požadováno i v rámci 
konzultací ze strany MMR. Případná potřeba 
přepracování grafického znázornění vyplývající 
z legislativního procesu značně zkomplikuje přijímaní 
Plánu potřeb. Klíčové v rámci Plánu potřeb je zejména 
identifikace jednotlivých staveb či úseků a hlavně 
rozdělení jednotlivých záměrů na záměry s 
„naléhavou potřebou“ a záměry s „další potřebou“. 
Tato skutečnost je přitom klíčová ve vazbě na 
plánované úpravy financování dopravní infrastruktury 
uvedené ve VZZ. 
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zákoně nevyhovující a nepřijatelné. Při projednávání návrhu zákona, jehož 
přílohou bude Plán potřeb a zejména pak při jeho aktualizaci, se v podstatě 
není, pokud jde o jednotlivé záměry, k čemu vyjadřovat. 

Trvá rozpor. 

9 HKČR A 

7) Ke str. 41: 

Je třeba vyjasnit, proč by byla ve „Schvalovacím procesu Plánu potřeb“ 
Podvarianta č. 2 obtížně realizovatelná. 

Odůvodnění: 

Takováto tvrzení nelze uvádět bez dalšího vysvětlení. Naopak neustálé 
„obtěžování“ PČR nahodilými změnami Plánu potřeb by vedlo jen k chaotizaci 
a nedostatku stability Plánu. Jeho položky musí být natolik odůvodněné, aby 
vydržely několikaleté období. Viz v tomto smyslu druhou připomínku ke str. 
15. 

Akceptováno: Bude opětovně uvedeno, že by muselo 
dojít ke změně ústavního zákona. 

Vypořádáno. 

10 HKČR A 

8) Ke str. 47 - 49: 

V části „Jediný úřad“ nesouhlasíme s tím, že přeložky technické infrastruktury 
jsou součástí liniové dopravní stavby. Požadujeme doplnění, že tyto přeložky 
jsou samostatnými stavebními objekty, které jsou povolovány ve stejném 
režimu jako stavba hlavní (liniová dopravní stavba). 

Odůvodnění: 

Stavební úřady, které by byly příslušné k jejich povolení, jsou v jednotném 
řízení vedeném specializovaným stavebním úřadem dotčeným orgánem a 
vydávají závazná stanoviska jako podklad nezbytný pro rozhodování. 
Uvedené obdobně platí též pro další části materiálu týkající se výše 
uvedeného (např. kap. 3. Popis věcného záměru, bod 3.1 Vymezení 
základních pojmů, bod 3.3.3 Definice dopravní liniové stavby pro účely 
zákona o dopravních liniových stavbách). Mimo uvedené upozorňujeme na 
skutečnost, že přeložky technické infrastruktury je nutné řešit s jejich 
provozovateli. 

Vysvětleno: Přeložky technické infrastruktury by 
stejně jako je tomu dnes byly řešeny s příslušnými 
správci a provozovateli. Do textu VZZ bude výslovně 
doplněno, že k přeložkám technické infrastruktury 
bude vydávat příslušný složkový orgán závazné 
stanovisko a bude figurovat jako dotčený orgán 
s příslušnou působností v rozsahu stávajících právních 
předpisů i v rámci správních úkonů následujících po 
vydání rozhodnutí o povolení liniové dopravní stavby 
(kolaudace stavby, kontrolní prohlídka atd.). 

Vypořádáno. 

11 HKČR A 

9) Ke str. 48: 

Text zde je nutné zcela zásadně upravit, doplnit vodní cesty na straně 
jedné a vypustit nepřípustné vyřazení vodních cest z režimu zákona o 
liniových stavbách: 

„...tedy v případě stavby dálnic, silnic I. třídy a železnic - kategorie drah 

Vzato na vědomí: Oblast povolování vodních cest je 
v porovnání se silniční a železniční infrastrukturou 
velmi složitá a jejich regulace je upravena mimojiné i 
vodním zákonem v gesci MZe. Proto byla oblast 
vodních cest prozatím z věcného záměru vyjmuta 
s tím, že bude ponecháno na rozhodnutí vlády, zda 
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celostátních i regionálních, vodních cest, 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 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.“ 
Odůvodnění: 

Vypuštění vodních cest z režimu zákona o liniových stavbách je 
neodůvodnitelně diskriminační, je v rozporu s hospodářskými zájmy ČR, s 
mezinárodními i národními dokumenty a se závazky vlády ČR. 

vodní cesty do VZZ začlenit.   

Podrobněji viz vypořádání připomínky č. 2. 

Trvá rozpor. 

12 HKČR A 

10) Ke str. 49: 

Na závěr části „1. Základní zásady, smysl a účel věcného záměru“ doplnit 
následující text: 

„Výstavba vodních cest 

Rovněž výstavba vodních cest patří ve Spolkové republice Německo 
podle čl. 12 odst. 1 Zákona o spolkových vodních cestách 
(Bundeswasserstraßengesetz - WaStrG) do výhradní působnosti 
federace.  Plánováním a liniovým vedením spolkových vodních cest 
je pověřeno Spolkové ministerstvo pro dopravu, výstavbu a rozvoj 
měst (Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung, 
BMVBS) v součinnosti s příslušnými zemskými úřady. Podle čl. 12 
odst. 3 WaStrG má u vodních cest spolkové plánování přednost před 
místním plánováním. V případě plánované vodní cesty vydá 
příslušné vodní a plavební ředitelství (Wasser- und 
Schifffahrtsdirektion) se souhlasem BMVBS a po vyslechnutí 
příslušných zemských úřadů a přilehlých obcí a svazků obcí 
předběžné nařízení, které určuje konkrétní opatření k rozšíření 
nebo výstavbě vodní cesty a k přihlédnutí ke zjištěným chráněným 
zájmům. Dále se postupuje podle správního řádu. Předběžné 
nařízení ztrácí účinnost, pokud nebyly do šesti měsíců po jeho 
vydání zahájeny stavební práce.“ 

Odůvodnění: 

Text odpovídá potřebě zahrnout do věcného záměru zákona také oblast 

Vzato na vědomí: Oblast povolování vodních cest je 
v porovnání se silniční a železniční infrastrukturou 
velmi složitá a jejich regulace je upravena mimojiné i 
vodním zákonem v gesci MZe. Proto byla oblast 
vodních cest prozatím z věcného záměru vyjmuta 
s tím, že bude ponecháno na rozhodnutí vlády, zda 
vodní cesty do VZZ začlenit.   

Podrobněji viz vypořádání připomínky č. 2 i ve 
vztahu k citované německé právní úpravě, kde 
jsou vodní cesty upraveny jiným zákonem, než 
dálnice a spolkové silnice. 

Předkladatel nepopírá potřebu zrychlení plánování a 
realizace vodních cest, pouze upozorňuje na potřebu 
zohlednění jejich faktických a právních specifik jak je 
uvedeno podrobně k připomínce č. 2. 

Trvá rozpor. 
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vodních cest. Zároveň dokumentuje, že i v oblasti přípravy vodních cest 
existuje v Německu zrychlené správní řízení vzhledem k jejich 
hospodářskému významu. 

13 HKČR A 

11) Ke str. 50: 

Do výčtu dotčených právních předpisů upravujících oblast plánování a 
povolování dopravních liniových staveb je nutné doplnit také zákon 
č.114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů. 

Odůvodnění: 

Zákon č.114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů, 
do tohoto výčtu patří. 

Vzato na vědomí: Oblast povolování vodních cest je 
v porovnání se silniční a železniční infrastrukturou 
velmi složitá a jejich regulace je upravena mimojiné i 
vodním zákonem v gesci MZe. Proto byla oblast 
vodních cest prozatím z věcného záměru vyjmuta 
s tím, že bude ponecháno na rozhodnutí vlády, zda 
vodní cesty do VZZ začlenit.   

Podrobněji viz vypořádání připomínky č. 2. 

Trvá rozpor. 

14 HKČR A 

12) Ke str. 51: 

Do textu definice dopravních liniových staveb doplnit vodní cesty: 

„...znamená dopravní stavby dálnic, silnic I. třídy a železnic - kategorie drah 
celostátních i regionálních a všech staveb, vodní cesty, a zařízení s nimi 
souvisejících (např. křížení a napojení na jiné kategorie silnic a drah, přeložky 
technické infrastruktury, retenční nádrže, odvodnění, protihlukové stěny 
apod.).“ 
Odůvodnění: 

Viz výše. 

Vzato na vědomí: Oblast povolování vodních cest je 
v porovnání se silniční a železniční infrastrukturou 
velmi složitá a jejich regulace je upravena mimojiné i 
vodním zákonem v gesci MZe. Proto byla oblast 
vodních cest prozatím z věcného záměru vyjmuta 
s tím, že bude ponecháno na rozhodnutí vlády, zda 
vodní cesty do VZZ začlenit.   

Podrobněji viz vypořádání připomínky č. 2. 

Trvá rozpor. 

15 HKČR A 

13) Ke str. 53: 

Do kapitoly 3.3.3 doplnit zákon č.114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve 
znění pozdějších předpisů, resp. relevantní paragrafy, definující vodní cesty. 

Odůvodnění: 

Viz výše. 

Vzato na vědomí: Oblast povolování vodních cest je 
v porovnání se silniční a železniční infrastrukturou 
velmi složitá a jejich regulace je upravena mimojiné i 
vodním zákonem v gesci MZe. Proto byla oblast 
vodních cest prozatím z věcného záměru vyjmuta 
s tím, že bude ponecháno na rozhodnutí vlády, zda 
vodní cesty do VZZ začlenit.   

Podrobněji viz vypořádání připomínky č. 2. 

Trvá rozpor. 

16 HKČR A 14) Ke str. 55: Vzato na vědomí: Oblast povolování vodních cest je 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/RACK9QES4LMW)



141 

 

Do kapitoly 3.3.5 doplnit třetí základní skupinu záměrů v oblasti dopravních 
liniových staveb – vodní cesty. 

Odůvodnění: 

Viz výše. 

v porovnání se silniční a železniční infrastrukturou 
velmi složitá a jejich regulace je upravena mimojiné i 
vodním zákonem v gesci MZe. Proto byla oblast 
vodních cest prozatím z věcného záměru vyjmuta 
s tím, že bude ponecháno na rozhodnutí vlády, zda 
vodní cesty do VZZ začlenit.   

Podrobněji viz vypořádání připomínky č. 2. 

Trvá rozpor. 

17 HKČR A 

15) Ke str. 58: 

Problematiku Trasování je třeba doplnit o povinné vyjádření dalších 
dotčených subjektů, zejména „oprávněných investorů“. 

Odůvodnění: 

Věta, která je uvedena v bodě 3.4: „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.“ je nejasná a není zřejmé, co z ní vyplývá. Pokud si ji máme 
vyložit tak, že výsledek trasování je určující pro investora a zejména pro 
projektanta, který jej musí plně respektovat při navrhování trasy záměru, pak 
je to značně problematické. Protože se proces trasování odehrává pouze 
mezi MD, MMR a orgány územní samosprávy, nemohou se k tomu vyjádřit 
další dotčené subjekty, zejména „oprávnění investoři“, (ti své budoucí záměry 
vedené mimo zastavěná území nemusejí mít zakotveny v zásadách územního 
rozvoje ani územních plánech) aby se v tomto procesu zohlednily jejich 
oprávněné zájmy tj. jejich stavební záměry, které v době probíhajícího 
trasování mohou již mít projektově připravené nebo jsou ve fázi investorské 
přípravy. Z tohoto důvodu může docházet k významným konfliktům a 
problémovým situacím jak při přípravě liniových dopravních staveb, tak při 
přípravě staveb, zejména energetických zařízení, které jsou na základě 
zákona č. 458/2000 Sb., rovněž budovány a provozovány ve veřejném 
zájmu. 

Akceptováno: V rámci Trasování se počítá s tím, že 
budou prováděny konzultace s oprávněnými investory 
dle § 39 odst. 2 Stavebního zákona. VZZ bude 
v tomto směru doplněn. 

Vypořádáno. 

18 HKČR A 

16) Ke str. 61: 

Požadujeme lhůtu stavební uzávěry zkrátit na dva roky včetně úpravy, od kdy 
platí. 

Odůvodnění: 
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Princip, zakotvený ve větě:“ 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.“, která je uvedena v bodě 3.4.2, je zcela 
nepřijatelný, protože ve fázi zveřejnění návrhu je nejisté umístění záměru a 
tím pádem není zřejmé, kterých pozemků se záměr ve skutečnosti dotkne. 
Navíc je třeba si uvědomit, že délka řízení o povolení liniové dopravní stavby 
až po vydání vlastního povolení (s ohledem na to, že v sobě zahrnuje až na 
vyvlastňovací řízení všechna ostatní řízení a nebylo s dotčenými subjekty 
předtím vůbec projednáno) se může blížit až jednomu roku. 

O stavební uzávěře lze uvažovat, až po nabytí právní moci povolení liniové 
stavby, přičemž navrhovaná čtyřletá lhůta je nepřiměřeně dlouhá s ohledem 
na avízovanou provázanost Plánu potřeb s jejich financováním z SFDI a 
zbytečně by se tím mohla zablokovat výstavba některých jiných staveb, které 
jsou rovněž budovány ve veřejném zájmu, např. energetických zařízení pro 
nezbytné posílení sítě, jejich obnovu nebo vytvoření podmínek pro připojení 
objektů nového investora. 

 

Vysvětleno: Návrh VZZ vychází z právní úpravy v SRN, 
kde je užita délka 4 let pro stavební uzávěru a kde 
tato právní úprava je zavedena několik desetiletí a je 
zcela funkční. Není tedy důvodné tuto lhůtu 
zkracovat. 

Trvá rozpor. 

19 HKČR A 

17) K téže str., část 3.4.3: 

Tuto část požadujeme zcela vypustit. 

Odůvodnění: 

Princip stavební uzávěry „Před samotným vyvěšením záměru v řízení o 
povolení liniové stavby může Ministerstvo dopravy stanovit vyhláškou na 
dobu 2 let území, které je předmětem záměru“ postrádá odůvodnění a je 
zcela nepřijatelný ze stejných důvodů, jako je uvedeno v bodě 3.4.2. 

Vysvětleno: Smyslem tohoto institutu je umožnění 
plánování liniové dopravní stavby. Pokud se 
v průběhu plánování liniové dopravní stavby zásadně 
změní podoba území, na němž se má nacházet, může 
to značně znehodnotit dosud provedené fáze procesu 
plánování a rovněž znehodnotit náklady vynaložené 
na toto plánování. Návrh VZZ v této části vychází 
z právní úpravy v SRN, kde tato právní úprava je 
zavedena několik desetiletí a je zcela funkční. 

Trvá rozpor. 

20 HKČR A 

18) K části 3.4.9 – Platnost rozhodnutí o povolení stavby (str. 
63): 

Požadujeme stanovit lhůtu platnosti povolení liniové dopravní stavby v délce 
trvání 5 let. 

Odůvodnění: 

Nesouhlasíme s navrženou dobou platnosti rozhodnutí o povolení stavby v 
trvání 10 let, protože nelze připustit desetiletou blokaci území, zejména pro 

Vysvětleno: Délka platnosti povolení je převzta 
z německé právní úpravy, kde je přihlíženo zejména 
k tomu, celkové délka realizace liniové dopravní 
stavby včetně majetkoprávního vypořádání může 
v mnoha případech, a obzvláště v případě, že budou 
nově povolovány mnohem delší úseky jedním 
povolením než dosud, trvat déle než pět let. I 
v současnosti platí, že stavební povolení může být 
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záměry v energetice, které jsou svým významem neméně důležité. 
Požadujeme stanovit lhůtu platnosti povolení liniové dopravní stavby v délce 
trvání 5 let, které je pro získání potřebných majetkových práv dostatečná, 
zvláště pak s ohledem na to, že je ji možno prodloužit o dalších 5 let. 

prodlužováno na neomezeně dlouhou dobu. 

Trvá rozpor. 

21 HKČR A 

19) K části 4. Způsob promítnutí věcného řešení do právního řádu 
(str. 65): 

Nesouhlasíme se zrušením zákona č. č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby 
dopravní, vodní a energetické infrastruktury, ve znění pozdějších předpisů. 

Odůvodnění: 

Zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické 
infrastruktury, ve znění pozdějších předpisů, by bylo možno zrušit pouze v 
případě, kdyby nový zákon umožnil řešení i jiných zásadních liniových staveb. 
To věcný záměr neobsahuje. Zákon č. 416/2009 Sb. se vztahuje též na 
energetickou a vodní infrastrukturu, které jsou mimo jiné v působnosti 
Ministerstva průmyslu a obchodu a Ministerstva zemědělství. Pro uvedené 
infrastruktury umožňuje některá zjednodušení či zkrácení v povolovacích 
procesech, která je svrchovaně nezbytné zachovat. 

Akceptováno: Zákon č. 416/2009 Sb. Nebude zrušen 
a bude z něho pouze vypuštěna úprava vztahující se 
k liniovým dopravním stavbám. VZZ bude v tomto 
směru doplněn. 

Vypořádáno. 

22 HKČR A 

20) K části 5.3 Zhodnocení souladu navrhovaného řešení se 
závazky vyplývajícími pro ČR z členství v EU: 

Zde je třeba doplnit, jaké konkrétní části věcného záměru mají těmto 
evropským předpisům odpovídat a jsou zaměřeny na jejich splnění. 

Odůvodnění: 

Tato část obsahuje jen formální výčet ustanovení evropských předpisů, aniž 
by bylo z jejího textu zřejmé, jak se věcný záměr s těmito ustanoveními 
vypořádal. Takový popis je vzhledem k účelu materiálu bezcenný a nestačí 
jej jenom na závěr doplnit odstavcem konstatujícím bez důkazu, že 
„Předkládaný návrh je v souladu s primárním právem Evropské unie...atd.“ 

Vysvětleno: Věcný záměr má dle ustanovení čl. 3 a 
násl. LPV obsahovat základní teze navrhované úpravy. 
Není navíc účelné detailně odůvodňovat potenciální 
rozpor s evropským právem, pokud předkladatel 
takový bod, kde by skutečně rozpor hrozil, neshledal. 
Konkrétní takový případ není uveden ani 
v připomínce. 

Vypořádáno. 

23 HKČR A 

21) Ke str. 71, Podnikatelské prostředí: 

„V zásadě pozitivní dopady“ se pochopitelně netýkají podnikatelů ve vodní 
dopravě, jejíž infrastruktura byla z věcného záměru a priori vyloučena, a 
tudíž je zde podnikatelské prostředí diskriminováno a fakticky odsouzeno k 
záhubě. To je nezbytné napravit zahrnutím vodní infrastruktury do předmětu 

Vzato na vědomí: Oblast povolování vodních cest je 
v porovnání se silniční a železniční infrastrukturou 
velmi složitá a jejich regulace je upravena mimojiné i 
vodním zákonem v gesci MZe. Proto byla oblast 
vodních cest prozatím z věcného záměru vyjmuta 
s tím, že bude ponecháno na rozhodnutí vlády, zda 
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věcného záměru. 

Odůvodnění: 

Vizte výše. 

vodní cesty do VZZ začlenit.   

Podrobněji viz vypořádání připomínky č. 2. 

Trvá rozpor. 

 

24 HKČR N 

22) Ke str. 13: 

Z výčtu dalších dotčených orgánů státní správy vypustit „Plavební úřad“. 
Odůvodnění: 

Ve smyslu zvláštního právního předpisu je pro výkon státní správy v plavbě 
zřízena Státní plavební správa. Pojem „plavební“ úřad se sice v tomto 
zvláštním právním předpise vyskytuje, nikoliv však jako správní orgán. 

Akceptováno: Upraveno dle připomínky. 

25 HKČR N 

23) Ke str. 14 a dalším: 

Doporučujeme přeformulovat zde a v příslušných nadpisech návrhy variant 
řešení např. takto:  

„B) Spojení procesu Politiky územního rozvoje a územního 
plánování na celostátní úrovni 

C) Změny v procesu EIA 

E) Oddělení vyvlastnění od návazných procesů 

F) Urychlené vypořádání správního rozhodnutí“ 

Odůvodnění: 

Asi je dost nešikovné uvádět jako varianty řešení 

„B) Problémy v oblasti územního plánování 
C) Proces EIA 
E) Proces vyvlastňování 
F) Oblast ochrany proti správnímu rozhodnutí“ 

Neakceptováno: RIA sleduje strukturu předepsanou 
Obecnými zásadami pro hodnocení dopadů regulace. 
Protože jsou hodnoceny různé věcné okruhy VZZ, jsou 
pro ve všech částech RIA používány stejné nadpisy 
tak, aby bylo zřejmé, na jaký problém reagují.  

26 HKČR N 
24) Ke str. 14 a dalším: 

V textu se několikrát objevuje informace o inspiraci německým procesem 
přípravy dopravních staveb. Ve skutečnosti je ale tato inspirace jen selektivní 

Vzato na vědomí: Ve vztahu k německé právní úpravě 
vodních cest srov. připomínku č. 2 a č. 12. 
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a opomíjí vodní cesty. Tam, kde se jedná o investorech (ŘSD ČR, SŽDC), je 
třeba doplnit i ŘVC. 

Odůvodnění: 

Na str. 14 uvedené schéma o plánování dopravních staveb v Německu 
obsahuje nejen silnice a železnice, ale i vodní cesty, resp. jejich investora 
(WSV). 

27 HKČR N 

25) Ke str. 15 a dále: 

Lze doporučit, aby pro vyjasnění a odlišení od ostatních případů byl používán 
namísto z německého prostředí opsaného termínu „Plán potřeb“ upřesněný 
termín „Plán potřeb dopravních liniových staveb“. Legislativní zkratku 
„plán potřeb“ je však možné používat. 

Odůvodnění: 

Termín „plán potřeb“ se v této zkrácené podobě používá např. při řízení 
realizace konkrétních staveb (viz např. 
http://k126.fsv.cvut.cz/predmety/126mvpr/mvpr_9pred.pdf ), při plánování 
výroby, údržby apod. Mohlo by dojít ke zmatení pojmů. 

 

Vzato na vědomí. 

28 HKČR N 

26) Ke str. 15: 

U „Schvalovacího proces Plánu potřeb“ doporučujeme podpořit Podvariantu 
č. 2. V případě „Aktualizace Plánu potřeb“ “ doporučujeme podpořit také 
Podvariantu č. 2, avšak v kratších lhůtách (střídavě 4 a 3 roky). Viz též str. 
56. 

Odůvodnění: 

Je na místě zabránit individuálním poslaneckým zásahům ve stylu „porcování 
medvěda“, které se v minulosti silně projevovaly např. při schvalování 
rozpočtu SFDI i nepravidelným zásahům do Plánu potřeb. Plán potřeb by měl 
bát aktualizován v pevně daných intervalech, ne však 5 let; to je zejména v 
počátcích celého procesu příliš dlouhé. Dále je třeba zajistit soulad s trváním 
sedmiletých programových období EU. 

 

Ad. Schvalovací proces - Neakceptováno: Podvarianta 
č. 2 byla zvolena z důvodu, že její implementace by 
vyžadovala změnu ústavního zákona.  

Ad. Aktualizace Plánu potřeb – Neakceptováno: Lhůta 
5 let byla zvolena jako adekvátní vzhledem k délce 
schvalovacího legislativního procesu. Jedním z důvodů 
zavedení Plánu potřeb je zajištění stability pro 
možnost dlouhodobějšího plánování. Standardním 
planovacím horizontem pro komerční subjekty je 5-
leté období. I v návaznosti na tuto skutečnost byla 
zvolena délka 5 let. 

29 HKČR N 
27) Ke str. 18 – 19: 

V části „D.II Centralizace a úroveň vedení povolovacího řízení“ je třeba 
preferovat Variantu č. 3, tj. vytvoření centralizovaného speciálního úřadu při 

Vzato na vědomí: Tato varianta byla v RIA zvolena. 
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Ministerstvu dopravy. 

Odůvodnění: 

Souvisí s celostátním významem dopravní infrastruktury. Přitom je třeba dbát 
na dobrou součinnost se správními úřady územních samosprávných celků. 

30 HKČR N 

28) Ke str. 57: 

Je třeba upřesnit mechanismus, jakým se má určovat minimální podíl příjmu 
rozpočtu SFDI 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“, zejména z 
hlediska hospodářského cyklu. 

Odůvodnění: 

Je hodno zřetele, že to, co je popsáno ve věcném záměru, je vlastně 
mechanismus opačný k tomu, který byl použit v minulých letech hospodářské 
recese. Tehdy se preferovala kvalitní údržba existující dopravní 
infrastruktury, a jen to, co zbylo, bylo investováno do nových staveb. 
Mechanismus věcného záměru se zdá být dlouhodobě výhodnějším, je však 
třeba počítat s tím, že v letech hospodářského poklesu může mít za následek 
zanedbávání běžné údržby. 

Vysvětleno: Rozlišení záměrů na záměry s naléhavou 
potřebou a záměrů s další potřebou bude 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 (součástí Plánu potřeb budou i rozsáhlé 
modernizační a rekonstrukční projekty stávajících 
liniových dopravních staveb). 

 

Přip. 
č. 

Připomínkové 
místo 

Zásadní 
A/N 

Připomínka Vypořádání 

1 ČMKOS A Zákon neřeší oblast staveb pro vodní dopravu, vodní cesty jsou rovněž 
významnou liniovou stavbou. Požadujeme tuto oblast do návrhu doplnit. 

Vzato na vědomí: Oblast povolování vodních cest je 
v porovnání se silniční a železniční infrastrukturou 
velmi složitá a jejich regulace je upravena mimojiné i 
vodním zákonem v gesci MZe. Proto byla oblast 
vodních cest prozatím z věcného záměru vyjmuta 
s tím, že bude ponecháno na rozhodnutí vlády, zda 
vodní cesty do VZZ začlenit.   

Trvá rozpor. 

2 ČMKOS A Liniovými stavbami jsou také stavby další technické infrastruktury, rozvodné Vysvětleno: Zákon upravuje pouze liniové dopravní 
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energetické sítě, stavby vodohospodářské. Zákon by měl souhrnně upravovat 
všechny liniové stavby, není žádoucí, aby si každý resort zpracovával případně 
svůj samostatný zákon. 

stavby, protože ty mají nadregionální charakter a 
ten je nanejvýš vhodné zohlednit i v právní úpravě. 
Jiné liniové stavby zase vykazují celou řadu jiných 
specifik a i kompetenčně spadají pod celou řadu 
jiných rezortů a orgánů veřejné správy. Není obvyklé 
ani v zahraničí, aby byla tato různorodá skupina 
liniových staveb zahrnuta pod jeden právní předpis. 

Trvá rozpor.  

3 ČMKOS A 

Zákon by neměl obsahovat postupy ve správním řízení podle stavebního 
zákona. Stavební zákon by měl upravovat  obecně celou oblast výstavby, je 
otázka, zda je legislativní příprava zákona o liniových stavbách  realizovaná 
Ministerstvem dopravy  koordinována s Ministerstvem pro místní rozvoj 
z hlediska přípravy stavebního zákona. Z tohoto hlediska je zásadní nezbytná 
koordinace. 

Vysvětleno: Další postup bude koordinován s MMR. 

Trvá rozpor. 

4 ČMKOS A 

Není příliš vhodné v podstatě omezit zastupitelstva samosprávných celků. Je 
třeba vymezit v přiměřeném rozsahu participaci obcí i v oblasti liniových  
staveb ( např. budování výjezdů na místní komunikace, mimoúrovňové 
křižovatky). Proces přípravy výstavby nemá být zdržován, na druhé straně je 
nezbytné posoudit navrhované konkrétní řešení i z hlediska místních 
podmínek. 

Vzato na vědomí. 

Trvá rozpor. 

5 ČMKOS A Velmi důležité je řešení problematiky EIA, vztah  právě projednávané novely 
zák. č.100/2001 Sb. k zákonu o liniových stavbách 

Vzato na vědomí. 

Vypořádáno. 

6 ČMKOS A 

Diskutabilní jsou prvky soudní ochrany, nadále se předpokládá více instanční 
soudní přezkum, odkladný účinek žalob, specifické postavení dotčené 
veřejnosti bez přímého vztahu ke konkrétní stavbě. Nereálná je představa o 
stanovení lhůt pro soudy, které se vždy považují za nezávislé, takže opět lze 
předpokládat průtahy. 

Vzato na vědomí. 

Trvá rozpor. 

 

Přip. 
č. 

Připomínkové 
místo 

Zásadní 
A/N 

Připomínka Vypořádání 
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1 

Konfederace 
zaměstnavatelskýc

h a 
podnikatelských 
svazů (KZPS) 

A 
Zákon řeší pouze omezený okruh staveb. Nevíme, jestli nejde o nedopatření, 
ale Ministerstvo dopravy, jako předkladatel, je ústředním orgánem státní 
správy i pro vodní dopravu; vodní cesty jsou nepochybně významnou liniovou 
stavbou. Tuto část v návrhu zákona zcela postrádáme. 

Vzato na vědomí: Oblast povolování vodních cest je 
v porovnání se silniční a železniční infrastrukturou 
velmi složitá a jejich regulace je upravena mimojiné 
i vodním zákonem v gesci MZe. Proto byla oblast 
vodních cest prozatím z věcného záměru vyjmuta 
s tím, že bude ponecháno na rozhodnutí vlády, zda 
vodní cesty do VZZ začlenit.   

Trvá rozpor. 

2 KZPS A 

Zkušenosti s aplikací zákona 416/2009 Sb. O urychlení…. nás vedou 
k závěru, že liniovými stavbami z hlediska jednotné právní úpravy jsou též  
stavby další technické infrastruktury, stavby vodohospodářské, rozvodné sítě 
energetické apod. Z tohoto důvodu by měl zákon být zpracováván za účasti 
dalších dotčených rezortů. Stav, kdy každý rezort chránící určitou oblast 
veřejných zájmů by si zpracovával vlastní zákon pro své stavby, 
nepovažujeme za racionální. 

Vysvětleno: Zákon upravuje pouze liniové dopravní 
stavby, protože ty mají nadregionální charakter a 
ten je nanejvýš vhodné zohlednit i v právní úpravě. 
Jiné liniové stavby zase vykazují celou řadu jiných 
specifik a i kompetenčně spadají pod celou řadu 
jiných rezortů a orgánů veřejné správy. Není 
obvyklé ani v zahraničí, aby byla tato různorodá 
skupina liniových staveb zahrnuta pod jeden právní 
předpis. 

Trvá rozpor. 

3 KZPS A 
Jsme přesvědčeni, že zákon o infrastrukturních stavbách by měl (tak jak je 
navrhováno) obsahovat stabilizované seznamy rozhodujících staveb s vazbou 
na termíny přípravy a zajištění finančního krytí ve střednědobém horizontu 
(Plán potřeb).  

Vzato na vědomí. 

Vypořádáno. 

4 KZPS A 

Plán potřeb, pokud má být respektován jako závazný dokument, musí 
obsahovat grafické podklady (mapové soubory) k trasám jednotlivých staveb. 
Tento plán může být rezortní, ale musí být vzájemně koordinován 
v dotčených územích. V počáteční fázi je proto nutná návaznost na výstupy 
státní expertizy podle zvláštního právního předpisu, jehož příprava je 
v působnosti MMR.  

Vysvětleno: Grafické znázornění koridoru není 
s ohledem na smysl a účel Plánu potřeb a 
s ohledem na jeho obecný strategický charakter 
nutné a jeho nezařazení bylo mimo jiné požadováno 
i v rámci konzultací ze strany MMR. Případná 
potřeba přepracování grafického znázornění 
vyplývající z legislativního procesu značně 
zkomplikuje přijímaní Plánu potřeb. Klíčové v rámci 
Plánu potřeb je zejména identifikace jednotlivých 
staveb či úseků a hlavně rozdělení jednotlivých 
záměrů na záměry s „naléhavou potřebou“ a záměry 
s „další potřebou“. Tato skutečnost je přitom klíčová 
ve vazbě na plánované úpravy financování dopravní 
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infrastruktury uvedené ve VZZ. 

Trvá rozpor. 

5 KZPS A 
Nový, navrhovaný, institut „trasování“ je třeba zařadit do struktury systému 
územního plánování podle stavebního zákona a vyjasnit vzájemné vazby a 
stupeň podrobnosti. 

Vysvětleno: Proces Trasování bude navazovat na 
Plán potřeb a na jeho výsledek bude navazovat 
obsah žádosti o povolení liniové dopravní stavby. 
Výsledek procesu Trasování bude mít přednost před 
ÚPD nižšího stupně. Současně bude provádeň pouze 
u těch záměrů, které v současnosti nejsou zahrnuty 
v ZÚR. 

Vypořádáno. 

6 KZPS A 

Na druhé straně by zákon neměl obsahovat prvky správních postupů podle 
stavebního zákona. Jsme toho názoru, že stavební zákon by měl střechově 
pokrývat celou oblast výstavby. Současná etapa přípravy stavebního zákona 
z této koncepce vychází a práce na věcném záměru zákona o liniových 
stavbách s prací Ministerstva pro místní rozvoj nejsou zjevně koordinovány. 

Vysvětleno: Zákon bude upravovat pouze postupy, 
kde je nutné ve vztahu k liniovým dopravním 
stavbám provést po vzoru zahraničních právních 
úprav (zejména Německo a Rakousko) určité 
odchylky.  

Trvá rozpor. 

7 KZPS A 

Podporujeme myšlenku posílení (dovybudování) speciálních stavebních úřadů 
pro jednotlivé druhy strategických staveb, postavené na vysoce 
kvalifikovaném personálu a to i ve formě jednoinstančních správních úřadů 
v rámci ministerstev. Tuto koncepci, připravovaný stavební zákon, částečně 
reflektuje.  

Vzato na vědomí. 

Vypořádáno. 

8 KZPS A 

Připravovaná novela stavebního zákona obdobně vychází z principu 
fakultativního jednotného povolení záměru – otevřena zůstává podrobnost 
předkládané dokumentace a rozsah dokladové části k jednotnému povolení. 
Prováděcí právní předpis by měl ponechat dostatečný prostor pro uplatnění 
progresivních i variantních řešení.  

Akceptováno. Obsah dokumentace předkládané 
s žádosti o povolení liniové dopravní stavby bude 
stanoven vyhláškou MD, s tím, že zákon stanoví její 
minimální rozsah na úrovni dnes požadované pro 
žádost o vydání územního rozhodnutí. 

Vypořádáno. 

9 KZPS A 

Nepovažujeme za reálné, aby postavení zastupitelstev samosprávných celků, 
v celé oblasti územního plánování, bylo výrazně omezeno a stavební úřady 
obcí suspendovány na vyvěšování oznámení a svolávání jednání. Je 
nezpochybnitelnou skutečností, že rozhodování v otázkách územního rozvoje 
je základem samostatné působnosti orgánů samospráv.  

Vysvětleno: Návrh zákona se vztahuje k liniovým 
dopravním stavbám, které mají nadregionální 
charakter a které jsou ve vlastnictví státu a pod 
státní správou, proto je nutné zde upřednostni 
centrální plánování a řízení jejich realizace. 
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Trvá rozpor. 

10 KZPS A 

Chápeme situace, kdy zejména obce, podmiňují své kladné stanovisko 
požadavky, které jsou nad rámec vlastního investičního záměru a způsobují 
tak prodlužování procesu přípravy a zvyšování nákladů staveb. Nápravu 
tohoto stavu je nutno ale hledat jinou formou. Vyloučení obcí a krajů 
z aktivní činnosti při přípravě liniových (v podstatě všech) staveb však je na 
hranici ústavnosti a není prakticky možné. 

Vysvětleno: Dotčené obce budou účastníky řízení o 
povolení liniové dopravní stavby a budou moci 
uplatnit své připomínky a námitky. 

Trvá rozpor. 

11 KZPS A 

Za nejzávažnější část návrhu považujeme oblast řešení problematiky EIA. Je 
nesporné, že právní úprava nemůže vybočovat z limitů stanovených 
evropskou legislativou zejména v oblasti účasti dotčené veřejnosti. Přesto 
jsme z více míst ujišťováni, že současně projednávaná novela zákona 
100/2001 Sb. (sněmovní tisk 299), která je důsledkem infringementu 
Evropské komise, pokrývá přechodný stav. Připravovaná další novela (v roce 
2015) by měla přinést výrazné zlepšení. O tomto tvrzení však máme vážné 
pochybnosti. 

Vysvětleno: Návrh bude plně respektovat a 
reflektovat novelizovanou úpravu zákona o 
posuzování vlivů na životní prostředí, která reaguje 
na tzv. infrigement ze strany Evropské komise. 

Vypořádáno. 

12 KZPS A 
S danou otázkou souvisí i jednotlivé prvky soudní ochrany. Nadále se počítá 
s více instančním soudním přezkumem, odkladným účinkem žalob, 
specifickým postavení dotčené veřejnosti bez přímé vazby konkrétních osob 
ke konkrétní stavbě atd.  

Vysvětleno: V oblasti správního i soudního 
přezkumu dochází k významnému zjednodušení 
těchto řízení a k integraci do jednotného řízení o 
povolení liniové dopravní stavby. Postavení 
veřejnosti musí respektovat evropské právo, 
zejména tzv. směrnici EIA a dále Aarhuskou úmluva, 
kterou je ČR jako její signatář vázána. 

Vypořádáno. 

13 KZPS A 
Nesdílíme tvrzení o reálné možnosti „zalhůltování soudů“. Orgány justice vč. 
MSp dávají jasně najevo, že stanovení lhůt pro rozhodování soudů je útokem 
na jejich nezávislost a ohrožením základů demokratického právního státu.  
Nalézt konsensus v této oblasti bude velmi obtížné. 

Vysvětleno: Zástupci MSp uvedli, že o stanovení lhůt 
pro rozhodování soudů jsou připraveni diskutovat a 
že tuto možnost a priori neodmítají. 

Trvá rozpor. 

14 KZPS A 

Novou, „revoluční“ myšlenkou v oblasti majetkoprávních vztahů, je zavedení 
systému předčasného uvedení v držbu. Jde o závažný zásah do vlastnických 
práv fyzických i právnických osob. Související zásah do zákona o vyvlastnění 
tak bude natolik podstatný, že nelze v současné době přejímat stanovisko 
legislativních orgánů. 

Vysvětleno: Předběžné uvedení v držbu je zvláštním 
druhem vyvlastňovacího řízení, které je možné 
pouze za výjimečných a přesně stanovených 
podmínek a současně výlučně za náhradu. Přichází 
do úvahy výlučně tehdy, pokud již zde je rozhodnutí 
o vyvlastnění a chybí pouze rozhodnutí o stanovení 
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výše náhrady a navíc pouze za podmínky, že 
s realizací záměru je nutné na daném pozemku 
(nemovité věci) nutné započíst bez zbytečného 
odkladu, jinak hrozí stavebníkovi vznik prodlení a 
zbytečných nákladů. Řádnost, poctivost a pravost 
držby bude v daném případě pochopitelně založena 
správním rozhodnutím o předběžném uvedení 
v držbu, stejně jako je tomu v případě rozhodnutí o 
vyvlastnění. 

Vypořádáno. 

15 KZPS N 

V současném stavu přípravy nového zákona považujeme za rozhodující 
přímou koordinaci se stavebním zákonem. Bez jasné konfigurace obou 
právních předpisů není podle našeho názoru možné dál pokračovat. 
Předpokládáme, že i ostatní orgány státní správy v rámci MPŘ uplatní své 
připomínky, a proto doporučujeme vrátit se k celé věci po vyhodnocení 
výsledků připomínkového řízení.  

Na okraj poznamenáváme, že model fungující ve Spolkové republice 
Německo, na který se návrh na více místech odvolává, může být vhodnou 
inspirací, avšak právní prostředí obou zemí je natolik odlišné, že aplikace 
obdobného systému (změnou celé řady dalších právních předpisů-správní 
řád, správní soudnictví, atd.) by si vyžádala neodhadnutelný časový prostor.  

Vysvětleno: Oba věcné záměry vycházejí z Plánu 
legislativních prací vlády, který musí být 
respektován. Koordinace obou záměrů bude 
prováděna. 

 

 

 

Přip. 
č. 

Připomínkové 
místo 

Zásadní 
A/N 

Připomínka Vypořádání 

1 ÚVČR – RVV A 

Požadujeme, aby konkrétní podoba věcného záměru zákona byla předložena 
spolu s výsledkem procesu schvalování EIA. 

Odůvodnění:  

Novela zákona EIA stále prochází schvalovacím procesem, jehož cílem je 
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), 

Vysvětleno: VZZ počítá se zapracováním novely 
zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. 
Posouzení EIA bude mít formu závazného stanoviska 
vydávaného ministerstvem pro životní prostředí. 

Trvá rozpor. 
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který je České republice vytýkán v rámci řízení o porušení Smlouvy 
o fungování EU ve věci nesprávné transpozice EIA směrnice 
(tzv. infringement). Vzhledem k záměru sloučit posuzování vlivů na životní 
prostředí s územním a stavebním řízením může podstatu věcného záměru 
zákona o liniových dopravních stavbách výsledek řízení o EIA ještě výrazně 
ovlivnit. 

2 ÚVČR – RVV A 

Část A – D.II Centralizace a úroveň vedení povolovacího řízení 

Požadujeme upřednostnit variantu 3 – centralizovaný speciální stavební úřad 
při Ministerstvu dopravy s tím, že k němu bude na ministerstvu zřízen 
i vyvlastňovací úřad.  

Odůvodnění:  

Požadujeme vytvoření centralizovaného speciálního úřadu při Ministerstvu 
dopravy s tím, že tento správní úřad bude příslušný rozhodovat o liniových 
stavbách podle Plánu potřeb. V případě provedení vyvlastňovacího řízení je 
žádoucí, aby bylo v zákoně jednoznačně stanoveno, že k vedení 
vyvlastňovacího řízení bude příslušný též nově zřízený vyvlastňovací úřad při 
Ministerstvu dopravy tak, aby zůstala zachována jednotná úroveň 
rozhodování. Ve fázi, kdy bude již uvedeným speciálním úřadem stavba 
povolena, by bylo nesystémové, aby se vyvlastňovací řízení přesouvalo 
na nižší úrovně správních úřadů. 

Akceptováno: Vyvlastňování bude provádět centrální 
stavební úřad. 

Vypořádáno. 

3 ÚVČR – RVV A 

Část B – 3.3.3 Definice dopravní liniové stavby pro účely zákona 
o dopravních liniových stavbách 

Požadujeme doplnit do textu i přeložku dopravní infrastruktury a upřesnit 
definici dopravní liniové stavby.  

Odůvodnění:  

Není důvodné vylučovat z definice a tudíž z procesu povolování přeložky 
dopravní infrastruktury (přeložka nemusí se rovnat nové napojení). Rovněž je 
nutné upřesnit definici dopravní liniové stavby pro účely tohoto zákona tak, 
aby těmito stavbami směly být dálnice a ze silnic I. třídy pouze rychlostní 
silnice. Zahrnutí veškerých silnic I. třídy mezi liniové dopravní stavby by 
ve svém důsledku mohlo být naprosto kontraproduktivní. 

Akceptováno: Bude doplněno v textu VZZ. 

Vypořádáno. 

4 ÚVČR – RVV A 
Část B – 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 

Vysvětleno: Jde o vyloučení vzniku vícenákladů, 
které neslouží vybudování páteřní dopravní 
infrastruktury, která má být budována přednostně. 
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požadují 

Nesouhlasíme s tím, aby v uvedeném případě nesly náklady na výstavbu 
subjekty, které výstavbu objektů požadují. 

Odůvodnění:  

Domníváme se, že stát má nejen povinnost zabezpečit tranzitní a dálkové 
dopravní vztahy, ale i napojení území na kapacitní komunikace, což je často 
jediná kompenzace externalit z vložení dopravní stavby. Připojení 
na nadřazené komunikace je třeba realizovat tam, kde je po nich poptávka 
a kde budou využity. 

Současně jde o motivační opatření k efektivnějšímu 
budování napojení na dálnice a silnice I. třídy. 

Trvá rozpor. 

5 ÚVČR – RVV N 

Část A – 2. Návrh variant řešení, A) Vyšší závaznost Politiky územního 
rozvoje či jiného dokumentu s plánovanými trasami 

Doporučujeme rozpracovat variantu č. 2 ve znění podvarianty č. 2, podle 
které bude Plán potřeb novým dokumentem vedle Politiky územního rozvoje 
(PÚR). 

Odůvodnění: 

Považujeme PÚR za významný strategický dokument ČR, jehož úkolem je 
koordinace tvorby koncepcí schvalovaných ministerstvy a jinými ústředními 
správními úřady. Z tohoto důvodu by měla být PÚR výchozím podkladem 
(databází záměrů liniových dopravních staveb) pro Plán potřeb. Současně 
s PÚR je zpracováváno vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území, jehož 
součástí je posouzení SEA, které pak není nutné v Plánu potřeb znovu 
zpracovávat. Ministerstvo dopravy by mělo být oprávněným investorem dle 
stavebního zákona ve vztahu k PÚR. PÚR by měl i nadále uvádět záměry 
bez detailních informací. Ty by měly být uvedeny právě v Plánu potřeb. 

Neakceptováno: Podvarianta č. 2 byla v rámci 
procesu hodnocení dopadů regulace 
vyhodnocována. V konečné fázi byla na základě 
porovnání nákladů a přínosů zvolena Podvarianta č. 
1, kdy u Podvarianty č. 2 bylo identifikováno 
případné výrazné navýšení administrativních nákladů 
např. z důvodu potenciální duplicity některých 
úkonů. Tvorba Plánu potřeb však bude obligatorně 
konzultována s MMR a dalšími rezorty a orgány 
veřejné správy. 

 

6 ÚVČR – RVV N 

Část B – 3.3.5 Obsahové náležitosti Plánu potřeb 

Doporučujeme zvážit vypuštění charakteristiky – „uvedení stavu realizace 
záměru (»před řízením o povolení«, »probíhá řízení o povolení«, 
»ve výstavbě«)“.  

Odůvodnění:  

Uvedená charakteristika bude v době zveřejnění Plánu již neaktuální, a proto 
matoucí a během pěti let před průběžnou aktualizací zcela jistě zastará.  

Vysvětleno: Tato informace má svůj význam při 
zařazování do kategorie naléhavá a další potřeba a 
je proto vhodné jí uvádět. Současně ale nemá 
přímou normativní závaznost, proto její zastárání 
nečiní legislativní obtíže. Navíc, za období 5 let 
nedojde k zastarání této informace u velkého počtu 
záměrů. 
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7 ÚVČR – RVV N 

Část B – 3.4 Jednotlivé fáze realizace liniové stavby podle navrhovaného 
zákona 

Doporučujeme postupovat v souladu s tímto bodem, kdy Trasování bude 
provádět speciální úřad s celostátní působností zřízený při Ministerstvu 
dopravy v součinnosti s příslušnými orgány územní samosprávy.  

Odůvodnění:  

Není možné ponechat současný stav, ale zároveň nedoporučujeme vytvářet 
speciální jednostupňovou územně plánovací dokumentaci na úrovni státu. 
Rozpracování záměrů z Plánu potřeb je třeba provádět mimo proces 
pořizování územně plánovací dokumentace (ÚPD). Vztah mezi Plánem 
potřeb, Trasováním a ÚPD je vhodné provázat s novelou zákona č. 13/1997 
Sb., o pozemních komunikacích, s novelou zákona č. 183/2006 Sb., 
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a s novým 
občanským zákoníkem. Upozorňujeme, že zákon bude využíván pro přípravu 
záměrů neuvedených v ÚPD, proto je nutné uvést v zákoně vazbu na ÚPD. 
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. 

Vzato na vědomí. 

8 ÚVČR – RVV N 
Část A – 1.4 Identifikace dotčených subjektů 

Doporučujeme v textu opravit chybnou formulaci z „orgány územní 
samosprávy“ na „orgány státní správy“. 

Akceptováno: Bude upraveno. 

 

Přip. 
č. 

Připomínkové 
místo 

Zásadní 
A/N 

Připomínka Vypořádání 

1 Karlovarský kraj  

Připomínka: 

Pro stanovení záměru vybudovat speciální úřad s celostátní působností 
doporučujeme vycházet z četnosti silničních a železničních staveb 
plánovaných alespoň na období 15 let. 

Odůvodnění: 

Předložený materiál obsahuje již rozpracované akce a není patrné, jaká bude 

Vzato na vědomí: Materiál vycházel ze seznamu 
staveb plánovaných ŘSD a SŽDC. Na základě tohoto 
seznamu byl po srovnání s historickými daty stanoven 
i předpoklad ročních investic. 

Vypořádáno. 
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jejich četnost v dalším období či jaké budou trendy, neboť jen z finančního 
vyjádření uvedeného v materiálu nelze dostatečně počet akcí odhadnout a již 
vůbec ne lokality. Je docela možné, že se liniové stavby budou do budoucna 
dotýkat jen  některých krajů. 

2 Karlovarský kraj  

Připomínka: 

Obecně lze konstatovat, že povolovací řízení staveb je časově náročné a 
nemusí jít vůbec jen o liniové stavby. 

Odůvodnění: 

Díky řádným a mimořádným opravným prostředkům včetně soudního 
přezkumu není problém, aby i některé složitější stavby, ne jenom liniové, se 
povolovaly více než dva roky. 

Návrh nového znění: 

Mělo by se začít se skutečným zjednodušením územního a stavebního řízení, 
a to buď změnou stavebního zákona či celkové organizace rozhodování na 
tomto úseku. 

 

 

Vzato na vědomí: Z tohoto důvodu VZZ pracuje 
s integrovaným povolovacím řízením, posunem řízení 
na MD, zrušením možnosti podání rozkladu a počítá 
s posunem možnosti podat žalobu na NSS.  

Trvá rozpor. 

3 Karlovarský kraj  

Připomínka: 

Souhlas s konstatováním nedostatečné míry kvalifikovanosti pracovníků 
stavebních úřadů na obcích I. typu. 

Odůvodnění: 

Ověřeno praxí, že v důsledku jak hmotněprávních tak procesních chyb 
dochází ke zbytečnému prodlužování jak územích, tak stavebních řízení u 
liniových staveb. 

Akceptováno. 

Vypořádáno. 

4 Karlovarský kraj  

Připomínka: 

2. Návrh variant řešení 

Bod A)  

Obsahová i právně formální změna územně plánovací dokumentace 

Navrhujeme zavést variantu č. 2 – zavést Plán potřeb a podvariantu č. 2 – 
Plán potřeb bude novým dokumentem vedle PÚR. 

 

 

 

 

Neakceptováno: Podvarianta č. 1 byla vybrána na 
základě porovnání nákladů a přínosů, kdy u 
podvarianty č. 2 došlo k výraznému navýšení 
administrativních nákladů např. z důvodu potenciální 
duplicity některých úkonů.  
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Obsah plánu potřeb 

Navrhujeme zvolit podvariantu č. 2. 

 

Schvalovací proces Plánu potřeb 

Doporučujeme podvariantu č. 2 – aplikovat procesní výjimky. 

 

Aktualizace plánu potřeb 

Navrhujeme zvolit podvariantu č. 1 – ad hoc dle potřeby. 

 

Vzato na vědomí: V RIA byla zvolena podvarianta č. 
2. 

 

Neaceptováno: Podvarianta č.2 by znamenala potřebu 
změny ústavního zákona.  

 

Neakceptováno: Podvarianta č. 2 byla zvolena na 
základě podrobné analýzy nákladů a přínosů, kdy 
zjednodušeně řečeno přínosy ve formě stabilního 
prostředí a vyšší jistoty převýšily přínosy podvarianty 
č. 1. Vliv na tento výsledek měl i fakt, že vzhledem 
k charakteru záměrů, které by měly být v Plánu 
potřeb zahrnuty, je četnost potřeby ad hoc úpravy 
Plánu potřeb velmi nízká.  

 

Trvá rozpor. 

5 Karlovarský kraj  

Připomínka: 

Bod B) Problémy v oblasti územního plánování 

Navrhujeme variantu č. 2 – spojení procesu PÚR a ÚP na celostátní úrovni. 

Neakceptováno: V této oblasti navrhovatel volí 
variantu č. 1, tj. variantu nulovou. Z důvodu značné 
komplikovanosti procesu územního plánování se 
nepodařilo identifikovat způsob, jakým by bylo možné 
tento proces převést na centrálnější úroveň a provést 
jeho koncentraci a který by byl přijatelný pro všechny 
dotčené strany. 

 

Trvá rozpor. 

6 Karlovarský kraj  

Připomínka: 

Bod C) Proces EIA 

Navrhujeme variantu č. 2 – dát do souladu s navrhovanou novelou zákona č. 
100/2001 Sb. 

Vzato na vědomí: V RIA byla zvolena varianta č. 2. 

 

Vypořádáno. 
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7 Karlovarský kraj  

Připomínka: 

Bod D) 

Změny v povolovacím procesu 

Navrhujeme variantu č. 2 a podvariantu č. 2.3. 

Centralizace a úroveň vedení povolovacího řízení 

Navrhujeme variantu č. 3. 

Komunikace s dotčenými orgány 

Navrhujeme variantu č. 3. 

 

 

 

Neakceptováno: V RIA byla na základě vyhodnocení 
nákladů a přínosů zvolena podvarianta 2.2. 

 

Vzato na vědomí: V RIA zvolena varianta č. 3. 

 

Vzato na vědomí: V RIA zvolena varianta č. 3. 

 

Trvá rozpor. 

8 Karlovarský kraj  

Připomínka: 

Bod E) Proces vyvlastňování 

Navrhujeme variantu č. 2. 

 

Neakceptováno: V RIA byla na základě vyhodnocení 
nákladů a přínosů zvolena podvarianta 3. Varianta 2 
byla vyhodnocena jako příliš nákladově náročná. 

 

Trvá rozpor. 

9 Karlovarský kraj  

Připomínka: 

Bod F) Oblast ochrany proti správnímu rozhodnutí 

Navrhujeme variantu č. 2 a podvariantu č. 2.1. 

 

Vzato na vědomí: V RIA zvolena varianta č. 2, 
podvarianta č. 2.1. 

 

Vypořádáno. 

10 Karlovarský kraj  

Připomínka: 

Bod G) Další návrhy a opatření 

Navrhujeme variantu č. 2 a podvariantu č. 2.1. 

 

Vzato na vědomí: V RIA zvolena varianta č. 2, 
podvarianta č. 2.1. 
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Vypořádáno. 

11 Karlovarský kraj  
Závěr 

Prosíme o zapracování našich připomínek. 

Částečně akceptováno: viz vypořádání jednotlivých 
připomínek. 

Vypořádáno. 

 

PŘIPOMÍNKOVÁ MÍSTA, KTERÁ NEUPLATNILA PŘIPOMÍNKY 
Přip. 
č. 

Připomínkové 
místo 

Zásadní 
A/N 

Připomínka Vypořádání 

 

ČNB 

 

MPSV 

 

MŠMT 

 

MZD 

 

KVOP 

 

UZS ČR 

 Bez připomínek  
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NEOBESLANÉ SUBJEKTY: 
 

Přip. 
č. 

Připomínkové 
místo 

Zásadní 
A/N 

Připomínka Vypořádání 

1 Zelený kruh N 

Jelikož dopravní infrastruktura přináší celou řadu pozitivních i negativních 
externalit, rozhodování o jejich výstavbě nemůže být ponecháno na 
soukromém sektoru. Společenské vztahy jsou mnoha nenápadnými způsoby 
ovlivňovány a formovány podobou její dopravní infrastruktury, tudíž způsob 
rozhodování o její výstavbě má zásadní význam pro udržitelný rozvoj 
společnosti. Od těchto zřejmých faktů se odvíjí zájem a postoj Zeleného 
kruhu k chystanému zákonu o liniových dopravních stavbách. 

Nejsme spokojeni se současným přístupem k rozvoji dopravní infrastruktury v 
ČR, protože je zastaralý, čili neodpovídá dnešním společenským potřebám, a 
zároveň je značně jednostranný, čili je příliš diktován zájmy stavebního 
průmyslu na úkor ochrany životního prostředí a také hospodárného nakládání 
s veřejnými prostředky. 

Deklarovaným cílem věcného záměru je urychlit dobu trvání povolovacího 
procesu dopravních staveb. Podle našeho záměru je změna, usilující pouze o 
urychlení výstavby, málo ambiciózní. Je třeba především změnit existující 
plány výstavby, jejichž podoba fakticky pochází z minulého režimu a počítá s 
rozvojem automobilové dopravy jako s nezpochybnitelným dobrem, které je 
třeba podporovat, nemluvě o tom, že nerespektují faktické změny, k nimž 
došlo na mnoha místech dotčených plánovanou výstavbou. Jelikož nejsme 
spokojeni se systémem rozhodování o výstavbě liniových staveb, v principu 
vítáme, že ho Ministerstvo dopravy chce změnit, nicméně se domníváme, že 
nutnou součástí každé takové změny by měl být i jistý „restart“ dopravního 
plánování, beroucí v úvahu nové skutečnosti a ideje, jichž se od doby, kdy 
byly v současnosti prosazované plány fakticky vytvářeny, vynořilo mírně 
řečeno značné množství. Považujeme tudíž za zásadní vadu věcného záměru, 
že se zabývá pouze tím, jak urychlit přípravu a výstavbu dopravní 
infrastruktury podle stávajících plánů, nikoliv tím, zda skutečně představují 
nezbytné předpoklady pro správný rozvoj dopravního sektoru (preference 
spíše železniční dopravy a veřejné dopravy, než nejškodlivější silniční 

Vzato na vědomí. 
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dopravy). 

2 Zelený kruh N 

Příkladem tohoto přístupu je, že tzv. Plán potřeb má být podle věcného 
záměru převzat bez diskuze s veřejností ze současné Politiky územního 
rozvoje, aniž by se k němu dělal proces SEA. Jsme si vědomi, že česká 
podoba procesu SEA je velmi problematická a příliš se jí nedaří zapojit 
širokou veřejnost do rozhodování (možná proto, že převažuje názor, že její 
má minimální vliv), přesto je z našeho pohledu nedokonalé zapojení 
veřejnosti lepší než žádné, a rozhodnutí nekonat SEA 

k prvnímu Plánu potřeb je dokladem, že Ministerstvo dopravy nemá zájem 
konfrontovat své zastaralé a jednostranné představy o rozvoji dopravní 
infrastruktury s veřejností, jež přitom její výstavbu platí ze svých daní. 

Akceptováno: Obecně platí, že k Plánu potřeb se bude 
dělat SEA vždy. Pokud jde o první Plán potřeb, 
k tomuto se bude dělat SEA v takovém případě, 
pokud dojde k doplnění záměrů či ke změně podoby 
záměrů oproti jejich uvedení v Politice územního 
rozvoje. 

3 Zelený kruh N 

Nesouhlasíme s tím, že „Plán potřeb“ , rozuměj fakticky plán budoucí 
výstavby dopravní infrastruktury, má být přijímán formou (přílohy) zákona. 
Podle našeho názoru je tím narušen princip dělby moci. Smyslem zákonů je 
stanovit pravidla chování v mezilidských vztazích, případně založit pravomoci 
státu při prosazování veřejných zájmů. Rozhodování o konkrétních veřejných 
investicích by mělo podle našeho názoru zůstat moci výkonné, která má k 
dispozici příslušný odborný aparát a není tak snadno ovlivnitelná 
partikulárními zájmy jako moc zákonodárná. Pokud se autoři věcného záměru 
domnívají, že Parlament Plán potřeb pouze mechanicky schválí v podobě 
předložené vládou, vycházejí z neopodstatněné analogie mezi Českou 
republikou a Německem, neboť v naší zákonodárné praxi existuje silná 
tradice vlastní inciativy jednotlivých poslanců, kteří návrhy zákonů předložené 
vládou mají ve zvyku značně modifikovat. Na tom v obecné rovině není nic 
špatného, v konkrétním případě Plánu potřeb se ovšem obáváme, že politicky 
silné regionální zájmy zastoupené v Parlamentu povedou k naprosto 
nevhodné podobě dopravní politiky. Vedle toho věcný záměr balancuje na 
hranici ústavnosti, takže není jisté, zda jeho koncepce Plánu potřeb přežije 
ústavní stížnost, která vůči němu s velkou pravděpodobností bude vznesena 
na základě předchozí judikatury Ústavního soudu. Právní nejistota s tím 
spojená samozřejmě v krátkodobém horizontu nijak nepřispěje ke stabilitě 
investičního prostředí v ČR. 

Vysvětleno: Domníváme se, že Plán potřeb je plně 
konformní s ústavním pořádkem České republiky a že 
naopak zvyšuje demokratický chakakter schvalování 
strategie výstavby páteřní dopravní infrastruktury, 
když ta je v současnoti obsažena pouze v usnesení 
vlády (konkrétně v PÚR) a dopravně strategické 
dokumenty jsou přijímány pouze na úrovni jednoho 
rezortu, tj. na úrovni Ministerstva dopravy a vůbec 
nemají podobu právního předpisu či správního aktu. 

Pokud jde o judikaturu Ústavního soudu, domníváme 
se, že pokud jde o srovnávání protiústavnosti zákonů, 
jež byly předmětem nálezů ÚS sp. zn. 24/04  - tzv. 
jezy na Labi a sp. zn. Pl. ÚS 24/08 – přistávací dráha 
letiště Ruzně (nález sp. zn. Pl. ÚS 55/2000 se týkal 
zákona o matrikách a ÚS jej shledal ústavně 
konformním, nález Pl. ÚS 12/02 se týkal zákona o 
transformaci Českých drah), připomínka zcela opomíjí 
naprostou odlišnost v míře detailu, v níž bude záměr 
v Plánu potřeb vymezen oproti zákonům, které 
Ústavní soud shledal protiústavními. Plán potřeb 
nebude ani z povahy svojí obecnosti vůbec způsobilý 
zasáhnout do práv vlastníků pozemků, resp. se 
v tomto ohledu vůbec nic nemění oproti stavu, který 
je dnes dán v rámci Politiky územního rozvoje. 
Dokonce lze konstatovat, že vypuštěním grafické části 
dojde oproti Politice územního rozvoje ještě ke 
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zmenšení potenciálu takového dopadu. V logice 
připomínky by muselo být zjevně protiústavní i 
to, že soudně přezkoumatelná není ani Politika 
územního rozvoje, protože jednotlivé záměry 
nebudou v Plánu potřeb vymezeny o nic více 
podrobněji, než jak je tomu v případě Politiky 
územního rozvoje (jakékoli informace, které 
budou v Plánu potřeb uvedeny oproti dnešnímu 
stavu navíc, směřují výlučně dovnitř veřejné 
správy, tj. typicky např. rozdělení záměrů na 
záměry s „naléhavou“ a „další“ potřebou 
nezákládá žádná subjektivní práva 
jednotlivců). 

Nelze opomíjet ani skutečnost, že jádrem 
ústavněprávních „problémů“ zákonů posuzovaných 
v citovaných nálezech byla primárně otázka vymezení 
veřejného zájmu ve vztahu ke konkrétním záměrům, 
tj. nahrazování typicky správní činnosti. Nic 
podobného však v případě Plánu potřeb nepřichází do 
úvahy, když naopak navrhovaný zákon výslovně 
stanoví, že otázka veřejného zájmu bude vždy 
předmětem správního řízení v rámci řízení o povolení 
liniové dopravní stavby. Opět je nutno poukázat na 
skutečnost, že v tomto směru by naprosto stejně 
„ústavně problematickou“ musela být shledána i PÚR 
a způsob jejího přijímání.  

Navíc, je nutné podotknout, že z hlediska právní 
doktríny a z hlediska jeho povahy je Plán potřeb 
instrumentem tzv. zákonodárného plánování, které se 
v ČR projevuje např. v rámci zákona o státním 
rozpočtu. Domníváme se, že při takto generalizujícím 
pohledu na nálezy ÚS sp. zn. Pl. ÚS 24/04 a Pl. ÚS 
24/08 by mohla být za typicky správní činnost 
považována i příprava a schvalování státního 
rozpočtu.  

4 Zelený kruh N 
Rozhodování o dopravní politice má být tedy doménou moci výkonné, v 
případě klíčové dopravní infrastruktury jejího vrcholného orgánu, rozuměj 
vlády. Při tomto rozhodování má mít moc výkonná možnost uplatnit široké 

Vysvětleno: V logice připomínky by muselo být zjevně 
protiústavní i to, že soudně přezkoumatelná není ani 
Politika územního rozvoje, protože jednotlivé záměry 
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správní uvážení. Současně však nesmí rozhodovat zcela libovolně, čili správní 
uvážení musí mít nějaké meze, dané zákony. Faktická (na rozdíl od papírové) 
existence těchto mezí vyžaduje, aby osoby dotčené jejich překročením se 
mohly dovolat práva soudní cestou. Proto se domníváme, že dokument 
určující podobu dopravní politiky, který by měl být přijímán vládou, ať už se 
bude jmenovat „Politika územního rozvoje“, „Plán potřeb“, či jakkoliv jinak, a 
ať už bude jeho právní forma opatření obecné povahy nebo cokoliv jiného, 
by měl být soudně napadnutelný dotčenou veřejností. To vyplývá z 
mezinárodních závazků České republiky i z našeho ústavního pořádku, jak 
koneckonců Ústavní soud konstatoval ve svém nálezu I. ÚS 59/14. Konkrétní 
definice dotčené veřejnosti v této situaci by měla být předmětem diskuze, 
pro níž zmíněný nález ÚS může sloužit jako zásadní inspirace. Mezi dotčenou 
veřejnost by v tomto kontextu měli být zahrnuti i zástupci obcí dotčených 
potenciální výstavbou. 

nebudou v Plánu potřeb vymezeny o nic více 
podrobněji, než jak je tomu v případě Politiky 
územního rozvoje (jakékoli informace, které budou 
v Plánu potřeb uvedeny oproti dnešnímu stavu navíc, 
směřují výlučně dovnitř veřejné správy, tj. typicky 
např. rozdělení záměrů na záměry s „naléhavou“ a 
„další“ potřebou nezákládá žádná subjektivní práva 
jednotlivců). 

V rámci přípravy Plánu potřeb bude prováděna SEA, 
kde bude umožněná účast veřejnosti ve smyslu 
směrnice EIA a zákona o posuzování vlivů na životní 
prostředí po provedení jeho novelizace. 

5 Zelený kruh N 

Plány výstavby je třeba přizpůsobit hospodářské politice státu. Výstavba je 
v konečném důsledku financována z daní občanů, a je zásadní politickou 
otázkou, jak velká část daňového výnosu má směřovat do dopravní 
infrastruktury oproti jiným funkcím státu. Od toho, kolik peněz je na dopravní 
infrastrukturu (a rozdělení mezi jednotlivé dopravní mody) alokováno, se pak 
musí odvíjet rozsah výstavby. Je zřejmé, že některé stavby jsou potřebnější 
než jiné, proto dlouhodobě zdůrazňujeme potřebu prioritizovat, aby stát měl 
jasno, co stavět s omezenými zdroji. Vítáme, že si je dle věcného záměru 
Ministerstvo dopravy této potřeby vědomo. Ovšem nemůžeme souhlasit s 
tím, aby byly výdaje na výstavbu přeměněny na výdaje mandatorní, čili aby 
rozhodování o nich bylo převedeno z vlády na Parlament. Rozhodování o 
tom, kolik prostředků vynaložit na výstavbu dopravní infrastruktury, v jakém 
podílu pro jednotlivé druhy a co za ně konrétně stavět by mělo podle našeho 
názoru zůstat vládě, jinak reálně hrozí, že silné regionální a hospodářské 
zájmy bez ohledu na ekologickou udržitelnost, ekonomickou efektivnost a 
dopravní potřebnost prosadí v Parlamentu financování konkrétních staveb i 
na úkor toho, co považujeme za základní funkce státu, jako je zajištění 
důstojných životních podmínek pro všechny občany. 

Vysvětleno: O rozpočtu SFDI a střednědobých 
výhledech financování SFDI rozhoduje v současnosti 
PSP ČR a na tomto nemíní předkladatel nic měnit, 
takže rozhodně nejde o „převedení“ této kompetence 
z vlády na Parlament, když v současnosti tuto 
kompetenci vláda nemá. Návrh má pouze za cíl 
vytvořit určité stabilizační mechanismy, které budou 
navázány na strategický dokument, jehož vyšší míra 
stability a vyšší míra konsenzu na něm bude 
zabezpečena tím, že bude mít podobu přílohy zákona. 

6 Zelený kruh N 

Věcný záměr přiznává při rozhodování o výstavbě liniových staveb příliš silné 
postavení Ministerstvu dopravy. Toto ministerstvo má podle něj nejen 
připravit návrhy plánů, které budou následně schvalovány dalšími orgány 
(vládou a Parlamentem), ale také vydávat příslušná správní povolení k 
výstavbě. Jelikož je státním úřadem pověřeným ochranou společenských 
zájmů v oblasti dopravní politiky, přirozeně má sklon upozaďovat jiné 

Vysvětleno: Veškeré kontrolní mechanismy 
hospodaření Ministerstva dopravy a jemu podřízených 
příspěvkových organizací zůstávají nedotčené. 
Naopak, roztříštění kompetencí v oblasti plánování a 
realizace liniových dopravních staveb považujeme za 
nesprávné a neefektivní, a to jak ve vztahu k trvání 
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společenské zájmy, které jsou výstavbou dopravní infrastruktury naopak 
poškozovány (stav přírody, ochranu životního prostředí, ekonomickou 
efektivnost, společenský význam apod.). Vedle toho se projevuje přirozený 
institucionální tlak dostat co nejvíc finančních prostředků do „svého“ resortu, 
což může vést k nadměrné a nehospodárné výstavbě čehož důkazem jsou 
opakované kritické kontrolní zprávy NKÚ o neúčelném hospodaření 
Ministerstva dopravy a jím podřízených investorských institucí, zejména ŘSD 
ČR, ŘVC ČR a SŽDC. Domníváme se proto, že základní koncepční plánování 
by mělo zůstat v resortu, který má jistý odstup od vlastní organizace 
výstavby, spojený s širším pohledem na veřejné zájmy, které jsou při 
výstavbě v sázce. To samé platí pro vlastní správní povolování. 

těchto procesů, tak ve vztahu k jejich nákladnosti. 

7 Zelený kruh N 

Řešení přezkumu povolovacích rozhodnutí ve věcném záměru pokládáme za 
naprosto nevhodné. Podle záměru by jediným opravným prostředkem proti 
povolovacímu rozhodnutí měla být žaloba k Nejvyššímu správnímu soudu, 
která by navíc neměla odkladný účinek. Nejvyšší správní soud je orgán 
sloužící k nápravě vadných rozsudků krajských soudů a ke sjednocování 
judikatury ve složitých případech, nikoliv druhá instance ve správním řízení. 
Vzhledem k délce řízení u něj by nepřiznání odkladného účinku mělo za 
následek faktickou neúčinnost přezkumu – novela by dosáhla stejného 
efektu, jako kdyby nebyl přezkum prvoinstančního možný vůbec. 
Poznamenáváme, že už i za dnešní úpravy často dochází k tomu, že jsou 
dokončovány stavby, které soud ex post shledá nelegálními (např. dálnice D8 
Praha – Ústí nad Labem – st. hranice). A tento současný stav má být 
napraven novelou zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, jelikož je v 
rozporu s právem EU. Věcný záměr navrhuje tuto novelu pro liniové stavby v 
otázce zlepšení přístupu ke spravedlnosti zrušit. Je zjevné, že je záměr veden 
snahou výstavbu liniových staveb maximálně urychlit, v tomto případě tak 
ovšem činí nepřijatelným způsobem, zakládajícím nerovnost před zákonem. I 
soukromí investoři mají legitimní záměr na urychlení povolovacích procesů, a 
nelze předpokládat, že by se kvůli tomu zavedlo, že proti povolení o 
výstavbě, řekněme, rodinného domu, se lze odvolat pouze žalobou k NSS. 

Vysvětleno: Vyloučení možnosti podání rozkladu 
vychází je oproti jiným řízením dle jiných zákonů 
odůvodněno tou zásadní odlišností, že v těchto 
případech půjde o velmi rozsáhlé záměry (územně 
rozsáhlé dopravní stavby), které budou zasahovat do 
práv celé řady osob na velké části území, a je proto 
nutné co nejdříve a v rámci efektivního řízení postavit 
najisto, zda a za jakých podmínek je možné povolit 
záměr uvedený v žádosti. Takové řešení je tedy 
jednoznačně ve prospěch účastníků řízení, jejichž 
právní pozice tak bude postavena najisto mnohem 
dřívěji, než jak je tomu dnes a dojde tak k výraznému 
snížení právní nejistoty. Řízení o rozkladu má svoje 
opodstatnění v celé řadě odborně, právně i skutkově 
jednodušších věcí s menším počtem účastníků. 
V případě liniových dopravních staveb 
nadregionálního významu však představuje zcela 
neefektivní prostředek ochrany práv účastníků a 
pouze oddaluje a prodražuje celý proces jejich 
realizace. Navíc v obecných lhůtách dnes stanovených 
pro rozkladové řízení je zcela nereálné provést 
důkladný přezkum takto rozsáhlého řízení.  

Příznání odkladného účinku bude možné dle obecné 
právní úpravy na základě návrhu žalobce. 

Princip subsidiarity správního soudnictví je politicko 
právní zásadou, nikoli pozitivně právním principem a 
již vůbec ne ústavně právním principem. Navíc, jde o 
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zásadu, z níž existují v odůvodněných případech i 
v českém právním řádu výjimky (např. v případě 
volebních věcí). V daném případě přichází do úvahy 
pouze rozklad. Ten však s ohledem na složitost a 
komplexnost předmětu řízení nemůže zabezpečit 
dostatečně kvalifikovaný správní přezkum a nemůže 
tudíž ani vést k efektivní ochraně práv a právem 
chráněných zájmů účastníků řízení a rovněž ani 
nemůže vést k odbřemenění správních soudů. 
Naopak, vyloučení rozkladu umožní rychlejší a 
účinnější ochranu účastníků řízení ve správním 
soudnictví. 

Stanovení příslušnosti Nejvyššího správního soudu 
v prvním stupni je v tomto případě, po vzoru německé 
právní úpravy, navrhována z důvodu nadregionálního 
charakteru vymezených liniových dopravních staveb a 
jejich klíčového celostátního významu, který není dán 
u jiného typu staveb, případně není dán v takové 
míře. Důvodem je rovněž snaha vyhnout se 
problémům s určováním místní příslušnosti krajských 
soudů. Dalším důvodem je, že půjde o velmi rozsáhlé 
a komplexní záměry, které se vyskytují 
v jednotkách případů ročně a u nichž jsou dotčena 
základní práva celé řady osob, jímž musí být zaručena 
rychlá a efektivní ochrana. Rovněž tak je zde dán 
výjimečný zájem na tom, aby v tomto případě bylo co 
možná nejdříve postaveno na jisto, zda a za jakých 
podmínek je či není možné záměr realizovat. 

Nařízení doplnění rozhodnutí, nařízení doplňkového 
řízení a rovněž změna rozhodnutí správního orgánu 
bude možná pouze v těch případech, kdy nebude 
nutné provádět rozsáhlé dokazování a bude možné je 
nařídit či provést na základě skutkového stavu 
zjištěného ve správním řízení správním orgánem, 
případně na základě doplnění dokazování 
provedeného správním soudem za podmínky, že 
nejde o rozsáhlé dokazování, tj. zejména v případě 
jednotlivých nepodstatných procesních vad řízení 
nebo chybějícícm  podmínkám ve správním 
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rozhodnutí, které jsou odstranitelné tímto doplňujícím 
způsobem. Je záměrně použito této obecné formualce 
podobně jako je tomu v právní úpravě v SRN, aby byl 
ponechán prostor pro rozumnou úvahu soudu. 

Již dnes zná zákon o místním referendu možnost, aby 
soud nařídil přímo referendum a již dnes zná zákon o 
svobodném přístupu k informacím možnost, aby soud 
nařídil zveřejnění informace. 

8 Zelený kruh N 
Věcný záměr dále obsahuje celou řadu opatření, která mají usnadnit 
vyvlastňování a jež podle našeho názoru jdou příliš daleko v upřednostňování 
zájmu na výstavbě před individuálními právy. 

Vysvětleno: Připomínka je značně obecná a 
neobsahuje konkrétní výtky. Až na skutečnost, že 
nově má být veřejný zájem na vedení trasy na určité 
konkrétní nemovité věci předmětem již správního 
řízení o povolení liniové dopravní stavby se další 
změny v procese vyvlastňování nenavrhují. 

9 Zelený kruh N Z těchto důvodů se domníváme, že věcný záměr by měl být zásadně 
přepracován. Vzato na vědomí. 

 

Přip. 
č. 

Připomínkové 
místo 

Zásadní 
A/N 

Připomínka Vypořádání 

1 
Sdružení pro 

výstavbu 
komunikace I/11-

I/57 
A 

Obecná připomínka: 

Z věcného záměru návrhu zákona o liniových dopravních stavbách byly zcela 
diskriminačně a nesystémově vypuštěny vodní cesty, a to přes opakované 
ujišťování resortu dopravy, že ve věcném návrhu zákona obsaženy budou. 

Vodní cesty musejí být naprosto rovnoprávně součástí předloženého věcného 
záměru zákona. Nezahrnutí problematiky vodních cest do věcného návrhu 
zákona je v rozpočtu uzavřenou koaliční smlouvou a programovým 
prohlášením vlády. 

S ohledem na tyto skutečnosti požadujeme do věcného záměru návrhu 
zákona doplnit tuto problematiku. 

Vzato na vědomí: Oblast povolování vodních cest je 
v porovnání se silniční a železniční infrastrukturou 
velmi složitá a jejich regulace je upravena mimojiné 
i vodním zákonem v gesci MZe. Proto byla oblast 
vodních cest prozatím z věcného záměru vyjmuta 
s tím, že bude ponecháno na rozhodnutí vlády, zda 
vodní cesty do VZZ začlenit.   

Trvá rozpor. 
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2 
Sdružení pro 

výstavbu 
komunikace I/11-

I/57 
A 

II. Předkládací zpráva, strana 3 provést tuto administrativně-technickou 
úpravu v níže uvedené větě: Speciálním vyvlastňovacím úřadem ve věcech 
linových staveb bude Ministerstvo dopravy. 

Akceptováno: upraveno dle připomínky 

Vypořádáno. 

3 
Sdružení pro 

výstavbu 
komunikace I/11-

I/57 
A 

Strana 5, kapitola 1. Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace, bod 1 
Důvod předložení a cíle: 

V této části materiálu se konstatuje, že do pojmu „liniová stavba“ budou 
zahrnuty stavby a zařízení s nimi související. Doporučujeme nahradit pojem 
„zařízení s nimi související“ termínem „včetně všech vyvolaných investic“. 

 

Akceptováno: upraveno dle připomínky 

Vypořádáno. 

4 
Sdružení pro 

výstavbu 
komunikace I/11-

I/57 
A 

Strana 7 materiálu: do tabulky č. 1 demonstrativně uvedených silničních 
staveb, obdobně jako u tabulky č. 2 - doplnit sloupec s údaji o vnitřním 
výnosovém procentu. K tabulkám č. 1 a č. 2 požadujeme přiřadit další tabulku 
obsahující údaje obdobné údaje o vybraných stavbách vodních cest. 

Akceptováno: Tabulka 1 doplněna 

Vypořádáno. 

5 
Sdružení pro 

výstavbu 
komunikace I/11-

I/57 
A 

Na straně 7 materiálu je uvedeno následující:  

3) Jedním ze zmiňovaných problémů při konzultacích byla otázka míry 
kvalifikovanosti stavebních úřadů na nižších úrovních pro posuzování takto 
složitých záměrů….. 
Toto tvrzení pokládáme minimálně za velmi sporné, požadujeme tento bod 
z textové části zcela vypustit. 

Akceptováno: vyhověno, text byl přeformulován. 

Vypořádáno. 
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6 
Sdružení pro 

výstavbu 
komunikace I/11-

I/57 
A 

Strana 13 materiálu v části „Další dotčené orgány státní správy (DOSS)“ 
je uveden seznam těchto orgánů. Pod tímto seznamem je uvedena tato věta: 

„Tyto orgány územní samosprávy mají možnost a právo se vyjádřit a vydat 
(závazné) stanovisko, které musí být zohledněno při rozhodování stavebních 
úřadů“. 
Orgány územní samosprávy jsou vymezeny zákonem č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákonem 
č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších a zákonem 
č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, 
kterými jsou rady, zastupitelstva a obecní úřad (úřad městyse, krajský úřad, 
magistrát, magistrát hl. města atd.). 

Vzhledem k tomu, že jmenované další dotčené orgány státní správy (DOSS) 
nejsou orgány územní samosprávy, požadujemee tuto větu upravit 
následovně:  

„Tyto dotčené orgány státní správy mají možnost….“ 
 

Akceptováno: upraveno dle připomínky. 

Vypořádáno. 

7 
Sdružení pro 

výstavbu 
komunikace I/11-

I/57 
A 

Strana 14 materiálu: 

V textu návrhu se objevuje informace o inspiraci německým procesem 
přípravy dopravních staveb. Tato inspirace je ale selektivní, neboť opomíjí 
vodní cesty. Schéma uvedené na citované straně o plánování dopravních 
staveb v SRN obsahuje také vodní cesty. 

Vzato na vědomí: Text bude upraven tak, aby 
z něho vyplývalo, že v SRN je zvláštní postup 
aplikován i v případě vodních cest. Co se týče 
zahrnutí vodních cest do VZZ, platí výše uvedené 
v připomínce 1.  

Vypořádáno. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/RACK9QES4LMW)



168 

 

8 
Sdružení pro 

výstavbu 
komunikace I/11-

I/57 
A 

Strana 15 materiálu, A) Vyšší závaznost Politiky územního rozvoje či jiného 
dokumentu s plánovanými trasami: 

Obecně konstatujeme, že by právní úprava měla dopadat na všechny typy 
pozemních komunikací, ať již v majetku státu, krajů nebo obcí. Plán potřeb, 
který by měl být nedílnou součástí zákona o liniových stavbách považujeme 
za problematický (jaké stavby v něm budou obsaženy a které už ne). 

 

 

Neakceptováno: Plán potřeb by měl obsahovat 
pouze liniové dopravní stavby, jejichž definice je 
v materiálu uvedena. Ostatní typy pozemních 
komunikací nebudou součástí Plánu potřeb a 
považujeme za nekoncepční, vzhledem k návrhu 
Plánu potřeb, jak je v materiálu a v RIA uveden, aby 
se týkal všech dopravních staveb. Plán potřeb 
schválený zákonem má podstatné důsledky pro 
problematiku financování - po dokončení 
schvalovacího procesu dojde k realizaci stavby, 
která musí být financována ze zákona - jedná se 
tedy o mandatorní výdaj. Tento mechanismus není 
možný u pozemních komunikací, které jsou ve 
vlastnictví krajů a obcí. 

Trvá rozpor. 

9 
Sdružení pro 

výstavbu 
komunikace I/11-

I/57 
A 

Strana 15 materiálu, A) Vyšší závaznost Politiky územního rozvoje či jiného 
dokumentu s plánovanými trasami, : 

Doporučujeme ponechat variantu nulovou.  

Pokud bude navrhovatel (MD) trvat na tom, aby plán potřeb byl nedílnou 
součástí návrhu zákona, doporučujeme u části „Vztah a provazba na Politiku 
územního rozvoje“ zvolit podvariantu č. 2, tj. že plán potřeb bude novým 
dokumentem vedle Politiky územního rozvoje. 

 

 

Vzato na vědomí: v RIA byla zvolena varianta 
nulová. 

 

Neakceptováno: Podvarianta č. 1 byla vybrána na 
základě porovnání nákladů a přínosů, kdy u 
podvarianty č. 2 došlo k výraznému navýšení 
administrativních nákladů např. z důvodu 
potenciální duplicity některých úkonů.  

Trvá rozpor. 

 

10 
Sdružení pro 

výstavbu 
komunikace I/11-

I/57 
A 

Strana 15 materiálu „Obsah plánu potřeb“: 

Naše Sdružení souhlasí s podvariantou č. 2, tj. aby detail informací 
o jednotlivých záměrech by větší než v Politice územního rozvoje. 

 

Vzato na vědomí: v RIA byla zvolena podvarianta č. 
2. 

Vypořádáno. 
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11 
Sdružení pro 

výstavbu 
komunikace I/11-

I/57 
A 

Strana 15 materiálu „Schvalovací proces Plánu potřeb“: 
Pokud bude navrhovatel (MD) trvat na tom, aby plán potřeb byl nedílnou 
součástí návrhu zákona souhlasíme s podvariantou č. 1, aby schvalovací 
proces Plánu potřeb probíhal ve standardním legislativním procesu.  

Naše Sdružení nesouhlasí s podvariantou č. 2, která by zkomplikovala možné 
operativní změny v Plánu potřeb.  

 

 

 

 

 

 

Vzato na vědomí: v RIA byla zvolena podvarianta č. 
1. 

Trvá rozpor. 

 

 

 

 

 

12 
Sdružení pro 

výstavbu 
komunikace I/11-

I/57 
A 

Strana 16 materiálu „Aktualizace Plánu potřeb“: 
Pokud bude navrhovatel (MD) trvat na tom, aby plán potřeb byl nedílnou 
součástí návrhu zákona souhlasíme s podvariantou č. 1, tj. aby Plán potřeb 
pružně reagoval na aktualizaci u projektů, jejichž strategický význam by 
se změnil.  

 

Neakceptováno: v RIA byla zvolena podvarianta č. 2 
na základě vyhodnocení a porovnání nákladů a 
přínosů, institut aktualizace Plánu potřeb nevylučuje 
případný operativní zásah a změnu Plánu v situaci 
výrazných změn externích podmínek, zaručuje však, 
že alespoň jednou za pět let bude obsah Plánu 
přezkoumán; na druhou stranu je třeba zohlednit 
charakter staveb uvedených v Plánu - ten 
nenaznačuje, že by mělo k operativním změnám 
docházet příliš často.    

Trvá rozpor. 

 

13 
Sdružení pro 

výstavbu 
komunikace I/11-

I/57 
A 

Strana 16 materiálu, B) Problémy v oblasti územního plánování: 

Naše Sdružení vyjadřuje souhlas s variantou č. 1, tj. ponechání současného 
stavu, nesouhlasí s variantou č. 2, ve které se navrhuje spojení procesu 
Politiky územního rozvoje a územního plánování na celostátní úrovni. 

 

Vzato na vědomí: v RIA byla zvolena varianta č. 1. 

Trvá rozpor. 
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14 
Sdružení pro 

výstavbu 
komunikace I/11-

I/57 
A 

Strana 16 materiálu, C) Proces EIA: 

Novela zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o 
změně některých zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve 
znění pozdějších předpisů, je v současné době projednávána Poslaneckou 
sněmovnou Parlamentu ČR. 

Z tohoto důvodu se velmi obtížně posuzuje tato pasáž věcného záměru 
zákona. Doporučujeme předkladateli zapracovat výsledek citovaného 
legislativního procesu do paragrafovaného znění zákona, případně pozdržet 
projednávání věcného záměru tohoto zákona do ukončení legislativního 
procesu novely zákona č. 100/2001 Sb.  

 

 

Vzato na vědomí: Předkladatel předpokládá 
začlenění procesu EIA do povolovacího řízení tak, 
aby to bylo v souladu s novelou zákona č. 100/2001 
Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o 
změně některých zákonů (zákon o posuzování vlivů 
na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů. 

Trvá rozpor. 

15 
Sdružení pro 

výstavbu 
komunikace I/11-

I/57 
A 

Strana 17 materiálu, D) Změny v povolovacím procesu, D.I Integrace 
povolovacího procesu: 

Naše Sdružení souhlasí s variantou č. 2, podvariantou 2.2, tj. s integrovaným 
jednostupňovým řízením, vyjadřuje nesouhlas s podvariantami č. 2.1 a č. 2.3. 

Varianta nulová, tj. ponechání současného stavu je, dle našeho názoru také 
možné. 

Vzato na vědomí: v RIA byla zvolena podvarianta č. 
2.2. 

Trvá rozpor. 

16 
Sdružení pro 

výstavbu 
komunikace I/11-

I/57 
A 

Strana 18 materiálu, D) Změny v povolovacím procesu, D.II Centralizace 
a úroveň vedení povolovacího řízení: 

Podle našeho Sdružení je možné zachovat stávající stav (varianta č. 1). 
Zároveň vyjadřujeme souhlas s variantou č. 2, kdy by povolovací řízení vedly 
krajské úřady (toto skutečnost je však nutno zohlednit v navýšení prostředků 
na výkon státní správy jednotlivým krajům). 

S variantou č. 3 centralizovat tyto činnosti na speciální úřad při Ministerstvu 
dopravy nesouhlasíme. Znamenal by citelný zásah do organizace výkonu 
státní správy.  

Pro naše Sdružení je nepřijatelná míra centralizace těchto úkonů do jednoho 
ústředního orgánu státní správy. 

 

 

Neakceptováno: v RIA byla zvolena varianta č. 3 na 
základě vyhodnocení a porovnání nákladů a přínosů, 
tato varianta odpovídá i strategickému charakteru 
dopravních liniových staveb, kterých by se měl 
zákon týkat.  

Trvá rozpor. 

17 
Sdružení pro 

výstavbu 
komunikace I/11-

I/57 
A 

Strana 19 materiálu, D) Změny v povolovacím procesu, D.III Komunikace 
s dotčenými orgány: 

Naše Sdružení podporuje zavedení (rozšíření) fikce souhlasu uvedenou ve 
variantě č. 3, s variantami č. 1 a 2 vyslovujeme nesouhlas. 

Vzato na vědomí: v RIA byla zvolena varianta č. 1. 

Trvá rozpor. 
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18 
Sdružení pro 

výstavbu 
komunikace I/11-

I/57 
A 

Strana 19 materiálu, E) Proces vyvlastňování: 

Naše Sdružení vyjadřuje zásadní nesouhlas s variantou č. 3, která byla 
přílišným zásahem do vlastnických práv a jejich ochrany garantovaných 
Ústavou.  

Požadujeme ponechání stávajícího stavu, tedy variantu č. 1 s tím, že je nutné 
provést nutné úpravy zákona č. 184/2006 Sb. s cílem zpružnit proces 
vyvlastňovacího řízení.  

Podání žaloby k soudu proti rozhodnutí o vyvlastnění by nemělo mít odkladný 
účinek, a to ve všech případech. Dále je nutné sjednotit projednávání 
vyvlastnění před soudem (jeden typ soudu). 

Variantu č. 2 považuje naše Sdružení za nadbytečnou.  

 

Neakceptováno: připomínka se vztahuje pouze 
k části varianty 3 - zavedení institutu předčasného 
uvedení v držbu. Výběr byl proveden na základě 
porovnání nákladů a přínosů a za předpokladu, že 
podmínky budou nastaveny tak, aby se toto 
opatření dotklo minima nejzávažnějších případů (viz 
podmínky definované v RIA). Trvá rozpor. 

Vzato na vědomí. 

 

Vzato na vědomí: Varianta č. 2 nebyla zvolena. 

 

19 
Sdružení pro 

výstavbu 
komunikace I/11-

I/57 
A 

Strana 20 materiálu, F) Oblast ochrany proti správnímu rozhodnutí: 

Naše Sdružení nesouhlasí s ponecháním stávajícího stavu, tedy s variantou 
č. 1. Naopak podporujeme variantu č. 2, podvariantu č. 2.2, kterou dojde 
k úpravě pravomocí soudu při rozhodování o podané žalobě. 

 

Vzato na vědomí: v RIA byla zvolena varianta č. 2, 
podvarianta 2.2. 

Trvá rozpor. 
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20 
Sdružení pro 

výstavbu 
komunikace I/11-

I/57 
A 

Strana 21 materiálu, G) Další návrhy a opatření: 

Naše Sdružení požaduje úpravu názvu podvarianty č. 2.1 na nový název: 
„Prodloužení lhůt na platnost územního rozhodnutí a stavebního povolení“. 

K navrhovaným variantám naše Sdružení sděluje: 

Nesouhlas s ponecháním stávajícího stavu, tedy s variantou č. 1. 

Souhlas s úpravou lhůt v rámci povolovacího řízení, a to jak s podvariantou 
č. 2.1, tak i podvariantou č. 2.2. 

S podvariantou č. 3.1 vyjadřujeme nesouhlas – citelný zásah do vlastnického 
práva.  

Podvariantu č. 3.2 považujeme za nadbytečnou, již dnes ZÚR nebo územní 
plány obcí vymezují koridory pro dopravní stavby – nelze umístit jinou než 
dopravní stavbu. 

K variantě č. 4 vyjadřujeme neutrální stanovisko. Pouze upozorňujeme, že je 
v podstatě nadbytečná – již dnes jsou mezi ŘSD ČR a obcemi uzavírány 
smlouvy o sdružení, které definují, jaké stavební objekty bude hradit stát 
a jaké obec. 

 

 

Akceptováno: bude přejmenováno dle připomínky. 

Vzato na vědomí: v RIA zvolena podvarianta č. 2.1. 
U varianty 3 ponechává RIA volbu na politickém 
rozhodnutí. U varianty 4 jde o explicitní uvedení této 
povinnosti v zákoně a zpřesnění podmínek. Tato 
varianta by tak měla přispět ke zvýšení právní 
jistoty. 

Trvá rozpor. 

21 
Sdružení pro 

výstavbu 
komunikace I/11-

I/57 
A 

Strany 22 - 24, kapitola 3 Vyhodnocení nákladů a přínosů, 3.1 Identifikace 
nákladů a přínosů – tabulku definitivně upravit dle zvolených variant vzešlých 
s meziresortního připomínkového řízení. 

Vzato na vědomí. 

Vypořádáno. 
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22 
Sdružení pro 

výstavbu 
komunikace I/11-

I/57 
A 

Strany 24 - 30, kapitola 3 Vyhodnocení nákladů a přínosů, 3.2 Náklady – 
definitivně upravit dle zvolených variant vzešlých s meziresortního 
připomínkového řízení. 

Vzato na vědomí. 

Vypořádáno. 

23 
Sdružení pro 

výstavbu 
komunikace I/11-

I/57 
A 

Strany 30 - 37, kapitola 3 Vyhodnocení nákladů a přínosů, 3.3 Přínosy – 
definitivně upravit dle zvolených variant vzešlých s meziresortního 
připomínkového řízení. 

Vzato na vědomí. 

Vypořádáno. 

24 
Sdružení pro 

výstavbu 
komunikace I/11-

I/57 
A 

Strana 35 materiálu, tabulka č. 6 Harmonogramy jednotlivých možných 
variant – modelové příklady trvání povolovacího procesu: 

Naše Sdružení požaduje do této tabulky doplnit celkové součty měsíců 
jednotlivých popsaných variant. 

Neakceptováno: Celkové součty prostou sumou není 
možné doplnit, jelikož závisí na tom, kolikrát se 
budou jednotlivé procesy opakovat, či zda k nim 
vůbec dojde. Harmonogram je ilustrativní pro to, jak 
dlouho jednotlivé procesy trvají, ale ne jaká je 
střední délka jejich trvání. Problematika je dále 
řešena v rámci kvantifikace přínosů jednotlivých 
variant, kde je popsán systém součtu nekonečných 
řad, který zohledňuje pravděpodobnosti opakování 
jednotlivých procesů a porovnává výsledné časy 
schvalovacího procesu variant. 

Vypořádáno. 
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25 
Sdružení pro 

výstavbu 
komunikace I/11-

I/57 
A 

Strana 40 materiálu, 4. Vyhodnocení variant a návrh řešení, provazba na 
financování: 
Naše Sdružení souhlasí se stabilizací příjmové a výdajové strany rozpočtu 
Státního fondu dopravní infrastruktury i s ohledem na skutečnost, že výdajové 
rámce nebyly vždy dodržovány. 

V materiálu se navrhuje, aby výkyvy v prostředcích SFDI nebyly pokryvány 
jednorázovými dotacemi, ale mandatorními výdaji. V materiálu není 
stanovena úroveň těchto mandatorních výdajů.  

Vzato na vědomí: V materiálu není uvedena přesná 
úroveň mandatorních výdajů, ale je popsán 
mechanismus jejich stanovení. Záleží na politickém 
rozhodnutí, kolik strategických staveb bude 
plánováno. Důležité však je, že stanovení těchto 
výdajů bude lépe predikovatelné a v případě, že již 
stavba projde schvalovacím procesem, bude její 
realizace pokryta kromě ostatních zdrojů 
mandatorními výdaji namísto jednorázových dotací, 
které ve výsledku neumožňují dlouhodobý výhled 
financování a plánování. 

Vypořádáno. 

26 
Sdružení pro 

výstavbu 
komunikace I/11-

I/57 
A 

Strana 41 materiálu, D) Změny v povolovacím procesu, D.I a D.II Integrace 
povolovacího procesu a centralizace a úroveň vedení povolovacího řízení: 

V této části materiálu je mimo jiné uvedeno následující: 

„…. z důvodu nutnosti vydat jedno rozsáhlé rozhodnutí je částečně 
kompenzována snížením pravděpodobnosti vzniku procesní chyby z důvodu 
vyšší kompetentnosti úředníků na MD a Drážním úřadu; …“ 
Naše Sdružení požaduje vysvětlit a řádně odůvodnit z jakých údajů a z čeho 
se usuzuje vyšší kompetentnost úředníků na MD a Drážním úřadu. Tuto pasáž 
považujeme za vysoce problematikou – žádáme o její vypuštění 
z předkládaného materiálu. 

Částečně akceptováno: Text upraven, ale 
předpoklad menší chybovosti z důvodu větších 
zkušeností s řízením schvalovacího procesu liniových 
staveb zůstává. Menší chybovost stavebních úřadů 
ve větších obcích vyplývá i ze statistik ÚÚR. 
Předpoklad, se kterým je v RIA pracováno, 
považujeme za racionální, protože je logické, že 
pokud se bude úředník častěji zabývat speciálně 
dopravními liniovými stavbami, dopustí se 
v průměru méně procesních chyb než úředník, který 
se problematikou běžně nezabývá.  

Vypořádáno. 

27 
Sdružení pro 

výstavbu 
komunikace I/11-

I/57 
A 

Strana 43 materiálu, 5. Implementace doporučené varianty a vynucování: 

Podle názoru našeho Sdružení by měl zákon o liniových stavbách dopadat 
rovnoměrně nejen na liniové stavby ve vlastnictví státu, ale i krajů, popř. 
obcí. 

Tato připomínka je zásadní. 

Neakceptováno: Věcný záměr zákona je postaven 
na vysoké specifičnosti a strategičnosti velkých 
liniových staveb, tj. dálnic, rychlostních silnic, silnic 
1. třídy a železnic. Zahrnutí jiných staveb 
neodpovídá koncepci tohoto zákona. 

Trvá rozpor. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/RACK9QES4LMW)



175 

 

28 
Sdružení pro 

výstavbu 
komunikace I/11-

I/57 
A 

Strana 48 materiálu: 

Uvedený text je nutné, podle našeho názoru, zcela zásadně přepracovat a 
doplnit jej o vodní cesty a vypustit tak nepřijatelné vyřazení vodních cest 
z režimu zákona o liniových stavbách.  

Vypuštění problematiky vodních cest z režimu věcného návrhu zákona o 
liniových stavbáchn je diskriminační a neodůvodnitelné. Podle našeho názoru 
může být vyřazení vodních cest z tohoto věcného záměru v rozporu 
s hospodářskými zájmy ČR, popř. mezinárodními a národními dokumeny, jimiž 
je ČR vázána. 

Vzato na vědomí: Oblast povolování vodních cest je 
v porovnání se silniční a železniční infrastrukturou 
velmi složitá a jejich regulace je upravena mimojiné 
vodním zákonem v gesci MZe. Proto byla oblast 
vodních cest prozatím z věcného záměru vyjmuta 
s tím, že bude ponecháno na rozhodnutí vlády, zda 
vodní cesty do VZZ začlenit.   

Trvá rozpor. 

29 
Sdružení pro 

výstavbu 
komunikace I/11-

I/57 
A 

Strana 50 materiálu: 

Naše Sdružení požaduje do seznamu dotčených právních předpisů 
upravujících oblast plánování a povolování dopravních liniových staveb doplnit 
zákon č. 114/1995  Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů. 

 

Neakceptováno: viz vypořádání připomínky 28. 

Trvá rozpor. 

30 
Sdružení pro 

výstavbu 
komunikace I/11-

I/57 
A 

Strana 51 materiálu: 

Do textu definice dopravních liniových staveb doplnit vodní cesty. Zdůvodnění 
viz výše. 

Neakceptováno: viz vypořádání připomínky 28. 

Trvá rozpor. 

31 
Sdružení pro 

výstavbu 
komunikace I/11-

I/57 
A 

Strana 53 materiálu: 

Do kapitoly 3.3.3 doplnit zákon č. 114/1995  Sb., o vnitrozemské plavbě, 
ve znění pozdějších předpisů, respektive relevantní paragrafy, jež definují 
vodní cesty. Zdůvodnění viz výše. 

Neakceptováno: viz vypořádání připomínky 28. 

Trvá rozpor. 

32 
Sdružení pro 

výstavbu 
komunikace I/11-

I/57 

A 
Strana 55 materiálu: 

Do kapitoly 3.3.5 doplnit třetí základní skupinu záměrů v oblasti dopravních 
liniových staveb – vodní cesty. Zdůvodnění viz výše. 

Neakceptováno: viz vypořádání připomínky 28. 

Trvá rozpor. 

33 
Sdružení pro 

výstavbu 
komunikace I/11-

I/57 

A 
V celém textu materiálu od strany 16: Nutno uvádět i investorskou organizaci 
Ředitelství vodních cest. Na straně 13 materiálu je ŘVC uvedeno, dále se již 
opomíjí. 

Neakceptováno: viz vypořádání připomínky 28. 

Trvá rozpor. 
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34 
Sdružení pro 

výstavbu 
komunikace I/11-

I/57 
A 

K části A, kapitola 1.2.1: 

Z výčtu dalších dotčených orgánů státní správy vypustit Plavební úřad. 
Ve smyslu zvláštního právního předpisu je pro výkon státní správy v plavbě 
zřízena Státní plavební správa. Pojem „plavební úřad“ se sice ve zvláštním 
právním předpise vyskytuje, nikoliv však jako správní orgán. 

Akceptováno: Upraveno dle připomínky. 

Vypořádáno. 

 

 

Přip. 
č. 

Připomínkové 
místo 

Zásadní 
A/N 

Připomínka Vypořádání 

1 

Asociace malých 
a středních 
podniků a 

živnostníků ČR  

(AMSP ČR) 

A 

Z věcného záměru zákona o liniových dopravních stavbách (dále jen „věcný 
záměr“) byly zcela nesystémově a diskriminačně vypuštěny vodní 
cesty – a to přes opakované ujišťování, že zde obsaženy budou. 

Obecná připomínka: 

Vodní cesty musí být naprosto rovnoprávně s ostatní dopravní 
infrastrukturou součástí věcného návrhu, a to bez ohledu na skutečnost, že je 
zde v procesu investiční přípravy dílčí odchylka (vodoprávní řízení). Zvlášť 
diskriminační je pasáž, týkající se zařazení dálničních, silničních a 
železničních staveb mezi veřejně prospěšné stavby, což se ale podle 
věcného záměru nemá týkat infrastruktury vodní dopravy. Proto musí být 
vodní cesty rovnoprávně, nediskriminačně implementovány do 
věcného záměru, a to nejen do části definiční, ale také do celého 
textu v jeho relevantních částech. 

Vzato na vědomí: Oblast povolování vodních cest je 
v porovnání se silniční a železniční infrastrukturou 
velmi složitá a jejich regulace je upravena mimojiné 
vodním zákonem v gesci MZe. Proto byla oblast 
vodních cest prozatím z věcného záměru vyjmuta 
s tím, že bude ponecháno na rozhodnutí vlády, zda 
vodní cesty do VZZ začlenit.   

Trvá rozpor. 

2 AMSP ČR A 

Ke str. 5 věcného záměru: 

Definici („metodologickou poznámku“) je nutné doplnit takto: 

„Pod pojem liniových staveb budou v této RIA zahrnuty stavby dálnic, 
rychlostních silnic, silnic I. třídy a železnic celostátních i regionálních, 
vodních cest, a všechny stavby a zařízení s nimi související, tj. např. křížení 
a napojení na jiné kategorie silnic a drah, přeložky technické infrastruktury, 
retenční nádrže, odvodnění, protihlukové stěny apod. Pokud tedy bude v RIA 
používán pojem liniová stavba či liniová dopravní stavba, vždy se to bude 

Vzato na vědomí: Oblast povolování vodních cest je 
v porovnání se silniční a železniční infrastrukturou 
velmi složitá a jejich regulace je upravena mimojiné 
vodním zákonem v gesci MZe. Proto byla oblast 
vodních cest prozatím z věcného záměru vyjmuta 
s tím, že bude ponecháno na rozhodnutí vlády, zda 
vodní cesty do VZZ začlenit.   

Trvá rozpor. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/RACK9QES4LMW)



177 

 

týkat jen výše uvedených. 

Důsledek této definiční úpravy se pak musí textově i věcně projevit 
v celém věcném návrhu, např. v kap. 3.3.3, 3.3.5,    

3 AMSP ČR A 

Ke str. 48: 

Text zde je nutné zcela zásadně upravit, doplnit vodní cesty na straně 
jedné a vypustit nepřípustné vyřazení vodních cest z režimu zákona o 
liniových stavbách: 

„...tedy v případě stavby dálnic, silnic I. třídy a železnic - kategorie drah 
celostátních i regionálních, vodních cest, 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 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.“ 

Vzato na vědomí: Oblast povolování vodních cest je 
v porovnání se silniční a železniční infrastrukturou 
velmi složitá a jejich regulace je upravena mimojiné 
vodním zákonem v gesci MZe. Proto byla oblast 
vodních cest prozatím z věcného záměru vyjmuta 
s tím, že bude ponecháno na rozhodnutí vlády, zda 
vodní cesty do VZZ začlenit.   

Trvá rozpor. 

4 AMSP ČR A 

Ke str. 51: 

Do textu definice dopravních liniových staveb doplnit vodní cesty: 

„znamená dopravní stavby dálnic, silnic I. třídy a železnic - kategorie drah 
celostátních i regionálních a všech staveb, vodní cesty, a zařízení s nimi 
souvisejících (např. křížení a napojení na jiné kategorie silnic a drah, přeložky 
technické infrastruktury, retenční nádrže, odvodnění, protihlukové stěny 
apod.). 

Vzato na vědomí: Oblast povolování vodních cest je 
v porovnání se silniční a železniční infrastrukturou 
velmi složitá a jejich regulace je upravena mimojiné 
vodním zákonem v gesci MZe. Proto byla oblast 
vodních cest prozatím z věcného záměru vyjmuta 
s tím, že bude ponecháno na rozhodnutí vlády, zda 
vodní cesty do VZZ začlenit.   

Trvá rozpor. 

5 AMSP ČR A 
Ke str. 55: 

Do kapitoly 3.3.5 doplnit třetí základní skupinu záměrů v oblasti dopravních 
liniových staveb – vodní cesty. 

Vzato na vědomí: Oblast povolování vodních cest je 
v porovnání se silniční a železniční infrastrukturou 
velmi složitá a jejich regulace je upravena mimojiné 
vodním zákonem v gesci MZe. Proto byla oblast 
vodních cest prozatím z věcného záměru vyjmuta 
s tím, že bude ponecháno na rozhodnutí vlády, zda 
vodní cesty do VZZ začlenit.   

Trvá rozpor. 
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6 AMSP ČR A 

V celém textu od str. 16: 

Ve všech částech věcného záměru počínaje cca 16. stránkou je třeba při 
uvádění investorů Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) a Správa železniční 
dopravní cest (SŽDC) uvádět i Ředitelství vodních cest ČR (ŘVC ČR). 

Vzato na vědomí: Oblast povolování vodních cest je 
v porovnání se silniční a železniční infrastrukturou 
velmi složitá a jejich regulace je upravena mimojiné 
vodním zákonem v gesci MZe. Proto byla oblast 
vodních cest prozatím z věcného záměru vyjmuta 
s tím, že bude ponecháno na rozhodnutí vlády, zda 
vodní cesty do VZZ začlenit.   

Trvá rozpor. 

 

 

 

Přip. 
č. 

Připomínkové 
místo 

Zásadní 
A/N 

Připomínka Vypořádání 

1 
Sdružení pro 

výstavbu silnic 

(SVS) 
N 

1. Dopady na státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty 

V úvodu textu se zmiňuje pozitivní dopad v důsledku urychlení povolovacího 
procesu a negativní dopad v důsledku navýšení kapacity centrálního 
stavebního úřadu při Ministerstvu dopravy o přibližně 20 - 25 kvalifikovaných 
úředníků, kompenzovaný poklesem agendy na obecných úřadech ve výši 40 - 
42 pracovníků. Z textu není jasné, jak se došlo k tomuto počtu pracovníků. 
Podle mého názoru bude nutné navýšení na Ministerstvu dopravy v řádu 
desítek kvalifikovaných úředníků, pokles pracovních míst bych na místních 
úřadech neočekávala, zůstane jim v kompetenci shromažďování námitek, viz 
bod 4. 

Vysvětleno: Odhad byl učiněn na základě dat 
získaných od obecných a speciálních stavebních 
úřadů o časové náročnosti jednotlivých agend, a 
dále na základě odhadu počtu případů, které by 
centrální úřad při MD řešil po zohlednění případných 
administrativních úspor plynoucích z potenciálně 
nižší míry segmentace jednotlivých záměrů. U 
místních úřadů nedojde k úplné eliminaci úkonů 
spojených s vedením příslušných řízení, nicméně 
k redukci dojde. Odhad byl opět učiněn na základě 
dat získaných od stavebních úřadů a jejich uvedení 
časové náročnosti shromažďování námitek apod. 

2 SVS N 

2. Terminologie 

Stavby a změny (rekonstrukce / modernizace) liniových staveb lze 
provádět pouze na základě rozhodnutí o povolení liniové stavby. 

Pod pojmem liniové stavby rozumíme dle tohoto zákona dálnice, rychlostní 
silnice, silnice I. třídy a železnice celostátní i regionální a všechny stavby a 
zařízení s nimi související. Z textu nevyplývá, jak se bude postupovat v případě 

 

 

 

Vzato na vědomí: text RIA bude doplněn o 
podmínku, že  budou definována jasná kritéria, 
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drobných rekonstrukcí (např. rekonstrukce malé části protihlukové stěny nebo 
vyfrézování úseku komunikace), které se řeší v současné době formou 
ohlášení. Měla by být definována jasná kritéria, kterými se specifikují změny 
(rekonstrukce / modernizace) liniových staveb, jejichž výstavba se bude řídit 
tímto zákonem.  

Nový termín 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“. Analýza 
aktuálnosti plánu potřeb bude prováděna Ministerstvem dopravy každých pět 
let, na základě konzultací s MMR, MŽP, ŘSD ČR, SŽDC a dalšími, výsledkem 
přezkumu bude zpráva, případné úpravy budou prováděny výlučně formou 
novely zákona. V souvislosti s plánem potřeb dojde k novelizaci zákona č. 
104/2000 Sb., o Státním fondu dopravní infrastruktury, ve znění pozdějších 
předpisů. Měla by se zabezpečit návaznost na Dopravní sektorové strategie. 

Pokud se zákonem o liniových stavbách (a tím tedy dle Plánu potřeb) budou 
legislativně řídit i rekonstrukce komunikace nebo chodníku (nebo jejich 
modernizace, která se dotkne například i vybavení v blízkosti silnice či 
chodníku), zdá se pětiletá perioda k aktualizaci Plánu potřeb formou novely 
zákona velmi nepružná. Pokud nejde o novostavbu, je nutné seznam Plánu 
potřeb aktualizovat v relativně krátkých časových termínech ve vazbě na 
aktuální stav liniové stavby nebo změnu stavu stavby. Kromě potřebného času 
je třeba si uvědomit i vysoký počet takovýchto staveb.   

Z textu není jasné, zda se změny (tedy rekonstrukce a modernizace) budou 
řídit Plánem potřeb. Je dobré, aby se zákon o liniových stavbách vztahoval 
nejen na novostavby, ale také aby se týkal rekonstrukcí a modernizací. 
Jenomže rekonstrukcí nebo modernizací je velké množství a jejich potřebu 
není možné plánovat v pětiletém předstihu. Pokud se budou změny liniových 
staveb řídit Plánem potřeb, není možné jej aktualizovat jenom každých 5 let 
formou novely zákona. 

Nový termín trasování – činnost prováděná Ministerstvem dopravy před 
samotným řízením, při které dochází k podrobnějšímu návrhu trasy liniové 
stavby určených v zásadách územního rozvoje jako koridor (nyní územní 
studie).  

Vztah Plán potřeb a územně plánovací dokumentace – navrhovaná 
právní úprava značným způsobem zasáhne do zavedených postupů podle 
stavebního zákona a vyvlastňovacího zákona, přiložený materiál řeší 
nedostatečně vztah Plánu potřeb a územně plánovací dokumentace, to jak je 

kterými se specifikují změny (rekonstrukce / 
modernizace) liniových staveb, jejichž výstavba se 
bude řídit tímto zákonem, tak, aby mohl být 
definován postup v případě drobných rekonstrukcí. 

 

Akceptováno: Předkladatel obdobný postup 
předpokládá. Dopravní sektorové strategie jsou 
klíčovým podkladem pro volbu a prioritizaci 
jednotlivých záměrů. 

 

 

 

 

 

 

 

Vysvětleno: Plán potřeb by se měl týkat především 
nových staveb, u modernizací pouze velkých záměrů 
typu zkapacitnění jednotlivých tahů, modernizace D1 
apod.  

 

 

 

Akceptováno. 

 

Plán potřeb bude mít před ÚPD přednost a bude pro 
ÚPD závazný, stejně jako je tomu dnes v případě 
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definována veřejně prospěšná stavba podle stavebního zákona (vyžaduje, aby 
taková stavba byla vymezena v ÚPD). V této souvislosti vztah výsledku 
trasování ve vazbě na územně plánovací dokumentaci, a to jakým způsobem 
obce zapracují do svých územních plánů dopravní záměr takto vymezený 
trasováním. Na to navazuje otázka soudního přezkumu, a zda je možné 
napadnout výsledek trasování v navazujících řízeních (v rámci soudního 
přezkumu ÚPD). 

PÚR. 

3 SVS N 

3. Jediné řízení, jediné rozhodnutí 

Proběhne jediné správní řízení v celém procesu výstavby či rekonstrukce / 
modernizace liniových staveb, jehož výsledkem je vydání rozhodnutí o 
povolení liniové stavby.  Toto rozhodnutí o povolení liniové stavby bude 
integrovat ÚR, EIA a SP.  

Poznámky k řízení o povolení liniové stavby: 

• vzniká nový institut zákonné stavební uzávěry, tzn. zákaz provádění 
změn v dotčených plochách od okamžiku vyvěšení záměru veřejnou 
vyhláškou v rámci řízení o povolení liniové stavby (nejdéle 4 roky), 

• před samotným vyvěšením záměru může MD stanovit vyhláškou na dobu 2 
let stavební uzávěru, 

• od okamžiku vyvěšení záměru má stát předkupní právo na dotčené 
pozemky, 

• záměr o změně je zveřejněn a vyvěšen v dotčených obcích a vyjadřují se 
k němu dotčení vlastníci a různá sdružení, 

• k veřejnou vyhláškou vyvěšenému záměru o povolení liniové stavby je 
možno podávat námitky do dvou týdnů ode dne vyvěšení, 

• v případě stavby křižovatky, nadjezdů, podjezdů nebo jiných forem 
připojení k liniovým stavbám, které jsou nad předem vymezený 
rámec, ponesou náklady na jejich výstavbu subjekty, které výstavbu 
požadují (např. obec) - není jasné, zda by byl investor (např. obec) 
stavebního objektu (např. sjezdu k obci), přizván k výběru zhotovitele celé 
stavby nebo by si mohl vybrat svého dodavatele, nemusí přeci souhlasit 
se způsobem výběru dodavatele, 

• vlastníci a další dotčené osoby jsou povinni strpět provádění 
přípravných prací (např. měření, průzkum půdy a podzemních vod, 
atd.) v rámci trasování, v případě vzniklé škody možnost finanční 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vzato na vědomí: Způsob výběru dodavatele stavby 
není předmětem VZZ o LS. Tato oblast by mohla být 
následně po příslušné diskuzi upravena metodickým 
pokynem MD.                                                                                                 

 

 

Vzato na vědomí: Bude uvedeno v RIA 
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kompenzace - toto může vyvolat vlnu požadavků na finanční náhrady, 

• realizace záměru musí být zahájena do 10 let od nabytí právní moci 
rozhodnutí o povolení liniové stavby, 

• ke zrušení rozhodnutí o povolení liniové stavby nepovedou formální 
nedostatky. 

 

4 SVS N 

4. Jediný úřad 

Řízení o povolení liniové stavby povede Ministerstvo dopravy s výjimkou 
provedení EIA, které bude i nadále provádět MŽP. Ministerstvo dopravy vydává 
Rozhodnutí o povolení liniové stavby a zároveň je i vyvlastňovacím úřadem. 
Součinnost správních úřadů územní samosprávy se předpokládá při vyvěšování 
záměrů na úředních deskách, dále při ústních jednáních a shromažďování 
námitek účastníků a připomínek veřejnosti. Poté podá Ministerstvu dopravy své 
stanovisko k námitkám a připomínkám, včetně stanovisek orgánů a všech 
sdružení. 

Vzato na vědomí. 

5 SVS N 

5. Design & Build 

V případě platnosti liniového zákona se pro dopravní stavby uplatní metoda 
Design & Build jen ve velmi omezené míře. Bude možné zakázku formou 
Design & Build zadat až po získání rozhodnutí o povolení liniové stavby (z 
dnešního pohledu po získání stavebního povolení). V této fázi není plně 
využíváno benefitů této metody, zhotoviteli není umožněno dostatečně využít 
technické invence a zkušeností, které lze uplatnit návrhem technického řešení 
v rámci zpracování dokumentace. 

Vysvětleno: Možnost uplatnění metody Design & 
Build se bude odíjet od rozsahu a míry detailu 
projektové dokumentace, která bude muset být 
spolu se žádostí o povolení liniové stavby 
předložena. VZZ předpokládá, že 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, což 
by mělo  realizace této metody umožnit. 

6 SVS N 

6. Lex specialis 

Zákon by byl „speciálním zákonem“ 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. Tyto zákony by se 
aplikovaly pouze v případě, že by zákon předpokládaný tímto věcným 
záměrem neobsahoval zvláštní úpravu, resp. nevylučoval 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 

Vzato na vědomí. 
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některých nejasností či duplicit, zejména pak v otázkách vyvlastnění a náhrad 
za vyvlastnění, které by byly v zákoně předpokládaném tímto věcným 
záměrem upraveny komplexně.  

7 SVS N 

7. Předběžné uvedení v držbu 

Zákonem zaváděný institut předběžného uvedení v držbu umožní nakládat 
s pozemkem před rozhodnutím o vyvlastnění. Myšlenka, že není nutné čekat 
na výsledek vyvlastňovacího řízení a stavební práce mohou být neprodleně 
zahájeny, je velký zásah do vlastnického práva. 

Dle platné právní úpravy nelze vydat stavební povolení bez smlouvy, kterou 
stavebník získal právo k provedení stavby na potřebném pozemku. Je otázkou, 
zda je ústavně v pořádku zasahovat do vlastnického práva v těchto případech 
s využitím institutu předběžného uvedení v držbu. Vlastníkovi zůstane 
zachováno využít soudní ochranu – žalobu k civilnímu soudu, která může mít 
za následek zdržení výstavby (např. pokud by soud vydal předběžné opatření, 
případně vydal zákaz provádět stavbu do ukončení soudního sporu), civilní 
soudy řeší žaloby s několikaletým zpožděním. 

Přijatelnější a jistější je varianta získat potřebná práva k pozemku určeného k 
výstavbě dopravní infrastruktury před vydáním stavebního povolení, které 
bude stavebníka opravňovat k zahájení stavebních prací, a to i těch práv, které 
mají být získány s pomocí vyvlastňovacího řízení. Provedení vyvlastnění po 
stavbě nemusí být vůbec možné a vznese to více komplikací pro vypořádání se 
s vlastníkem pozemku. 

Podle platné judikatury nelze žadateli o odnětí či omezení vlastnického práva 
(stavebníkovi dopravního záměru) dovozovat subjektivní oprávnění na 
vyvlastnění, tzn. oprávnění na jeho kladném vyřízení. Rozhodnutí o vyvlastnění 
by mělo být plně v působnosti vyvlastňovacího úřadu, který na základě všech 
relevantních skutečností posoudí oprávněnost zásahu do vlastnického práva 
vlastníka pozemku, vyvlastňovací úřad má k tomu odpovídající pravomoc, 
zákonodární moc (tímto zákonem) by mohla být vnímána tak, že zbavuje 
možnosti přezkumu toho, zda vyvlastňovací úřad postupoval v souladu s právní 
úpravou při využití jeho pravomoci, která mu byla svěřena. Návrh zákona 
předpokládá, že k odnětí/omezení vlastnického práva by došlo u každého 
podaného návrhu žadatele, předjímá výsledek na vyvlastňovacím řízení, tím, že 
navrhuje, že rozhodnutí o povolení liniové stavby bude představovat ve vztahu 
k prokázání veřejného zájmu ve vyvlastňovacím řízení závazný právní názor, že 
na povolené liniové stavbě je veřejný zájem. 

 

 

 

 

Vysvětleno: Předběžné uvedení v držbu je zvláštním 
druhem vyvlastňovacího řízení, které je možné 
pouze za výjimečných a přesně stanovených 
podmínek a současně výlučně za náhradu. Přichází 
do úvahy výlučně tehdy, pokud již zde je rozhodnutí 
o vyvlastnění a chybí pouze rozhodnutí o stanovení 
výše náhrady a navíc pouze za podmínky, že 
s realizací záměru je nutné na daném pozemku 
(nemovité věci) nutné započíst bez zbytečného 
odkladu, jinak hrozí stavebníkovi vznik prodlení a 
zbytečných nákladů. Řádnost, poctivost a pravost 
držby bude v daném případě pochopitelně založena 
správním rozhodnutím o předběžném uvedení 
v držbu, stejně jako je tomu v případě rozhodnutí o 
vyvlastnění.  

Není nutné, aby bylo majetkoprávní vypořádání 
podmínkou získání veřejnoprávního povolení. 
Majetkoprávní vypořádání bude podmínkou realizace 
záměru. 
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S platností zákona v tomto znění by vlastnické právo v případě 
novostaveb liniových staveb ustoupilo společenské potřebě. 
Nedoporučujeme zavádět institut předběžného uvedení v držbu. 

8 SVS N 

8. Systém opravných prostředků 

Je zde narušený systém opravných prostředků, tak jak jsou nastaveny v platné 
právní úpravě. Pokud rozhodnutí o povolení liniové stavby je správním 
rozhodnutím, měla by být zachována možnost odvolání alespoň ve zkrácené 
lhůtě, kdy zmeškání lhůty nelze prominout. Kdyby bylo rozhodnutí o povolení 
liniové stavby vydáno např. formou opatření obecné povahy, případně jiným 
rozhodnutím sui generis, tak je možnost podání žaloby přijatelná varianta, 
pokud ovšem vykazuje znaky klasického správního rozhodnutí, upření možnosti 
využít opravné prostředky se jeví jako protizákonné, resp. protiústavní. 

Vysvětleno: Opravným prostředkem bude správní 
žaloba k NSS, zůstávají nedotčeny opravné 
prostředky v rámci řízení o vyvlastnění.  

9 SVS N 

9. Varianty řešení 

Zpracovatel posoudil několik variant řešení. S většinou vybraných variant lze 
souhlasit, k následujícím uvádíme: 

A) Aktualizace plánu potřeb, je doporučena Podvarianta č. 2: Aktualizace 
v pravidelných předem stanovených lhůtách (5 let). Podvarianta č. 1: 
Aktualizace ad hoc dle potřeby by byla operativnější.  

„C) Proces EIA, Varianta č. 2, je uvedeno - … Zpracovatel předpokládá, že 
navrhovaný zákon o liniových stavbách nebude modifikovat samotný proces 
posuzování vlivů po schválení shora uvedené novely, dojde pouze k integraci 
tohoto procesu do integrovaného řízení o povolení liniové stavby.“ To je 
pravděpodobně nereálné, ale vybraná varianta je správná. 

„F) Oblast ochrany proti správnímu rozhodnutí je doporučena Varianta č. 2: 
Upuštění od možnosti podání odvolání/rozkladu i Podvarianta č. 2.1: Posun 
možnosti podat žalobu z krajských soudů na Nejvyšší správní soud (NSS) se 
stanovením pevně dané lhůty pro rozhodnutí NSS.“ Je nutné upozornit na 
skutečnost, že žaloba k NSS jakékoliv projednání značně prodlouží. 

„G) Další návrhy a opatření je doporučena Podvarianta č. 2.1: Prodloužení lhůt 
na platnost stavebního a územního povolení a rovněž Varianta č. 4: 
Spoluúčast či plná účast obcí nebo jiných subjektů na nákladech vynucených 
investic.“ Lze předpokládat, že u Varianty č. 4 rovněž dojde ke značným 
zdržením, neboť zmíněné subjekty (např. obce) nebudou disponovat 
potřebnými finančními prostředky. Vhodnější by byl spíše nějaký postup 

Ad A) Vysvětleno: Podvarianta č. 2 byla zvolena na 
základě podrobné analýzy nákladů a přínosů, kdy 
zjednodušeně řečeno přínosy ve formě stabilního 
prostředí a vyšší jistoty převýšily přínosy podvarianty 
č. 1. Vliv na tento výsledek měl i fakt, že vzhledem 
k charakteru záměrů, které by měly být v Plánu 
potřeb zahrnuty, je četnost potřeby ad hoc úpravy 
Plánu potřeb velmi nízká.  

Ad C): Akceptováno. 

Ad F): Vysvětleno: Volba variant byla provedena na 
základě agregace dopadů. Kalkulaci celkových 
přínosů Podvarianty č. 2.1 tak ovlivnil i fakt, že bude 
eliminována možnost podání kasační stížnosti 
v dalším stupni a z tohoto důvodu dojde ke kratšímu 
oddálení výstavby infrastrukturních projektů. 

Ad G): Vysvětleno: Hodnocení dopadů variant je 
prováděno vždy změnově vůči současnému stavu. 
Tento postup již umožňuje č. 416/2009 Sb., o 
urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické 
infrastruktury, ve znění pozdějších předpisů, VZZ by 
měl by měl tento postup explicitně definovat a 
nastavit jasné a transparentní podmínky. Proto 
předpokládáme především přínosy ve formě zvýšení 
právní jistoty, náklady ve formě zdržení by měly 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/RACK9QES4LMW)



184 

 

vedoucí k případnému přeschválení těchto požadavků. 

Souhlasíme se snahou zjednodušit proces přípravy staveb a přes 
všechna výše popsaná úskalí vznik takového zákona podporujeme. 

zůstat obdobné.   

. 

 

 

 

 

Přip. 
č. 

Připomínkové 
místo 

Zásadní 
A/N 

Připomínka Vypořádání 

1 
Svaz průmyslu a 

dopravy ČR 
(SPČR) 

A 

Obecná zásadní připomínka 

Dle názoru Svazu průmyslu a dopravy České republiky byly v návrhu věcného 
záměru zákona o liniových dopravních stavbách zcela opominuty vodní 
cesty. Vzhledem k faktu, že vodní doprava je jeden z nejekologičtějších 
dopravních módů, SPČR doporučuje zařadit infrastrukturu vodní dopravy, tj. 
vodních cest do zákona o liniových dopravních stavbách 

Vodní cesty by měly být rovnoprávné s ostatní dopravní infrastrukturou 
součástí věcného návrhu, a to bez ohledu na skutečnost, že je zde v procesu 
investiční přípravy dílčí odchylka (vodoprávní řízení). Zvlášť diskriminační 
je pasáž, týkající se zařazení dálničních, silničních a železničních staveb mezi 
veřejně prospěšné stavby, což se ale podle věcného záměru nemá týkat 
infrastruktury vodní dopravy! 

Proto musí být vodní cesty rovnoprávně, nediskriminačně 
implementovány do věcného záměru, a to nejen do části definiční, 
ale také do celého textu v jeho relevantních částech. 

Odůvodnění 

OBECNÉ ODŮVODNĚNÍ: 

Vodní doprava je nedílnou součástí fungujícího dopravního systému. Věcný 

Vzato na vědomí: Oblast povolování vodních cest je 
v porovnání se silniční a železniční infrastrukturou 
velmi složitá a jejich regulace je upravena mimojiné 
vodním zákonem v gesci MZe. Proto byla oblast 
vodních cest prozatím z věcného záměru vyjmuta 
s tím, že bude ponecháno na rozhodnutí vlády, zda 
vodní cesty do VZZ začlenit.   

Trvá rozpor. 
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návrh je jednoznačně a přitom zcela neodůvodněně diskriminační vůči její 
infrastruktuře. 

ODŮVODNĚNÍ Z HLEDISKA EVROPSKÝCH DOKUMENTŮ: 

Vodní doprava je ve všech dokumentech (např. Bílá kniha dopravy, TEN-T a 
další) zcela rovnoprávnou – a dokonce spolu se železnicí preferovanou – 
součástí dopravního systému. 

ODŮVODNĚNÍ Z HLEDISKA NÁRODNÍCH DOKUMENTŮ: 

Vodní doprava je rovnoprávně a nediskriminačně zahrnuta mj. v Dohodě o 
partnerství, Operačním programu Doprava 2, v Dopravní politice ČR, 
v Dopravních sektorových strategiích, 2. fáze, a dalších relevantních 
dokumentech. 

ODŮVODNĚNÍ Z HLEDISKA ZÁKONŮ ČR: 

Dopravně významné vodní cesty jsou zvláštními právními předpisy 
postaveny na roveň silnic a železnic. Vodní cesty jsou v zákoně č. 
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, definičně součástí 
dopravní infrastruktury. Věcný návrh je tedy v rozporu s tímto zákonem. 
Obdobně to platí pro zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní 
infrastruktury, ve znění pozdějších předpisů. Financování výstavby dopravně 
významných vodních cest je – rovněž nediskriminačně – součástí zákona 
č.104/2000 Sb., o Státním fondu dopravní infrastruktury a o změně……, ve 
znění pozdějších předpisů. Působnost v oblasti péče o rozvoj a jejich 
modernizaci vykonává Ministerstvo dopravy podle zákona č.114/1995 Sb., o 
vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů. Věcný záměr je v příkrém 
rozporu s „péčí o rozvoj a modernizaci“ vodních cest. 

ODŮVODNĚNÍ Z HLEDISKA ZÁVAZKŮ VLÁDY ČR: 

1) Věcný návrh je v hrubém rozporu s koaliční smlouvou (která je 
součástí programového prohlášení vlády), kde se uvádí: 
„Podpoříme rozvoj vnitrozemských vodních cest, především pak projekty 
na zlepšení plavebních podmínek na Labi (plavební stupeň Děčín, 
Přelouč)…“ 

2) Věcný návrh je také v neodůvodnitelném rozporu s dopisem předsedy 
vlády ČR Bohuslava Sobotky ze dne 11. 6. 2014, který adresoval 
Českému plavebnímu vodocestnému sdružení, a kde uvádí: „Ve věci 
přípravy zákona o liniových stavbách mi dovolte Vás ujistit, že se počítá 
se začleněním infrastruktury vodní dopravy do tohoto zákona. Za tím 
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účelem je do procesu přípravy tohoto zákona přímo zapojeno Ředitelství 
vodních cest České republiky“. Vzhledem k tomu, že v úvodu dopisu se 
konstatuje, že text vychází mj. z podkladů Ministerstva dopravy, dalo se 
předpokládat, že toto ujištění se zakládalo na skutečných základech. 

Rozpor je také mezi věcným záměrem a výsledky jednání tripartity dne 28. 
7. 2014, kde vláda slíbila podporu rozvoje vodní dopravy. 

2 SPČR A 

K části A, kapitole 1 (strana 5) 

Na str. 5, část. A. kap. 1, úvodní odst. věcného záměru zákona 
doporučujeme doplnit takto: 

„…zahrnuty stavby dálnic, rychlostních silnic, silnic I. třídy, železnic 
celostátních i regionálních a dopravně významných vodních cest a 
všechny stavby a …“ 

Obdobně je třeba upravit (doplnit) i řadu dalších obdobných ustanovení, jako 
např. na str. 48 část B kap. 1 podkapitola-Jediný úřad druhý odst. a dále 
pojem Liniové dopravní stavby uvedený na str. 51 část B kap. 3.1 věcného 
záměru. 

Odůvodnění:  

Dopravně významné vodní cesty jsou zvláštními právními předpisy postaveny 
na roveň citovaných silnic a železnic. Působnost v oblasti péče o rozvoj a 
jejich modernizaci vykonává Ministerstvo dopravy1) a jsou financovány ze 
Státního fondu dopravní infrastruktury2). Dopravní infrastruktura zahrnuje 
např. stavby pozemních komunikací, drah, vodních cest, letišť a s nimi 
související zařízení3). Kromě toho zařazení infrastruktury vodní dopravy do 
zákona o liniových stavbách potvrdil i premiér Sobotka, jak je uvedeno výše.  

Vzato na vědomí: Oblast povolování vodních cest je 
v porovnání se silniční a železniční infrastrukturou 
velmi složitá a jejich regulace je upravena mimojiné 
vodním zákonem v gesci MZe. Proto byla oblast 
vodních cest prozatím z věcného záměru vyjmuta 
s tím, že bude ponecháno na rozhodnutí vlády, zda 
vodní cesty do VZZ začlenit.   

Trvá rozpor. 

3 SPČR A 

Ke straně 5 

Definici („metodologickou poznámku“) je nutné doplnit takto: 

„Pod pojem liniových staveb budou v této RIA zahrnuty stavby dálnic, 
rychlostních silnic, silnic I. třídy a železnic celostátních i regionálních, 
vodních cest, a všechny stavby a zařízení s nimi související, tj. např. křížení 
a napojení na jiné kategorie silnic a drah, přeložky technické infrastruktury, 
retenční nádrže, odvodnění, protihlukové stěny apod. Pokud tedy bude v RIA 
používán pojem liniová stavba či liniová dopravní stavba, vždy se to bude 
týkat jen výše uvedených. 

Vzato na vědomí: Oblast povolování vodních cest je 
v porovnání se silniční a železniční infrastrukturou 
velmi složitá a jejich regulace je upravena mimojiné 
vodním zákonem v gesci MZe. Proto byla oblast 
vodních cest prozatím z věcného záměru vyjmuta s 
tím, že bude ponecháno na rozhodnutí vlády, zda 
vodní cesty do VZZ začlenit.   

Trvá rozpor. 
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Důsledek této definiční úpravy se pak musí textově i věcně projevit 
v celém věcném návrhu, např. v kap. 3.3.3, 3.3.5,    

V dalších připomínkách jsou uvedena jen některá klíčová místa, nikoliv 
všechny nutné úpravy. 

Odůvodnění:  

Nezařazení vodních cest do definice (a tím i do celého věcného záměru) je 
naprosto diskriminační, je v rozporu s evropskými i národními dokumenty 
z oblasti dopravy, neodpovídá zákonům ČR, je v příkrém rozporu se závazky 
vlády ČR, a ve svých důsledcích poškozuje hospodářské zájmy země. 

4 SPČR A 

Ke straně 7 

K tabulkám č. 1 a 2 (Ekonomické ztráty z oddálení přínosů vybraných 
silničních, resp. železničních staveb) je nutné přiřadit další tabulku - 
Ekonomické ztráty z oddálení přínosů vybraných staveb vodních cest. 
Hodnotu těchto ekonomických ztrát je nutné promítnout také do „SHRNUTÍ 
ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY RIA“ v odd. 3.1. 

Odůvodnění:  

Uvedené ekonomické ztráty vznikají i z titulu oddálení přínosů staveb 
vodních cest. Navíc jsou tu umocněny ohrožením celého dopravního oboru, 
který se dlouhodobě potýká s nespolehlivostí a nedostatečností 
infrastruktury vodní dopravy. 

Vzato na vědomí: viz vypořádání předchozích 
připomínek 

Trvá rozpor. 

5 SPČR A 

Ke straně 14 a dalším 

V textu se několikrát objevuje informace o inspiraci německým procesem 
přípravy dopravních staveb. Ve skutečnosti je ale tato inspirace jen selektivní 
a opomíjí vodní cesty 

Odůvodnění:  

Na str. 14 uvedené schéma o plánování dopravních staveb v Německu 
obsahuje nejen silnice a železnice, ale i vodní cesty, resp. jejich investora 
(WSV) 

Akceptováno: RIA bude doplněna tak, aby bylo 
zřejmě, že v SRN jsou speciálně upraveny i postupy 
v oblasti vodních staveb. 

Vypořádáno. 

6 SPČR A 
Ke straně 48 

Text zde je nutné zcela zásadně upravit, doplnit vodní cesty na straně 
jedné a vypustit nepřípustné vyřazení vodních cest z režimu zákona o 

Vzato na vědomí: viz vypořádání připomínky 1. 

Trvá rozpor. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/RACK9QES4LMW)



188 

 

liniových stavbách: 

„...tedy v případě stavby dálnic, silnic I. třídy a železnic - kategorie drah 
celostátních i regionálních, vodních cest, 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 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.“ 

Odůvodnění:  

Vypuštění vodních cest z režimu zákona o liniových stavbách je 
neodůvodnitelně diskriminační, je v rozporu s hospodářskými zájmy ČR, 
s mezinárodními i národními dokumenty a se závazky vláda ČR. 

7 SPČR A 

Ke straně 50 

Do výčtu dotčených právních předpisů upravujících oblast plánování a 
povolování dopravních liniových staveb je nutné doplnit také zákon 
č.114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů. 

Odůvodnění:  

Zákon č.114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů, 
do tohoto výčtu patří. 

Vzato na vědomí: viz vypořádání připomínky 1. 

Trvá rozpor. 

8 SPČR A 

Ke straně 51 

Do textu definice dopravních liniových staveb doplnit vodní cesty: 

„znamená dopravní stavby dálnic, silnic I. třídy a železnic - kategorie drah 
celostátních i regionálních a všech staveb, vodní cesty, a  zařízení s nimi 
souvisejících (např. křížení a napojení na jiné kategorie silnic a drah, 
přeložky technické infrastruktury, retenční nádrže, odvodnění, protihlukové 
stěny apod.). 

Odůvodnění:  

Dle výše uvedeného 

Vzato na vědomí: viz vypořádání připomínky 1. 

Trvá rozpor. 

9 SPČR A Ke straně 53 Vzato na vědomí: viz vypořádání připomínky 1. 
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Do kapitoly 3.3.3 doplnit zákon č.114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve 
znění pozdějších předpisů, resp. relevantní paragrafy, definující vodní cesty. 

Odůvodnění:  

Dle výše uvedeného 

Trvá rozpor. 

10 SPČR A 

Ke straně 55 

Do kapitoly 3.3.5 doplnit třetí základní skupinu záměrů v oblasti dopravních 
liniových staveb – vodní cesty. 

Odůvodnění:  

Dle výše uvedeného 

Vzato na vědomí: viz vypořádání připomínky 1. 

Trvá rozpor. 

11 SPČR A 

K celému textu 

Ve všech částech věcného záměru počínaje cca 16. stránkou je třeba při 
uvádění investorů Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) a Správa železniční 
dopravní cest (SŽDC) uvádět i Ředitelství vodních cest (ŘVC). 

Odůvodnění:  

Zdůvodnění: Na str. 13 věcného záměru je mezi investory ŘVC zařazeno. 

Vzato na vědomí: viz vypořádání připomínky 1. 

Trvá rozpor. 

12 SPČR A 

K části A, kapitole 1.2.1 

V části A kap. 1.2.1 Další dotčené orgány státní správy doporučujeme 
vypustit Plavební úřad. 

Odůvodnění:  

Ve smyslu zvláštního právního předpisu je pro výkon státní správy v plavbě 
zřízena Státní plavební správa. Pojem plavební úřad se sice v 
tomto zvláštním právním předpise vyskytuje, nikoliv však jako správní orgán. 

Akceptováno: Text RIA bude příslušně upraven. 

Vypořádáno. 

 

 

Přip. 
č. 

Připomínkové 
místo 

Zásadní 
A/N 

Připomínka Vypořádání 
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1 Vodní cesty N 
Z věcného záměru zákona o liniových dopravních stavbách (dále jen „věcný 
záměr“) byly zcela nesystémově a diskriminačně vypuštěny vodní 
cesty – a to přes opakované ujišťování, že zde obsaženy budou. 

Vzato na vědomí: Oblast povolování vodních cest je 
v porovnání se silniční a železniční infrastrukturou 
velmi složitá a jejich regulace je upravena mimojiné 
vodním zákonem v gesci MZe. Proto byla oblast 
vodních cest prozatím z věcného záměru vyjmuta 
s tím, že bude ponecháno na rozhodnutí vlády, zda 
vodní cesty do VZZ začlenit.   

2 Vodní cesty A 

Vodní cesty musí být naprosto rovnoprávně s ostatní dopravní 
infrastrukturou součástí věcného návrhu, a to bez ohledu na skutečnost, že 
je zde v procesu investiční přípravy dílčí odchylka (vodoprávní řízení). Zvlášť 
diskriminační je pasáž, týkající se zařazení dálničních, silničních a 
železničních staveb mezi veřejně prospěšné stavby, což se ale podle 
věcného záměru nemá týkat infrastruktury vodní dopravy! 

Proto musí být vodní cesty rovnoprávně, nediskriminačně 

implementovány do věcného záměru, a to nejen do části definiční, 
ale 

také do celého textu v jeho relevantních částech. 

 

Odůvodnění: 

OBECNÉ ODŮVODNĚNÍ: 

Vodní doprava je nedílnou součástí fungujícího dopravního systému. Věcný 
návrh je jednoznačně a přitom zcela neodůvodněně diskriminační vůči její 
infrastruktuře.  

ODŮVODNĚNÍ Z HLEDISKA EVROPSKÝCH DOKUMENTŮ: 

Vodní doprava je ve všech dokumentech (např. Bílá kniha dopravy, TEN-T a 
další) zcela rovnoprávnou – a dokonce spolu se železnicí preferovanou – 
součástí dopravního systému. 

ODŮVODNĚNÍ Z HLEDISKA NÁRODNÍCH DOKUMENTŮ: 

Vodní doprava je rovnoprávně a nediskriminačně zahrnuta mj. v Dohodě o 
partnerství, Operačním programu Doprava 2, v Dopravní politice ČR, v 
Dopravních sektorových strategiích, 2. fáze, a dalších relevantních 
dokumentech. 

Vzato na vědomí: Oblast povolování vodních cest je 
v porovnání se silniční a železniční infrastrukturou 
velmi složitá a jejich regulace je upravena mimojiné 
vodním zákonem v gesci MZe. Proto byla oblast 
vodních cest prozatím z věcného záměru vyjmuta 
s tím, že bude ponecháno na rozhodnutí vlády, zda 
vodní cesty do VZZ začlenit.   

Trvá rozpor. 
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ODŮVODNĚNÍ Z HLEDISKA ZÁKONŮ ČR: 

Dopravně významné vodní cesty jsou zvláštními právními předpisy 
postaveny na roveň silnic a železnic. Vodní cesty jsou v zákoně č. 
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, definičně součástí 
dopravní infrastruktury. Věcný návrh je tedy v rozporu s tímto zákonem. 
Obdobně to platí pro zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní 
infrastruktury, ve znění pozdějších předpisů. Financování výstavby dopravně 
významných vodních cest je – rovněž nediskriminačně – součástí zákona 
č.104/2000 Sb., o Státním fondu dopravní infrastruktury a o změně……, ve 
znění pozdějších předpisů. Působnost v oblasti péče o rozvoj a jejich 
modernizaci vykonává Ministerstvo dopravy podle zákona č.114/1995 Sb., o 
vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů. Věcný záměr je v příkrém 
rozporu s „péčí o rozvoj a modernizaci“ vodních cest. 

ODŮVODNĚNÍ Z HLEDISKA ZÁVAZKŮ VLÁDY ČR: 

1) Věcný návrh je v hrubém rozporu s koaliční smlouvou (která je součástí 
programového prohlášení vlády), kde se uvádí: „Podpoříme rozvoj 
vnitrozemských vodních cest, především pak projekty na zlepšení plavebních 
podmínek na Labi (plavební stupeň Děčín, Přelouč)…“ 

2) Věcný návrh je také v neodůvodnitelném rozporu s dopisem předsedy 
vlády ČR Bohuslava Sobotky ze dne 11. 6. 2014, který adresoval Českému 
plavebnímu vodocestnému sdružení, a kde uvádí: 

„Ve věci přípravy zákona o liniových stavbách mi dovolte Vás ujistit, že se 
počítá se začleněním infrastruktury vodní dopravy do tohoto zákona. 
Za tím účelem je do procesu přípravy tohoto zákona přímo zapojeno 
Ředitelství vodních cest České republiky“. Vzhledem k tomu, že v úvodu 
dopisu se konstatuje, že text vychází mj. z podkladů Ministerstva dopravy, 
dalo se předpokládat, že toto ujištění se zakládalo na skutečných základech. 

3) Rozpor je také mezi věcným záměrem a výsledky jednání tripartity dne 
28. 7. 2014, kde vláda slíbila podporu rozvoje vodní dopravy. 

3 Vodní cesty A 

Ke str. 5 věcného záměru: 

Definici („metodologickou poznámku“) je nutné doplnit takto: „Pod pojem 
liniových staveb budou v této RIA zahrnuty stavby dálnic, rychlostních silnic, 
silnic I. třídy a železnic celostátních i regionálních, vodních cest, a všechny 
stavby a zařízení s nimi související, tj. např. křížení a napojení na jiné 
kategorie silnic, drah a vodních cest, přeložky technické infrastruktury, 

Vzato na vědomí: Oblast povolování vodních cest je 
v porovnání se silniční a železniční infrastrukturou 
velmi složitá a jejich regulace je upravena mimojiné 
vodním zákonem v gesci MZe. Proto byla oblast 
vodních cest prozatím z věcného záměru vyjmuta 
s tím, že bude ponecháno na rozhodnutí vlády, zda 
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retenční nádrže, odvodnění, protihlukové stěny apod. Pokud tedy bude v RIA 
používán pojem liniová stavba či liniová dopravní stavba, vždy se to bude 
týkat jen výše uvedených. 

Důsledek této definiční úpravy se pak musí textově i věcně projevit 
v celém věcném návrhu, např. v kap. 3.3.3, 3.3.5, V dalších připomínkách 
jsou uvedena jen některá klíčová místa, nikoliv všechny nutné úpravy. 

Odůvodnění: 

Nezařazení vodních cest do definice (a tím i do celého věcného záměru) je 
naprosto diskriminační, je v rozporu s evropskými i národními dokumenty z 
oblasti dopravy, neodpovídá zákonům ČR, je v příkrém rozporu se závazky 
vlády ČR, a ve svých důsledcích poškozuje hospodářské zájmy země.  

vodní cesty do VZZ začlenit.   

Trvá rozpor. 

4 Vodní cesty A 

Ke str. 7 věcného záměru: 

K tabulkám č. 1 a 2 (Ekonomické ztráty z oddálení přínosů vybraných 
silničních, resp. železničních staveb) je nutné přiřadit další tabulku – 
Ekonomické ztráty z oddálení přínosů vybraných staveb vodních cest. 
Hodnotu těchto ekonomických ztrát je nutné promítnout také do „SHRNUTÍ 
ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY RIA“ v odd. 3.1. 

Odůvodnění: 

Uvedené ekonomické ztráty vznikají i z titulu oddálení přínosů staveb vodních 
cest. Navíc jsou tu umocněny ohrožením celého dopravního oboru, který se 
dlouhodobě potýká s nespolehlivostí a nedostatečností infrastruktury vodní 
dopravy. 

Vzato na vědomí: Oblast povolování vodních cest je 
v porovnání se silniční a železniční infrastrukturou 
velmi složitá a jejich regulace je upravena mimojiné 
vodním zákonem v gesci MZe. Proto byla oblast 
vodních cest prozatím z věcného záměru vyjmuta 
s tím, že bude ponecháno na rozhodnutí vlády, zda 
vodní cesty do VZZ začlenit.   

Trvá rozpor. 

5 Vodní cesty N 

Ke str. 14 a dalším: 

V textu se několikrát objevuje informace o inspiraci německým procesem 
přípravy dopravních staveb. Ve skutečnosti je ale tato inspirace jen selektivní 
a opomíjí vodní cesty. 

Odůvodnění: 

Na str. 14 uvedené schéma o plánování dopravních staveb v Německu 
obsahuje nejen silnice a železnice, ale i vodní cesty, resp. jejich investora 
(WSV) 

Akceptováno: RIA bude doplněna tak, aby bylo 
zřejmě, že v SRN jsou speciálně upraveny i postupy 
v oblasti vodních staveb. 

 

6 Vodní cesty A Ke str. 48: Vzato na vědomí: Oblast povolování vodních cest je 
v porovnání se silniční a železniční infrastrukturou 
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Text zde je nutné zcela zásadně upravit, doplnit vodní cesty na straně 
jedné a vypustit nepřípustné vyřazení vodních cest z režimu zákona o 
liniových stavbách: „...tedy v případě stavby dálnic, silnic I. třídy a železnic - 
kategorie drah celostátních i regionálních, vodních cest, a všech staveb a 
zařízení s nimi souvisejících (např. křížení a napojení na jiné kategorie silnic, 
drah a vodních cest, přeložky technické infrastruktury, retenční nádrže, 
odvodnění, protihlukové stěny apod.) (dále jen „liniové dopravní stavby“). 
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.“  

Odůvodnění: 

Vypuštění vodních cest z režimu zákona o liniových stavbách je 
neodůvodnitelně diskriminační, je v rozporu s hospodářskými zájmy ČR, s 
mezinárodními i národními dokumenty a se závazky vláda ČR. 

velmi složitá a jejich regulace je upravena mimojiné 
vodním zákonem v gesci MZe. Proto byla oblast 
vodních cest prozatím z věcného záměru vyjmuta 
s tím, že bude ponecháno na rozhodnutí vlády, zda 
vodní cesty do VZZ začlenit.   

Trvá rozpor. 

7 Vodní cesty A 

Ke str. 50: 

Do výčtu dotčených právních předpisů upravujících oblast plánování a 
povolování dopravních liniových staveb je nutné doplnit také zákon 
č.114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů. 

Odůvodnění: 

Zákon č.114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů, 
do tohoto výčtu patří. 

Vzato na vědomí: Oblast povolování vodních cest je 
v porovnání se silniční a železniční infrastrukturou 
velmi složitá a jejich regulace je upravena mimojiné 
vodním zákonem v gesci MZe. Proto byla oblast 
vodních cest prozatím z věcného záměru vyjmuta 
s tím, že bude ponecháno na rozhodnutí vlády, zda 
vodní cesty do VZZ začlenit.   

Trvá rozpor. 

8 Vodní cesty A 

Ke str. 51: 

Do textu definice dopravních liniových staveb doplnit vodní cesty: „znamená 
dopravní stavby dálnic, silnic I. třídy a železnic - kategorie drah celostátních i 
regionálních, vodní cesty a všech staveb a zařízení s nimi souvisejících 
(např. křížení a napojení na jiné kategorie silnic, drah a vodních cest, 
přeložky technické infrastruktury, retenční nádrže, odvodnění, protihlukové 
stěny apod.).  

Odůvodnění: 

Viz výše 

Vzato na vědomí: Oblast povolování vodních cest je 
v porovnání se silniční a železniční infrastrukturou 
velmi složitá a jejich regulace je upravena mimojiné 
vodním zákonem v gesci MZe. Proto byla oblast 
vodních cest prozatím z věcného záměru vyjmuta 
s tím, že bude ponecháno na rozhodnutí vlády, zda 
vodní cesty do VZZ začlenit.   

Trvá rozpor. 

9 Vodní cesty A Ke str. 53: Vzato na vědomí: Oblast povolování vodních cest je 
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Do kapitoly 3.3.3 doplnit zákon č.114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve 

znění pozdějších předpisů, resp. relevantní paragrafy, definující vodní cesty. 

Odůvodnění: 

Viz výše 

v porovnání se silniční a železniční infrastrukturou 
velmi složitá a jejich regulace je upravena mimojiné 
vodním zákonem v gesci MZe. Proto byla oblast 
vodních cest prozatím z věcného záměru vyjmuta 
s tím, že bude ponecháno na rozhodnutí vlády, zda 
vodní cesty do VZZ začlenit.   

Trvá rozpor. 

10 Vodní cesty A 

Ke str. 55: 

Do kapitoly 3.3.5 doplnit třetí základní skupinu záměrů v oblasti dopravních 

liniových staveb – vodní cesty. 

Odůvodnění: 

Viz výše 

Vzato na vědomí: Oblast povolování vodních cest je 
v porovnání se silniční a železniční infrastrukturou 
velmi složitá a jejich regulace je upravena mimojiné 
vodním zákonem v gesci MZe. Proto byla oblast 
vodních cest prozatím z věcného záměru vyjmuta 
s tím, že bude ponecháno na rozhodnutí vlády, zda 
vodní cesty do VZZ začlenit.   

Trvá rozpor. 

11 Vodní cesty A 

V celém textu od str. 16: 

Ve všech částech věcného záměru počínaje cca 16. stránkou je třeba při 
uvádění investorů Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) a Správa železniční 
dopravní cest (SŽDC) uvádět i Ředitelství vodních cest ČR (ŘVC ČR). 

Odůvodnění: 

Na str. 13 věcného záměru je mezi investory ŘVC zařazeno, dále se ale již 
opomíjí. 

Vzato na vědomí: Oblast povolování vodních cest je 
v porovnání se silniční a železniční infrastrukturou 
velmi složitá a jejich regulace je upravena mimojiné 
vodním zákonem v gesci MZe. Proto byla oblast 
vodních cest prozatím z věcného záměru vyjmuta 
s tím, že bude ponecháno na rozhodnutí vlády, zda 
vodní cesty do VZZ začlenit.   

Trvá rozpor. 

12 Vodní cesty N 

K části A kap. 1.2.1: 

Z výčtu dalších dotčených orgánů státní správy vypustit Plavební úřad.  

Odůvodnění: 

Ve smyslu zvláštního právního předpisu je pro výkon státní správy v plavbě 
zřízena Státní plavební správa. Pojem „plavební“ úřad se sice v tomto 
zvláštním právním předpise vyskytuje, nikoliv však jako správní orgán. 

Akceptováno: Text RIA bude příslušně upraven. 
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Přip. 
č. 

Připomínkové 
místo 

Zásadní 
A/N 

Připomínka Vypořádání 

1 
Česká komora 
autorizovaných 

inženýrů a 
techniků (ČKAIT) 

N 

II. Předkládací zpráva 

• „zefektivnění procesu povolovacího řízení k liniovým dopravním 
stavbám“  

– velmi správný záměr, ale i další stavby liniové (nejen dopravní) trpí 
stejnými problémy neprůchodného procesu povolování; 

• „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. Plán potřeb bude nahrazovat povinnost pořídit 
územně plánovací dokumentaci ve vztahu k liniovým dopravním 
stavbám“  
– V současné době není investor dopravních staveb schopen realizovat 
nejen velké vyjmenované dálniční stavby, ale není vůbec schopen 
realizovat modernizaci provozované dopravní infrastruktury – rozšíření, 
odstranění závad ve směrovém a výškovém vedení, realizaci 
bezpečných křižovatek, zřízení uspořádání 2+1, zřízení bezpečného 
okolí komunikace odstraněním překážek v pásmu ovlivňujícím 
bezpečnost provozu, zajistit rozhledové trojúhelníky, rozšířit krajnice, 
zřídit paralelní pěší a cyklostezky tak, jak probíhá průběžně modernizace 
silnic v zemích, pečujících o bezpečnost silničního provozu. Návrh 
zákona by měl explicitně usnadňovat i modernizaci liniových staveb a 
ne jenom seznam vyjmenovaných! 

•  „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, 

 

 

 

Vysvětleno: Zákon upravuje pouze liniové dopravní 
stavby, protože ty mají nadregionální charakter a 
ten je nanejvýš vhodné zohlednit i v právní úpravě. 
Jiné liniové stavby zase vykazují celou řadu jiných 
specifik a i kompetenčně spadají pod celou řadu 
jiných rezortů a orgánů veřejné správy. Není obvyklé 
ani v zahraničí, aby byla tato různorodá skupina 
liniových staveb zahrnuta pod jeden právní předpis. 

 

 

 

 

 

 

Vysvětleno: Plán potřeb by měl obsahovat i záměry 
typu zkapacitnění dopravních tahů, větších 
modernizací typu modernizace D1 apod.  

 

 

 

 

 

 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/RACK9QES4LMW)



196 

 

krajskými úřady, ŘSD a SŽDC“  
- Zcela jsou opomíjena hlediska potřeby zvyšování bezpečnosti 
pozemních komunikací, a to jak preventivní opatření, na základě 
zjištěných dopravně bezpečnostních závad, tak reaktivní opatření, na 
základě identifikace nehodových lokalit a úseků. 

• 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. – Celá 
dikce textu je výrazně poplatná hodnocení vlivu záměru na životní 
prostředí (EIA) a zcela opomíjí i jiná hlediska hodnocení, ke kterým se 
ČR zavázala přijetím závazné Evropské direktivy o řízení bezpečnosti 
silničního provozu, která je povinná pro síť TEN-T a doporučená pro 
ostatní silniční síť, jak je obsaženo i ve vládou schválené „Národní 
strategii bezpečnosti silničního provozu“. Direktiva zavádí ve fázi 
vyhledávání trasy povinnou proceduru hodnocení variant a záměru 
z hlediska dopadů projektu na bezpečnost silničního provozu. Je 
s podivem, že Ministerstvo dopravy v rámci legislativní přípravy záměru 
zákona tuto otázku zcela pomíjí, zatímco by měla být zcela rovnocenně 
zakotvena do procesu jako hodnocení vlivu na životní prostředí. 

• „Cílem Trasování bude konkretizovat záměr realizace liniové stavby 
obecně vymezený koridorem v zásadách územního rozvoje, případně 
bude řešit varianty 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“.  
– Komentář viz výše. Podřízenost trasování a volby variant hlavně 
posouzení vlivů na životní prostředí vede evidentně k výraznému 
zvyšování investičních a provozních nákladů dopravních staveb, při 
opomíjení hodnocení trasy z hlediska bezpečnosti a provozních nákladů.  

• Autoři záměru se velmi podrobně a pečlivě se o aplikaci německé 

 

 

 

 

 

Akceptováno: RIA bude doplněno o oblast potřeby 
zvyšování bezpečnosti. 

 

Vzato na vědomí. 
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legislativy na naše podmínky, včetně upozornění na různá rizika. ČR 
odpovídá přibližně jedné Spolkové zemi, tedy není nutno dělit územní 
kompetence navrhovaného „superúřadu“ pro liniové dopravní stavby.  

• MD ČR je již dnes speciálním stavebním úřadem, jednalo by se o 
rozšíření pravomoci i pro územní řízení. Analogie řízení je již dnes ve 
stavebním zákoně v § 94a, kde je možnost spojit územní a stavební 
rozhodnutí. A podle § 91 tohoto zákona je možné spojení územního 
řízení s posuzováním vlivů na životní prostředí.  

 

 

 

 

 

 

2 ČKAIT N 

III. Věcný záměr zákona o liniových dopravních stavbách 

A. Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace 

1. Důvod předložení a cíle 

Ve výčtu chybí rychlostní komunikace, vodní cesty.  Ve výčtu „zařízení s nimi 
související“ navrhujeme doplnit slovo „křižovatky“. Z textu nevyplývá.  

A co když se buduje na stávajícím křížení dvou silnic (dálnice a silnice III. 
třídy) nová mimoúrovňová křižovatka. Spadá to také pod tento záměr 
zákona? 

1.2.1 Popis současného stavu 

Text příliš obecný, některé odstavce souvisí s liniovými stavbami pouze 
okrajově. Navrhujeme zkrátit na faktické údaje o přínosech dostavby 
liniových staveb. 

 

 

 

V tomto rozsáhlém argumentačním materiálu je zcela opomenut 
kvantifikovaný přínos modernizace a dostavby infrastruktury na bezpečnost 
silničního provozu, významný společenský parametr, ve kterém Česká 
republika výrazně zaostává za průměrem EU, natožpak za dosažitelnou 
úrovní. 

Administrativní proces 

Obrázek 1 – územní plánování 

2 roky na vypracování a vydání změny územního plánu je minimální čas. Je 

 

 

 

Akceptováno: Bude doplněno. 

 

Akceptováno: Bude doplněno. 

 

 

Částečně akceptováno: RIA bude v některých 
částech zkrácena, nicméně např. bez podpory 
popisu kalkulace přínosů by bylo těžké zdůvodnit, 
jak ke konkrétním výsledkům předkladatel došel. 
Výše přínosů z nové právní úpravy ve formě 
urychlení výstavby je klíčovou složkou, na které celé 
Hodnocení dopadů stojí. 

 

Akceptováno: RIA bude doplněna o oblast potřeby 
zvyšování bezpečnosti. 
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otázkou, zda umístění významné infrastrukturní stavby lze řešit pouze 
změnou, nebo je nutné upravit celý územní plán. Návrh silnice vyšších tříd 
výrazně zasáhne do dopravní koncepce území, což má vliv i na další rozvoj 
území.  

Návrh ÚP – délka trvání 6 měsíců je dostatečný čas 

V tabulce vypadl řádek „společné projednání“, které předchází stanovisku 
KÚ. Výzva dotčeným orgánům musí být oznámena min. 1 měsíc předem, po 
projednání mají všechny dotčené orgány 1 měsíc (případně + 1 měsíc po 
vyžádání) na vyjádření, vše musí vyhodnotit pořizovatel a zaslat ke 
stanovisku na KÚ. Minimální doba je 4 měsíce.  

Po stanovisku KÚ musí pořizovatel vypracovat „pokyny pro dopracování“, 
které musí schválit zastupitelstvo. Tento proces je  min. na 2 měsíce. 

Dále po posouzení KÚ postrádáme řádek „úprava návrhu po společném 
projednání“. Zpracovatel musí návrh upravit dle pokynů pro dopracování. 
Obvyklá doba 3 měsíce.  

Řádek „veřejné projednání“ má uvedenu dobu 6 měsíců. Navrhujeme 
upravit na 4 měsíce, jako společné projednání. 

Dále jsou připomínky vyhodnoceny a musí být získáno stanovisko KÚ. Na 
tento krok stačí 1 měsíc.  

Řádek „přezkoumání ÚP“ – lépe asi zaměnit za jiný termín – stanovisko KÚ. 

Následuje vydání pokynů pro zpracovatele, včetně úpravy návrhu a vydání 
ÚP. Uvedenou dobu 3 měsíce je možno zkrátit na 2 měsíce, neboť se 
nepředpokládá velký zásah do zpracovaného územního plánu.  

Řádek „územní řízení“, délka 1 rok. Předpokládáme, že v této době se jedná 
především o inženýrskou činnost zhotovitele – min. 6 měsíců a stavební úřad 
začne konat v procesu územního rozhodnutí.  

Řádek „vydání územního rozhodnutí, nabytí právní moci rozhodnutí“.  Pokud 
se jedná pouze o nabytí právní moci, tak 1 měsíc je dostatečná délka. Pokud 
by se mělo jednat i o proces samotného úkonu vypracování stavebním 
úřadem, tak je doba trvání nedostatečná i pro místní komunikaci.  

Ty samé poznámky je možno aplikovat na řádky „stavební řízení“ a „vydání 
stavebního povolení, nabytí právní moci“. 

V celém procesu zcela vynechán proces posouzení vlivu projektu na 
bezpečnost silničního provozu včetně jednotlivých stupňů bezpečnostních 

 

 

 

Akceptováno: Uvedené hodnoty byly doplněny mezi 
vstupní hodnoty získané od dalších dotčených stran; 
v případě, že se výsledná hodnota v průměru 
změnila, byla změna zanesena do harmonogramu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Akceptováno: Do RIA bude začleněn text o proces 
posouzení vlivu projektu na bezpečnost silničního 
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auditů. Tento proces a problematika zřejmě do legislativního odboru 
ministerstva dosud nedolehly.  

1. 2. 2. Popis problému 

Zcela jistě by měla být zmíněna oblast bezpečnosti dopravy a životního 
prostředí. Nové, zejména silniční stavby odvádí dopravu mimo stávající 
silnice, které jsou svými návrhovými parametry častým zdrojem dopravních 
nehod (historický vývoj trasování silnic, vedení zastavěným územím). 
Odstranění těchto nehodových míst, nebo snížení intenzit dopravy a tím i 
snížení pravděpodobnosti vzniku nehody, je 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 stavby splňují požadavky na omezení vlivu na životní prostředí, 
čehož nelze dosáhnout u stávající dopravní infrastruktury. Odvedení dopravy 
mimo zastavěné území obcí výrazně zlepší podmínky k životu v těchto sídlech 
a tím i tolik nebude ohroženo životní prostředí obyvatel. Eliminace následků 
zhoršeného životního prostředí má opět dopady do celkové ekonomické 
situace státního rozpočtu. 

provozu.  

 

 

Akceptováno: RIA bude doplněna o oblast 
bezpečnosti dopravy. 

 

 

 

 

Akceptováno: RIA bude doplněna o tento argument. 

 

 

3 ČKAIT N 

B. Problémy ve fázi územního plánování 

Při tvorbě územních plánů většina krajských úřadů vyžaduje splnění PÚR a 
ZÚR. Problém nastává, pokud trasy uvedené v ZÚR je potřeba upravit do jiné 
polohy, která je mnohdy vhodnější. V této fázi je nedostatečná flexibilita 
krajských institucí. Zpracovatelé územních plánů jednotlivých sídel mají 
logicky více informací o malém území, než zpracovatel ZÚR, který řeší celý 
kraj. Považujeme za účelné, aby krajské záměry mohli po svolení dotčených 
institucí být rychleji upravovány podle požadavků jednotlivých sídel za 
předem definovaných podmínek pro vedení trasy. Tím by se částečně mohlo 
urychlit umisťování staveb v území. 

1.3 Popis existujícího právního stavu 

Z hlediska tvorby projektové dokumentace by bylo 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. 

- vyhlášku č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace 
dopravních staveb. Tato vyhláška obsahově nenavazuje na dokumentaci č. 

 

Vysvětleno: VZZ pracuje s konceptem Trasování. 
V rámci tohoto konceptu by ke zmíněnému 
problému docházet nemělo.  

 

 

 

 

 

 

Akceptováno: RIA bude doplněna. 
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499/2006 Sb. a dokumentaci je nutné zbytečně přepracovávat. To vede 
k vyšší pracnosti projektové dokumentace a je zdrojem chyb v textové části.  

Zrychlením a zjednodušením projektové přípravy by bylo zahrnutí 
dokumentace pro územní rozhodnutí do aktualizace vyhlášky 146/2008 Sb. a 
upravit strukturu více pro potřeby liniových staveb. 

2. Návrh variant řešení 

A) vyšší návaznost PÚR či jiného dokumentu s plánovanými trasami  

Doporučujeme dále postupovat dle varianty 2 – tvz. Plán potřeb.  

Vztah a provazba na PÚR 

Souhlasíme se zněním podvarianty č. 2 – plán potřeb bude novým 
dokumentem vedle PÚR 

 

 

Obsah Plánu potřeb 

Souhlasíme se zněním podvarianty č. 2 

 

Schvalovací proces Plánu potřeb 

Souhlasíme se zněním podvarianty č. 2 

 

Aktualizace Plánu potřeb 

Souhlasíme se zněním podvarianty č. 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vzato na vědomí: V RIA byla zvolena varianta č. 2. 

 

Neakceptováno: Podvarianta č. 1 byla vybrána na 
základě porovnání nákladů a přínosů, kdy u 
podvarianty č. 2 došlo k výraznému navýšení 
administrativních nákladů např. z důvodu potenciální 
duplicity některých úkonů.  

Vzato na vědomí: V RIA byla zvolena podvarianta č. 
2. 

 

Neakceptováno: V RIA byla zvolena podvarianta č. 
1. Podvarianta č. 2 by vyžadovala změnu ústavního 
zákona. 

 

Neakceptováno: v RIA byla zvolena podvarianta č. 2 
na základě vyhodnocení a porovnání nákladů a 
přínosů, institut aktualizace Plánu potřeb nevylučuje 
případný operativní zásah a změnu Plánu v situaci 
výrazných změn externích podmínek, zaručuje však, 
že alespoň jednou za pět let bude obsah Plánu 
přezkoumán; na druhou stranu je třeba zohlednit 
charakter staveb uvedených v Plánu - ten 
nenaznačuje, že by mělo k operativním změnám 
docházet příliš často.    
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B) Problémy v oblasti územního plánování 

Souhlasíme se zněním varianty č. 1.  

D) změny v povolovacím procesu 

Souhlasíme se zněním varianty č.2, a podvarianty č. 2. 2 

 

D. II Centralizace a úroveň vedení povolovacích řízení 

Souhlasíme se zněním varianty 2 

D. III Komunikace s dotčenými orgány 

Souhlasíme se zněním varianty 2 

 

 

 

 

 

 

G) Další návrhy a opatření 

Souhlasíme s podvariantou č. 2.1 - prodloužením lhůt platnosti územního 
rozhodnutí a stavebního povolení. Sice je to u tohoto druhu staveb málo 
pravděpodobné, ale navrhujeme prodloužit i lhůtu platnosti ohlášení stavby a 
možnost její prodloužení – jedná se zejména o opravy liniových staveb bez 
záboru nových pozemků. 

Souhlasíme i s podvariantou č. 2.2 – lhůty pro pojednání územního plánu ze 
strany pořizovatele a objednatele (jednotlivých obcí) by byly vhodné, ale 
neumíme si představit, jak je smysluplně nastavit. Týká se to zejména 
situací, kdy nastanou volby do místních zastupitelstev a krajských orgánů. 
Mnohdy ani nemusí být období voleb, ale politická situace v zastupitelstvu 
neumožní schválení návrhu a není tedy možné dále pokračovat. 

Souhlasíme s variantou 3.1 – vyhlášení stavební uzávěry 

Do varianty 4 – u spoluúčasti na nákladech vynucených investic bychom se 
zaměřili i na projektovou přípravu a do vynucených nákladů investora 

 

 

Vzato na vědomí: V RIA byla zvolena varianta č. 1. 

 

Vzato na vědomí: V RIA byla zvolena varianta 
varianta č.2 a podvarianta č. 2. 2. 

 

Vzato na vědomí: V RIA byla zvolena varianta 
varianta č.2. 

 

Vzato na vědomí: Věcný záměr 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 z připomínky není zřejmé, jak by tato 
povinnost měla být realizována a její splnění 
posuzováno. 

 

 

Vzato na vědomí: V RIA byla zvolena podvarianta 
varianta č.2.1. 

 

 

Vzato na vědomí: V RIA nebyla zamítnuta 
podvarianta varianta č.2.2. 

 

 

Vzato na vědomí: V RIA nebyla zamítnuta 
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bychom zahrnuli často zbytečně požadované posudky, které je investor 
nucen nechat vypracovat na základě protestů a požadavků všech možných 
iniciativ a sdružení (nejen ekologických).  Řada takto vynucených posudků se 
ukazuje jako naprosto zbytečná a pouze prodražuje a časově zdržuje 
investorskou přípravu.    

• Z celé řady porovnávaných variant legislativních postupů je třeba 
jednoznačně podpořit takový, který: 

o Povede nejrychleji k cíli; 

o Bude mít nejnižší administrativní náklady a náklady inženýrské 
přípravy; 

o Bude nejméně procesně napadnutelný; 

o Bude korektní k nezpochybnitelné ochraně vlastnického práva. 

• Je žádoucí podpořit zásadu, že kdo vyžaduje náročná a nezdůvodněná 
opatření, měl by je platit, nebo i vlastnit a udržovat. Je však třeba 
odlišit od kompenzace zhoršení dostupnosti a přístupnosti sídel a 
pozemků. 

• Současná právní úprava a situace ve výkupu pozemků a územním řízení 
je katastrofální: 

o Po období velmi nízkých výkupních cen byly tyto skokově zvýšeny; 

o Potom byly skokově sníženy; 

o Nyní jsou opět zvyšovány. 

o U staveb v procesu výkupů a vyvlastňování se projevilo, že kdo 
vyjde investorovi vstříc, je nejvíce škodný, kdo nejdéle vzdoruje 
na tom vydělá – tento motivační proces se projevuje v tom, že 
v rámci stejné stavby se řada vlastníků cítí oprávněně podvedena 
a okradena. 

o Probíhající jednání s vlastníky jsou ve fázi souhlasů nebo návrhů 
smluv přerušena a jednání (včetně stavby samé) jsou odročeny o 
řadu let. To vede ke znehodnocení cen pozemků a k omezené 
možnosti nakládání s nimi.  

o Při zpracování výkupových elaborátů a stanovení dočasného 
záboru státní investor ignoruje oprávněné zájmy vlastníků – zabírá 
části pozemků, odmítá vykoupit zbytkové plochy, zhoršuje 

podvarianta varianta č.3.1. 

 

 

Akceptováno: RIA bude doplněna. 
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přístupnost zbytkových ploch oddělených dopravní stavbou, 
dočasnými zábory likviduje využitelnost pozemků. Tímto 
způsobem vyvolává oprávněné pobouření a odpor vlastníků (ne 
jenom spekulace s pozemky). Je třeba zajistit i pozemkové úpravy 
či směny pozemků, nebo kompenzovat zhoršenou dostupnost 
pozemků. 

o Přesné stanovení záboru pozemků ve fázi územního rozhodnutí 
vyvolává vážné problémy při zpracování projektu pro stavební 
povolení, protože podrobnější řešení vyžaduje i odchylné nároky 
na zábor pozemků. 

o Vysoká textová precizace územního rozhodnutí komplikuje 
jakékoliv změny a úpravy technického řešení. Rigidnost územního 
rozhodnutí vede k tomu, že do dané trasy následně nelze vložit 
technické řešení optimálních parametrů a žádá se u miliardových 
staveb připravovaných desítky let o souhlas s odchylným řešením 
od normy. Přitom norma stanovuje převážně mezní, nikoliv 
optimální parametry. 

o V procesu zpracování auditů bezpečnosti projektů dopravních 
staveb se přesné vymezení liniové stavby v předchozím stupni 
včetně vytyčení záborů a přesných výměr ukazuje jako zásadní 
překážka k akceptaci řešení, které by bylo z hlediska provozu 
bezpečnější. 

o Vydávat stavební povolení na pozemek, ke kterému nemá 
stavebník vlastnické právo ani písemný souhlas všech vlastníků je 
nepřijatelné omezení vlastnického práva. Je třeba motivovat 
vlastníky k prodeji formou korektních postupů a motivací, jinak 
budou cíle navrhovaného zákona nedosaženy. 

• Je třeba promyslet dopady navrhované právní úpravy na formy 
investování Design and Build, nebo Build – Operate – Transfer, po té 
co prakticky zkrachovaly snahy prosazovat systém PPP. 

3.2. Náklady  

Pozn.: Na straně 27 je pod tabulkou v první odrážce vypočteno zvýšení 
nákladů na projektovou dokumentaci – dřívější zpracování podrobnější 
projektové dokumentace. Investor sice zaplatí vyšší částku dříve, ale celkově 
na určitém projektu ušetří, neboť bude vynechán minimálně jeden stupeň 
projektové dokumentace. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vzato na vědomí: Tento dopad je zakalkulován 
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3.3 Přínosy 

Preferujeme řešení dle varianty 2. II. Podle našich zkušeností je důležitá 
znalost místního prostoru, což úředníci krajských úřadů mají. V rámci tohoto 
postupu by zřejmě bylo dobré zajištění konzultační činnosti z MD, která by 
případně metodicky podporovala pracovníky krajských úřadů v složitých 
kauzách.  

D.III Komunikace s dotčenými orgány  

Máme trochu obavy z fikce souhlasu, aby tento nástroj nebyl předmětem 
napadení ze strany různých sdružení a ekologických aktivistů.  Preferujeme 
„papírová“ vyjádření, která jsou jasná, a lze se na ně v případě nutnosti 
odvolat. Zejména pokud se jedná o liniové stavby, které budou předmětem 
neustálých protestů. V těchto situacích bude každé vyjádření (samozřejmě 
kladné) ku prospěchu věci.   

4. Vyhodnocení variant a návrh řešení 

Obsah Plánu potřeb 

V současném stavu jsou v PÚR záměry zakresleny tak, že nelze stanovit 
jejich úplně přesnou trasu. V procesu územního plánování je tedy někdy 
obtížné trasu zakreslit s dostatečnou přesností, aby byla zajištěna návaznost 
na sousední katastry.  

Aby Plán potřeb byl pro navrhování liniových staveb přínosnější, a když 
nebude součástí dokumentu grafická příloha, bude nutné popis provést 
poměrně podrobně, aby v podrobnějších dokumentacích došlo k poměrně 
přesnému umístění podle požadavků na trasu. Pokud toto nebude 
provedeno, dojde ke zmatkům v procesu územního plánování jednotlivých 
obcí. V těchto dokumentech se řeší jenom část území, která v případě 
liniových staveb musí mít přesah do okolních katastrů a musí být zajištěna 
vzájemná návaznost. 

Provazba na financování 

Pokud bude Plán potřeb přijímán formou zákona, lze očekávat stabilitu 
rozvojových plánů, které nebudou měněny s každým novým ministrem 
dopravy a každým novým vedoucím pracovníkem podřízených organizací 
(ŘSD, SŽDC). Výstavba liniových staveb musí být stabilizována na několik 
dalších let, aby bylo možné zajistit projektovou přípravu a nastavit systém 
financování. Pokud budou naplněny všechny čtyři odrážky v praxi (strana 
41), bude plánování liniových staveb konečně po několika letech koncepční 

do přínosů, nicméně bude ještě explicitně uveden v 
RIA. 

 
 

Neakceptováno: Po vyhodnocení nákladů a přínosů 
vyšla nejlépe varianta 2.I., a to i z důvodu nižších 
administrativních nákladů, pokud bude řízení 
koncentrováno na jednom úřadu, a předpokladu 
nižší míry segmentace projektů. 

 

 

Vzato na vědomí: Kalkulace nákladů bude v RIA o 
toto riziko upravena. 

 

 

 

 

 

 

 

Vysvětleno: Plán potřeb je strategický dokument 
v plánování dopravní infrastruktury a plní jiné 
funkce, než je stanovení konkrétní trasy záměru. 
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záležitostí.  

D) Změny v povolovacím procesu 

D.I a D.II Integrace povolovacího procesu a centralizace 

Nejsme přesvědčeni o tom, že centrální povolování bude zcela vhodné. MD 
nemá místní znalosti a rozhodování z centra může být na krajských úrovních 
přijímáno negativně. Na druhou stranu centrální povolování z MD umožní 
rozhodovat ve všech kauzách stejně pro všechny kraje. Chybí ale místní 
znalost, která může hrát podstatnou roli. Větší důraz bude potom kladen na 
oblastní pracoviště organizací řízených MD – krajská pracoviště ŘSD, SŽDC, 
která mají místní znalosti. 

D.III Komunikace s dotčenými orgány 

Stanovení fikce souhlasu DOSS sice přinese úsporu administrativní zátěže, ale 
může být zneužitelná různými odpůrci stavby.  Pokud nebude vše dostatečně 
zdokumentováno, může být napadnuto a může být i zneužito.  

B. Způsob promítnutí navrhovaného věcného řešení do právního 
řádu 

2. Přehled dotčených právních předpisů 

Navrhujeme doplnit i o příslušné vyhlášky, kterými se v současném stavu řídí 
vypracování projektové dokumentace na liniové stavby. Vzhledem ke zcela 
jinému přístupu k těmto stavbám, bude nutné provést jejich novelizaci. 

Novelizace by se měla ovšem týkat i ostatních komunikací, které nebudou 
součástí zákona o liniových stavbách. Jedná se zejména o projektové 
dokumentace na silnice nižších tříd a místní komunikace. Stávající vyhlášky, 
podle kterých je vypracována dokumentace pro územní rozhodnutí, a 
dokumentace pro stavební povolení jsou natolik odlišné, že nelze zejména 
textové části převést z DÚR do DSP, což zvyšuje objem prací. 

V celé další argumentaci, popisu procesů a zdůvodňování věcného záměru 
zákona je v lavině argumentů zcela podhodnocen přínos z urychlení 
(respektive ztráty z opoždění) pro bezpečnost silničního provozu. Přitom 
Česká republika se zavázala k dosažení řady zlepšení a je vázána i výše 
zmíněnou evropskou direktivou z roku 2008, která není zmíněna 
v legislativních seznamech. 

3. Popis věcného řešení 

Vzato na vědomí. 

 

 

 

 

 

Vzato na vědomí: Místní znalost by měla být 
v procesu zajištěna i na základě kooperační funkce 
orgánů na úrovni obcí a krajů ve vztahu k ústředním 
orgánům státní správy. 

 

 

 

 

Vzato na vědomí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vzato na vědomí. 
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3.1. Vymezení základních pojmů 

Liniové dopravní stavby – ve výčtu chybí rychlostní komunikace, vodní cesty. 
Ve výčtu zařízení chybí křižovatky.  

Zákon tedy nebude aplikovatelný na silnice II. a III. tříd a místní 
komunikace. Většinou se nejedná o dopravní infrastrukturu celostátního 
významu, ale když předmětem zákona jsou i regionální dráhy, proč by jím 
nemohly být řešeny i vybrané silnice II. a III. tříd? Jako příklad lze uvést 
silnice II/101, která tvoří okruh okolo Prahy a ve většině úseků jsou její 
návrhové parametry nevyhovující pro dopravu, která je využívá.  

Je nutné explicitně rozšířit i na modernizaci provozované dopravní 
infrastruktury – rozšíření, odstranění závad ve směrovém a výškovém vedení, 
realizaci bezpečných křižovatek, zřízení uspořádání 2+1, zřízení bezpečného 
okolí komunikace odstraněním překážek v pásmu ovlivňujícím bezpečnost 
provozu, zajistit rozhledové trojúhelníky, rozšířit krajnice, zřídit paralelní pěší 
a cyklostezky tak, jak probíhá průběžně modernizace silnic v zemích, 
pečujících o bezpečnost silničního provozu. Návrh zákona by měl explicitně 
usnadňovat i modernizaci liniových staveb a ne jenom seznam 
vyjmenovaných! 

3.3.4 Úprava Plánu potřeb v zákoně o dopravních liniových 
stavbách 

Připomínkujeme odstavec, kde je popisováno převzetí ustanovení §1 odst. 2 
věta druhá německého zákona o výstavbě spolkových dálkových silnic, kde 
se stanoví stupně potřeby, jehož hlavním účelem je nepřípustné plánování do 
zásoby. 

Jedná se samozřejmě o činnost, která v principu není žádoucí a může 
navrhovanou stavbu prodražit úpravami projektové dokumentace – 
aktualizace projektu. Na druhou stranu v českém prostředí se často 
setkáváme se záměry, které jsou připraveny a spadnou do systému 
„náhradního financování“. Je to systém „štěstí přeje připraveným“, s kterým 
se v praxi často setkáváme. Financování českých liniových staveb je zřejmě 
větší chaos než u sousedů v Německu. Řada projektů je vyprojektována a 
případně i stavebně povolena a čeká „v šuplíku“, neboť se může hodit pro 
náhlý přísun peněz z např. nezařazení jiných stavby do investičního plánu, 
která jsou sice potřebné, ale nemají příslušné správní rozhodnutí, či je 
problém se získáním pozemků. Potom se hledá, co za peníze postavit, neboť 
se musí utratit. 
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V posledních odstavcích tohoto článku se píše o aktualizaci Plánu potřeb po 
pěti letech. Přičemž v článku „6 Přezkum účinnosti regulace“(strana 45) je 
psáno o periodě 3 roky. 

4. Způsob promítnutí věcného řešení do právního řádu 

Opět musíme připomenout vyhlášky č. 499/2006 Sb. a  č. 146/2008 Sb., 
které bude rovněž nutné upravit na v podstatě jednostupňovou dokumentaci 
pro získání správního rozhodnutí. 

 

 

 

 

 

 

 

Vzato na vědomí. 

 

 

 

4 ČKAIT N 

Všeobecné připomínky  

autorizovaných osob ČKAIT (léta bojující s úřady, soudy a stavebníky při 
povolování liniových dopravních staveb včetně vyvlastňování) k celému 
věcnému záměru: 

- Jedná o návrh, které vyžaduje hlubokou meziresortní diskuzi, protože 
dopady tohoto návrhu do právního řádu by byly značné a předkladatelé 
některé aspekty pomíjejí,  

- Myšlenka vytvořit seznam staveb prioritních staveb ČR a mít ho jako 
přílohu k zákonu je, dle našeho, dobrá, ale návrh počítá pouze s textovou 
části bez grafické přílohy (pouze vymezení počátečního, středového a 
koncového bodu) s tím, že by tento Seznam bez grafické přílohy 
znamenal v obcích stavební uzávěru. Zde by došlo k jasnému střetu se 
stavebním zákonem a obecně se všemi zásadami územního plánování 
(nedovedeme si představit, že by MMR s tímto vyjádřilo souhlas). Dle 
našeho názoru by měl seznam obsahovat grafickou část s vymezeným 
koridorem a zákon by měl uložit pořizovatelům UPD aktualizovat UPD do 
souladu se Seznam.  

- Myšlenka vytvoření „super úřadu“ – souhlasíme s tím, že systém, kdy 
„malá“ obec má vydat ÚR na dálnici nebo rychlostní komunikaci je 
špatně, ale na druhé straně proč vytvářet super úřad, když existuje již 
zavedená struktura obec – kraj – ministerstvo. Za rozumné bychom 
považovali posunout rozhodovací proces u těchto velkých liniových 

 

 

 

 

Vzato na vědomí. 
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staveb na Kraje, kde existuje dostatečná personální a i expertní kapacita. 
Myšlenka přenést to rovnou na MD je teoretický správná, ale bohužel 
schopnosti a hlavně rychlost ministerských úředníku jsou v praxi výrazně 
za kraji. Návrh počítá s tím, že to bude sice vést MD, ale obce pro ně 
udělají veškerý servis, není reálné, že toto bude fungovat a neexistuje 
žádná zkušenost s tako roztříštěním vedení řízení, hned v úvodu se 
vytváří extrémní prostor pro formální chyby. Ten, kdo vede řízení, musí 
být odpovědný za celý jeho proces.  

- Myšlenka řízení bez možnosti odvolacího řízení podle správního řádu 
narušuje zavedené zvyklosti a bude značně problematické to legislativně 
zakotvit, existuje pouze analogie v řízeních před katastrálními úřady, kde 
je také opravný prostředek podání žaloby podle OSŘ, ale zpracovatel by 
se měl dotázat ČUZK na zkušenosti s tímto postupem, protože byť 
v praxi Rozhodnutí katastru nabývá právní moci dnem doručení, tak 
v praxi vydal ČUZAK pokyn všem pracovištím, že musí počkat 2 měsíce 
(což je lhůta na podání žaloby), zda byla či nebyla podána žaloba. 
Považujeme za účelné zachovat kontinuitu správního práva, tzn. 
Rozhodnutí prvoinstančního orgánu (ideálně kraje) a přezkoumáním 
nadřízeným orgánem (MD) a pak možnost podání žaloby.  

- Myšlenka, že nařídíme Nejvyššímu správnímu soudu jak má rozhodovat a 
dáme mu k tomu směšně krátkou lhůtu považujeme za zcela absurdní. 
Máme, zde zákon 416/2009 Sb. (urychlení výstavby dopravní 
infrastruktury), kde MD dalo povinnost soudům rozhodovat o žalobách 
proti vyvlastnění do 90 dnů – praxe 1 rok žádná doba. Vzhledem k tomu, 
že v Sezamu můžou být dálnice a silnice I.třídy a tedy se může jednat o 
velmi dlouhý seznam, pak je otázkou, zda by nedošlo k zahlcení soudu.  

- Myšlenka spojit ÚR a SP do jednoho řízení není v zásadě nic nového, 
protože tento postup je možný již od 2009 podle zákon 416/2009 Sb., ale 
protože se jedná o možnost nikoliv povinnost, kraje proti tomuto postup 
brojí. Zpracovatel poukazuje na analogii podle stavebního zákona, ale to 
považujeme za míchání hrušek s jablky, protože zde je to uplatněno pro 
jednoduché stavby rodinných domů a výstavbu dálnice bych rozhodně 
nepřirovnal k jednoduchému řízení. Doporučovali bychom změnit znění 
zákona č. 416/2009 Sb. s možnosti na povinnost.  

- Problematika omezení vlastnických práv - máme za to, že něco 
podobného zkusili před pár lety na Slovensku a skončili u Evropského 
soudního dvoru. To co je navrhováno musí být zkonzultováno s ústavními 
právníky, protože návrhy typu „vlastníci jsou povinni strpět provádění 
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přípravných prací v rámci trasování“ je podle nás neúměrný zásah do 
vlastnických práv. Návrh zákona v zásadě zavádí to, že lze stavět na 
cizích pozemcích a to dříve než dojde k jejich vyvlastnění což si opět 
myslíme, že je legislativně těžce prosaditelné. Zde se nabízí analogie 
s telekomunikačním zákonem před pár lety, kdy telekomunikační sítě lze 
již dlouho realizovat pouze na základě ÚR (ÚR lze vydat bez 
majetkoprávních vztahů) a Telecom to párkrát udělal a skončilo to u 
soudu a soudy zakázali stavět bez vlastnického nebo jiného práva 
k pozemku.    

5 ČKAIT N 

Obecně se domníváme, že máme poměrně slušný vyvlastňovací zákon, podle 
kterého lze do 1 roku vlastnické právo získat nebo omezit a 1 rok 
nepovažujeme v přípravě liniové stavby za dlouhou dobu. Zákonodárce by se 
měl zaměřit na úpravy stávající legislativy, aby se proces zjednodušil a 
odstranili problematické otázky. V zásadě by hodně pomohlo, kdyby v zákoně 
č. 13/1997 Sb. bylo jednoznačně napsáno, že „silnice“ jsou veřejně 
prospěšné stavby a stavby ve veřejném zájmu (jednoduchá úprava §17). 
Vrátit způsob doručování na formu veřejné vyhlášky (místo nového 
doručování do vlastních rukou), upravit způsob a lhůty vyjadřování dotčených 
subjektu (DOSS a síťaři) apod.  

Vzato na vědomí. 
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	V tomto rozsáhlém argumentačním materiálu je zcela opomenut kvantifikovaný přínos modernizace a dostavby infrastruktury na bezpečnost silničního provozu, významný společenský parametr, ve kterém Česká republika výrazně zaostává za průměrem EU, natožpak za dosažitelnou úrovní.



