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IV. 
Důvodová zpráva 

 
I. Obecná část 

 
A) Zhodnocení platného právního stavu, včetně zhodnocení současného 
stavu ve vztahu k zákazu diskriminace a ve vztahu k rovnosti mužů a žen 
 

Předkládaný návrh obsahuje zejména změny zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení 
výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických 
komunikací, ve znění pozdějších předpisů. Dále pak návrh vstupuje ve větším rozsahu do 
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů a současně provádí související změny v řadě dalších předpisů. Dílčí změny 
se týkají dále zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 
13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 458/2000 
Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně 
některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 184/2006 Sb., 
o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění), ve 
znění pozdějších předpisů, a zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně 
některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších 
předpisů. 

V posledních letech bylo přijato několik novelizací zákona č. 416/2009 Sb., které 
obsahovaly změny směřující k urychlení přípravy staveb dopravní, vodní a energetické 
infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací. Současně došlo k poměrně 
zásadním změnám i v obecné právní úpravě, zejména přijetím zákona č. 225/2017 Sb., kterým 
byl novelizován především stavební zákon a jímž došlo k zavedení nových typů řízení, v jejichž 
rámci jsou umísťovány a povolovány stavby.  

Tyto změny umožňují rychlejší a efektivnější přípravu staveb dopravní, vodní a 
energetické infrastruktury, jakož i infrastruktury elektronických komunikací, než tomu bylo 
dříve, nicméně stále dochází zejména v některých fázích povolovacích procesů ke značným 
průtahům, které brání včasnému zahájení realizace potřebných staveb. Rovněž tak některé nové 
typy řízení upravené stavebním zákonem nejsou v praxi v případě staveb dopravní 
infrastruktury příliš využitelné, a to pro specifické rysy těchto staveb, neboť vzhledem 
k rozsahu a komplikovanosti staveb dopravní infrastruktury není zpravidla účelné již před 
zahájením takového řízení zpracovat projektovou dokumentaci v požadované míře detailu. 

Je proto potřeba zareagovat na uvedené okolnosti a právní úpravu ve vztahu 
ke klíčovým infrastrukturním stavbám dílčím způsobem upravit a doplnit tak, aby je bylo 
skutečně možné realizovat v potřebném časovém horizontu. 

Co se týče průtahů ve správních řízeních, bylo identifikováno, že jednou z okolností, 
která je způsobuje, je vydávání závazných stanovisek dotčenými orgány a jejich přezkum. Jedná 
se jednak o obtížně řešitelné situace způsobené tím, že dotčený orgán nevydá závazné 
stanovisko v potřebném časovém horizontu a rovněž časté a výsledně nedůvodné napadání 
závazných stanovisek v rámci odvolání a jejich nutný přezkum příslušnými nadřízenými 
orgány. Problematické je i množství závazných stanovisek, která jsou nezbytná pro vydání 
příslušných rozhodnutí, a jejich vzájemné věcné překrývání a duplicitní posuzování záměrů 
z týchž hledisek. 
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Kromě samotných postupů souvisejících s povolováním je třeba se zaměřit na postupy 
dle zákona o vyvlastnění. Zejména absence procesních lhůt v zákoně o vyvlastnění se v praxi 
projevuje oslabením snahy vyvlastňovacích úřadů rozhodovat v přijatelných obecných 
zákonných lhůtách, takže jejich současná častá nečinnost zásadním způsobem prodlužuje dobu 
investorské přípravy staveb.  
 Další problematickou oblastí je vymezení klíčových liniových staveb na celostátní 
úrovni tak, aby bylo možné tento jejich význam přímo uplatit v jednotlivých povolovacích 
procesech. V současné době jsou vymezeny v politice územního rozvoje jakožto vládním 
nástroji územního plánování, avšak přestože je politika územního rozvoje závazná pro další 
územně plánovací dokumentace, do doby, než jsou v nich jednotlivé liniové stavby promítnuty 
a konkretizovány, nemůže být k této skutečnosti přihlíženo, a to zejména z důvodu nízké 
podrobnosti jejich vymezení v politice územního rozvoje, obvykle pouze schematického. 

O pořízení zásad územního rozvoje  nebo jejich aktualizace rozhoduje zastupitelstvo 
příslušného kraje v samostatné působnosti. Jedná se tedy o rozhodnutí samosprávné a současná 
právní úprava tak neumožňuje, aby stát mohl na pořízení aktualizace zásad územního rozvoje 
vyvolané aktualizací politiky územního rozvoje jakkoliv trvat. Tento neutěšený stav potvrzuje 
i aktuální situace, kdy Aktualizace č. 1 Politiky územního rozvoje ČR byla vládou schválena 
již v dubnu 2015, dosud však byla promítnuta do zásad územního rozvoje pouhých tří krajů, 
přičemž některé kraje avizují, že promítnutí aktuální politiky územního rozvoje do zásad 
územního rozvoje lze očekávat až na přelomu let 2020 a 2021. Tato situace je dlouhodobě zcela 
neudržitelná a komplikuje umisťování a povolování záměrů významných z pohledu nejen 
České republiky, ale i z pohledu Evropské unie.  
 S tím souvisí i potřeba vytvoření souhrnné evidence dokumentů územního plánování 
vedené centralizovaně a v jednotném formátu. 
 K dílčím změnám je nezbytné přistoupit i v oblasti oceňování pozemků a staveb 
potřebných pro stavby dopravní infrastruktury, kde se je nutné reagovat na skutečnost, že 
k výkupům potřebných nemovitostí pro jednu stavbu dopravní infrastruktury dochází v rozmezí 
i několika let, během nichž často dojde k značenému nárůstu cenové hladiny. Výsledně jsou 
nemovitosti potřebné pro jednu stavbu dopravní infrastruktury získány za zcela odlišné ceny, 
přičemž z toho těží nejvíce ti vlastníci, kteří s prodejem své nemovitosti otálejí. Těmto 
důsledkům, které vlastníky nemovitostí nejenže nemotivují k ochotě prodat nemovitost, ale 
spíše je vedou k prodlužování tohoto procesu, je potřeba zamezit. 
 Jako problematická se v praxi u některých správních řízení ukazuje absence jasně 
daných kritérií pro rozhodování příslušných úřadů. Tak tomu je například u povolování zrušení 
přejezdu v řízení podle zákona o pozemních komunikacích, kde je na volné úvaze úřadu, zda 
zrušení přejezdu povolí či nikoli. 
 V oblasti energetické infrastruktury je potřeba lépe zprůchodnit některá úzká hrdla 
stávajících povolovacích procesů a nastavit je tak, aby reflektovaly poznatky praxe a 
zjednodušily řízení jak pro žadatele, tak z hlediska efektivity výkonu státní správy. Je nezbytné 
usnadněním přípravy, výstavby a provozu energetické infrastruktury zajistit rychlejší 
zprovoznění sítí energetické infrastruktury a umožnit tak lépe a pružněji reagovat na potřeby, 
které v území vznikají nejen v oblasti distribuce energií, ale rovněž na národní úrovni jejich 
dopravy. Energetika tak bude moci lépe čelit výzvám, které jsou na ni v široké míře kladeny 
nejen v souvislosti s plněním dekarbonizačních cílů, předpokládanou narůstající decentralizací 
výroby, ale i dalšími výzvami souvisejícími s rozvojem Společnosti 4.0. 

V oblasti elektronických komunikací je potřeba navázat na některé již dříve iniciované 
kroky státu k rozvoji sítí elektronických komunikací v České republice, zejména pak na Akční 
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plán k provedení nedotačních opatření pro podporu plánování a výstavby sítí elektronických 
komunikací, který dne 10. května 2017 schválila vláda České republiky, a přijmout právní 
úpravu, která přispěje k dosažení digitalizace veřejného sektoru, což kromě snížení nákladů na 
veřejnou správu a zvýšení účinnosti služeb poskytovaných občanům přinese digitální pákový 
efekt pro všechna odvětví hospodářství. V rámci procesu plánování a výstavby veřejných sítí 
elektronických komunikací nové generace, které jsou plnohodnotným a svébytným druhem 
technické infrastruktury budované ve veřejném zájmu, totiž v současné době  investoři, 
stavebníci i projektanti naráží na řadu dlouhodobých i nově vznikajících překážek. Tyto 
překážky následně brání rychlému a efektivnímu rozvoji nejen v rámci samotného odvětví 
elektronických komunikací, ale i v převážné části s ním nutně spojených různých oblastí 
podnikání a společenského života v České republice. 

Současná právní úprava není diskriminační ani nemá dopady na rovnost žen a mužů. 

 
B) Odůvodnění hlavních principů navrhované právní úpravy, včetně dopadů 
navrhovaného řešení ve vztahu k zákazu diskriminace a ve vztahu k rovnosti 
mužů a žen 
 

Předložený návrh umožňuje lepší využití nových typů povolovacích řízení podle 
stavebního zákona i pro stavby dopravní infrastruktury. Jedná se o společné povolení, kterým 
se umísťuje a povoluje stavba a společné povolení s posouzením vlivů na životní prostředí. Tato 
forma řízení, v němž je stavba umístěna i povolena jedním rozhodnutím a s nímž je tedy spojen 
pouze jediný přezkum, by mohla být pro povolování staveb dopravní infrastruktury velice 
efektivní, avšak není příliš využívána, zejména z důvodu neúčelnosti zpracování projektové 
dokumentace v požadované míře podrobnosti již před zahájením takového řízení. Současně lze 
konstatovat, že u staveb dopravní infrastruktury lze přenést odpovědnost za zvolené stavebně 
technické řešení na investory a kontrolu ze strany veřejné správy přesunout až závěrečné fáze 
realizace stavby a soulad s příslušnými právními předpisy ověřovat až v rámci kolaudace. 
Navrhuje se proto umožnit umístění a povolení stavby dopravní infrastruktury na základě méně 
podrobné dokumentace, jejíž náležitosti budou stanoveny prováděcím právním předpisem 
s tím, že v případě, že k žádosti o vydání společného povolení bude přiložena tato méně 
podrobná dokumentace, je stavebník povinen nejpozději při zahájení stavby předložit 
stavebnímu úřadu dokumentaci pro provádění stavby tak, aby na jejím základě mohl stavební 
úřad provádět kontrolu provádění stavby a tuto dokumentaci mohl rovněž využít při 
kolaudačním řízení. 

Návrh dále eliminuje množství závazných stanovisek, povolení a souhlasů, která jsou 
potřebná pro uskutečnění stavby v režimu zákona č. 416/2009 Sb. Pokud bylo u záměru 
provedeno posouzení vlivů na životní prostředí, je nadbytečné a neefektivní tento záměr znovu 
posuzovat a vydávat další závazná stanoviska, povolení či souhlasy podle zákona o ochraně 
přírody a krajiny. Navrhuje se proto v případě, že bylo provedeno posouzení vlivů na životní 
prostředí, umožnit realizaci stavby i bez těchto dalších povolení či souhlasů, respektive 
nepodmiňovat vydání rozhodnutí podle stavebního zákona závaznými stanovisky podle zákona 
o ochraně přírody a krajiny. 

Problematikou závazných stanovisek se návrh dále zabývá v několika ohledech. Jednak 
vstupuje přímo do správního řádu, v němž se zakotvuje základní zásada vydání závazného 
stanoviska bezodkladně a současně se stanovuje maximálně 30 denní lhůta pro vydání 
závazného stanoviska, respektive 60 denní lhůta ve zvlášť složitých případech. Současně se 
zavedením výslovné lhůty pro vydání závazného stanoviska se zavádí řešení prostřednictvím 
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fikce vydání souhlasného závazného stanoviska pro případ nevydání závazného stanoviska ve 
stanovené lhůtě. Řešení vychází z uplatnění koncentrační zásady, s ohledem na obligatornost 
závazného stanoviska se však doplňuje fikce souhlasného závazného stanoviska. 

Dále se návrh soustředí na přezkum závazných stanovisek, a to zejména na eliminaci 
častého zneužívání tohoto procesního postupu jakožto obstrukčního jednání, jehož primárním 
cílem je záměrné prodlužování povolovacích procesů u určitých staveb. Jako řešení tohoto 
problému se navrhuje v liniovém zákoně stanovit požadavek na uvedení konkrétních 
skutkových i právních námitek proti napadenému závaznému stanovisku již v samotném 
odvolání, a to nejpozději do uplynutí odvolací lhůty. Druhá rovina řešení pak spočívá ve 
vymezení rozsahu přezkumu právě těmito námitkami. 

Přezkumu závazných stanovisek se věnuje i nově navrhovaná úprava úhrady kauce 
v případě odvolání proti rozhodnutí, kterým se umísťuje nebo povoluje stavba dopravní 
infrastruktury. Cílem této úpravy je opět eliminace záměrného prodlužování povolovacích 
procesů staveb dopravní infrastruktury jejich v řadě případů neopodstatněným napadáním. 
Navrhuje se proto zavedení povinnosti složit při podání odvolání kauci, jejíž výše bude závislá 
mimo jiné i na počtu závazných stanovisek, která jsou daným odvoláním zpochybňována a 
která mají být přezkoumána. V případě, že v návaznosti na podané odvolání bude původní 
rozhodnutí změněno či zrušeno, bude kauce vrácena odvolateli, ale v případě, že bude shledáno, 
že odvolání bylo podáno zcela nedůvodně, propadne kauce státu. Tato úprava povede 
odvolatele k určité uvážlivosti a zdrženlivosti, neboť neopodstatněná napadání rozhodnutí 
půjdou k jejich tíži. 

V zákoně o vyvlastnění se navrhuje pro účely urychlení řízení o vyvlastnění stanovení 
jednoznačných lhůt pro některé procesní postupy, zejména pokud jde o uspořádání ústního 
jednání a vydání rozhodnutí o vyvlastnění. 

V oblasti oceňování pozemků a staveb potřebných pro výstavbu dopravní infrastruktury 
dochází ke změně vyhotovování znaleckých posudků tak, že se navrhuje umožnit vyhotovení 
jednoho znaleckého posudku pro více pozemků a staveb potřebných pro stavbu dopravní 
infrastruktury se zafixováním ceny a jeho využití při budoucích výkupech oceněných pozemků 
a staveb. V případě ocenění pozemků, s výjimkou stavebních pozemků, se navrhuje 
využitelnost tohoto znaleckého posudku pro postup, na nějž navazuje vyvlastňovací řízení, až 
na dobu 5 let. Za účelem zjednodušení a zrychlení získávání potřebných práv od právnických 
osob hospodařících s majetkem státu se stanovuje výlučně bezúplatný převod práv, neboť 
takové pozemky a stavby zůstávají majetkem státu a vynakládání prostředků na zpracování 
znaleckých posudků je neúčelné a vypořádávání toho majetku celý proces jen zbytečně 
administrativně prodlužuje. 

Návrh dále podrobně upravuje problematiku rušení přejezdů a stanoví konkrétní kritéria, 
při jejichž splnění se zrušení přejezdu povolí. Tím dojde ke snížení nehodovosti na přejezdech 
a ke zefektivnění modernizace a užívání dráhy, neboť v návaznosti na povolení zrušení zejména 
nezabezpečených přejezdů bude možné zvýšit rychlost vlaků, kterou smějí projíždět dotčenými 
úseky. 

V oblasti výstavby energetické infrastruktury se navrhuje možnost využití institutu 
mezitímního rozhodnutí, tak jak je dosud upraven pro některé stavby dopravní infrastruktury 
uvedené v příloze zákona, a současně se umožňuje využití tohoto institutu i v případě 
energetických staveb, které nejsou uvedeny v příloze zákona s tím, že se u nich neuplatní 
výjimka z řádného přezkumu rozhodnutí v odvolacím řízení. Na stavby energetické 
infrastruktury se rovněž rozšiřuje možnost využití právní úpravy vstupů na pozemky za účelem 
měření a průzkumných prací. Dále se působnost zákona č. 416/2009 Sb. u staveb energetické 
infrastruktury rozšiřuje i na stavby s nimi související, neboť je nezbytné, aby se postupy týkající 
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se jejich povolování vztahovaly nejen na vyjmenované energetické stavby, ale rovněž stavby, 
které souvisí technicky, místně nebo časově s výstavbou energetických staveb. V oblasti 
energetické infrastruktury se rovněž navrhuje lépe definovat tituly pro vyvlastnění, které jsou 
vymezeny v energetickém zákoně. 

V oblasti výstavby elektronických komunikací dochází ke stanovení speciálních, 
jednodušších postupů v případě, že je stavba elektronických komunikací prováděna jako tzv. 
přípolož při provádění jiné stavby. V takovém případě nebude vyžadováno povolení podle 
stavebního zákona ani závazné stanovisko podle zákona o památkové péči, čímž dojde 
k urychlení jejich výstavby. 

Poměrně rozsáhlé vstupy do stavebního zákona a dílčí vstupy do dalších souvisejících 
zákonů jsou spojeny se zavedením nového závazného nástroje územního plánování na úrovni 
státu, který bude v potřebné podrobnosti řešit záměry náležející do kompetence státu. Tímto 
nástrojem bude územní rozvojový plán. Tento nový nástroj bude svázán s politikou územního 
rozvoje, přičemž politika územního rozvoje nebo její aktualizace stanoví plochy a koridory 
zejména dopravní a technické infrastruktury, které budou předmětem řešení územního 
rozvojového plánu nebo jeho aktualizace. Územní rozvojový plán bude schvalovat vláda a 
spolu s politikou územního rozvoje budou tvořit republikové nástroje územního plánování. 
Prostřednictvím územního rozvojového plánu budou v návaznosti na politiku územního rozvoje 
vymezovány plochy a koridory zejména dopravní a technické infrastruktury mezinárodního 
nebo republikového významu nebo takové, které svým významem přesahují území jednoho 
kraje. Současně s návrhem územního rozvojového plánu bude zpracováno vyhodnocení vlivů 
na udržitelný rozvoj území, jehož součástí bude i vyhodnocení vlivů na životní prostředí. 

S ohledem na zavedení tohoto nástroje bude vytvořena státní projekční kancelář, která 
se bude systematicky věnovat jak zpracování návrhů politiky územního rozvoje a jejích 
aktualizací, tak také návrhů územního rozvojového plánu, a bude tak zpracovávat, aktualizovat 
a udržovat územně analytické podklady České republiky jako souvislou a pravidelně 
aktualizovanou databázi informací o území celého státu. 

Současně se navrhuje vytvoření národního geoportálu územního plánování, který bude 
informačním systémem veřejné správy na úseku územního plánování a jehož součástí bude též 
evidence územně plánovací činnosti. V rámci národního geoportálu územního plánování budou 
zveřejňovány mj. výstupy z územně plánovací činnosti Ministerstva pro místní rozvoj, 
Ministerstva obrany, krajů a obcí. 

Ve stavebním zákonu se dále zavádí povinnost projektantů územně plánovacích 
dokumentací zpracovávat vybrané části těchto územně plánovacích dokumentací v jednotném 
standardu, pokud bude tento standard vydán. 

Dále pak dochází ke zrušení právní úpravy obtížně aplikovatelného způsobu přezkumu 
závazných stanovisek (§ 4 odst. 9 až 11stavebního zákona).  

Odůvodnění hlavních principů navrhované právní úpravy je obsahem Závěrečné zprávy 
z hodnocení dopadů regulace (RIA), která detailně popisuje důvody pro přijetí navrhované 
právní úpravy. 

Navrhovaná právní úprava není diskriminační a ani se žádným způsobem nedotýká 
problematiky rovnosti mužů a žen, neboť mezi nimi nijak nerozlišuje. 
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C) Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy v jejím celku 
 

Cílů popsaných v části A) a B) nelze dosáhnout jiným způsobem než adekvátní změnou 
právní úpravy, a to primárně změnou shora uvedených zákonů. Navrhovaná právní úprava je 
proto nezbytná. 

Podrobnější odůvodnění nezbytnosti navrhované právní úpravy je uvedeno v Závěrečné 
zprávě z hodnocení dopadů regulace (RIA). 
 
 
D) Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s ústavním pořádkem 
České republiky 

 
Z hlediska souladu s ústavním pořádkem České republiky je účelné podrobit posouzení  

zejména nově navrhovanou povinnost složit kauci v případě podání odvolání proti rozhodnutí 
o umístění nebo povolení stavby dopravní infrastruktury.  

Zejména je potřeba zhodnotit, zda je tato právní úprava v souladu s právem na správně 
soudní ochranu ve vztahu k rozhodnutí veřejné správy zaručeným v čl. 36 odst. 2 Listiny 
základních práv a svobod, které stanoví, že „kdo tvrdí, že byl na svých právech zkrácen 
rozhodnutím orgánu veřejné správy, může se obrátit na soud, aby přezkoumal zákonnost 
takového rozhodnutí, nestanoví-li zákon jinak. Z pravomoci soudu však nesmí být vyloučeno 
přezkoumávání rozhodnutí týkajících se základních práv a svobod podle Listiny.“ Ochrana 
veřejných subjektivních práv ve vztahu k rozhodnutím správních orgánů je zaručena institutem 
žaloby proti rozhodnutí dle § 65 a násl. s. ř. s. Jednou z klíčových podmínek soudní ochrany a 
projednání žaloby je vyčerpání řádných opravných prostředků, jsou-li zákonem připuštěny (§ 5 
s. ř. s.). Kauce by tedy mohla znamenat zpoplatnění přístupu k soudní ochraně v rámci 
správního soudnictví, kdy by části osob mohla být odňata možnost bránit se proti rozhodnutí o 
umístění či povolení stavby dopravní infrastruktury správní žalobou, a to jen z důvodu 
nedostatku financí. Tomuto možnému negativnímu důsledku však předkladatel předchází tím, 
že součástí navrhované právní úpravy je i úprava osvobození od povinnosti složit kauci, které 
bude přiznáno účastníku, který prokáže, že to odůvodňují jeho osobní nebo majetkové poměry. 
Takový účastník bude mít možnost podat odvolání, aniž by byl povinen složit kauci. Jeho 
přístup k soudní ochraně tedy nebude dotčen. Lze tak konstatovat, že navržená právní úprava 
povinnosti složit kauci není v rozporu s čl. 36 odst. 2 Listiny základních práv a svobod. 

Navrhovaná právní úprava je tedy v souladu s ústavním pořádkem České republiky.  
 
 

 
E) Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s právem Evropské unie 
 

Navrhovaná právní úprava nepředstavuje implementaci práva Evropské unie do 
vnitrostátního právního řádu. Návrhem nejsou negativně dotčeny závazky České republiky 
vyplývající z příslušných unijních předpisů upravujících zejména posuzování vlivů na životní 
prostředí a další otázky ochrany životního prostředí. 

Obecně lze konstatovat, že návrh zákona je s právem Evropské unie slučitelný.  
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F) Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s mezinárodními 
smlouvami, jimiž je Česká republika vázána, včetně zhodnocení slučitelnosti 
navrhované právní úpravy s Úmluvou o ochraně lidských práv a základních 
svobod 
 
 
F. 1 Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s mezinárodními smlouvami, jimiž 
je Česká republika vázána 

 
Navrhovaná právní úprava je v souladu s mezinárodními smlouvami, jimiž je Česká 

republika vázána.  
 

 
 
F. 2 Zhodnocení slučitelnosti navrhované právní úpravy s Úmluvou o ochraně lidských 
práv a základních svobod 
 

Obsah navrhovaného zákona byl posouzen z hlediska slučitelnosti s Úmluvou o ochraně 
lidských práv a základních svobod (dále jen „Úmluva“) a byla identifikována navrhovaná 
ustanovení, o nichž lze uvažovat jako o ustanoveních, jichž se dotýká právní úprava regulovaná 
Úmluvou. Jako relevantní se jeví posouzení slučitelnosti navrhovaných ustanovení s právem na 
ochranu majetku ve smyslu Protokolu č. 1 Úmluvy. 

Právo na ochranu majetku (Protokol č. 1 Úmluvy) 
Protokol č. 1 Úmluvy stanoví, že každá fyzická nebo právnická osoba má právo pokojně 

užívat svůj majetek. Nikdo nemůže být zbaven svého majetku s výjimkou veřejného zájmu a 
za podmínek, které stanoví zákon a obecné zásady mezinárodního práva (čl. 1 odst. 1). To 
nebrání právu států přijímat zákony, které považují za nezbytné, aby upravily užívání majetku 
v souladu s obecným zájmem a zajistily placení daní a jiných poplatků nebo pokut (čl. 1 odst. 
2).  

Návrh zákona vstupuje dílčím způsobem do zákona o vyvlastnění a upravuje procesní 
postupy v řízení o vyvlastnění týkající se zejména doručování a předkládání znaleckých 
posudků, na jejichž základě je stanovena náhrada za vyvlastnění. Tyto změny však nemají vliv 
na samotné rozhodování o vyvlastnění a určení výše náhrady a základní principy, na nichž je 
vyvlastňování založeno, tedy zejména že k němu lze přistoupit pouze ve veřejném zájmu, za 
náhradu a jen v případě, že účelu vyvlastnění nelze dosáhnout jinak, zůstávají zachovány. 
Návrh je v tomto ohledu v souladu s článkem 1 odst. 1 a 2 Protokolu č. 1 Úmluvy. 
Právo na spravedlivý proces (čl. 6 Úmluvy) 
 Pokud jde o právo na přístup k soudu v kontextu zaváděné povinnosti složit kauci 
v odvolacím řízení proti rozhodnutí o umístění nebo povolení stavby dopravní infrastruktury, 
lze konstatovat, že návrh je v tomto ohledu v souladu s článkem 6, a to zejména z důvodů 
podrobně popsaných v části D důvodové zprávy.  
 

 
G) Zhodnocení předpokládaného hospodářského a finančního dosahu 
navrhované právní úpravy na státní rozpočet, ostatní veřejné rozpočty, 
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na podnikatelské prostředí České republiky, dále sociální dopady, včetně 
dopadů na specifické skupiny obyvatel a dopady na životní prostředí 
 
Hospodářský a finanční dopad 
 

Hospodářský a finanční dopad navrhované právní úpravy na státní rozpočet a veřejné 
rozpočty je popsán v  Závěrečné zprávě z hodnocení dopadů a regulace (RIA). 
 
Dopad na podnikatelské prostředí, na životní prostředí a na specifické skupiny obyvatel 
 

Dopady na podnikatelské prostředí jsou popsány v Závěrečné zprávě z hodnocení 
dopadů a regulace (RIA). 

Z hlediska ochrany životního prostředí stanovené cíle plně respektují požadavky 
Směrnice EIA, jakož i požadavky na účast veřejnosti v rozhodování, které může mít vliv na 
životní prostředí (Aarhuská úmluva). Lze přitom poukázat na bod 37 preambule směrnice EIA, 
dle něhož je z důvodů zvýšení účinnosti posuzování nezbytné snížit složitost správních postupů 
a v důsledku toho mají být stanoveny koordinované nebo společné postupy v oblasti ochrany 
životního prostředí. Cíl spočívající ve vyloučení duplicitních povolovacích procedur a redukci 
jejich nedůvodných přezkumů lze považovat za legitimní v kontextu potřeby urychlení 
výstavby strategických infrastrukturních staveb. 

Předkládaný návrh nepředstavuje negativní dopady ve vztahu k zákazu diskriminace, 
včetně dopadů specifické skupiny obyvatel, zejména osoby sociálně slabé, osoby se zdravotním 
postižením a národnostní menšiny. 

 
 
 
H) Zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně soukromí 
a osobních údajů 
 

Navrhovaná právní úprava nemá negativní dopady na ochranu soukromí a osobních 
údajů.  
 
 

I) Zhodnocení korupčních rizik 
Zhodnocení korupčních rizik bylo provedeno podle Metodiky CIA (Corruption Impact 

Assessment; Metodika hodnocení korupčních rizik), kterou uveřejnil Vládní výbor 
pro koordinaci boje s korupcí. 

Přiměřenost 
Navrhovaná právní úprava využívá stávajících konceptů a procesů, které již v českém 

právním řádu existují, které se osvědčily a u nichž je míra korupčních rizik v přijatelných 
mezích. Návrhem dochází k vyloučení duplicitních procedur v oblasti ochrany životního 
prostředí a návrh dále umožňuje využití efektivnějších způsobů povolování staveb (tj. 
společného povolení podle stavebního zákona) i pro složitější stavby dopravní infrastruktury. 
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Efektivita 
Navrhovaná právní úprava je dostatečně určitá a předpokládá, že veřejná správa bude 

schopna kontrolovat a vynucovat dodržování dané regulace. V kontextu se zejména ruší 
stávající značná diskrece silničních správních úřadů při rozhodování o rušení přejezdů a 
doplňuje se konkrétní kritéria pro rozhodování. 

Odpovědnost 
Z návrhu zákona je zřejmé, které orgány budou v jednotlivých věcech rozhodovat. 

Nedochází přitom ke změně státních orgánů příslušných k vedení jednotlivých správních řízení.  
Z hlediska soustředění pravomocí nepřináší navrhovaná právní úprava jejich nadměrné 

soustředění u jednoho orgánu, zároveň však nedochází k rozdělení pravomocí mezi vyšší počet 
neurčitých osob.  

Osoby odpovědné za konkrétní rozhodnutí lze jasně identifikovat. 
Návrh stanoví jednoznačné lhůty pro vydávání a přezkum závazných stanovisek, 

přičemž stanoví důsledky nesplnění těchto lhůt, které vedou zejména k tomu, aby nesplnění 
lhůt správními orgány nešlo k tíži účastníků řízení. 

Opravné prostředky 
Všechna správní řízení, která návrh upravuje, jsou navázána na správní řád s tím, 

že případné odchylky jsou jasně identifikovány. Správní řád a další právní předpisy poskytují 
nástroje pro účinnou obranu proti nesprávnému postupu orgánu veřejné správy napříč 
nejrůznějšími oblastmi právní úpravy. Zvláštní nástroje nejsou nastaveny. Z toho vyplývá i 
možnost podávat řádné a mimořádné opravné prostředky tak, jak je předvídají obecné právní 
předpisy, na které je navrhovaná právní úprava navázána. 

Jako dílčí odchylku od obecné úpravy lze označit právní úpravu týkající se podávání 
odvolání spočívající jednak v povinnosti uvést v podaném odvolání konkrétní důvody 
nezákonnosti či nesprávnosti závazných stanovisek, které jsou odvoláním napadeny, nejpozději 
v odvolací lhůtě, a dále pak zavedení povinnosti složit při podání odvolání proti rozhodnutím o 
umístění nebo povolení stavby dopravní infrastruktury kauci. K této speciální právní úpravě 
vůči správnímu řádu se přistupuje za účelem zefektivnění povolovacích procesů u klíčových 
staveb, neboť v praxi dochází ke zneužívání možnosti podání řádných opravných prostředků 
k obstrukčním jednáním, jejichž primárním cílem je záměrné prodlužování těchto povolovacích 
procesů. Současně zaváděnou možností osvobození od povinnosti složit kauci budou vyloučeny 
potenciální negativní důsledky této úpravy pro účastníky, kteří by na složení kauce neměli 
dostatečné prostředky. 

Kontrolní mechanismy 
Navrhovaná právní úprava dostatečně konkrétně a srozumitelně nastavuje systém 

odpovědnosti jednotlivých účastníků. 

Transparentnost a otevřená data 
Navrhovaná právní úprava nemá žádný vliv na dostupnost informací podle zákona 

č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Návrh 
naopak umožní přístup k většímu množství informací vytvořením národního geoportálu 
územního plánování, v němž budou zveřejňování výstupy z územní plánovací činnosti 
příslušných orgánů. 
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Dobrá praxe  
Lze konstatovat, že se navržená právní úprava shoduje se známou dobrou praxí 

a neobsahuje procesy ani sankce, které by se nejevily přiměřené ve srovnání se stávající 
legislativou. 

 
J) Zhodnocení dopadů na bezpečnost nebo obranu státu 
 

Navrhovaná právní úprava nemá dopad na bezpečnost nebo obranu státu. 
 
 
  

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1LBSB63L447Y)



11 
 

II. Zvláštní část 
K čl. I 
K bodu 1 
Současně s postupným rozšiřováním působnosti zákona č. 416/2009 Sb. byl rozšiřován i jeho 
název, který nyní zahrnuje všechny typy tzv. liniových staveb. Navrhuje se proto doplnění 
zkráceného návrhu tohoto zákona, a to v podobě, která je pro jeho označení již dnes běžně 
užívána. 
K bodu 2 
Obdobně jako tomu je u staveb dopravní infrastruktury a vodní infrastruktury, jsou i u 
energetických staveb doplněny stavby s nimi související. Za energetickou infrastrukturu jsou 
pro potřeby tohoto zákona považovány nejen vyjmenované energetické stavby, ale rovněž ty 
stavby, které souvisí technicky, místně nebo časově s výstavbou vyjmenovaných energetických 
staveb. Jedná se nejčastěji o ploty (oplocení regulačních stanic plynu, apod.), veřejné osvětlení, 
ostatní inženýrské sítě a pozemní komunikace (dočasné komunikace, dočasné přeložky vody, 
kanalizace a jiných sítí), rekultivace, apod., kdy všechny tyto příkladmo uvedené stavby sice 
nemají status veřejně prospěšných staveb, ale jsou podmiňujícími nebo souvisejícími stavbami 
ke stavbě hlavní. Ve své podstatě je možné související stavbu chápat jako stavbu vedlejší 
definovanou v § 2 odst. 9 stavebního zákona, tj. stavbu, která svým účelem užívání nebo 
umístěním souvisí s vyjmenovanou energetickou stavbou, je nezbytná k jejímu řádnému a 
bezpečnému provozu, zabezpečuje její uživatelnost nebo doplňuje účel jejího užívání. 
K bodu 3 
Upřesnění parametru kapacity výroben elektrické energie, které jsou vybranou stavbou 
energetické infrastruktury. Upřesnění je v souladu s jejich kapacitním vymezením 
v energetickém zákoně, kdy je rovněž sledován instalovaný elektrický výkon. 
K bodu 4 
Pro účely přijetí opatření týkající se přípoloží (viz nový § 2i odst. 3) je nezbytné definovat 
pojem přípolože. Přípoloží se rozumí faktické umístění podzemní infrastruktury elektronických 
komunikací v rámci výstavby pozemních komunikací a dále v zastavitelném území obce 
v rámci výstavby vodovodů, kanalizací, energetických vedení, veřejného osvětlení, 
produktovodů a vedení sítí elektronických komunikací. Definice pojmu infrastruktury 
elektronických komunikací je obsažena v § 5 zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby 
dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací. 
Dalším nezbytným pojmovým znakem přípolože je, že při její realizaci nepřekročí ochranné 
pásmo přípolože hranici ochranného pásma stavby, ke které se stavba přípolože připokládá. 
K bodu 5 
V praxi stavebních úřadů mnohdy dochází k situaci, kdy je „rozhodnutí o povolení stavby“ 
podle § 2 odst. 3 zákona vykládáno restriktivně pouze jako stavební povolení a nikoli ve smyslu 
§ 118 odst. 1 stavebního zákona, který povolením stavby rozumí široké množství aktů 
vydávaných podle stavebního zákona pro provedení stavby. Důsledkem je, že stavění lhůty 
platnosti stavební úřady uznávají pouze ve vztahu ke stavebnímu povolení, což je výklad proti 
účelu § 2 odst. 3 zákona.  
Z výše uvedeného důvodu se doplňuje odkaz (vč. poznámky pod čarou) na § 118 stavebního 
zákona tak, aby nebylo pochybností o tom, že se stavění běhu lhůty platnosti rozhodnutí o 
povolení stavby vztahuje např. i na územní rozhodnutí, na základě kterého je v mnoha 
případech možné stavbu technické infrastruktury provádět. 
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K bodu 6 
V současnosti dochází v mnoha případech při povolování významných infrastrukturních 
staveb k výrazným průtahům z důvodu plošného a zpravidla neodůvodněného napadání 
závazných stanovisek vydaných v rámci územní nebo stavebního řízení. Účastnící řízení takto 
v odvolání zpravidla pouze uvedou, že současně s odvoláním proti samotnému správnímu 
rozhodnutí také napadají všechna závazná stanoviska, která jsou podkladem napadeného 
rozhodnutí, aniž by uvedli konkrétní námitky ohledně nezákonnosti nebo nesprávnosti 
jednotlivých závazných stanovisek.  
Stávající obecná právní úprava ve správním řádu přitom činí neodůvodněné rozdíly mezi 
nároky kladenými na účastníky řízení při podání odvolání proti samotnému rozhodnutí a 
nároky kladenými na účastníky v případě, kdy napadají podkladové závazné stanovisko. 
Zatímco v prvním případě se uplatní jak koncentrační zásada (§ 82 odst. 4 správního řádu), tak 
i omezení rozsahu přezkumu odvolacího orgánu (§ 89 odst. 2 správního řádu), ve druhém 
případě již tato omezení neplatí. S ohledem na stávající nastavení povolování staveb v České 
republice, kde plní právě závazná stanoviska mimořádně významnou roli, však k takto 
rozdílnému přístupu není důvod. Naopak, s ohledem na praktické zkušenosti je nutné nastavit 
jasná pravidla pro napadání a přezkum závazných stanovisek v rámci odvolacích řízení. 
Navrhuje se proto stanovení požadavku na uvedení konkrétních skutkových i právních námitek 
proti napadenému závaznému stanovisku již v samotném odvolání, a to nejpozději do uplynutí 
odvolací lhůty. Dále se vymezuje rozsah přezkumu právě těmito námitkami. Jde přitom o 
spojené nádoby – pokud by přezkum vyvolaný odvoláním neprobíhal pouze v rozsahu námitek 
uvedených účastníkem řízení, neměl by požadavek na vymezení konkrétních námitek větší 
praktický význam. 
Návrh se přitom nedotýká přezkumu závazných stanovisek vyvolaného ex offo nadřízeným 
správním orgánem. Pokud tedy sám nadřízený správní orgán, ať již v rámci své činnosti či na 
základě podnětu, zjistí nezákonnost závazného stanoviska, může přezkumné řízení zahájit na 
základě vlastního rozhodnutí. K takovému rozhodnutí však nadřízený orgán musí pochopitelně 
najít konkrétní důvody.   
K bodu 7 
V rámci přípravy staveb dochází k duplicitě prověřování/posuzování vlivů na životní prostředí, 
zejména na instituty ochrany přírody definované a chráněné dle zákona č. 114/1992 Sb., o 
ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. 
Konkrétně dochází k tomu, že v rámci procesu EIA jsou dotčené instituty ochrany přírody v 
dokumentaci EIA popsány, je vyhodnocena jejich kvalita a následně vyhodnocen vliv záměru 
na tyto instituty, včetně návrhu případných opatření. 
Následně se ještě v procesu EIA k těmto informacím vyjadřují dotčené úřady, samosprávy i 
veřejnost, relevantnost těchto informací ověřuje nezávislý posudkář (autorizovaná osoba) a ve 
finále vydané stanovisko EIA obsahuje podmínky a opatření, která se vztahují k dotčeným 
institutům ochrany přírody dle zákona o ochraně přírody a krajiny. 
Přes výše uvedený postup se pak v navazujících řízeních, zejména v územním, ale částečně také 
ve stavebním řízení, k daným vlivům záměru na jednotlivé instituty ochrany přírody znovu 
vyjadřují samostatně dotčené úřady (orgány ochrany přírody) a vydávají k nim samostatné 
souhlasy a povolení (stanoviska, závazná stanoviska a rozhodnutí) s tím, že tyto dokumenty 
zpravidla neobsahují nic nového (zejména v části "podmínky a opatření") a často se v 
odůvodnění píše, že v procesu EIA to bylo řešeno dostatečně, takže není důvod povolení, nebo 
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souhlas nevydat. Typicky se to týká § 4 (ÚSES, VKP), § 12 Krajinný ráz, ale i ostatních institutů 
ochrany přírody. 
Tento stav se navíc umocnil novelou zákona o ochraně přírody a krajiny (zákonem č. 225/2017 
Sb.), která zcela nově formulovala ustanovení § 67 a je nyní explicitně vyžadováno, aby u 
záměrů, které mohou mít významné vlivy na instituty ochrany přírody definované v částech 2, 
3 a 5 zákona o ochraně přírody a krajiny, bylo provedeno hodnocení podle § 67 zákona o 
ochraně přírody a krajiny autorizovanou osobou a aby toto hodnocení bylo součástí 
dokumentace EIA, pokud se tato bude zpracovávat. To znamená, že u nových dokumentací EIA 
je v úvodu popsaný stav nyní nově explicitně potvrzen požadavkem v zákoně o ochraně přírody 
a krajiny, přestože již dříve tato praxe fungovala. 
K bodu 8 
Pro zajištění vyšší přehlednosti se navrhuje vypustit tato ustanovení, která mají obsoletní 
povahu. V ustanovení popsané možnosti vyplývají již přímo z obecného právního předpisu – 
stavebního zákona. Vzhledem k tomu, že zákon o urychlení výstavby je ve vztahu k obecnému 
právnímu předpisu - stavebnímu zákonu předpisem speciálním, je ze zásad právní teorie zřejmé, 
že jeho ustanovení mají před ustanoveními stavebního zákona přednost a v zákoně o urychlení 
neupravených věcech bude subsidiárně aplikován stavební zákon. 
K bodu 9 

Navrhuje se upravit účastníky kolaudačního řízení u staveb energetické infrastruktury odlišně 
od obecné úpravy stavebního zákona vypuštěním vlastníka pozemku, který již mohl uplatňovat 
veškeré své námitky proti záměru ze své pozice účastníka územního řízení, tak i  případného 
stavebního řízení. Všechny myslitelné potenciální negativní zásahy záměru do jeho 
vlastnického práva k pozemku již byly předmětem těchto předchozích řízení. Dalším neméně 
přesvědčivým důvodem pro redukci počtu účastníků kolaudačního řízení je i fakt, že v případě 
staveb energetické infrastruktury půjde v drtivé většině o stavby povahou liniové, kdy počet 
účastníků každého řízení, které se takové stavby týká, je enormní (stovky účastníků řízení). 
Provádění úkonů řízení (např. stanovování účastníků řízení, jejich identifikace, doručování, 
apod.) by bylo, na rozdíl od staveb lokálních, časově velmi náročné. 
K bodům 10 až 12 
Navrhuje se sloučit § 2c a § 2d a umožnit aplikovat tyto postupy pro všechny vybrané stavby 
energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací při jejich umisťování 
nebo při jejich společném povolení. 
K bodům 13 a 14 
Navrhuje se upravit tento postup tak, aby se společné jednání konalo pouze v případech, ve 
kterých je jeho konání účelné. Za tyto případy lze považovat situaci, kdy není závazné 
stanovisko předloženo, nebo jsou předložená závazná stanoviska protichůdná. Pojem 
protichůdná je upřesněn ve vazbě na stavební zákon, protože protichůdná stanoviska může 
stavební úřad koordinovat na společném jednání. Jakmile by se to nezdařilo a nadále by 
protichůdnost trvala, pak by se jednalo o rozpor, který by bylo třeba řešit v souladu se správním 
řádem. 
K bodu 15 
Návrh urychluje povolovací proces liniové energetické stavby tím, že pro stanovení příslušného 
stavebního úřadu nebude použito obecné pravidlo uvedené v § 13 odst. 4 stavebního zákona, 
ale volba místně příslušného stavebního úřadu bude provedena bez jakéhokoli časového 
prodlení přímo stavebníkem. Bude tak vyřešena v praxi se vyskytující časová prodleva, kterou 
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způsobuje rozhodování nadřízeného stavebního úřadu o tom, který jemu podřízený stavební 
úřad, bude k řízení příslušný. 
K bodu 16 
Vypouští se celý paragraf, jelikož se po sloučení s předchozím § 2c stává bezpředmětným. 
K bodu 17 
Navrhuje se rozšířit předmětné ustanovení o vstupech na pozemky rovněž na stavby energetické 
infrastruktury, protože rovněž tyto stavby jsou důležité pro rozvoj hospodářství a jejich 
výstavba trpí mnohdy podobnými potížemi jako stavby dopravní, např. právě co do vstupů na 
pozemky v případech měření a průzkumných prací. 
K bodu 18 
Ze stávajícího znění není jednoznačné, jaký je vztah předmětného ustanovení (oprávnění) 
k obdobným úpravám v jiných právních předpisech, které již dnes rovněž umožňují vstupy na 
cizí pozemky či ukládají vlastníku pozemku strpět výkon určitých činností. Tyto jiné právní 
předpisy však mnohdy stanovují pro výkon takového oprávnění či strpění činností odlišné 
podmínky, v některých případech může jít i o podmínky pro oprávněného investora výhodnější 
nežli podmínky požadované § 3f. Vložená věta proto upřesňuje, že oprávněný investor může 
(podle své volby) využít alternativních oprávnění uvedených i v jiných právních předpisech 
aniž by musel splnit podmínky požadované § 2f. 
K bodu 19 
Navržená právní úprava rozšiřuje okruh vybraných staveb sítí elektronických komunikací, u 
nichž nebude vyžadováno příslušné správní povolení dle stavebního zákona a dále příslušné 
závazné stanovisko dle zákona o památkové péči, čímž dojde i k urychlení výstavby staveb 
elektronických komunikací. 
Změna se týká zavedení možnosti přípoloží pro stavby veřejných komunikačních sítí, a to 
formou vyjmutí z povinností mít pro takovéto stavby povolení ke stavbě ve smyslu § 118 
stavebního zákona a současně závazné stanovisko památkového úřadu ve smyslu § 14 odst. 2 
zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči. Obecně platí, že právní nemožnost přípolože 
aplikovat v praxi vede k absurdním situacím, kdy dané pozemní komunikace jsou v průběhu 
několika let opakovaně rozkopány z důvodu umístění několika staveb technické infrastruktury 
po sobě do těchto komunikací, což je zejména ze strany obecních samospráv často kritizováno. 
Umožnění přípolože touto formou by se mělo vztahovat pouze na stavby veřejných 
komunikačních sítí, a to z důvodu, že tyto stavby na rozdíl od staveb jiné technické 
infrastruktury jsou bezpečné a nemohou ohrozit majetek a život třetích osob. Zejména pak splní 
vždy podmínky stanovené v povolení ke stavbě, ke které se přípolože připokládají včetně 
veškerých závazných stanovisek k této stavbě. S ohledem na tuto skutečnost není zapotřebí ani 
vydání závazného stanoviska památkového úřadu ve smyslu § 14 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb. 
o státní památkové péči, protože zejména podmínky pro úpravu povrchů budou dodrženy při 
provádění stavby, které se stavba veřejných komunikačních sítí připokládá. Vyjmutí přípoloží 
z povinnosti mít povolení ke stavbě ve smyslu § 118 stavebního zákona, však neznamená, že 
by vlastník veřejné komunikační sítě neměl mít smlouvu s vlastníkem nemovitosti o zřízení 
služebnosti. Právní úprava předpokládá, že stavebník přípolože bude muset vždy před začátkem 
přípolože uzavřít dohodu o přípoloži mezi stavebníkem stavby, ke které se přípolož přikládá, a 
stavebníkem přípolože. 
Dále je zdůrazněn princip samostatnosti stavby přípolože.  I když se stavba přípolože realizuje 
v koordinaci se stavbou, ke které se infrastruktura elektronických komunikací připokládá, je 
z pohledu práva i z pohledu technického samostatnou stavbou a ve svém důsledku nemůže mít 
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žádný vliv na jakékoliv správní řízení, které je činěno v souvislosti s výstavbou stavby, ke které 
se infrastruktura elektronických komunikací připokládá. Druhá věta pak ukládá stavebním 
úřadům, aby v rámci povolení stavby ve smyslu § 118 stavebního zákona, ke které se přípolož 
přikládá, a její kolaudace nepřihlížely ke stavbě přípolože. 
K bodům 20 a 32 
K § 2j 
V současné době existují ve stávající praxi veřejného stavebního práva ze zjednodušeného úhlu 
pohledu dva principiální postupy schvalování velkých infrastrukturních staveb.  
První „tradiční“ způsob je postup v jednotlivých krocích, tj. posouzení vlivu na životní prostředí 
(EIA) - územní rozhodnutí (ÚR) - stavební povolení (SP). Druhou možností je využití 
společného povolení zavedeného novelou stavebního zákona (zákonem č. 225/2017 Sb.).  
Obě metody mají z pohledu infrastrukturních staveb  určité plusy a mínusy. Výhodou tradičního 
postupu je zejména minimalizace rizik marně vynaložených nákladů na podrobnější 
dokumentaci, naopak jednoznačnou nevýhodou je nutnost projít v rámci povolovacího procesu 
několika správními řízeními v celém rozsahu. Společné povolení naopak umožňuje 
minimalizovat počet schvalovacích postupů na jedno řízení, avšak ve snaze zajistit dostatečně 
podrobnou dokumentaci pro stavební úřad zavádí neopominutelné riziko přípravy podrobnosti 
dokumentace, která může být částečně nevyužitelná. V případě významných dopravních staveb 
se může jednat o výdaje v desítkách milionů Kč. Navrhuje se proto zavedení ještě třetí 
možnosti, a to vydání společného povolení na základě méně podrobné dokumentace 
s podmínkou dodatečného dodání podrobnější dokumentace stavebnímu úřadu pro účely 
dohledu nad průběhem realizace stavby.  
Zavedení tohoto postupu vychází z předpokladu, že na významné státní investory je možné 
přenést větší odpovědnost za to, že stavba bude provedena v souladu s příslušnými právními 
předpisy a že obstojí při kolaudaci. Stavební povolení i společné povolení totiž dávají 
stavebníkovi v zásadě jistotu, že pokud dodrží podmínky uvedené v povolení, pak jeho stavba 
splňuje podmínky pro schválení k užívání. Nově zaváděný postup však vzhledem k nízké 
podrobnosti dokumentace nutí stavebníka si posoudit soulad konkrétního stavebně technického 
řešení stavby s příslušnými právními předpisy sám, aniž by se mohl spolehnout na ověření 
navrhovaného řešení prostřednictvím kontroly dokumentace ze strany příslušných orgánů státní 
správy v rámci schvalovacích procesů. 
Ověřování souladu stavby s příslušnými právními předpisy proběhne až v rámci kolaudačního 
řízení a stavebník tak ponese riziko, že pokud by stavba nebyla provedena v souladu 
s příslušnými právními předpisy, nebude zkolaudována a nebude tedy možné ji užívat. 
Stavebník tedy ponese mnohem větší riziko marně vynaložených nákladů na realizaci stavby 
než v případě vydání stavebního povolení nebo společného povolení na základě plnohodnotné 
dokumentace. Rozsah méně podrobné dokumentace stanoví vyhláška Ministerstva dopravy. 
Věcně by měla odpovídat mezistupni mezi dnešní dokumentací pro územní řízení (DÚR) a 
dokumentací pro stavební povolení (DSP) dle vyhlášek  č. 499/2006 Sb. a č. 146/2008 Sb. Před 
zahájením stavby bude pak stavebnímu úřadu povinně předkládána dokumentace pro provádění 
stavby, který ji bude využívat při dohledu nad stavbou a případně i v kolaudačním řízení. 
K § 2k 
Jako jedno z opatření, jejichž cílem je eliminovat obstrukční jednání v rámci povolovacích 
procesů týkajících se klíčových staveb dopravní infrastruktury, se navrhuje zavedení povinnosti 
složit při podání odvolání proti rozhodnutí, kterým se umísťuje nebo povoluje stavba dopravní 
infrastruktury, kauci. Je běžnou taktikou v rámci obstrukčního jednání napadnout automaticky 
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všechna závazná stanoviska, přestože v řadě případů sám odvolatel nemá důvodné pochybnosti 
o jejich zákonnosti nebo věcné správnosti. Výše kauce bude závislá na počtu závazných 
stanovisek, která budou odvoláním napadena, a bude činit 25 000 Kč a dalších 10 000 za každé 
závazné stanovisko, proti jehož obsahu bude odvolání směřovat. Kauci bude odvolatel povinen 
složit nejpozději ve lhůtě pro podání odvolání.  
Účastník řízení, kterému jeho finanční situace neumožňuje složit kauci, může podat návrh na 
osvobození od povinnosti složit kauci. Správní orgán jej od této povinnosti osvobodí, prokáže-
li, že to odůvodňují jeho osobní nebo majetkové poměry, a zároveň nepůjde o zřejmě 
bezúspěšné uplatňování nebo bránění práva. Jedná se tedy o obdobný přístup, jako je upraven 
soudním řádem správním pro osvobození od povinnosti hradit náklady řízení. 
Pokud správní orgán zamítne návrh na osvobození od povinnosti složit kauci, je odvolatel 
povinen ji složit do 15 dnů ode dne právní moci rozhodnutí, kterým tak bylo rozhodnuto. 
Pokud nebude kauce složena ve stanovené lhůtě a nebude-li odvolatel osvobozen od povinnosti 
kauci složit, odvolací řízení se zastaví.  
Bude-li odvolatel s odvoláním úspěšný a dojde tedy ke zrušení či změně napadeného 
rozhodnutí, kauce se mu vrátí. Bude-li však odvolání zamítnuto a napadené rozhodnutí 
potvrzeno či vezme-li odvolatel odvolání zpět, kauce připadne státu.  
Prostřednictvím kauce má tedy být zajištěn uvážlivý přístup k podávání odvolání a rozsahu 
odvolacích námitek. 
K bodu 21 
Navrhuje se zkrátit lhůtu pro akceptaci návrhu smlouvy o získání práv k pozemku nebo ke 
stavbě na 60 dní.  Lhůta 60 dní je pro toto právní jednání vyvlastňovaného dostatečně dlouhá i 
vzhledem k tomu, že vyvlastňovanému jsou známy informace o rozsahu vyvlastnitelem 
požadovaných práv i parametrech záměru již po delší dobu, a to v době kdy probíhala řízení 
podle stavebního zákona (např. územní řízení), jehož byl účastníkem a rovněž i vzhledem ke 
komunikaci s vyvlastnitelem ve věci získání práv, která časově předchází zaslání návrhu 
smlouvy. Zasláním návrhu smlouvy tedy není vyvlastňovaný žádným způsobem překvapen. 
K bodům 22, 23, 24, 26, 27 a 28 
Vyhotovování jednotlivých znaleckých posudků pro jednotlivé pozemky a stavby při výkupech 
těchto pozemků se jeví jako administrativně náročné. Stávající úpravu není možné aplikovat 
z hlediska skutečnosti, že je dána oprávněnému investorovi stavby povinnost oslovit každého 
vlastníka a znalecké posouzení by mělo být realizováno k datu odeslání návrhu potřebné 
smlouvy. Z uvedeného důvodu není v praxi vypracování souhrnného znaleckého posudku de 
facto možné. Potíže navíc působí zastarávání těchto posudků v čase. Proto je navrhováno, aby 
oprávněný investor stavby dopravní infrastruktury mohl vyhotovit globální posudek pro celé 
vykupované území nebo pro některou jeho část. Ceny stanovené znaleckým posudkem budou 
muset být určeny nejdříve ke dni právní moci územního rozhodnutí (případně ke dni nabídky, 
pokud by byl dřívější), ale jejich platnost pro účely nabídek vlastníkům bude dána po dobu 5 
let. Výjimkou budou stavební pozemky, kde nelze spravedlivě očekávat, že cena bude ještě po 
5 letech reálná.  
Uvedené opatření sníží možnost spekulací s cenami pozemků a usnadní jejich výkupy pro 
veřejně prospěšné stavby dopravní infrastruktury. Vlastník bude mít i nadále výhodu 
osminásobku ceny stanovené znaleckým posudkem, a pokud bude i poté považovat cenu za 
nesprávnou, bude mít možnost její revize v rámci řízení o vyvlastnění. Proto se úprava 
prodloužení doby platnosti posudku nejeví jako nevýhodná či nespravedlivá ani ve vztahu 
k vlastníkům. 
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Navržené opatření cílí na zjednodušení procesu zpracovávání znaleckých posudků a zároveň i 
na to, aby již jednou zpracovaný znalecký posudek platil po určité časové období a mohl být 
využit i pro vypracování návrhů smluv do budoucna, jelikož vzhledem k velkému množství 
oslovovaných vlastníků bývá tento proces zpravidla velmi náročný v čase. Cílem je zrychlení a 
zefektivnění procesu, snížení administrativní náročnosti a snížení nákladů vznikajících v rámci 
procesu přípravy staveb dopravní infrastruktury. 
K bodu 25 
Dle stávající právní úpravy mohou organizační složky státu, nebo státní organizace či státní 
podniky vzájemně vypořádávat majetkoprávní vztahy variantně - buď bezúplatně nebo úplatně. 
V případě úplatného převodu se na ocenění uplatní § 3b odst. 4, tedy bude se jednat o cenu 
obvyklou stanovenou znaleckým posudkem.  
Vzhledem k tomu, že uvedené subjekty nejsou nijak časově limitovány k uzavření dohody, 
nastává paradoxně v mnoha případech stav, kdy zahájení staveb dopravní infrastruktury blokují 
vedle probíhajících vyvlastňovacích řízení rovněž nevypořádané majetkoprávní vztahy se 
státními organizacemi, ať již z čistě administrativních důvodů, nebo protože statní organizace 
uplatňují různá vnitro-organizační pravidla pro stanovení náhrady za převod příslušnosti 
hospodařit s dotčenými pozemky, přičemž rozpory vznikající zejména z hlediska správného 
postupu znalce při stanovení ceny obvyklé.   
Navrhuje se proto, aby vypořádání mezi právnickými osobami,  které hospodaří s majetkem 
státu, probíhalo bez uplatnění nároku na finanční náhradu, jelikož se obvykle jedná o finance a 
majetek státu, respektive finance vyčleněné ze státního rozpočtu. Tento režim se však nebude 
vztahovat na případy, kdy právnická osoba zřízená nebo založená zákonem resp. státem 
nehospodaří s majetkem státu, což se týká především akciových společností. V takovém 
případě by „odnětí“ majetku této osobě mohlo vést k poškození práv věřitelů takovéto osoby. 
Navržený mechanismus cílí na zjednodušení a zkrácení časové náročnosti procesu a na jeho 
hospodárnost, neboť odpadne nutnost zpracování potřebných znaleckých posudků. 
K bodu 29 
Navrhuje se vypustit ustanovení, jelikož se již stalo obecným pravidlem uvedeným v § 25 odst. 
2 zákona o vyvlastnění. Jde tedy o bezpředmětné ustanovení. 
K bodu 30 
Navrhuje se rozšířit aplikaci § 4a i na klíčové stavby energetické infrastruktury, které se 
navrhují nově uvést do přílohy k zákonu. I pro tyto navrhované stavby energetické 
infrastruktury platí, že pro možnost aplikace mezitímního rozhodnutí, musí být vymezeny v 
zásadách územního rozvoje. 
Dále se navrhuje umožnit využití mezitímního rozhodnutí i pro ostatní stavby energetické 
infrastruktury. Jelikož však ve všech případech nepůjde o stavby srovnatelného významu jako 
stavby, které jsou uvedeny v příloze zákona, navrhuje se umožnit podání řádného opravného 
prostředku, jsou tedy zachovány všechny opravné prostředky podle správního řádu a nedochází 
tak k omezování žádných práv vyvlastňovaného. Přínosem návrhu je možnost rozdělení řízení 
o vyvlastnění do dvou samostatných rozhodnutí (částí), kdy rozhodnutí o vyvlastnění 
(mezitímní rozhodnutí) po nabytí právní moci umožní vyvlastniteli (stavebníkovi) zahájit 
realizaci stavby, aniž by bylo nutné vyčkat na rozhodnutí o výši náhrady (konečné rozhodnutí 
ve věci), které v současnosti dokončení řízení o vyvlastnění podstatně prodlužuje (např. 
vyhotovováním několika znaleckých posudků, jako následek častého zpochybňování jejich 
obsahu mezi účastníky řízení). 
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K bodu 31 
Návrh si klade za cíl upřesnění stávajícího znění ustanovení do takové podoby, které by v praxi 
nečinilo výkladové potíže. Návrh se týká stavebních záměrů, které podle stavebního zákona pro 
svou realizaci nevyžadují stavební povolení ani ohlášení a proto nemůže (a ani to není účelem 
dosavadního znění § 5d) být vedeno společné řízení. 
K bodu 33 
V bodě 5 přílohy se navrhuje doplnění pouze o zcela nejdůležitější stavby energetické 
infrastruktury, a to zejména o stavby, které mají status projektů společného zájmu (dále jen 
„stavby TEN-E“) podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 347/2013, kterým se 
stanoví hlavní směry pro transevropské energetické sítě (dále jen „Nařízení TEN-E). Stavby 
TEN-E jsou uvedeny v Unijním seznamu projektů společného zájmu pravidelně 
vydaném nařízením Evropské komise. 
Jedná se o energetické stavby, které musejí mít stejné zacházení a prioritu jako dopravní stavby 
uvedené v příloze zákona č. 416/2009 Sb., jelikož jsou svou povahou i důležitostí bez 
jakýchkoli pochyb na úrovni dálničních sítí. Shodnost vyplývá i ze skutečnosti, že energetické 
stavby TEN-E jsou z pohledu EU stavěny na roveň dopravním stavbám celoevropského 
významu TEN-T.  
Další podobností staveb TEN-E se stavbami již uvedenými v příloze zákona č. 416/2009 Sb. je 
i pokročilejší fáze jejich přípravy - pro některé z nich již bylo vydáno územní rozhodnutí, pro 
ostatní se předpokládá získání jejich povolovacího rozhodnutí v následujících dvou letech. 
Stejně tak jako u staveb již uvedených v příloze zákona č. 416/2009 Sb. jsou i stavby TEN-E 
uvedeny v zásadách územního rozvoje, ba co více, stavby TEN-E jsou stavbami uvedenými i 
v Politice územního rozvoje ČR. Jde tedy o zcela klíčové stavby pro celou ČR a vzhledem ke 
statusu staveb TEN-E, jde i o stavby jejichž realizace je celoevropským zájmem. 
Velice důležitým důvodem pro doplnění staveb TEN-E je nutnost plnění povinností ČR vůči 
EU, ke kterým se ČR zavázala přijetím Nařízení TEN-E. Nařízení TEN-E totiž projektům 
společného zájmu (tj. stavbám TEN-E) přiznává prioritní postavení a procesní zacházení, když 
v odst. 25 své preambule urguje k co nejrychlejšímu uskutečnění těchto projektů a minimalizaci 
administrativní zátěže pro jejich investory, v odst. 28 preambule vyjadřuje těmto 
projektům  význam vnitrostátního veřejného zájmu, ve čl. 7 odst. 1 stanoví nezbytnost těchto 
projektů z hlediska energetické politiky, v čl. 7 odst. 1  vyžaduje pro zpracování jakýchkoli 
dokumentací týkajících se těchto projektů jejich co nejrychlejší možné vyřízení a v čl. 7 odst. 
3 vybízí, aby bylo těmto projektům přiděleno postavení nejvyššího možného národního 
významu. V čl. 7 odst. 8 pak Nařízení TEN-E uvádí, že projekty společného zájmu jsou 
považovány z hlediska energetické politiky za projekty ve veřejném zájmu a lze je považovat 
za projekty v „převažujícím veřejném zájmu“ v případě splnění podmínek uvedených ve 
směrnicích 92/43/EHS a 2000/60/ES. 
Počínaje stavbou vedení Výškov – Čechy Střed - Praha Sever a dále níže v seznamu sice již 
nejde o stavby TEN-E, přesto však jde o zcela klíčové stavby přenosové soustavy a je třeba si 
uvědomit, že i u těchto platí (stejně jako u staveb TEN-E), že z bezpečnostního, strategického 
a hospodářského pohledu jde o stavby s významným přeshraničním (národním a evropským) 
přesahem, umožňující bezpečné a spolehlivé provozování elektrizační soustavy ČR, neboť 
napomáhají dalšímu rozvoji výroby elektrické energie z obnovitelných zdrojů, přeshraničnímu 
obchodu s elektrickou energií v rámci propojení severojižního směru celoevropské 
elektroenergetické sítě včetně zajištění spolehlivosti, bezpečnosti zásobování dodávek 
elektrické energie konečným spotřebitelům přilehlých uzlových oblastí a řešení nebezpečných 
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neplánovaných přetoků elektřiny z přenosových soustav SRN přes území ČR, které mohou 
způsobit blackout celé české elektrizační soustavy. 
Vzhledem k prioritám ve výstavbě přepravní soustavy provozovatele a mimořádnosti využití 
mezitímního rozhodnutí se navrhuje doplnit do přílohy zákona bod 6, který zahrnuje pouze 
vedení přepravní soustavy „VTL Plynovod DN1400, RU Kateřinský potok – RU Přimda“, který 
je součástí přepravní soustavy, a tudíž je plynovodem zřizovaným ve veřejném zájmu dle 
energetického zákona. Zmíněný plynovod má za úkol propojit přepravní soustavu ČR 
s plánovaným německým plynovodem EUGAL a zvýšit kapacitu pro potřeby dodávek do ČR 
a pro další tranzit. Současně je provozovatel přepravní soustavy povinen tento projekt realizovat 
v důsledku závazné aukce přepravní kapacity, která se konala v březnu 2017 na základě 
Nařízení Komise (EU) 984/2013. 
VTL Plynovod DN1400, RU Kateřinský potok – RU Přimda má po své realizaci zajistit přístup 
k dodávkám plynu prostřednictvím nových přepravních kapacit směrem z Baltského moře. 
Nově budovaná infrastruktura v České republice bude dostupná všem zájemcům z řad účastníků 
trhu dle zcela transparentních a nediskriminačních postupů v souladu s právem Evropské unie, 
přičemž bude sloužit pro přepravu všech druhů zemního plynu bez ohledu na jejich původ. 
 
K čl. II 
K bodu 1 
Jedná se o standardní přechodné ustanovení, dle něhož se již zahájená správní řízení dokončí 
podle stávající právní úpravy. 
K bodu 2 
Navržené přechodné ustanovení umožní využít nového institutu vydání společného povolení na 
základě dokumentace zpracované v omezeném rozsahu i pro stavby, které již byly umístěny 
územním rozhodnutím vydaným přede dnem účinnosti tohoto zákona. Vydané územní 
rozhodnutí nebude představovat překážku věci rozhodnuté a společné řízení k takto umístěné 
stavbě bude možné vést. Aby se však předešlo existenci dvou rozhodnutí o téže věci, navrhuje 
se výslovně stanovit, že v okamžiku marného uplynutí lhůty pro podání žaloby proti 
společnému povolení  nebo právní mocí rozhodnutí soudu, kterým byla žaloba zamítnuta, 
pozbyde původně vydané územní rozhodnutí platnosti. 
 
K čl. III až VII, IX až XI, XIV až XVIII, XX, XXI a XXVIII 
Jedná se o legislativně technické úpravy související se zavedením nového závazného 
republikového nástroje územního plánování, kterým je územní rozvojový plán. 
 
K čl. VIII 
K bodům 1 a 3 
Jedná se o legislativně technické úpravy související se zavedením nového závazného 
republikového nástroje územního plánování, kterým je územní rozvojový plán. 
K bodu 2 
Jedná se o rozšíření situací, kdy se nepoužije § 4 odst. 3 tohoto zákona, tedy zásada plošné 
ochrany zemědělského půdního fondu, a to o záměry veřejné dopravní nebo veřejné technické 
infrastruktury, které jsou umisťovány v koridoru vymezeném v platném územním rozvojovém 
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plánu na základě vyhodnocení umístění záměru, odborně stanoveného odhadu výměry zabírané 
zemědělské půdy a jejího zařazení do tříd ochrany, nebo o záměry umisťované na zastavitelné 
ploše vymezené v platném územním rozvojovém plánu na základě vyhodnocení umístění 
záměru, odborně stanoveného odhadu výměry zabírané zemědělské půdy a jejího zařazení do 
tříd ochrany. Protože územní rozvojový plán se zpracovává v měřítku, ve kterém se 
zpracovávají zásady územní rozvoje, jedná se o analogii dosavadních písmen a) a b) a jejich 
aplikace bude tedy obdobná. 
 
K čl. XII 
K bodům 1 a 2 
V současné době je problematika rušení přejezdů řešena pouze stručně v § 37 odst. 4, přičemž 
největší úskalí této úpravy spočívá v tom, že je zde silničnímu správnímu úřadu dána možnost 
přejezd zrušit, aniž by byla stanovena jakákoli kritéria pro rozhodování. 
Navrhuje se proto tuto stručnou úpravu z § 37 vyjmout a proces povolování zrušení přejezdu 
upravit komplexně v novém § 37a. Řízení o povolení zrušení přejezdu bude zahajováno i nadále 
na žádost vlastníka dráhy nebo vlastníka pozemní komunikace a povede jej silniční správní 
úřad. Zákon nově stanoví kritéria, při jejichž splnění silniční správní úřad zrušení přejezdu 
povolí. Těmito kritérii bude především existence vhodné trasy, po které budou přístupné 
nemovitosti, k nimž se dosud využíval přístup přes rušený přejezd. Vhodnost trasy bude 
posuzována zejména s ohledem na stavebně technický stav pozemních komunikací, po nichž 
tato trasa povede, hustotu provozu na těchto pozemních komunikacích, jejich kapacitu a 
intenzitu provozu, který se na ně v důsledku zrušení přejezdu přesune. Dalším kritériem bude 
délka této trasy, tzn. povolit zrušení přejezdu bude možné, jen pokud se přístup k nemovitostem, 
k němuž se využívá rušený přejezd, neprodlouží o více než 10 km. Poslední kritérium se 
vztahuje k bezpečnosti této trasy a povolit zrušení přejezdu bude možné, jen pokud na ní nebude 
přejezd s nižším stupněm zabezpečení, než má rušený přejezd. K posouzení tohoto kritéria bude 
dávat závazné stanovisko drážní úřad. Půjde-li o zrušení přejezdu na silnici nebo místní 
komunikaci, bude se ke vhodnosti trasy vyjadřovat závazným stanoviskem Policie České 
republiky. U přejezdů na účelových komunikacích není závazné stanovisko Policie České 
republiky nezbytné, neboť se jedná zpravidla o jen zřídka využívané polní cesty bez 
pravidelného silničního provozu. 
Navržená úprava se dotýká rovněž účastenství v řízení. Vzhledem k tomu, že všechny 
skutečnosti, které budou rozhodující při posuzování, zda zrušení přejezdu lze či nelze povolit, 
budou silničnímu správnímu úřadu známy z jeho vlastní činnosti, případně budou vyplývat ze 
závazných stanovisek, a žádné další skutečnosti nebude možné zohlednit, navrhuje se, aby 
účastníky řízení byli pouze vlastník pozemní komunikace a vlastník dráhy. Pokud však půjde o 
přejezd, který se nachází v zastavěném území obce, bude účastníkem řízení i tato obec. 
Ke zrušení přejezdu bude často docházet v rámci modernizace tratí. V takovém případě budou 
například budovány nové pozemní komunikace, které odvedou dopravu z rušeného přejezdu 
k jinému přejezdu, či bude například vybudován podjezd pod tratí či nadjezd přes trať. Přestože 
povolení zrušení přejezdu bude vydáno dopředu, aby mohl investor připravit a realizovat 
příslušné stavební úpravy, jeho účinky nastanou až v okamžiku, kdy bude možné vhodnou trasu 
k přístupu k dotčeným nemovitostem skutečně využít. Tzn. pokud by nakonec tato vhodná trasa 
nebyla vybudována, povolení zrušení přejezdu nebude vykonatelné. Tím bude zajištěno, že 
dotčené nemovitosti nezůstanou bez přístupu. 
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K bodům 3 a 5 
Jedná se o legislativně technické úpravy související se zavedením nového závazného 
republikového nástroje územního plánování, kterým je územní rozvojový plán. 
K bodu 4 
Upravuje se příslušnost silničního správního úřadu k vedení řízení o povolení zrušení přejezdu 
na neveřejných účelových komunikacích. 
 
K čl. XIII 
V souvislosti s novou právní úpravou rozhodování o zrušení přejezdu se navrhuje standardní 
přechodné ustanovení. 
 
K čl. XIX 
K bodům 1 a 2 
Obdobně jako je zřizována a provozována distribuční soustava a přepravní soustava ve 
veřejném zájmu, navrhuje se stejné ustanovení analogicky aplikovat i pro těžební plynovod, 
kterým se připojuje výrobna plynu k plynárenské soustavě a pro výrobnu zemního plynu. Tímto 
se vytvoří příznivější podmínky pro zřizování a provoz uvedených zařízení v ČR, což je 
v souladu se státní energetickou koncepcí, která za jeden z důležitých úkolů považuje snižování 
energetické závislosti na dovozu energetických surovin ze zahraničí. Navržená úprava rovněž 
souvisí s návrhem změny § 3 odst. 2. 
K bodům 3 a 5 
Návrh upřesňuje dosavadní znění ustanovení, které již v současné době stanoví samostatný účel 
vyvlastnění tak, aby bylo možné vyvlastnit práva nejen pro stavby hlavní, ale rovněž i pro 
stavby se stavbou hlavní související (obdobně jako je například v zákoně o pozemních 
komunikacích). Návrh umožní využít institutu vyvlastnění rovněž pro stavby odpovídající těm, 
které jsou definovány v § 2 stavebního zákona jako stavby vedlejší a kterými se rozumí stavby, 
které se stavbou hlavní svým účelem užívání nebo umístěním souvisí a které zabezpečují 
uživatelnost stavby hlavní nebo doplňují účel užívání stavby hlavní nebo s ní souvisejí a bez 
nichž ji nelze zřídit nebo provozovat. Jedná se nejčastěji o přeložky vody, kanalizací, meliorací 
a jiných inženýrských sítí dočasné pozemní komunikace, rekultivace, apod. 
Na rozdíl od všech dalších samostatných účelů vyvlastnění stanovených v dalších částech 
energetického zákona (v ustanoveních jednotlivých provozovatelů energetických zařízení) 
umožňuje § 3 v řízení o vyvlastnění i nadále docílit nejen omezení vlastnického práva zřízením 
věcného břemene, ale i nabytí vlastnického práva. 
Dále návrh mimo jiné reaguje na usnesení vlády č. 415/2018, kterým byl resortům Ministerstvu 
pro místní rozvoj a Ministerstvu průmyslu a obchodu uložen úkol přijmout legislativní úpravy 
umožňující vyvlastnění práv k pozemkům pro výstavbu jaderných zařízení. V této souvislosti 
se navrhuje rozšířit účel vyvlastnění rovněž na úzkou skupinu výroben elektřiny. 
Pro zachování přehlednosti byla zvolena v zásadě náhrada celého ustanovení § 3 odst. 2 novou 
textací, protože pouhé doplnění stávajícího znění by již významně znepřehlednilo úpravu. 
V § 3 odst. 2 se upravuje deklarace veřejného zájmu a účel vyvlastnění nejen pro stavby hlavní, 
ale rovněž stavby související. Účel vyvlastnění se rozšiřuje o úzkou skupinu výroben elektřiny, 
a to pouze na ty z nich, které jsou zřizované a provozované ve veřejném zájmu, kterými jsou 
podle § 2 odst. 2 písm. a) bodu 18 energetického zákona pouze výrobny elektřiny o celkovém 
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instalovaném elektrickém výkonu 100 MW a více, s možností poskytovat podpůrné služby k 
zajištění provozu elektrizační soustavy. 
Pro zachování systematiky energetického zákona je v souvislosti se změnou dosavadního znění 
§ 3 odst. 2 rovněž pro výrobny elektrické energie v novém odst. 2 § 23 deklarována povinnost 
zajistit si pro její zřízení vlastnická práva k pozemkům. Tam kde tomu není možné, je 
umožněno nezbytná práva k pozemkům omezit či odejmout v řízení o vyvlastnění. Znění 
návrhu bylo zvoleno tak, aby odpovídalo znění použité v energetickém zákoně u všech 
provozovatelů energetických soustav. 
K bodu 4 
Jedná se o legislativně technickou úpravu související se zavedením nového závazného 
republikového nástroje územního plánování, kterým je územní rozvojový plán. 
 
K čl. XXII 
K bodu 1 
Základní úlohou dotčených orgánů ve správních řízeních případně jiných postupech je ochrana 
veřejného zájmu chráněného podle zvláštních právních předpisů. Nástrojem této ochrany je 
především institut závazného stanoviska upravený v § 149 správního řádu. Byť se v obecné 
rovině na dotčené orgány při vydávání závazného stanoviska vztahují zásady činnosti správních 
úřadů, tedy i zásada rychlosti a hospodárnosti při činnosti správního úřadu, není správním 
řádem pro vydání závazného stanoviska stanovena žádná lhůta. Správní řád na tuto situaci 
reaguje ustanovením o lhůtě přiměřené. (Ustanovení § 6 stanoví: „Správní orgán vyřizuje věci 
bez zbytečných průtahů. Nečiní-li správní orgán úkony v zákonem stanovené lhůtě nebo ve 
lhůtě přiměřené, není-li zákonná lhůta stanovena, použije se ke zjednání nápravy ustanovení o 
ochraně před nečinností.“). 
V praxi je však dlouhá doba, kterou často trvá vydání závazného stanoviska poměrně závažným 
problémem (pro řadu řízení je nezbytná řada závazných stanovisek a povolovací proces se jejich 
vydáváním velmi prodlužuje). Pokud správní řád stanoví lhůtu pro vydání správního 
rozhodnutí, není žádný důvod, aby nebyla stanovena lhůta pro vydání závazného stanoviska. 
Zároveň je však nezbytné řešit důsledek nedodržení této lhůty, neboť závazné stanovisko je 
obligatorním podkladem pro vydání správního rozhodnutí nebo jiného úkonu správního orgánu, 
který za zákonem stanovených podmínek správní rozhodnutí může nahradit.  
Navrhuje se zakotvení základní zásady vydání závazného stanoviska bezodkladně a současně 
stanovení maximálně 30 denní lhůty pro vydání závazného stanoviska. S ohledem na 
skutečnost, že v řadě případů, může být i vydání závazného stanoviska po věcné stránce 
poměrně složité, stanoví též 60 denní lhůta pro zvlášť složité případy. Současně se zavedením 
výslovné lhůty pro vydání závazného stanoviska se zavádí řešení prostřednictvím fikce vydání 
souhlasného závazného stanoviska pro případ nevydání závazného stanoviska ve stanovené 
lhůtě. Řešení vychází z uplatnění koncentrační zásady, s ohledem na obligatornost závazného 
stanoviska se však doplňuje fikce souhlasného závazného stanoviska.   
Uplatnění fikce souhlasného závazného stanoviska by mělo být v praxi výjimkou, neboť 
závazná stanoviska jsou důležitým podkladem pro řízení, které vedou správní orgány. Také z 
tohoto důvodu je také navrhována 60 denní lhůta pro zvlášť složité případy, která by měla 
umožnit včasné vydání závazného stanoviska i ve složitých případech, zároveň však zbytečně 
časově neprodlouží řízení. Zvolené řešení tak respektuje zásadu hospodárnosti a rychlosti při 
činnosti správních úřadů.  
Řešení lhůty pro závazná stanoviska spolu se zakotvením fikce souhlasného závazného 
stanoviska se navrhuje do obecné úpravy závazných stanovisek ve správním řádu, neboť zájem 
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na včasném vydání závazných stanovisek je obecným zájmem a není tedy důvod zavádět 
odchylné ustanovení jen pro určitý okruh závazných stanovisek. 
K bodu 2 
Navrhuje se změna správního řádu v kombinaci se zrušením příslušných ustanovení stavebního 
zákona, která řeší faktický problém přezkumů závazných stanovisek a prodlužování celého 
povolovacího procesu. Navrhuje se řešení přímou novelou správního řádu tak, aby nedocházelo 
k neodůvodněné odchylce přezkumu závazných stanovisek vydávaných pro účely řízení podle 
stavebního zákona. Toto řešení je z legislativního hlediska výrazně vhodnější, neboť nezavádí 
zcela speciální omezující pravidla přezkumu pouze pro určitý segment závazných stanovisek, 
nýbrž doplňuje obecná pravidla pro přezkum závazných stanovisek stanovením lhůt, a to 
formou přímé nikoli nepřímé novely správního řádu.   
Navrhovaná úprava řeší lhůtu pro přezkum závazného stanoviska v rámci odvolacího řízení. 
Navrhuje se stanovení lhůty odvozené od § 71 odst. 3 správního řádu pro přezkum závazného 
stanoviska v rámci odvolacího řízení správním orgánem nadřízeným správnímu orgánu 
příslušnému k vydání závazného stanoviska. Tento orgán si zpravidla vyžádá stanovisko 
prvoinstančního dotčeného orgánu k odvolání, které směřuje proti obsahu závazného 
stanoviska, a spis prvoinstančního dotčeného orgánu ve věci. Těmito podklady správní orgán, 
který vede odvolací řízení a ani prvoinstanční správní orgán, který vede řízení, nedisponuje. 
K bodu 3 
Stanoví lhůtu pro přezkum závazného stanoviska mimo odvolací řízení – v rámci přezkumného 
řízení. Lhůta pro provedení přezkumného řízení se však neváže na den vydání závazného 
stanoviska, ale až na den právní moci rozhodnutí. Takové omezení nepředstavuje výraznou 
komplikaci zjednání nápravy případné nezákonnosti závazných stanovisek. Závazné stanovisko 
lze přezkoumat kdykoli od vydání závazného stanoviska až do 12 měsíců od vydání rozhodnutí. 
Patnáctiměsíční lhůta byla navržena podle vzoru obecné úpravy zahájení přezkumného řízení 
v  § 97  odst. 2 správního řádu. 
 
K čl. XXIII 
Pro účely přijetí opatření týkající se přípoloží (viz nový § 2i odst. 3) je nezbytné zúžit ochranné 
pásmo infrastruktury elektronických komunikací, a to na 0,5 metru. Změna se týká ochranných 
pásem všech staveb elektronických komunikací, tedy i stávajících staveb elektronických 
komunikací, s výjimkou ochranných pásem vzniklých na základě samostatného rozhodnutí o 
ochranném pásmu dle § 83 zákona č. 183/2006Sb., stavebního zákona. 
 
K čl. XXIV 
K bodu 1 - § 1 odst. 1 
Úprava souvisí se zavedením národního geoportálu územního plánování, jehož součástí bude 
též evidence územně plánovací činnosti. Národní geoportál územního plánování bude 
informačním systémem veřejné správy na úseku územního plánování. 
K bodům 2 a 3 - § 2 odst. 1 písm. g), l) a m) 
Jedná se pouze o legislativně technickou úpravu, která souvisí se zavedením nového nástroje 
územního plánování na úrovni státu, kterým je územní rozvojový plán. Stejně jako politika 
územního rozvoje a územně plánovací dokumentace bude i územní rozvojový plán vymezovat 
plochy definované v § 2 odst. 1 písm. g) stavebního zákona. Obdobná úprava je také v § 2 odst. 
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1 písm. l) a m), které definují pojmy veřejně prospěšná stavba a veřejně prospěšné opatření. 
Oba tyto instituty budou moci být nově vymezeny také územním rozvojovým plánem. 
K bodu 4 - § 2 odst. 1 písm. n) 
Nově jsou definovány závazné republikové nástroje územního plánování, které zahrnují 
politiku územního rozvoje a nově zaváděný územní rozvojový plán. Právě zavedení územního 
rozvojového plánu jako závazného republikového nástroje územního plánování si vyžádalo 
definovat závazné republikové nástroje územního plánování. 
K bodu 5 - § 2 odst. 1 písm. p) 
Nově je definován pojem prostorová data jako data, jejichž nutnou součástí jsou údaje o poloze 
v prostoru vyjádřená zpravidla ve formě souřadnic a topologie. Tato nová definice souvisí se 
zaváděním národního geoportálu územního plánování, kde budou zveřejňovány mj. výstupy 
z územně plánovací činnosti ministerstva, Ministerstva obrany, krajů a obcí. Takto 
zpřístupněná data budou daty prostorovými, tedy data vyjádřená ve třech typech základních 
geometrických útvarů: bodech, liniích a polygonech. Každý z těchto útvarů poté bude opatřen 
doplňujícími údaji o jejich poloze v prostoru a to minimálně ve dvou dimenzích (v rovině, 
obvykle však v prostoru) a také dalšími údaji, které jsou nezbytné pro správnou identifikaci 
těchto útvarů. 
K bodům 6 a 7 - § 2 odst. 2 písm. a) a b) 
Jedná se o legislativně technickou úpravu související se zavedením nového nástroje územního 
plánování na úrovni státu, kterým je územní rozvojový plán. 
K bodům 8 a 9 - § 4 odst. 9 až 11 
Stavební zákon pro vydání jiných úkonů stavebního úřadu [například veřejnoprávní smlouvy 
(§ 78a odst. 2 stavebního zákona); územního souhlasu (§ 96 odst. 3 písm. b) stavebního 
zákona)] předpokládá vydání závazného stanoviska dotčeného orgánu, které je pro správní 
orgán závazné při posuzování podané žádosti. Navrhovaná úprava v § 4 odst. 9 má postavit 
najisto, že se na tato závazná stanoviska přiměřeně použije obecná právní úprava uvedená ve 
správním řádu.  
S ohledem na to, že by mohly vzniknout aplikační potíže v případě lhůt pro provedení 
přezkumného řízení závazných stanovisek uplatněných pro jiné úkony stavebního úřadu, byly 
tyto lhůty stanoveny stavebním zákonem. 
Novelou stavebního zákona provedenou zákonem č. 225/2017 Sb., byla do stavebního zákona 
vložena speciální právní úprava přezkumu závazných stanovisek. Tato právní úprava, která byla 
předmětem pozměňovacího návrhu uplatněného v Poslanecké sněmovně, je obtížně 
aplikovatelná a naprosto nesystémová. Neměla by existovat jiná právní úprava přezkumu 
závazných stanovisek uplatňovaných v řízení podle stavebního zákona a jiná právní úprava 
přezkumu závazných stanovisek v řízeních podle jiných právních předpisů. 
K bodu 10 a 11 - § 7 odst. 1 písm. f) 
Jedná se pouze o legislativně technickou úpravu, která souvisí se zavedením národního 
geoportálu územního plánování, jehož součástí bude evidence územně plánovací činnosti. Tato 
úprava dává krajským úřadům zmocnění vkládat data do národního geoportálu územního 
plánování. 
K bodu 12 - § 11 odst. 1 písm. b) 
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Jedná se o legislativně technickou úpravu související se zavedením nového nástroje územního 
plánování, kterým je územní rozvojový plán. Pořizovatelem tohoto nástroje bude, obdobně jako 
politiky územního rozvoje, ministerstvo. 
K bodu 13 - § 11 odst. 1 písm. c) 
Legislativně technická úprava souvidející se zavedením národního geoportálu územního 
plánování, jehož součástí bude i evidence územně plánovací činnosti.  
K bodu 14 - § 11 odst. 3  
Jedná se o úpravu dosavadního odstavce 3, která umožňuje ministerstvu zřídit organizační 
složku státu k řešení koncepčních otázek teorie a praxe v oborech územního plánování, 
urbanismu a architektury. Touto činností je aktuálně pověřen Ústav územního rozvoje se sídlem 
v Brně. Nově se činnost této organizační složky rozšiřuje také na zpracování návrhu závazných 
republikových nástrojů územního plánování, jejich aktualizací a k tomu potřebných územně 
plánovacích podkladů. 
Jedná se o významné ustanovení ve vztahu k nově zavedenému územnímu rozvojovému plánu. 
Cíle zavedení územního rozvojového plánu jako nástroje územního plánování státu pro 
zrychlení přípravy zejména záměrů dopravní a technické infrastruktury mezinárodního a 
republikového významu nebo těch, které svým významem přesahují území jednoho kraje. Aby 
skutečně došlo k urychlení procesu pořízení tohoto nástroje a jeho následných aktualizací, je 
klíčové, aby stát zřídil projekční kancelář, která by zpracování návrhu mj. tohoto nástroje 
průběžně dle potřeby zajišťovala, přičemž pořizovatelem by bylo ministerstvo. Touto činností 
může ministerstvo pověřit již existující vhodnou organizační složku státu. V daném případě lze 
zvažovat o rozšíření pověření Ústavu územního rozvoje, který je existující organizační složkou 
státu a již v současné době je pověřen zpracováním návrhu politiky územního rozvoje a jejich 
aktualizací.  
Kontinuita v projekční činnosti se jeví jako zcela zásadní a žádoucí a její pozitiva lze deklarovat 
i současnými zkušenosti vybraných měst nebo i krajů. Tím dochází k šetření času i prostředků 
veřejné správy, tedy všech daňových poplatníků, ale také času nezbytného k výběru zhotovitele 
(projektanta) územně rozvojového plánu resp. jeho aktualizace. Další čas je následně ušetřen 
tím, že v případě státní projekční kanceláře odpadá doba, po kterou se projektant seznamuje 
s podklady a dosavadním územním rozvojovým plánem, protože lze důvodně předpokládat, že 
tým odborníků, kteří se návrhům věnují průběžně, má přehled o všech dosavadních změnách, 
které byly v územním rozvojovém plánu, resp. dalších nástrojích, provedeny. 
K bodu 15 - § 19 odst. 2 
Jedná se o legislativně technickou úpravu, kdy dochází k rozšíření úkolú územního plánování 
o posouzení vlivů nového nástroje územního plánování, kterým je územní rozvojový plán, na 
udržitelný rozvoj území. Důvodem nahrazení celého odstavce je písařská chyba v zákoně č. 
225/2017 Sb., kterým byla provedena novela stavebního zákona a souvisejících právních 
předpisů. Touto novelou mělo dojít k zajištění plné kompatibility stavebního zákona s unijním 
právem (směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/42/ES - dále jen „směrnice SEA“) 
přesným převzetím některých stavebním zákonem dosud ne zcela přesně používaných termínů. 
Jedná se konkrétně o  bod č. 41 v části první, článku I zákona č. 225/2017 Sb., který uvádí, že 
„V § 19 odst. 2 větě druhé se slova „evropsky významnou lokalitu nebo ptačí oblast“ nahrazují 
slovy „předmět ochrany a celistvost evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti“.“, přičemž 
uvedená slova se nacházejí ve větě třetí, nikoliv větě druhé. 
Byť lze argumentovat, že se jedná skutečně o písařskou chybu a vůle zákonodárce zde byla 
zcela zřejmá, neboť tato slova se v daném odstavci nachází pouze ve větě třetí (tedy jde o 
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přepjatý formalismus, který je často kritizován také soudy), bylo v zájmu jednoznačného 
výkladu právních předpisů přistoupeno k navržené novelizaci tohoto ustanovení. 
K bodu 16 - § 20a 
Jedná se o upřesnění formy, ve které mají být vyhotovovány územně plánovací dokumentace, 
jejich aktualizace, změny a úplná znění. Ustanovení § 20a bylo do stavebního zákona vloženo 
zákonem č. 225/2017 Sb. a to formou pozměňovacího návrhu uplatněného v Poslanecké 
sněmovně PČR. Byť je toto ustanovení veskrze potřebné, je žádoucí navržené upřesnění ve 
vazbě na vyhotovování uvedených dokumentací, tedy že se jedná o formu vektorovou. Toto 
ustanovení je klíčové také ve vazbě na zaváděný národní geoportál územního plánování. 
Prostorová data do něj bude totiž nezbytné vkládat jednoznačně ve vektorové podobě tak, aby 
tato prostorová data mohla být v geoportálu správně ukládána, analyzována a zobrazována. 
K tomu je nutné, aby byly k datům připojeny příslušné atributy, které tato prostorová data 
popisují a přiřazují jim konkrétní charakteristiku. 
K bodu 17 - § 25 
Jedná se o legislativně technickou úpravu související se zavedením územního rozvojového 
plánu a zavedením závazných republikových nástrojů územního plánování. 
K bodům 18 a 19 – Název Dílu 2 a zavedení Oddílu 1 
Legislativně technická úprava související se zavedení nového závazného republikového 
nástroje územního plánování, kterým je územní rozvojový plán. 
K bodu 20 a 21 - § 31 odst. 2 a odst. 4 
Legislativně technická úprava související se zavedením nového nástroje územního plánování, 
kterým je územní rozvojový plán. 
K bodu 22 - § 32 odst. 1 písm. g) 
Jedná se o úpravu, která souvisí se zavedením nového nástroje územního plánování, kterým je 
územní rozvojový plán. Tento nový nástroj bude svázán s politikou územního rozvoje, přičemž 
politika územního rozvoje nebo její aktualizace stanoví plochy a koridory zejména dopravní a 
technické infrastruktury, které budou předmětem řešení územního rozvojového plánu nebo jeho 
aktualizace. Předmětem řešení se rozumí nejen určení ploch a koridorů, které má územní 
rozvojový plán vymezit, ale také případné určení ploch a koridorů, které mají být z územního 
rozvojového plánu naopak vypuštěny a to s uvedením důvodů, proč tak má být učiněno. 
Stanovení těchto ploch a koridorů bude provedeno v nové kapitole politiky územního rozvoje, 
jejíž obsah je vyjádřen novým písmenem g). 
K bodu 23 - § 35 odst. 6 
Ustanovení, které umožňuje v případě odůvodněné potřeby, aby vláda rozhodla o souběžném 
pořízení územního rozvojového plánu nebo jeho aktualizace a aktualizaci politiky územního 
rozvoje, která je vyvolána územním rozvojovým plánem nebo jeho aktualizací. Jedná se o 
obdobu již dnes umožněného spojeného pořizování regulačního plánu a změny územního plánu 
(§ 70 stavebního zákona) nebo v případě Hlavního města Prahy současného pořizování 
územního plánu nebo jeho změny a aktualizace zásad územního rozvoje. 
Ustanovení odstraní zbytečné prodlevy, kdy aktualizace územního rozvojového plánu nebo i 
nový územní rozvojový plán navrhují vhodnější řešení, než bylo obsaženo v politice územního 
rozvoje, ale vydání muselo být odloženo i o několik let až do doby, kdy nabyla účinnosti 
aktualizace politiky územního rozvoje, ve které bylo vhodnější řešení promítnuto. Novela tento 
nedostatek odstraňuje. 
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Lze předpokládat, že podmínkou pro vydání územního rozvojového plánu nebo jeho 
aktualizace bude schválení aktualizace politiky územního rozvoje. 
K bodu 24 - § 35a až § 35e 
Jedná se o stěžejní ustanovení návrhu novely stavebního zákona, které zavádí nový nástroj 
územního plánování na úrovni státu, územní rozvojový plán. 
Velkým problémem stávající právní úpravy je, že stát nemá reálné možnosti prosazení svých 
zájmů, které jsou v jeho působnosti. Zejména se jedná o záměry veřejné dopravní a technické 
infrastruktury, jakými jsou dálnice, železnice, produktovody apod.).  
Na úrovni státu existuje dokument Politika územního rozvoje ČR, který  řeší v příslušné 
podrobnosti (obvykle schematicky) celé území ČR i ve vazbě na přeshraniční a mezinárodní 
souvislosti. Stavební zákon přímo uvádí, že je závazná taktéž pro rozhodování v území, 
nicméně její obecnost a schematičnost vede spíše k nepřímé závaznosti a stavební zákon nijak 
neřeší, zda by bylo možné umístit záměr pouze na základě politiky územního rozvoje bez 
hierarchicky nižších stupňů dokumentací. 
Právě v této hierarchizaci je však často problém. Politika územního rozvoje (dále také jen 
„PÚR“) je závazná pro pořizování zásad územního rozvoje jednotlivých krajů a dalších nižších 
stupňů územně plánovacích dokumentací. O pořízení zásad územního rozvoje (dále také jen 
„ZÚR“) nebo jejich aktualizace však v samostatné působnosti rozhoduje zastupitelstvo 
příslušného kraje. Jedná se tedy o rozhodnutí samosprávné a současná právní úprava tak 
neumožňuje, aby stát mohl na pořízení aktualizace ZÚR vyvolané aktualizací PÚR jakkoliv 
trvat. Tento neutěšený stav potvrzuje i aktuální situace, kdy Aktualizace č. 1 Politiky územního 
rozvoje ČR byla vládou schválena již v dubnu 2015, dosud však byla promítnuta do ZÚR 
pouhých 3 krajů, přičemž některé kraje avizují, že promítnutí aktuální PÚR do ZÚR lze 
očekávat až na přelomu let 2020 a 2021. Tato situace je dlouhodobě zcela neudržitelná a 
komplikuje umisťování a povolování záměrů významných z pohledu nejen České republiky, 
ale i z pohledu EU (zejména tzv. projekty společného zájmu, PCI). 
Předkládaná novela tedy zavádí realizační nástroj na úrovni státu (územní rozvojový plán, dále 
také jen „ÚRP“), jehož úkolem bude vymezovat plochy a koridory zejména dopravní a 
technické infrastruktury mezinárodního nebo republikového významu nebo které svým 
významem přesahují území jednoho kraje, o kterých tak stanoví politika územního rozvoje. 
Současně s návrhem územního rozvojového plánu se zpracovává vyhodnocení vlivů na 
udržitelný rozvoj území. ÚRP se zpracovává pro celé území republiky a pořizuje jej 
ministerstvo. 
ÚRP vydává vláda a jako forma vydání bylo zvoleno nařízení vlády, které se projednává a 
vydává podle stavebního zákona. Nařízení vlády patří mezi tzv. prováděcí právní předpisy a 
pravomoc vydat nařízení vlády vychází z čl. 78 ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České 
republiky, který uvádí, že „K provedení zákona a v jeho mezích je vláda oprávněna vydávat 
nařízení. Nařízení podepisuje předseda vlády a příslušný člen vlády.“. Obecně se postupy a 
pravidla schvalování a vydávání nařízení vlády řídí především Legislativními pravidly vlády. 
K nařízení vlády, kterým se bude vydávat ÚRP nebo jeho aktualizace, se nebude zpracovávat 
věcný záměr a nebude předkládáno k projednání legislativní radě vlády. Postup jeho pořízení a 
projednání je upraven stavebním zákonem. 
Územní rozvojový plán bude závazný pro pořizování a vydávání zásad územního rozvoje, 
územních plánů, regulačních plánů a pro rozhodování v území. Zejména závaznost pro 
rozhodování v území je velmi významná. Byť politika územního rozvoje je pro rozhodování 
v území taktéž závazná, míra její podrobnosti její závaznost prakticky znemožňuje. ÚRP bude 
obsahovat textovou a grafickou část a dále část zdůvodnění, kde bude popsáno navrhované 
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řešení, důvody, které vedly právě k tomuto konkrétnímu řešení nebo postup pořízení ÚRP. 
Grafická část bude zpracována a vydána v měřítku 1 : 100 000, tedy měřítku, ve kterém jsou 
v současné době vydávány zásady územního rozvoje tak, aby bylo možné na základě tohoto 
nástroje v území reálně rozhodovat. Vybrané stavby a opatření, pro které bude ÚRP vymezovat 
plochy nebo koridory mohou být vymezeny jako veřejně prospěšné stavby nebo veřejně 
prospěšná opatření, pokud tak stanoví vláda ve svém rozhodnutí, kterým bude ÚRP nebo jeho 
aktualizace vydána. 
Územní rozvojový plán pořídí ministerstvo na základě schválení politiky územního rozvoje 
nebo její aktualizace v souladu s § 35 odst. 4 nebo 5, tedy na základě „řádné“ nebo „mimořádné“ 
aktualizace politiky územního rozvoje, přičemž obsah bude stanoven podle § 32 odst. 1 písm 
g). Návrh lze pořídit také na základě postupu podle § 35e odst. 2, tedy v případě, že aktualizace 
ÚRP nevyžaduje aktualizaci politiky územního rozvoje. V takovém případě se zpracuje pouze 
návrh aktualizace ÚRP. 
K návrhu územního rozvojového plánu ministerstvo zajistí zpracování vyhodnocení vlivů na 
udržitelný rozvoj území, jehož součástí je i vyhodnocení vlivů na životní prostředí. Ve 
vyhodnocení vlivů na životní prostředí se popíšou a vyhodnotí zjištěné a předpokládané 
závažné vlivy územního rozvojového plánu na životní prostředí, které lze reálně předpokládat 
při následném umístění záměru obsaženého v územním rozvojovém plánu, a přijatá řešení ještě 
rozumně vedoucí k realizaci záměru, naplňující cíle územního rozvojového plánu. Obdobně 
jako u politiky územního rozvoje a dalších nástrojů územního plánování stanoví požadavky na 
vyhodnocení vlivů na životní prostředí v souladu s uvedenými zásadami Ministerstvo životního 
prostředí. 
Projednání územního rozvojového plánu nebo jeho aktualizace probíhá na základě zpracování 
návrhu. Ministerstvo jako pořizovatel zašle návrh  a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj 
území ministerstvům, jiným ústředním správním úřadům a krajům. Tyto orgány mohou do 60 
dnů od obdržení návrhu uplatnit svá stanoviska, přičemž k později uplatněným stanoviskům se 
nepřihlíží. Současně ministerstvo zveřejní návrh ÚRP a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj 
území způsobem umožňujícím dálkový přístup a oznámí dobu a místo veřejného projednání 
nejméně 30 dnů před jeho konáním. Lze důvodně předpokládat, že jako v případě politiky 
územního rozvoje bude nezbytné konání více veřejných projednání na rozdílných místech. Na 
základě veřejného projednání, na kterém podá pořizovatel ve spolupráci s projektantem 
odborný výklad, mohou obce a veřejnost (kdokoliv) uplatnit do 7 dnů ode dne veřejného 
projednání své připomínky, přičemž se obdobně použije ustanovení § 22 stavebního zákona. 
Platí, že k později uplatněným připomínkám se nepřihlíží. K návrhu ÚRP nebo jeho aktualizace 
se neuplatňují námitky. Obdobně jako u jiných nástrojů i návrh ÚRP nebo jeho aktualizace 
může být konzultován se sousedními státy, jejichž území může být uplatňováním územního 
rozvojového plánu významně ovlivněno. Konzultace nabídne sousedním státům ministerstvo 
ve spolupráci s Ministerstvem zahraničních věcí a Ministerstvem životního prostředí. Pokud 
sousední stát o konzultace projeví zájem, ministerstvo se ve spolupráci s Ministerstvem 
zahraničních věcí a Ministerstvem životního prostředí konzultací účastní. Ministerstvo 
životního prostředí vydá stanovisko k návrhu koncepce podle zákona o posuzování vlivů na 
životní prostředí do 30 dnů od obdržení všech nutných podkladů. Tato lhůta může být 
v závažných a odůvodněných případech prodloužena o dalších 30 dnů a pokud ani v této 
prodloužené lhůtě ministerstvo od Ministerstva životního prostředí stanovisko neobdrží, může 
vláda ÚRP vydat i bez tohoto stanoviska. V případě, že z posouzení vlivů na evropsky 
významnou lokalitu nebo ptačí oblast (lokality NATURA 2000) vyplyne, že ÚRP má 
významný negativní vliv na předmět ochrany nebo celistvost některých prvků soustavy Natura 
2000, postupuje se podle zákona o ochraně přírody a krajiny, tedy Ministerstvo životního 
prostředí uvede ve svém stanovisku kompenzační opatření. Návrh ÚRP může obsahovat 
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varianty řešení. Pokud návrh varianty řešení obsahuje, uplatňují se stanoviska a připomínky ke 
každé variantě samostatně, obdobně jako u dalších nástrojů územního plánování. 
Před předložením návrhu ÚRP vládě k vydání zohlední ministerstvo výsledky projednání, 
vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území, stanoviska a připomínky a případná vyjádření 
sousedních států a návrh na základě těchto skutečností upraví. Pokud návrh obsahoval varianty 
řešení, navrhne ministerstvo výběr nejvhodnější varianty. Ministerstvo dále vypracuje návrh 
vyhodnocení připomínek. Pokud dojde k podstatné úpravě návrhu na základě jeho projednání, 
projedná takto upravený návrh ministerstvo se zástupci ministerstev, jiných ústředních 
správních úřadů a krajů a umožní konání opakovaného veřejného projednání. Při 
vyhodnocování stanovisek a připomínek se nepřihlíží k těm, o nichž bylo rozhodnuto při 
schválení politiky územního rozvoje. 
Vládě ke schválení předkládá návrh ministerstvo. Předkládaný materiál obsahuje upravený 
návrh územního rozvojového plánu, výsledky vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území, 
stanovisko MŽP k vyhodnocení vlivů na životní prostředí se sdělením, jak bylo zohledněno, 
zprávu o projednání návrhu územního rozvojového plánu obsahující vyhodnocení stanovisek 
ministerstev, jiných ústředních správních úřadů a krajů, připomínek obcí a veřejnosti, 
případných vyjádření sousedních států či výsledků konzultací s nimi se zdůvodněním způsobu 
jejich zapracování. Pokud návrh územního rozvojového plánu obsahuje varianty řešení, 
předloží před vydáním územního rozvojového plánu ministerstvo na základě vyhodnocení 
výsledků projednání a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území vládě ke schválení výběr 
nejvhodnější varianty. S ohledem na rozsah řešeného území a měřítko se grafická část 
územního rozvojového plánu zpracovává, projednává a zveřejňuje pouze v digitální podobě. 
Aktualizace ÚRP se provádí na základě aktualizace politiky územního rozvoje v rozsahu podle 
§ 32 odst. 1 písm. g), kde vláda při schválení politiky územního rozvoje stanoví plochy a 
koridory zejména dopravní a technické infrastruktury, které budou předmětem řešení 
aktualizace ÚRP. V případě, že aktualizace ÚRP nevyžaduje aktualizaci PÚR, rozhodně vláda 
o aktualizaci ÚRP mimo režim § 32 odst. 1 písm. g) a o jejím obsahu. Proces návrhu, projednání 
a vydání aktualizace ÚRP je obdobný s procesem návrhu, projednání a vydání ÚRP, avšak 
aktualizace se obdobně jako u ÚPD projednává a vydává pouze v rozsahu měněných částí. Po 
vydání aktualizace ministerstvo zajistí vyhotovení úplného znění územního rozvojového plánu 
po jeho poslední aktualizaci a aktualizaci ÚRP i úplné znění zveřejní způsobem umožňujícím 
dálkový přístup. 
S problematikou zavedení tohoto nástroje pak souvisí i zavedení státní projekční kanceláře, 
která by se systematicky věnovala jak zpracování návrhů PÚR a jejích aktualizací, tak také 
územního rozvojového plánu, tak by zpracovával, aktualizoval a udržoval územně analytické 
podklady České republiky jako souvislou a pravidelně aktualizovanou databázi informací o 
území za celou ČR. Tato kontinuita v projekční činnosti se jeví jako zcela zásadní a žádoucí a 
její pozitiva lze deklarovat i současnými zkušenosti vybraných měst nebo i krajů. Ze zkušeností 
jednoznačně plyne, že pokud existuje projekční kancelář, která se území věnuje kontinuálně a 
dlouhodobě, pracuje s dotčenými subjekty v daném území a shromažďuje a průběžně 
aktualizuje podklady, pak se značným způsobem zjednodušuje nejen vlastní proces přípravy 
dokumentace, ale, což je velmi podstatné, i proces jejího projednání. Tím dochází k šetření času 
i prostředků veřejné správy, tedy všech daňových poplatníků. 
K bodům 25, 27 a 28 - § 36 odst. 3 věta první, § 37 odst. 8 věta první, § 39 odst. 3 § 40 odst. 
1 písm. a), § 41 odst. 2 a 4, § 42b odst. 5 věta první, § 43 odst. 3 věta první, § 50 odst. 7 
věta první, § 53 odst. 4 písm. a), § 54 odst. 2, § 55b odst. 4 věta první, § 68 odst. 4 písm. a) 
a § 96b odst. 3 
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Legislativně technické úpravy související se zavedením nového nástroje územního plánování 
na úrovni státu, kterým je územní rozvojový plán. 
K bodu 26 - § 36 odst. 4 
Uvedené ustanovení řeší vazbu na zásady územního rozvoje, které také vymezují záměry 
mezinárodního a republikového významu obsažené v politice územního rozvoje. Pokud budou 
zásady územního rozvoje přebírat nově tyto záměry z územního rozvojového plánu bez věcné 
změny, jsou tyto záměry v průběhu projednávání součástí odůvodnění zásad územního rozvoje 
nebo jejich aktualizace a následně obsahem úplného znění. Zásady územního rozvoje nebo 
jejich aktualizace mohou záměry vymezené v územním rozvojovém plánu zpřesnit na základě 
nových dostupných podkladů. V takovém případě jsou součástí závazné („výrokové“) části 
zásad územního rozvoje nebo jejich aktualizace. Jiný způsob grafického vyjádření se 
nepovažuje za věcnou změnu, ale pouze za jinou formu vyjádření. 
K bodu 29 - § 42 odst. 6 a § 55b odst. 4 
Legislativně technická úprava spojená se zrušením § 42c. 
K bodu 30 - § 42 odst. 7 
Úprava související se zavedením nového nástroje územního plánování, kterým je územní 
rozvojový plán. 
K bodu 31 - § 42 odst. 10 
Vkládá se nový odstavec, který nahrazuje rušený § 42c. Ten se týká nabytí účinnosti aktualizace 
zásad územního rozvoje poté, co bude doručena jak samotná aktualizace a současně doručeno 
úplné znění zásad územního rozvoje po jejich aktualizaci. § 42c byl do stavebního zákona 
vložen novelou provedenou zákonem č. 225/2017 Sb., avšak vznikají pochybnosti o správném 
legislativním provedení tohoto ustanovení. Účelem tohoto ustanovení je, aby po každé 
aktualizaci zásad územního rozvoje bylo vyhotoveno úplné znění po této aktualizaci tak, aby 
nebyl nikdo uveden v omyl. Úplné znění je nezbytným podkladem pro rozhodování v území a 
také pro další aktualizace zásad. Vložení této povinnosti do § 42c, tedy až za ustanovení § 42a 
a 42b, která se týkají zkráceného postupu pořízení aktualizace ZÚR vyvolává oprávněné 
pochybnosti, zda se úplné znění vypracovává po každé aktualizaci, či pouze po aktualizaci 
pořizované zkráceným postupem. Z textace ustanovení i z důvodové zprávy je zřejmé, že vůle 
zákonodárce byla, aby se úplné znění zpracovávalo po každé aktualizaci. Zpracovávání úplného 
znění pouze po pořízení některých aktualizací by navíc postrádalo jakýkoliv smysl. Aby 
nevznikaly pochyby o aplikaci této povinnosti, bylo přistoupeno k této úpravě. 
K bodu 32 a 33 - § 42b odst. 5 
Novelou stavebního zákona provedou zákonem č. 225/2017 Sb. byl zaveden zkrácený postup 
pořízení aktualizace ZÚR. V rámci něj ministerstvo zasílá krajskému úřadu stanovisko 
k návrhu aktualizace a to do 30 dnů od obdržení nezbytných podkladů. Těmito podklady jsou 
návrh aktualizace zásad územního rozvoje, námitky, připomínky a výsledky konzultací. Při 
přípravě návrhu novely však došlo k opomenutí zahrnutí námitek do podkladů, které musí kraj 
ministerstvu předat k vydání stanoviska. Navržený novelizační bod toto opomenutí napravuje. 
K bodu 34 - § 42c 
Vazba na nově vkládaný odstavec 10 v § 42. Zdůvodnění viz novelizační bod č. 28. 
K bodu 35 a 36 - § 52 odst. 2 a 4 
V odstavci 2 se zrušuje vazba na § 85 odst. 1. Jedná se o uvedení rozsahu osob, které mohou 
uplatnit námitky k územnímu plánu, který obsahuje prvky regulačního plánu. Možnost pořídit 
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takovýto územní plán přinesla novela stavebního zákona provedená zákonem č. 225/2017 Sb. 
Osoby uvedené v § 85 odst. 1 jsou žadatel a obec, na jejímž území je tento územní plán 
pořizován. Je důvodné se domnívat, že tyto osoby nebudou podávat vůči návrhu námitky. 
V odstavci 4 dochází k úpravě v souvislosti se zavedením nového nástroje územního plánování, 
kterým je územní rozvojový plán a současně k doplnění politiky územního rozvoje. Pokud tedy 
pořizovatel obdrží námitky, připomínky a stanoviska ve věcech, o nichž již bylo rozhodnuto při 
pořizování politiky územního rozvoje, územního rozvojového plánu, zásad územního rozvoje 
nebo regulačního plánu vydaného krajem, pak k těmto nebude přihlížet. 
K bodu 37 a 38 - § 54 odst. 5 a 6 
Legislativně technická úprava související se zavedením nového nástroje územního plánování, 
kterým je územní rozvojový plán. Spolu s politikou územního rozvoje se jedná o jeden ze 
závazných republikových nástrojů územního plánování. 
K bodu 39 - § 55 odst. 7 
Vkládá se nový odstavec, který nahrazuje rušený § 55c. Ten se týká nabytí účinnosti změny 
územního plánu poté, co bude doručena samotná změna a současně doručeno úplné znění 
územního plánu po jeho změně. § 55c byl do stavebního zákona vložen novelou provedenou 
zákonem č. 225/2017 Sb., avšak vznikají pochybnosti o správném legislativním provedení 
tohoto ustanovení. Účelem tohoto ustanovení je, aby po každé změně územního plánu bylo 
vyhotoveno úplné znění po této změně tak, aby nebyl nikdo uveden v omyl. Úplné znění je 
nezbytným podkladem pro rozhodování v území a také pro další změny územního plánu. 
Vložení této povinnosti do § 55c, tedy až za ustanovení § 55a a 55b, která se týkají zkráceného 
postupu pořízení změn územního plánu, vyvolává oprávněné pochybnosti, zda se úplné znění 
vypracovává po každé změně, či pouze po změně pořizované zkráceným postupem. Z textace 
ustanovení i z důvodové zprávy je zřejmé, že vůle zákonodárce byla, aby se úplné znění 
zpracovávalo po každé změně. Zpracovávání úplného znění pouze po pořízení některých změn 
by navíc postrádalo jakýkoliv smysl. Aby nevznikaly pochyby o aplikaci této povinnosti, bylo 
přistoupeno k této úpravě. 
K bodu 40 a 41 - § 55b odst. 4 a 7 
Novelou stavebního zákona provedou zákonem č. 225/2017 Sb. byl zaveden zkrácený postup 
pořízení změny územního plánu. V rámci něj krajský úřad zasílá pořizovateli změny územního 
plánu, pořizované zkráceným postupem stanovisko k návrhu změny a to do 30 dnů od obdržení 
nezbytných podkladů. Těmito podklady jsou návrh změny územního plánu, námitky, 
připomínky a výsledky konzultací. Při přípravě návrhu novely však došlo k opomenutí zahrnutí 
námitek do podkladů, které musí pořizovatel krajskému úřadu předat k vydání stanoviska. 
Navržený novelizační bod toto opomenutí napravuje. 
K bodu 42 - § 55c 
Vazba na nově vkládaný odstavec 7 v § 55. Zdůvodnění viz novelizační bod č. 34. 
K bodu 43 až 45 - § 71 odst. 4 a 5 
Legislativně technické úpravy související se zavedením nového nástroje územního plánování, 
kterým je územní rozvojový plán. Spolu s politikou územního rozvoje se jedná o jeden ze 
závazných republikových nástrojů územního plánování. 
Zrušení slov „následně“ v odstavcích 4 a 5 souvisí s obdobnou změnou, která byla provedena 
u zásad územního rozvoje a u územního plánu novelou provedenou zákonem č. 225/2017 Sb. 
Tato úprava tak uvádí do souladu postupy u všech územně plánovacích dokumentací. 
K bodu 46 - § 71 odst. 10 a 11 
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Vkládají se nové odstavce 10 a 11. Odstavec 10 je obdobou odst. 9 v § 42 a odst. 6 v § 55. Tyto 
odstavce byly do stavebního zákona vloženy novelou provedenou zákonem č. 225/2017 Sb. a 
jejich cílem bylo odstranit pochybnosti o správnosti postupu při aktualizaci zásad územního 
rozvoje nebo změně územního plánu, který byl dosud dovozován jen metodicky. Při 
aktualizacích nebo změnách nebudou otevírány problémy, o kterých již bylo rozhodnuto a 
nejsou předmětem aktualizace nebo změny. U regulačních plánů však nebyl tento odstavec 
zařazen, díky čemuž by mohlo i nadále docházet k těmto pochybnostem. Navržená úprava tedy 
uvádí do souladu postupy u všech územně plánovacích dokumentací. 
Odstavec 11 nahrazuje rušený § 75. Ten se týká nabytí účinnosti změny regulačního plánu poté, 
co bude doručena samotná změna a současně doručeno úplné znění regulačního plánu po jeho 
změně. § 75 byl do stavebního zákona vložen novelou provedenou zákonem č. 225/2017 Sb., 
avšak vznikají pochybnosti o správném legislativním provedení tohoto ustanovení. Účelem 
tohoto ustanovení je, aby po každé změně regulačního plánu bylo vyhotoveno úplné znění po 
této změně tak, aby nebyl nikdo uveden v omyl. Úplné znění je nezbytným podkladem pro 
rozhodování v území a také pro další změny regulačního plánu. Vložení této povinnosti do § 
75, tedy až za ustanovení § 72 až 74, která se týkají zkráceného postupu pořízení změn 
regulačního plánu vyvolává oprávněné pochybnosti, zda se úplné znění vypracovává po každé 
změně, či pouze po změně pořizované zkráceným postupem. Z textace ustanovení i z důvodové 
zprávy je zřejmé, že vůle zákonodárce byla, aby se úplné znění zpracovávalo po každé změně. 
Zpracovávání úplného znění pouze po pořízení některých změn by navíc postrádalo jakýkoliv 
smysl. Aby nevznikaly pochyby o aplikaci této povinnosti, bylo přistoupeno k této úpravě. 
K bodu 47 - § 75 
Vazba na nově vkládaný odstavec 11 v § 71. Zdůvodnění viz novelizační bod č. 40. 
K bodu 48 - § 90 odst. 2 
U záměrů, kde není vydáváno závazné stanovisko orgánu územního plánování dle § 96b 
posuzuje záměr z hlediska souladu s územně plánovací dokumentací a cíli a úkoly územního 
plánování stavební úřad. Protože nově zaváděný nástroj územního plánování, kterým je územní 
rozvojový plán, je vydáván v podrobnosti odpovídající podrobnosti zásad územního rozvoje, je 
nezbytné, aby při posuzování záměru byl stavebním úřadem vzat v potaz i tento nástroj. 
K bodu 49 a 50 - § 102 odst. 5 a 6 
Jedná se o úpravu související se zavedením územního rozvojového plánu jako nového nástroje 
územního plánování. Protože územní rozvojový plán bude vydáván v podrobnosti odpovídající 
zásadám územního rozvoje, je zřejmé, že jeho vydáním může dojít k majetkovým újmám i 
vydáním tohoto nástroje. Jediným nástrojem na úrovni státu byla dosud politika územního 
rozvoje, u níž se nedala majetková újma prokázat. Byť politika územního rozvoje mj. vymezuje 
plochy a koridory dopravní a technické infrastruktury mezinárodního a republikového významu 
nebo které svým významem přesahují území jednoho kraje, činí tak pouze schematicky [§ 31 
odst. 1 písm. d)]. 
K bodu 51 - § 159 odst. 1 
Jedná se o jedno z významných ustanovení novely, které má vazbu na zavedení národního 
geoportálu územního plánování. Pokud má být národní geoportál územního plánování skutečně 
naplňován, musí tomu předcházet sjednocení vybraných částí územně plánovacích 
dokumentací, resp. jejich zpracovávání v jednotném standardu. Teprve potom bude možné 
bezproblémové a plynulé naplňování geoportálu výstupy z územně plánovací činnosti. Aby 
tohoto stavu bylo docílenu, ukládá se navrženým ustanovením povinnost projektantovi územně 
plánovací dokumentace zpracovat její vybrané části v jednotném standardu. Ministerstvu se 
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dává zmocnění, aby prováděcím právním předpisem stanovilo náležitosti jednotného standardu 
a také vybrané části územně plánovací dokumentace, které musí být v tomto jednotném 
standardu zpracovány. 
K bodu 52 a 53 - § 161a 
Jedná se o stěžejní ustanovení novely. Novela stavebního zákona přinesla od 1. 1. 2018 
povinnost zveřejňovat způsobem umožňujícím dálkový přístup všechny platné a účinné územně 
plánovací dokumentace a územní studie. Obdobně jsou zveřejňovány i územně analytické 
podklady. 
Problémem stávající úpravy jsou však dvě skutečnosti. První je, že neexistuje jednotné místo, 
kde by investor nebo stavebník mohl najít veškerou dokumentaci pohromadě. Druhou, která na 
první váže, je, že tato dokumentace je zveřejňována pouze ve formátu PDF/A a neumožňuje 
tedy provádět nad výstupy územního plánování v mnoha případech potřebné analýzy. Byť 
novela stavebního zákona v tomto směru učinila krok správným směrem, když byl do ní včleněn 
požadavek na odevzdávání územně plánovací dokumentace, jejich změn a aktualizací, v 
elektronické verzi ve strojově čitelném formátu, stále se jedná o řešení nedostatečné, resp. lze 
jej brát pouze jako první krok 
Cílem úpravy by mělo být zavedení jednotného geoportálu, na kterém budou zobrazeny veškeré 
výstupy územního plánování v České republice v jednotném datovém formátu tak, aby bylo 
umožněno nad těmito daty zpracovávat také geografické úlohy. Tento stav je žádoucí nejen pro 
veřejnou správu a občany, ale i pro investory a developery, kteří se pohybují napříč celou 
Českou republikou. Ti by tak nově na jednom místě: 

• obdrželi přehledné informace o veškerých existujících dokumentech územního 
plánování, které se daného území dotýkají; 

• získali tyto informace v jednotném formátu (z hlediska formálního, nikoliv z hlediska 
věcného řešení ); 

• získali informace o podmínkách, za jakých je záměr v jednotlivých plochách 
realizovatelný a bude tudíž ze strany stavebního úřadu pravděpodobně povolen; 

• mohli provádět jednoduché geografické úlohy, které by jim např. umožnily výběr 
nejvhodnější lokality pro umístění jejich záměru. 

Nový geoportál územního plánování bude nutně spolupracovat s jednotlivými existujícími 
geoportály nejen krajských úřadů, ale také s Informačním systémem katastru nemovitostí, 
Národním geoportálem INSPIRE a dalšími informačními systémy veřejné správy. Z hlediska 
procesního se pak jako logické jeví, že tento geoportál územního plánování zahrne i současnou 
Evidenci územně plánovací činnosti  a umožní zobrazování i dalších výstupů resortu místního 
rozvoje. 
Nezbytné také bude určit správce geoportálu územního plánování. V této souvislosti se 
navrhuje určit jeho správcem Ústav územního rozvoje, jakožto existující organizační složku 
státu. ÚÚR je zřizován přímo MMR, v současné době je pověřen vedením Evidence územně 
plánovací činnosti a má základní vybavení a zkušenosti pro vedení a správu geoportálu a 
geodat. Je proto logické, aby tyto zkušenosti byly zúročeny a využity. 
Vkládání dat do geoportálu bude umožněno ministerstvu, resp. jeho organizační složce (ÚÚR), 
která geoportál povede a krajským úřadům, které do něj budou vkládat výstupy z územně 
plánovací činnosti za svůj správní obvod.  
Aby byly zajištěny výše uvedené funkcionality, bude nezbytné vkládat do geoportálu data 
v jednotném standardu, tedy data v elektronické verzi ve strojově čitelném formátu ve 
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vektorové formě. Za tímto účelem je navrhována úprava § 20a a § 159 odst. 1. Jednotné 
standardy pak ministerstvo zveřejní na geoportálu způsobem umožňujícím dálkový přístup. 
Ve vztahu k Ministerstvu obrany jako jednomu z orgánů územního plánování je zachována 
ochrana utajovaných skutečností podle zvláštních právních předpisů. 
Přístup k datům bude moct ministerstvo omezit nebo odepřít ve jmenovaných případech, tedy 
pokud je to v zájmu veřejné bezpečnosti, zajištění obrany státu nebo ochrany mezinárodních 
vztahů nebo by tím byla porušena ochrana práv třetích osob plynoucích ze zvláštních právních 
předpisů. Přístup k prostorovým datům bude možné dále omezit nebo odepřít z důvodu 
přetěžování technologické infrastruktury národního geoportálu územního plánování nebo 
neodborného využívání nebo zneužívání poskytovaných dat. Bude se jednat o případy, kdy 
např. dojde k nadměrnému stahování dat tzv. roboty, čímž by byla celá infrastruktura 
přetěžována. Odepřít přístup bude možné také těm, u nichž by bylo prokázáno zneužívání dat. 
Ministerstvu se dává zmocnění ke stanovení náležitostí obsahu geoportálu prováděcím právním 
předpisem. 
K bodu 54 a 55 - § 163 odst. 1 a 3 
V odstavci 1 se jedná o legislativně technickou úpravu, která souvisí se zavedením nového 
nástroje územního plánování, kterým je územní rozvojový plán. 
Odstavec 3 specifikuje způsob, jakým se územní plán zveřejňuje. Ministerstvo zveřejní územní 
rozvojový plán, jeho aktualizaci a úplné znění po jeho aktualizaci v digitální formě způsobem 
umožňujícím dálkový přístup. Poskytne jej krajským úřadům v elektronické verzi ve strojově 
čitelném formátu tak, aby mohl být využit pro aktualizaci zásad územního rozvoje. 
K bodu 56 - § 166 odst. 3 
Zavádí se požadavek, aby se územní studie předávaly krajskému úřadu také v elektronické verzi 
ve strojově čitelném formátu. Územní studie je územně plánovacím podkladem. Je tedy 
nezávazným podkladem pro rozhodování v území, avšak v případě, že je zpracována, schválena 
možnost jejího využití a data o ní vložena do evidence územně plánovací činnosti, jedná se o 
podklad tzv. neopominutelný. Stavební úřad při rozhodování musí z řešení obsaženého 
v územní studii vycházet. Od tohoto řešení se lze odchýlit, ale odchýlení musí být řádně 
zdůvodněno. Územní studie jsou často používaným nástrojem územního plánování a pro 
všechny osoby, které do území vstupují jakýmkoliv způsobem, jsou tak velmi významné. Cílem 
je jejich zveřejňování na národním geoportálu územního plánování a pro tento krok je nezbytné, 
aby byly zpracovány v elektronické verzi ve strojově čitelném formátu (podle § 20a) a v tomto 
formátu byly poskytnuty krajskému úřadu. 
K bodu 57 - § 170 odst. 2 
Vládě se svěřuje pravomoc stanovit v územním rozvojovém plánu stavby a opatření, pro které 
územní rozvojový plán vymezuje plochy nebo koridory, jako veřejně prospěšné stavby nebo 
veřejně prospěšná opatření s možností vyvlastnění. Nový odstavec 2 v § 170, který stanovuje 
účely vyvlastnění, tuto skutečnost reflektuje. 
K bodu 58 - § 180 odst. 2 
Vkládá se nový odstavec 2, který určuje nový přestupek, které se dopustí projektant územně 
plánovací dokumentace jako fyzická osoba, pokud nezpracuje územně plánovací dokumentaci 
v rozporu s § 159 odst. 1, tedy nezpracovává ji v jednotném standardu. Za tento přestupek lze 
udělit pokutu do 200 tisíc Kč. Důvodem zavedení tohoto přestupku je nezbytnost zajištění 
zpracování vybraných částí územně plánovací dokumentace v jednotném standardu tak, aby 
mohly být prezentovány na národním geoportálu územního plánování. 
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K bodu 59 - § 180 odst. 5 
Legislativně technická úprava související s vložením nového odstavce 2 do § 180. 
K bodu 60 - § 184 odst. 1 
Jedná se o úpravu, která dává zmocnění také orgánům územního plánování, aby využívaly ze 
základního registru obyvatel jmenované referenční údaje. Dosud toto zmocnění měly pro výkon 
působnosti podle stavebního zákona pouze stavební úřady, přičemž pro působnost orgánů 
územního plánování jsou uvedené referenční údaje při výkonu jejich působnosti nezbytné. 
K bodu 61 - § 193 
Jedná se o legislativně technické úpravy vyvolané změnami a úpravami textu příslušných 
ustanovení zákona. 
K bodu 62 - Příloha k zákonu č. 183/2006 Sb. 
Legislativně technická úprava v názvu přílohy ke stavebnímu zákonu, která souvisí se 
zavedením nového závazného republikového nástroje územního plánování, kterým je územní 
rozvojový plán. 
 
K čl. XXV - přechodná ustanovení 
K bodu 1 
S ohledem na to, že právní úprava uvedená v § 4 odst. 9 až 11 stavebního zákona je obtížně 
aplikovatelná, navrhuje se, aby řízení zahájená podle této právní úpravy byla dokončena podle 
nové právní úpravy, která by měla být dobře aplikovatelná, pokud bude současně provedena 
navrhovaná novelizace správního řádu. 
K bodu 2 a 3 
Body 2 a 3 řeší vznik prvního územního rozvojového plánu. Ministerstvo jako pořizovatel 
územního rozvojového plánu, prověří záměry vymezené zásadami územního rozvoje 
jednotlivých krajů, které jsou obsažené v politice územního rozvoje a současně se jedná o 
veřejně prospěšné stavby nebo veřejně prospěšná opatření. Ministerstvo prověřuje, zda jsou 
záměry již nepřezkoumatelné podle § 174 správního řádu a § 101b soudního řádu správního a 
dále zkoumá jejich aktuálnost, tedy zda nebyly již stavby nebo opatření, pro které byl záměr 
v zásadách územního rozvoje vymezen, již realizován. Záměry, vyhovující těmto kriteriím 
převezme bez věcné změny do prvního územního rozvojového plánu, který vznikne zkreslením 
těchto záměrů, a tento návrh předloží vládě k rozhodnutí. Zásadou je, že nesmí dojít k věcné 
úpravě záměru, přičemž změna způsobu grafického vyjádření oproti dosavadnímu vyjádření 
v příslušných zásadách územního rozvoje nemůže být považována za věcnou změnu, nýbrž 
toliko změnu formální. Takto připravený návrh nepodléhá procesu projednání, který je obsazem 
§ 35a až 35d, tedy ministerstvo neprojednává návrh s ostatními ministerstvy, jinými ústředními 
správními úřady a kraji a nevypracovává se ani vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území, 
neboť tyto záměry již byly podrobně posouzeny v rámci procesu pořizování zásad územního 
rozvoje. Opětovné posuzování těchto záměrů by odporovalo zásadám dobré správy a šetření 
veřejných prostředků, neboť opětovné posouzení těchto záměrů by z podstaty věci nemohlo 
přinést již žádné nové skutečnosti. Převzetím těchto záměrů do územního rozvojového plánu 
zůstávají tyto záměry i nadále nepřezkoumatelné jak podle správního řádu, tak podle soudního 
řádu správního a to proto, že nedošlo k jejich věcné úpravě, ale pouze k formálnímu převzetí.  
K bodu 4 
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S ohledem na skutečnost, že vydání prováděcích právních předpisů k § 159 odst. 1 (jednotný 
standard vybraných částí územně plánovací dokumentace) a § 161a odst. 9 (národní geoportál 
územního plánování) vyžaduje podrobnou analýzu současného stavu a přípravu dalších 
podkladů jakož i širší veřejnou shodu, stanovuje se požadavek na vydání těchto prováděcích 
předpisů do 3 let od nabytí účinnosti tohoto zákona. 
 
K čl. XXVI 
K bodu 1 
Návrh zjednodušuje pravidla doručování návrhu na uzavření smlouvy ze strany vyvlastnitele 
vůči vyvlastňovanému a to pouze pro případy, kdy vyvlastnitel doručuje vyvlastňovanému do 
ciziny.   Ve většině případů je pro vyvlastňovaného prakticky nemožné prokázat účinné 
doručení vyvlastňovanému vzhledem k tomu, že mnohost zahraničních doručovacích služeb, 
právní i neprávní pravidla jejich fungování často neposkytují službu prokazování doručení. 
Návrh žádným způsobem nepředstavuje krácení práv vyvlastněného, jelikož upravuje pravidla 
soukromoprávního doručování mezi dvěma fyzickými osobami nikoli pravidla doručování 
veřejnoprávní povahy, kdy soukromému subjektu doručuje orgán veřejné moci. Jde tedy toliko 
o doručení návrhu smlouvy, jehož účelem je pokusit se získat požadovaná práva dohodou obou 
subjektů. V případě, že se vyvlastnitel nachází v zahraničí a není možné jej běžným způsobem 
zastihnout, měl by být zahájen proces vyvlastnění, ve kterém již bude doručování úkolem 
orgánu veřejné moci, který disponuje širokou škálou zákonných možností jak vyvlastňovaného 
v cizině zastihnout a zjistit jeho pobyt (např. součinnost orgánů veřejné moci zahraničního 
státu). Jelikož vyvlastnitel uvedená zákonná procesní oprávnění nemá, není možné po něm 
spravedlivě požadovat, aby naplnil přísná pravidla doručování. Nemožnost prokázat doručení 
nesmí být důvodem zdržování realizace činností ve veřejném zájmu. 
K bodu 2 
Návrh souvisí s návrhem změny § 20, který stanovuje vyvlastňovanému lhůtu k předložení 
znaleckého posudku zajištěného vyvlastňovaným. Návrh chrání práva vyvlastňovaného, když 
požaduje, aby vyvlastnitel již v návrhu smlouvy informoval vyvlastňovaného o jeho právu 
zajistit svůj vlastní znalecký posudek, podle kterého bude stanovena náhrada za vyvlastnění. 
Tato informační povinnost poskytuje vyvlastňovanému dostatečně dlouhý čas na to, aby 
v případě zahájení řízení o vyvlastnění zajistil vypracování vlastního posudku v případě, pokud 
bude požadovat, aby na jeho základě byla stanovena náhrada za vyvlastnění. 
K bodu 3 
Návrh nemění dosavadní pravidlo, které stanoví, že náhrada za vyvlastnění se prioritně stanoví 
na základě znaleckého posudku vyhotoveného na žádost vyvlastňovaného. Pro urychlení 
vyvlastňovacího řízení se však navrhuje, aby takový posudek musel vyvlastňovaný předložit ve 
lhůtě do 15 dní ode dne, kdy mu bylo doručeno uvědomění o zahájení řízení. Pokud tak neučiní, 
stanoví se náhrada na základě znaleckého posudku vyvlastnitele. Navrhovanou úpravou 
nedochází k omezení práv vyvlastňovaného, jelikož již v návrhu smlouvy zasílané mu 
vyvlastnitelem je vyvlastňovaný výslovně informován o svém právu předložit svůj znalecký 
posudek ve lhůtě 15 dnů ode dne, kdy mu bylo doručeno uvědomění o zahájení řízení o 
vyvlastnění. V praxi pak po odeslání návrhu smlouvy komunikace s vyvlastnitelem probíhá 
ještě několik dalších měsíců a vyvlastňovaný tak má dostatek časového prostoru k tomu, aby si 
zpracování oponentního posudku zajistil včas. V praxi je zpracování znaleckého posudku 
vyvlastňovaným žádoucím i pro samotné dohadovací jednání s vyvlastnitelem ještě dříve než 
je řízení zahájeno. 
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Návrh přitom nebrání ani jedné ze stran činit námitky proti znaleckému posudku, na základě 
kterého má být podle zákona stanovena náhrada za vyvlastnění. V praxi mohou nastat 
nežádoucí situace, kdy by měla být náhrada stanovena podle posudku, který trpí zjevnými 
vadami, není vyloučeno, aby si v takových případech mohl vyvlastňovací úřad zajistit 
zpracování vlastního znaleckého posudku. Bude pak postupovat v souladu s § 56 správního 
řádu, který není nijak dotčen. 
K bodu 4 
Pro urychlení řízení o vyvlastnění je žádoucí, aby byly v zákoně o vyvlastnění jednoznačně 
stanoveny lhůty pro některé procesní postupy. To ze své povahy přispívá k zamezení případné 
nečinnosti správního orgánu a vyvlastniteli umožňuje efektivně využívat správních prostředků 
pro ochranu před nečinností správního orgánu. 
Pro konání ústního jednání, tedy zásadního kroku řízení o vyvlastnění, není v dosavadním znění 
stanovena žádná procesní lhůta. Lhůta uvedená ve stávajícím znění v odstavci 1 není stanovena 
pro konání ústního jednání samotného, ale  týká se informační povinnosti, kdy o konání ústního 
jednání musí být jeho účastníci informováni nejpozději 30 dnů před jeho konáním. Tato 
konstrukce ovšem nevyhovuje záměru na jednoznačné stanovení procesních lhůt. Navrhuje se 
proto stanovit lhůtu, která jednoznačně vymezí, kdy se má ústní jednání přesně konat. Navrhuje 
se lhůta 60 dní od odeslání uvědomění o zahájení vyvlastňovacího řízení, která je dostatečná 
pro zajištění konání ústního jednání, a to i v případě, kdy by měla být náhrada stanovena na 
základě znaleckého posudku zadaného vyvlastňovacím úřadem v průběhu řízení. 
Lhůtu pro informování o termínu konání ústního jednání se navrhuje zkrátit na 15 dní, což 
odpovídá standardní délce obdobných informačních lhůt. 
K bodu 5 
Stanovuje se 30 denní lhůta pro vydání rozhodnutí o vyvlastnění, která je navázána na konání 
ústního jednání. Po ústním jednání má již vyvlastňovací úřad k dispozici všechny nezbytné 
podklady pro rozhodnutí a lhůtu 30 dní tedy může využít na vlastní správní uvážení a přípravu 
rozhodnutí. Lze ji proto považovat za dostatečnou a obecně akceptovatelnou. Současná úprava, 
která nestanovuje žádnou lhůtu, nevytváří na vyvlastňovací úřad dostatečný tlak a motivaci, 
aby rozhodoval bezodkladně. Naopak výslovné stanovení lhůt přispěje k pozitivní motivaci 
vydávat rozhodnutí v přiměřených a realistických lhůtách. 
 
K čl. XXVII 
Jedná se o standardní přechodné ustanovení. 
 
K čl. XXIX 
S ohledem na poměrně značnou rozsáhlost novely a výrazné koncepční změny se navrhuje 
odpovídající délka legisvakance. 
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