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SHRNUTÍ ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY RIA 

1. Základní identifikační údaje 

Název návrhu: Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 416/2009 Sb., o povolování staveb dopravní, vodní 
a energetické infrastruktury (dále jen „liniový zákon“) 

Zpracovatel / zástupce předkladatele:  

Ministerstvo dopravy  

Předpokládaný termín nabytí účinnosti, v případě 
dělené účinnosti rozveďte 

6 kalendářních měsíců od přijetí zákona 

Implementace práva EU: Ano 

Nařízení EU č. 347/2013 

Směrnice INSPIRE 

2. Cíl návrhu zákona  

Cílem novely zákona o povolování staveb dopravní, vodní a energetické infrastruktury (dále jen „liniový zákon“) 
je zachovat základní rámec pravidel pro povolování infrastrukturních staveb obsažený dosud v zákoně č. 416/2009 Sb., 
o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury, ve znění pozdějších předpisů a doplnit jej o nové 
mechanismy umožňující dosáhnout potřebného zjednodušení, zrychlení a zefektivnění výstavby a souvisejících 
správních procesů zejm. v oblasti povolování liniových dopravních staveb při současném zajištění férovosti těchto 
procesů, respektování práv dotčené veřejnosti a dodržení všech požadavků vyplývajících z práva EU.   

Hlavním cílem je umožnění představení alternativního postupu ke klasickému postupu získání příslušných 
povolení (územní řízení + stavební řízení) a tím výrazně urychlit tento proces. Současná úprava Stavebního zákona již 
umožňuje sloučit tato obě zmíněná řízení, nicméně z dlouhodobého hlediska není bohužel investorskými organizacemi 
rezortu dopravy využívána z důvodu vyžadované stále přílišně podrobné dokumentace k tomuto řízení. Investorovi 
reálně hrozí vynakládání nemalých prostředků na pořízení dokumentace, aniž by měl investor záruku, že tyto 
prostředky účelně vynaložil.  Možnost využití postupu dle obecného stavebního práva zůstává, tento bod si klade za 
cíl představit alternativní možný postup s cílem zmírnit výši  vynaložených finančních prostředků na zajištění 
dokumentace ve fázi, kdy investor nemá prozatím záruku, zda stavba bude či nebude pravomocně povolena. 

Další navrhovanou úpravou je zjednodušení v oblasti povolovacích procesů v režimu zákona o ochraně přírody a 
krajiny ve vazbě na již provedené posouzení vlivů na životní prostředí podle zákona o posuzování vlivů na životní 
prostředí. 

Další 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 ke snížení nákladů vznikajících 
v rámci procesu přípravy staveb dopravní infrastruktury. 

Dalším dílčím cílem novelizace je nastavení jasných pravidel pro proces rušení železničních přejezdů. Konkrétním 
cílem je poté minimalizace rizika střetu drážních a silničních vozidel na přejezdech jejich zrušením při splnění výše 
uvedených předpokladů. Splněním tohoto cíle bude naplněn obecný cíl, spočívající ve zvýšení bezpečnosti silničního 
a drážního provozu. Alternativou je zde ponechání stávající úpravy řízení, která je však značně neefektivní, jak vyplývá 
z přiložené analýzy. 

Dalším konkrétním cílem je zefektivnění procesu s ohledem na stavby dopravní infrastruktury a hospodárnost 
procesu s tím, že návrh přinese úsporu finančních prostředků, jelikož odpadne nutnost zpracovávání znaleckých 
posudků a nebude docházet k oddalování realizace staveb dopravní infrastruktury, přičemž operativním cílem je 
urychlení majetkoprávní přípravy staveb. 

Mezi další cíle úpravy patří zkrácení délky správního a soudního řízení v souvislosti s dotčenými povolovacími a 
dalšími procesy; snížení počtu napadených závazných stanovisek. Specifickým cílem navrhovaného řešení je omezit 
možnost podávání blanketních či zcela obecně odůvodněných odvolání směřujících proti obsahu závazného stanoviska 
vydaného pro účely rozhodnutí vydaného v řízení podle § 1 zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, 
vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací, ve znění pozdějších předpisů v rámci 
odvolacího řízení, v nichž nejsou vymezené konkrétní skutkové a právní námitky, které účastník řízení proti obsahu 
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závazného stanoviska vznáší a současně omezit rozsah přezkumu těchto závazných stanovisek v rámci odvolacího 
řízení právě námitkami uvedenými v odvolání účastníka řízení. 

Dalším dílčím cílem právní úpravy je dát státu do ruky nástroj, kterým může reálně zajistit, zejména u vybraných 
záměrů dopravní a technické infrastruktury, závazné územní vymezení, na které bude navazovat řízení před stavebním 
úřadem, který se bude moci opřít o toto závazné vymezení.  

Jedním z dalších cílů je dát státu do ruky nástroj, kterým může reálně zajistit jednotné zveřejňování výstupů 
z územně plánovací činnosti a v zastoupení obcí a krajů předávat vybrané informace (data) do EU v souladu se směrnicí 
INSPIRE. Navržené řešení by mělo umožňovat poskytovat informace z územního plánování do jiných informačních 
systémů, které budou poskytovat například výpisy z katastru nemovitostí nebo budou sloužit pro výpočet daně 
z nemovitostí. 

Mezi cíle úpravy v oblasti energetické infrastruktury patří přispět k urychlení a zjednodušení povolovacích procesů 
energetických staveb a upřesnění právní úpravy související s jejich povolováním. Z hlediska aplikace zákona o 
urychlení je třeba dosáhnout stavu, kdy budou urychlující a zjednodušující postupy aplikovány nejen na co nejširší 
okruh staveb energetické infrastruktury, ale rovněž i na stavby, které s nimi souvisejí, ať jsou to například vyvolané 
přeložky technické infrastruktury či např. úpravy meliorací. Pro jednoznačné pobídnutí dotčených orgánů k včasnému 
vydávání závazných stanovisek, je třeba stanovit, e závazné stanovisko je třeba vydat do uplynutí konkrétní lhůty, jinak 
k němu nebude přihlíženo a jeho absence nebude mít žádné právní následky. Úpravou § 2c a 2d a jejich sjednocením 
bude docíleno zpřehlednění a jednoznačné aplikace těchto ustanovení, zároveň bude společné jednání, jehož cílem je 
projednat mezi orgány státní správy rozdíly ve stanoviscích, prováděno jen tehdy, pokud to je nutné k zajištění vydání 
závazných stanovisek nebo k jejich koordinaci, pokud jsou protichůdná. Pro stavby energetické infrastruktury je třeba 
zajistit možnost využití mezitímního rozhodnutí a urychlit tak výstavbu s tím, že pro stavby přenosu elektřiny a 
přepravy plynu uvedené v příloze zákona by bylo upuštěno od možnosti podat odvolání, pro ostatní stavby by byl tento 
řádný opravný prostředek zachován. Stanovením konkrétních termínů v zákoně o vyvlastnění lze předpokládat 
zrychlení procesu vyvlastnění při zachování efektivní míry práv vyvlastňovaného. Umožnit vyvlastnit práva 
k pozemkům nebo stavbám rovněž pro související stavby a rovněž pro výrobny elektrické energie nad 100 MW výkonu 
umožňující poskytovat podpůrné služby pro zajištění provozu elektrizační soustavy. 

Mezí dílčí cíle v oblasti elektronických komunikací pak patří cíl zavést do právního řádu pojem stavby přípolože 
pro sítě elektronických komunikací, a tím urychlit a zefektivnit jejich výstavbu v ČR. Stavby přípolože by neměly 
podléhat povinnosti mít 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. 

3. Agregované dopady návrhu zákona 

3.1 Dopady na státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty: Ano  

Návrh má pozitivní dopady na státní rozpočet. Jednak dojde k úspoře finančních prostředků z důvodů eliminace 
možností pro oddálení realizace staveb dopravní infrastruktury v důsledku urychlení přípravy staveb, jednak i náklady 
řadu úkonů budou nižší v důsledku navrhovaných úprav, neboť navrhované postupy směřují k efektivnějšímu a 
jednoduššímu postupu při přípravě a povolování staveb. 

Případné zvýšené náklady na činnost některých orgánů státní správy a státních institucí a organizací by měly být 
kompenzovány úsporami veřejných rozpočtů, které souvisí se snížením prodlení výstavby velkých infrastrukturních 
staveb.      

3.2 Dopady na mezinárodní konkurenceschopnost ČR: Ano 

Navrhovaná opatření mají potenciálně pozitivní dopad v urychlení výstavby páteřní dopravní a energetické 
infrastruktury.  

Navrhovaná právní úprava přispěje také k urychlení procesů výstavby zařízení přenosové soustavy 
v elektroenergetice a přepravní soustavy v plynárenství, čímž posílí postavení České republiky jako významné tranzitní 
země pro uvedené komodity ve středoevropském prostoru. Urychlení výstavby současně založí kompetitivní výhodu 
státu vůči jiným státům středoevropského prostoru co se týče strategického plánování tranzitních tras.  

Nová právní úprava přinese subjektům budujícím sítě elektronických komunikací možnost rychleji a snadněji 
budovat tyto sítě, což přispěje k rychlejší digitalizaci České republiky. Přijetí této právní úpravy by rovněž přispělo k 
dosažení digitalizace veřejného sektoru, což by kromě snížení nákladů na veřejnou správu a zvýšení účinnosti služeb 
poskytovaných občanům přineslo digitální pákový efekt pro všechna odvětví hospodářství a tedy posílení mezinárodní 
konkurenceschopnosti. 

3.3 Dopady na podnikatelské prostředí: Ano 
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Urychlením procesu přípravy a následně procesu možné výstavby dopravní infrastruktury dojde k pozitivním 
dopadům na uživatele této infrastruktury, tedy i podnikatele. 

Navrhované úpravy umožní rychlejší realizaci energetických staveb, umožní posílení energetických sítí a přispějí 
k hospodářskému rozvoji (napojení průmyslových areálů na nezbytné zdroje energie, apod.). Realizace síťových staveb 
rovněž přispěje k posílení stability energetických sítí a působí proti vzniku nedostatku energií (odolnost vůči vzniku 
blackoutu, posílení možné diferenciace zdrojů plynu apod.). 

Návrhem předpokládá snížení administrativní zátěže pro podniky budující infrastrukturu elektronických 
komunikací, což ve svém důsledku bude znamenat snížení nákladů na budování sítí elektronických komunikacích. 
Rychlejší a levnější budování sítí elektronických komunikací umožní rychlejší připojení i menších měst a vesnic a 
umožní využívání stabilního vysokorychlostního internetu podnikatelům, kteří podnikají mimo velká města (tj. na 
vesnicích a v menších sídlech). 

3.4 Dopady na územní samosprávné celky (obce, kraje): Ano 

U územně samosprávných celků, zejména u obcí, dojde v důsledku snížení počtu správních řízení ke snížení 
administrativní zátěže spojené jak s přenesenou působností výkonu státní správy na úseku územního řízení, tak i 
ke snížení počtu vyjádření v rámci samostatné působnosti, kdy se samosprávné celky vyjadřují v rámci územního řízení 
jako účastníci řízení. Zároveň se sníží počty zásahů do veřejných pozemních komunikací v daných obcích a s tím 
související počty uzavírek těchto komunikací. 

Železniční přejezdy 
Dopady na obce mohou nastat tehdy, patří-li do jejich vlastnictví pozemní komunikace, na níž se nachází přejezd, 

o jehož zrušení se jedná. 

3.5 Sociální dopady: Ano  

 V souvislosti s navrhovanou úpravou lze očekávat určitý pozitivní dopad na sociální prostředí v důsledku 
zvýšení kvality dopravní infrastruktury. Vybudování kvalitnější a modernější dopravní infrastruktury by totiž mělo 
vést ke zvýšení bezpečnosti provozu a zrychlení přepravy, a tím i k postupnému zvyšování míry pracovní mobility 
obyvatelstva, tedy potenciálně nepřímý pozitivní dopad ve zvýšení mobility obyvatelstva a zkrácení dojezdové 
vzdálenosti urychlením výstavby páteřní dopravní a energetické infrastruktury zkrácením přezkumných a odvolacích 
řízení, které jsou vedené za účelem povolení výstavby této infrastruktury. 

Rychlejší a levnější budování sítí elektronických komunikací umožní rychlejší připojení i menších měst a vesnic 
a umožní využívání stabilního vysokorychlostního internetu mimoměstskému obyvatelstvu (tj. na vesnicích a 
v menších sídlech), čímž dojde k vyrovnání hendikepu, který řada menších obcí či vesnic oproti městům má. Zavedení 
vysokorychlostního internetu přispěje k možnosti moderních forem práce (například prostřednictvím vzdáleného 
připojení) a tím na jedné straně možnosti zachování pracovní a podnikatelské příležitosti v menších sídlech a 
zároveň k možnému rozvoji vesnic a menších měst. 

3.6 Dopady na spotřebitele:  

Urychlením výstavby dopravní infrastruktury dojde k pozitivním dopadům pro spotřebitele, tedy konečné 
uživatele této infrastruktury. 

Navržená právní úprava přinese snížené náklady pro podnikatele poskytující služby elektronických komunikací, 
kteří mohou nabídnout kvalitativně lepší služby (rychlost, stabilita připojení atp.) za stejné či nižší ceny než 
poskytovalo stávající připojení. Jednodušší a levnější budování sítí elektronických komunikací přinese větší 
konkurenci poskytovatelů služeb, která vede ke zlepšení služeb pro zákazníky. 

3.7 Dopady na životní prostředí: Ano  

Navrhovaná úprava není spojena s přímými dopady na životní prostředí. Očekávané zefektivnění a zkvalitnění 
povolovacích procesů garantující rovněž detailní posouzení povolovaných záměrů z hlediska jejich vlivů na životní 
prostředí by nicméně mělo přispět k zachování vysokého standardu ochrany životního prostředí a povolování liniových 
dopravních staveb v takové podobě, která bude z hlediska životního prostředí co nejméně zatěžující. Očekávají se také 
možné pozitivní dopady na životní prostředí v důsledku urychlení výstavby dopravní infrastruktury v parametrech, 
které budou respektovat požadavky snižování dopadů dopravy na životní prostředí a odstraňování problematických 
míst. 

3.8 Dopady ve vztahu k zákazu diskriminace a ve vztahu k rovnosti žen a mužů: Ne 

3.9 Dopady na výkon státní statistické služby: Ne 
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3.10 Korupční rizika: Ne 

S návrhem nejsou spojena žádné nová korupční rizika. Návrh může mít naopak pozitivní dopad na existující 
korupční rizika. Navrhovaná právní úprava předpokládá zjednodušení a zkvalitnění povolovacích procesů pro liniové 
dopravní stavby, čímž může dojít ke snížení korupčních rizik. Tím, že se snižují počty správních řízení, tak se snižují 
i počty příležitostí, kdy ke korupčnímu jednání může dojít. 

3.11 Dopady na bezpečnost nebo obranu státu: Ano 

S navrhovanou úpravou mohou být spojeny nepřímé pozitivní dopady na bezpečnost nebo obranu státu související 
zejména s rozvojem dostatečně kapacitní dopravní (silniční i železniční) infrastruktury umožňující rychlejší přesun 
osob a materiálu po celém území ČR. 
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 DŮVOD PŘEDLOŽENÍ A CÍLE 

1.1. Název 
Hodnocení dopadů regulace k novele zákona č. 416/2009 Sb., o povolování staveb dopravní, vodní 

a energetické infrastruktury. dále jen „liniový zákon“). 

1.2. Definice problému 
Několikaletá existence a aplikace zákona o povolování staveb dopravní, vodní a energetické infrastruktury 

(dále jen „liniový zákon“) č. 416/2009 Sb., ve znění pozdějších úprav, dosud nevedla k žádoucímu urychlování 
výstavby předmětných infrastruktur v předpokládaném rozsahu. Dosavadní praxe při aplikaci tohoto zákona a 
dalších součástí právního řádu ČR umožnila identifikovat řadu dále v tomto dokumentu uvedených 
problematických bodů stávající právní úpravy, jejichž vhodnou úpravou by v příslušných fázích přípravy a 
výstavby předmětných infrastruktur mělo dojít k eliminaci časových bariér při výstavbě infrastruktury. 

Výčet problematických oblastí, které jsou součástí předkládané novely zákona: 

- Vícestupňové povolovací, rozhodovací a odvolací procesy při schvalování liniových dopravních staveb, 
které jsou provázeny vícečetnou možností odvolání, soudních přezkumů a tím způsobenou možnou 
časovou exspirací povinných dokumentů či již vydaných povolení, konkrétně: 

o Potřeba vícestupňových povolovacích procesů ve stejné věci 

o Přechodná ustanovení pro stavby, které již mají územní rozhodnutí 

o Proces EIA a související povolovací procesy v oblasti životního prostředí 

o Majetkoprávní příprava - problematika výkupů pozemků a stanovení cen za tyto pozemky 

- Další dílčí oblasti  

o Problematické procesy při rušení železničních přejezdů, které se vyznačují vysokou 
nehodovostí, 

o Problematické majetkoprávní vztahy při vypořádání majetkoprávní přípravy ve vztahu 
k majetku státu a organizacím, které s ním hospodaří, 

o Podávání blanketních či zcela obecně odůvodněných odvolání směřujících proti obsahu 
závazného stanoviska vydaného pro účely rozhodnutí vydaného v řízení podle § 1 zákona č. 
416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury 
elektronických komunikací, ve znění pozdějších předpisů v rámci odvolacího řízení, v nichž 
nejsou vymezené konkrétní skutkové a právní námitky, které účastník řízení proti obsahu 
závazného stanoviska vznáší, 

o Zpoplatnění podání, 

o Problematika územně-schvalovacích procesů, 

o Speciální právní úprava přezkumu závazných stanovisek dotčených orgánů, 

o Problematika definice souvisejících staveb v definici energetické infrastruktury v liniovém 
zákoně, 

o Neexistence možnosti rychle, efektivně a legálně položit infrastrukturu elektronických 
komunikací do výkopu při realizaci jiné stavby dopravní a energetické infrastruktury 
(přípolože). 

1.2.1. Problematika povolovacích procesů 

1.2.1.1. Více povolení u liniových dopravních staveb 

Navržená úprava řeší urychlení procesu povolování staveb dopravní infrastruktury a to především v oblasti 
veřejnoprávního projednání. 

Současná právní úprava stavebního zákona již částečně řeší problémy, které vznikaly v minulosti z důvodu 
dvoustupňového správního řízení a rizika z toho vyplývající (dvě odvolání a dva soudní přezkumy) a to zavedením 
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společného územního a stavebního řízení v §§ 94j až 94p (popř.§§ 94q až 94y) stavebního zákona.  Investoři 
využití této možnosti podrobili kritice, jelikož rozsah dokumentace pro takové řízení je obsahově i finančně 
náročný a v rámci projednávání s dotčenými orgány bývá podroben opakované revizi, přičemž podrobnosti 
v dokumentaci uvedené nemají vliv na veřejnoprávní projednání s účastníky řízení. Rozsah dokumentace uvedený 
v přílohách č. 10 a 11 vyhlášky č.499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, velice podrobný a investory odrazuje od 
použití postupu podle §§ 94j až 94p (popř.§§ 94q až 94y) stavebního zákona, a to především z důvodu 
opakovaného dopracovávání společné dokumentace o další požadavky vyplývajících ze závazných stanovisek 
dotčených orgánů a tím prodlužování procesu projednání záměru. 

Návrh tohoto řešení vyplývá ze situace, kdy 10 měsíců od účinnosti novely stavebního zákona využil největší 
investor dopravní infrastruktury v republice (ŘSD ČR) možnost společného územního a stavebního řízení pouze 
ve dvou případech a to na stavbách minimálního rozsahu.  

Problém se týká především investorů velkých dopravních staveb (ŘSD ČR a SŽDC), ale současně i 
jednotlivých krajů, jako vlastníků  silnic II. a III. třídy. V omezeném rozsahu se problém dotýká i obcí a to v rámci 
výstavby nových místních komunikací.  

1.2.1.2. Proces EIA a související povolovací procesy v oblasti životního prostředí 

V rámci přípravy staveb dochází k duplicitě prověřování/posuzování vlivů na životní prostředí (ŽP), zejména 
na instituty ochrany přírody definované a chráněné dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny 
(ZOPK). 

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 ZOPK. 
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 - OOP) a vydávají k nim samostatné souhlasy a povolení (stanoviska, závazná stanoviska 
a rozhodnutí) s tím, že tyto dokumenty velmi často 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 souhlas 
nevydat. Typicky se to týká § 4 (ÚSES, VKP), § 12 Krajinný ráz, ale i ostatních institutů ochrany přírody. 

Výše popsaný stav byl navíc umocněn novelou č. 225/2017 Sb. stavebního zákona, která se dotkla také ZOPK, 
kdy je zcela nově formulován § 67 ZOPK a je explicitně v ZOPK vyžadováno, aby u záměrů, které mohou mít 
významné vlivy na instituty ochrany přírody, definované v částech 2, 3 a 5 ZOPK, bylo provedeno Hodnocení 
podle § 67 ZOPK 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 (ZOPK), přestože již dříve tato praxe fungovala. 

Důsledky problému – neúměrné prodlužování procesu přípravy. Škodí to státu a aktuální stav nahrává 
účastníkům jednotlivých řízení v možnostech i nedůvodných obstrukcí. 

 

1.2.1.3. Majetkoprávní příprava 

Vyhotovení znaleckých posudků pro jednotlivé pozemky a stavby při výkupech těchto pozemků je 
administrativně náročné. V případě, že by oprávněný investor stavby dopravní infrastruktury mohl nechat 
vyhotovit globální znalecký posudek pro celé vykupované území nebo pro některou část tohoto území, který by 
byl platný např. po dobu 5 let (případně po dobu výstavby), došlo by k usnadnění a zjednodušení procesů s výkupy 
nemovitostí pro veřejně prospěšné stavby dopravní infrastruktury.  

Uvedené opatření by snížilo možnost spekulací s cenami pozemků a usnadnilo by jejich výkupy pro veřejně 
prospěšné stavby dopravní infrastruktury. Vlastník pozemku by měl i nadále výhodu osmi násobku ceny obvyklé. 
V případě, že by i poté považoval cenu za nesprávnou, měl by stále možnost revize ceny v rámci vyvlastňovacího 
řízení. Z tohoto důvodu se úprava doby platnosti posudku jeví jako výhodná i ve vztahu k vlastníkům pozemku. 
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Znalci mnohdy nejsou proškoleni, proto ve většině případů platí zásada, co znalec, to jiný názor“, což ve svém 
důsledku vede k tomu, že se ceny určené na základě znaleckého posudku pro tentýž pozemek či stavbu liší v řádech 
i desítek tisíc korun.  

Jedná se o opakující se problém, který bude trvat do té doby, dokud bude platit stávající právní úprava. 

ŘSD ČR má celostátní působnost a tento problém se projevuje především při majetkoprávní přípravě staveb. 
Tento problém má dva dopady – prodloužení doby přípravy staveb dopravní infrastruktury a zatížení státního 
rozpočtu. 

 

1.2.2. Další dílčí oblasti 

1.2.2.1. Bezpečnost  železničních přejezdů 

Přejezd je z hlediska bezpečnosti provozu jak na železničních drahách, tak na pozemních komunikacích 
zařízení nežádoucí, neboť v sobě pojmově zahrnuje riziko až fatálního střetu drážního vozidla s osobami nebo 
vozidly užívajícími pozemní komunikaci. Zabezpečení přejezdu, resp. technická a technologická úroveň tohoto 
zabezpečení může riziko zmíněného střetu jen snížit, nikoli však eliminovat. Nenulové riziko střetu je tak 
inherentní vlastností přejezdu.  

Ilustrační údaje o počtu přejezdů na tratích SŽDC k 31. 12. 2017:  

- celkový počet přejezdů: 7870.  

- většina přejezdů – téměř celé tři čtvrtiny – je umístěna na místních (1766) a účelových komunikacích 
(3901) 

- na 1 km železniční trati (ve správě Správy železniční dopravní cesty, státní organizace) připadá 
v průměru bezmála 1 přejezd (= 0,89 přejezdu na 1 km tratě; pro srovnání na Slovensku je to pouze 
0,64 přejezdu na 1 km tratě) 

Nutnost posílit bezpečnost železničních přejezdů názorně ilustruje statistika nehodovosti za měsíce leden až 
říjen v letech 2014–2017. V průměru došlo ke 137 střetům na železničních přejezdech a usmrceno při nich bylo 
33 osob – účastníků silničního provozu.  

Je proto žádoucí rušit přejezdy, které byly v minulosti zřízeny pouze pro hospodářsky snazší, nikoli však 
nezbytné obhospodařování pozemků nebo pro snazší, nikoli však nezbytný přístup na pozemky, zejména za 
situace, existuje-li vhodná náhradní trasa.  

Základním omezujícím právním limitem při návrhu na zrušení přejezdu je skutečnost, že zrušením přejezdu 
nesmí být znemožněn jediný přístup k pozemkům, které jsou dostupné pouze z komunikace, na níž se dotčený 
přejezd nachází.  

Na základě dosavadní projekční a stavební praxe při rekonstrukcích drah od roku 1920 až dosud lze 
konstatovat, že náhradní trasa (měřená po komunikaci) nezbytná pro využití přejezdu použitelného pro tytéž 
komunikační potřeby, pro které byl používán přejezd navržený ke zrušení, by neměla v závislosti na místních 
podmínkách přesáhnout 10 km. 

Majoritní provozovatel dráhy v České republice (Správa železniční dopravní cesty, státní organizace) 
průběžně pokračuje v trendu zvyšování stupně zabezpečení přejezdů především u těch přejezdů, kde není jiné 
vhodné řešení k dosažení předepsaných rozhledových poměrů.  

Probíhá také testování a implementace nových technologií ke zvýšení bezpečnosti na železničních přejezdech 
(např. detektory překážek s vazbou na jízdu vlaku; ve spolupráci se správci pozemních komunikací probíhá 
testování tzv. světelné závory umístěné přímo do vozovky, jako dalšího prvku vizuálního varování účastníka 
silničního provozu).  

Pokud má dojít ke snížení nehodovosti na železničních přejezdech, je nezbytné redukovat jejich počet. V 
případě pozemních komunikací I.-III. třídy se jedná zpravidla o formu výstavby nadjezdů či podjezdů – takové 
investiční počiny probíhají.  

K zásadnější redukci počtu přejezdů je však třeba přistoupit především v případě místních a zejména 
účelových komunikací, tj. všude tam, kde existuje možnost překonat železniční trať prostřednictvím vhodného 
sousedního přejezdu (přejezdů) tak, aby tzv. náhradní trasa nepřekročila určité délkové limitní parametry a aby 
přejezd na náhradní trase měl minimálně stejné nebo lepší technické parametry ve srovnání s přejezdem, který má 
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nahradit. Je zřejmé, že možné přínosy z případného vybudování nadjezdu nebo podjezdu u těchto typů přejezdů 
nevyváží náklady příslušné investiční akce, ani by takové řešení často nebylo účelné.   

 

1.2.2.2. Problematika obstrukčního jednání z řad účastníků řízení v procesu přípravy 
staveb 

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 takto v odvolání zpravidla pouze uvedou, že současně s odvoláním proti 
samotnému správnímu rozhodnutí také napadají všechny závazná stanoviska, která jsou podkladem napadeného 
rozhodnutí. S ohledem na absenci jakýchkoli konkrétních námitek směřujících vůči nezákonnosti nebo 
nesprávnosti konkrétních závazných stanovisek je zřejmé, že taková odvolání jsou šikanózní a jejich primárním 
cílem je vyvolání průtahů při povolování klíčových infrastrukturních staveb. Na tuto situaci přitom nereaguje ani 
zákon č. 225/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, který v § 4 odst. 9 až 11 omezil rozsah přezkumu 
závazných stanovisek, avšak problematiky blanketních odvolání se nedotkl. Jedná se o opakující se problém. 

1.2.2.3. Fikce souhlasu 

Novelou stavebního zákona provedenou zákonem č. 225/2017 Sb., byla zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, vložena speciální právní úprava 
přezkumu závazných stanovisek (§ 4 odst. 9 – 11 stavebního zákona). Tato právní úprava 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.  

1.2.2.4. Problematika územního plánování 

U projektů společného zájmu (nařízení EU č. 347/2013) je stanovena lhůta 3,5 roku pro jejich umístění a 
povolení. Do této lhůty se započítává i případná aktualizace politiky územního rozvoje (dále jen „PÚR“), která 
není opatřením obecné povahy a vymezuje záměry v území schématický, ale i aktualizace zásad územního rozvoje 
(dále jen „ZÚR“), které dnes závazně vymezují plochu nebo koridor pro stanovený záměr. ZÚR v rámci 
vymezování záměrů provedou koordinaci jednotlivých záměrů v území a ve většině případů posoudí synergické a 
kumulativní vlivy všech vymezených záměrů v území. Právní úprava sice umožňuje vydávat územní rozhodnutí 
na základě PÚR, ale v praxi se tento postup nepoužívá s ohledem na to, že v daném případě není obvykle v moci 
stavebního úřadu vypořádat připomínky a námitky uplatněné v územním řízení, které brojí zejména proti navržené 
trase (například námitky „proč není možné vest daný záměr za kopcem“). Praxe se ustálila na tom, že stavební 
úřady umisťují záměr až na základě závazně vymezeného koridoru v ZÚR. S ohledem na to, že zastupitelstvo kraje 
rozhoduje o pořízení aktualizace a o vydání ZÚR v samostatné působnosti, má stát velice omezené možnosti 
ovlivnit rychlost procesu pořizování a vydávání ZÚR.  

Po aktualizaci PÚR v roce 2015 se ukázalo, že tato aktualizace PÚR se do ZÚR v některých krajích „propíše“ 
až po pěti letech. Zasahovat do kompetencí zastupitelstva kraje v oblasti ZÚR není vhodné, protože by to mohlo 
působit aplikační potíže (například sdílená možnost aktualizace ZÚR) a mohlo by to být ústavně nekonformní 
(zasahování do výkonu samostatné působnosti krajů). V této souvislosti je třeba také připomenout, že kraj, který 
v ZÚR záměr územně vymezí, nese za toto vymezení plnou zodpovědnost včetně nákladů spojených s případným 
soudním přezkumem nebo náklady spojené s náhradou prokázané újmy spojené s vymezením plochy nebo 
koridoru pro záměr.  

Problém, kdy zastupitelstvo kraje rozhoduje o zahájení procesu aktualizace ZÚR a o jejím obsahu je trvalý. 
Proces aktualizace ZÚR je obvykle spojen s výběrem projektanta (včetně formalit spojených s uzavřením 
smlouvy), který nezřídka trvá i 6 měsíců. 

1.2.2.5. Národní geoportál územního plánování 

Podle současné právní úpravy krajský úřad zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup vydané zásady 
územního rozvoje, jejich aktualizaci a úplné znění zásad územního rozvoje po jejich aktualizaci spolu s usnesením 
zastupitelstva kraje. Obdobnou povinnost ukládá stavební zákon pořizovateli územního plánu, regulačního plánu 
a územní studie. Zároveň stavební zákon ukládá Ministerstvu pro místní rozvoj (dále jen „MMR“) vést evidenci 
územně plánovací činnosti. V rámci této evidence, kterou pro MMR na základě stavebního zákona vede Ústav 
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územního rozvoje (organizační složka státu), se také zveřejňuje adresa, na které je konkrétní územně plánovací 
dokumentace zveřejněna. Tato adresa se v evidenci územně plánovací činnosti dále neaktualizuje. S ohledem na 
to, že kraje i obce mění své internetové stránky je obvyklé, že internetová adresa uváděná v evidenci územně 
plánovací činnosti je po určité době neaktuální.  

MMR připravuje standardizaci některých částí územně plánovací dokumentace a zveřejňování dat z územně 
plánovací dokumentace ve strojově čitelném vektorovém formátu, který bude umožňovat komukoliv nad 
zveřejňovanými daty z územně plánovací činnosti vytvářet různé analýzy a aplikace.   

Již dnes existuje v zákoně č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve znění pozdějších 
předpisů, kterým byla transponována směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/2ES, o zřízení infrastruktury 
pro prostorové informace v Evropském společenství (INSPIRE), povinnost zveřejňovat prostorová data pro účely 
činností, které mohou mít vliv na životní prostředí.  Jedním z témat jmenovaných v rámci směrnice INSPIRE je 
využití území, které zahrnuje údaje o plánovaném využití území vycházející z výstupů územně plánovací činnosti. 
Česká republika má povinnost zajistiti dostupnost těchto dat v harmonizované podobě do 31. 12. 2021. Je nezbytné 
zajistit efektivní vynakládání prostředků při plnění požadavků směrnice INSPIRE na národní, regionální i lokální 
úrovni tak, aby vznikla národní infrastruktura prostorových informací jako součást infrastruktury evropské. 

Bez další elektronizace výstupů z územně plánovací činnosti nelze očekávat zvýšenou přidanou hodnotu. Tato 
elektronizace je v souladu s programovým prohlášením vlády.  

Stávající právní úprava neukládá povinnost nikomu centrálně ve standardizované kvalitě zveřejňovat výsledky 
územně plánovací činnosti. S ohledem na to, že výkon přenesené působnosti se má podle Ústavy vykonávat na 
základě zákona a zákonem stanoveným způsobem, je absence právní úpravy, která by umožňovala dlouhodobé a 
systematické zveřejňování výstupů z územně plánovací činnosti v jednotném formátu schopné komunikovat 
například se základními registry (například RÚIAN), závažným nedostatkem. 

Řešení tohoto problému bude posouvat naší republiku blíže ke státům EU, které jsou v elektronizaci veřejné 
správy dále. Řešení tohoto problému nebude škodit nikomu a lze očekávat, že zvýší konkurenceschopnost ČR a 
že bude prospěšné i široké veřejnosti, která bude mít informace z územně plánovací činnosti celé ČR na jednom 
místě ve standardizované podobě.  

Lze předpokládat, že sjednocením způsobu zveřejňování výstupů z územně plánovací činnosti ubude obtížně 
kvantifikovatelná zátěž krajských úřadů a úřadů obcí s rozšířenou působnosti, ale i ostatních obecních úřadů, které 
vykonávají územně plánovací činnost.   

1.2.2.6. Oblast energetické infrastruktury 

Zákonem č. 169/2018 Sb. došlo k doplnění zákona č. 416/2009 Sb. o řadu ustanovení obsahující oprávnění, 
která jsou aplikovatelná pouze realizaci staveb dopravní infrastruktury. Jelikož neexistují rozumné argumenty pro 
to, aby stejná oprávnění nebyla aplikovatelná i pro neméně důležité stavby energetické infrastruktury, je nezbytné, 
aby došlo k rozšíření použitelnosti těchto ustanovení i na stavby energetické infrastruktury.  

Stávající úprava v § 2 odst. 7 sice pro řízení podle tohoto zákona reaguje na skutečnost, že dotčené orgány 
nevydávají svá závazná stanoviska ve lhůtách stanovených zvláštními právními předpisy nebo alespoň v lhůtách 
dle správního řádu. Nicméně aplikace tohoto ustanovení vyvolává mnohé otázky, na které může dát jednoznačnou 
odpověď až soud. Např. úprava předjímá, že pokud nebude závazné stanovisko vydáno ani do 60 dnů od vyzvání 
správním úřadem, pak platí, že rozhodnutí není podmíněno tímto závazným stanoviskem. Už však neřeší, že ve 
smyslu stavebního zákona nelze podat žádost o vydání rozhodnutí bez doložení závazných stanovisek, resp. jejich 
absence je důvodem k přerušení řízení a vyzvání žadatele k jejich doložení, nicméně dle navržené úpravy je nebude 
dokládat stavebník, ale správní úřad. Druhým aspektem je např. skutečnost, že závazná stanoviska nejsou 
vydávána jen do řízení podle § 1, ale podle § 1 jsou vydávány i jiné akty, které nejsou řízením (např. souhlasy), 
pro něž je třeba rovněž zajistit závazná stanoviska, na ně se však úprava nevztahuje. 

Jak vyplynulo z praktické aplikace § 2c a 2d, není vždy potřeba realizovat společné jednání stavebního úřadu 
s dotčenými orgány, nicméně ze stávajícího ustanovení není jednoznačné, že se nemusí konat v případě, že jsou 
všechna závazná stanoviska zajištěna a není mezi nimi rozpor. Je proto potřeba jednoznačně stanovit, že 
v takovýchto bezkonfliktních případech není třeba společné jednání konat. Zároveň spolu s úpravou podle § 2 odst. 
7 došlo ke konfliktu poměrně odlišných úprav řešících nevydání závazného stanoviska. Posledním souvisejícím 
aspektem je obsahová podobnost ustanovení § 2c a 2d a nadbytečnost jejich vymezení v dvou oddělených 
ustanoveních. 

V současnosti neplatí pro energetickou infrastrukturu právo vstupu tak, jak je upraveno v § 2f, byť rovněž 
povolování energetické infrastruktury trpí podobnými problémy jako dopravní stavby.  Dochází tak k případům, 
kdy je pro potřeby přípravy stavby energetické infrastruktury potřeba provést měření a průzkumné práce, kdy 
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vstup na pozemky, který je pro jejich realizaci nezbytný, není jinými předpisy řešen. V případech, kdy se 
s vlastníkem nelze dohodnout, se pak velmi složitě připravuje technické řešení nebo se hledá řešení jiné (existuje-
li), které však dopadne na jiného vlastníka. Zároveň je však potřebné aplikaci tohoto ustanovení vymezit vůči 
jiným úpravám v jiných právních předpisech (např. zákon o zeměměřictví či zákon o geologických pracích) a 
umožnit stavebníkovi zvolit a použít nejvhodnější řešení. 

Pro specifické stavby dopravní infrastruktury uvedené v příloze k zákonu lze využít institutu mezitímního 
rozhodnutí. Tento sice vyplývá ze znění správního řádu, avšak zákon o urychlení upravuje jeho postup na institut 
vyvlastnění. Například v rámci vyvlastňování je i u energetických staveb nejsložitější částí řízení stanovení výše 
náhrady, kdy jsou návrhy znaleckých posudků různé u vyvlastnitele i vyvlastňovaného a vyvlastňovacímu úřadu 
pak velmi dlouho trvá zajištění vlastního znaleckého posudku a následně provedení správního uvážení a stanovení 
konečné výše náhrady. Rovněž pro stavby přenosu elektřiny a přepravy plynu, které tvoří páteřní síť energetických 
soustav, je nezbytné jejich uvedení v příloze zákona tak, aby v případě, že jsou splněny podmínky pro vyvlastnění, 
nebylo třeba čekat na výsledek řízení o náhradách a mohlo být vydáno mezitímní rozhodnutí, na jehož základě by 
bylo možné začít stavbu realizovat. I u ostatních staveb energetické infrastruktury je třeba zajištění obdobného 
mechanismu tak, aby se urychlila možnost výstavby a uvádění staveb do provozu. Z hlediska všech výzev 
decentralizace energetiky je robustní přenosová, přepravní a distribuční soustava nezbytným základem. 

Při stávající aplikaci zákona o vyvlastnění je často naráženo na skutečnost, že v zákoně nejsou stanoveny 
žádné konkrétní termíny, které by motivovaly vyvlastňovací úřad vést řízení o vyvlastnění efektivně, bez 
nedůvodného prodlení. Rovněž některé procesní kroky, např. možnost předložení znaleckého posudku 
vyvlastňovaným, nejsou jednoznačně časově vymezené a způsobují pak nečinnost vyvlastňovacího úřadu. 
S použitím posudků souvisí i dostatečná nevyužitelnost posudku zpracovaného vyvlastnitelem, když tento posudek 
je nezbytný pouze pro návrh smlouvy pro vyvlastňovaného, v řízení a stanovení náhrady za vyvlastnění pak pouze 
tehdy, pokud s jeho využitím dal vyvlastňovaný výslovný souhlas. Souhlas vyvlastňovaného je však udělen 
výjimečně a povinnost zpracování tohoto odborného podkladu uložená vyvlastniteli postrádá většího významu. 
Vyvlastňovaní často vyslovení souhlasu využívají k časovým obstrukcím řízení. Byť se rovněž na vyvlastnění 
uplatní správní řád a obecná povinnost vydat rozhodnutí do 30 resp. 60 dní, neumožňuje stávající úprava těchto 
lhůt dosáhnout a dochází tak k demotivaci vyvlastňovacího úřadu a k nedodržování lhůt. Důvodem prodlužování 
doby vyvlastňovacího řízení jsou i stávající pravidla regulující doručování mezi vyvlastnitelem a vyvlastňovaným, 
která neberou v úvahu situace, kdy je doručováno do ciziny a kdy v takových případech je často nemožné účinné 
doručené prokázat. 

Obdobně jako je navrhováno upravit dopad zákona o urychlení rovněž na stavby související s výstavbou 
energetické infrastruktury, je rovněž potřebné umožnit pro zřizování staveb omezení nebo odejmutí práva k 
pozemkům pro realizaci souvisejících staveb, pro které v současné době nelze práva vyvlastnit, což mnohdy 
prodlužuje a prodražuje realizaci těchto energetických staveb. Zároveň je potřeba uvést, že v rámci analytické 
činnosti Stálého výboru pro jadernou energetiku bylo identifikováno riziko, že se nepodaří pro realizaci jaderných 
zařízení získat výkupem všechna nezbytná práva k pozemkům, a byl proto vládou stanoven úkol umožnit pro tyto 
potřeby získat práva vyvlastněním.  

Stavební zákon ani po své velké novele z roku 2017 dostatečným způsobem nezohledňuje specifika liniových 
staveb. Je proto třeba, aby tyto specifické stavby mohly využívat odlišných pravidel, která odpovídají jejich povaze 
a která umožní povolit jejich realizaci v časově akceptovatelném rozsahu a současném respektování veřejných i 
soukromých zájmů. Pokud jde např. o jeden z procesů uvádění staveb do užívání, kterým je kolaudační řízení, 
nelze u liniových staveb očekávat účastenství každého vlastníka pozemku, na kterých se taková stavba nachází. 

Navržené úpravy směřují ke zrychlení výstavby energetické infrastruktury. Výše uvedené problémy, na něž 
navrhovaná úprava nabízí řešení, se z podstaty mohou týkat všech staveb energetické infrastruktury, které splní 
definici § 1 zákona o urychlení výstavby. Některé úpravy však mají širší dopad a týkají se všech staveb 
vymezených zákonem o urychlení výstavby (úpravy v zákoně o vyvlastnění, úpravy vydávání závazného 
stanoviska). Z hlediska energetických staveb umožňuje urychlení výstavby rychlejší uvádění staveb do provozu a 
přispívá k posílení energetických sítí jednotlivých provozovatelů, umožňuje reagovat na požadavky českého 
průmyslu a domácností v oblasti zásobování energiemi, zajišťuje též zvýšení spolehlivosti dodávek koncovým 
spotřebitelům.   

Pozitivní dopad úpravy tak směřuje do práv investorů energetické infrastruktury s cílem usnadnit zejména 
přípravu a povolování staveb energetické infrastruktury. Z hlediska dopadu do administrativního výkonu státní 
správy lze u některých navrhovaných úprav předpokládat neutrální dopad (rozšíření definice energetické 
infrastruktury o související stavby, vstup na pozemky dle § 2f), dále pozitivní dopad v podobě usnadnění výkonu 
státní správy (úpravy řízení o umístění a společného povolení pro energetické stavby), zatímco některé další úpravy 
představují dopad na správní úřady zejména v podobě zvýšeného tlaku na rychlejší vydávání správních aktů 
(úpravy zákona o vyvlastnění, lhůty pro vydání závazného stanoviska).  
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Ve vztahu k veřejnosti mohou být dopady různorodé. Za pozitivní lze považovat důsledky, které s sebou 
přináší samotná realizace energetické infrastruktury (spolehlivost a dostupnost dodávek energie), neutrální dopady 
na veřejnost lze v zákoně o urychlení spatřovat zejména v aspektech souvisejících s výkonem státní správy 
(rozšíření definice energetické infrastruktury o související stavby, úpravy řízení o umístění a společného povolení 
pro energetické stavby). Dopad na veřejnost lze předpokládat u postupů, které se týkají vyvlastňování. Ty lze 
spatřovat v několika důsledcích. Jsou jimi např. úpravy v zákoně o vyvlastnění, ty ve většině směřují k 
administrativním postupům vyvlastňovacího úřadu (definování lhůt, ve kterých má vyvlastňovací úřad činit 
některé kroky či rozhodovat), tyto však nezasahují do samotného vyvlastňovacího procesu a nemají tak vliv na 
práva veřejnosti/vyvlastňovaných. Druhou rovinu představují úpravy v zákoně o vyvlastnění, které zasahují do 
samotného postupu vyvlastnění, tyto úpravy (lhůta na předložení posudku ze strany vyvlastňovaného) však 
nadměrně neoslabují práva vyvlastňovaného, protože v případě lhůty se vyvlastňovaný tuto skutečnost dozví již 
na počátku jeho komunikace s vyvlastnitelem (60 dní před případným zahájením řízení nebo v řízení o umístění 
stavby). Vyvlastňovaný má tak dostatečný čas k zajištění svého znaleckého posudku. Dopad do vlastnických práv 
veřejnosti lze předpokládat u úpravy vyvlastňovacích titulů v energetickém zákoně. V případě rozšíření možnosti 
uplatnění institutu mezitímního rozhodnutí i na stavby energetické infrastruktury (ať již prostřednictvím 
rozšířením přílohy nebo prostřednictvím specifické úpravy mezitímního rozhodnutí u ostatní energetické 
infrastruktury) nedochází k zásahu do práv vyvlastňovaných. Mezitímní rozhodnutí může být vydáno až tehdy 
pokud jsou splněny zákonné předpoklady pro odejmutí či omezení práv vlastníka (rozsah předpokladů a správních 
úvah zůstává zachován se standardním správním procesem vyvlastnění), změnou je, že tak lze učinit ještě dříve, 
než vyvlastňovací úřad rozhodne o výši náhrady. To umožní vykonávat práva z vyvlastnění dříve, avšak 
ponechává vyvlastňovanému minimálně soudní prostředky ke zpochybnění rozhodnutí vyvlastňovacího úřadu.   

Případná absence navržených úprav sice nevyvolává přímá rizika, nicméně nadále by byly zákony fixovány 
postupy, které se v praxi projevily jako problematické, komplikované a které vedou k prodlužování přípravy a 
povolování staveb s přímým dopadem na jejich realizaci. Navrhované změny představují naplnění cílů novelizace 
zákona o urychlení. Řešení některých problematických aspektů lze nepochybně očekávat zásadní rekodifikací 
stavebního práva, nicméně alespoň k dílčímu urychlení výstavby je třeba přistoupit daleko dříve než v roce 2023, 
kdy je předpokládána účinnost rekodifikace.      

 

1.2.2.7. Oblast elektronických komunikací 

Digitální ekonomika, která je založena na moderních on-line službách a rychlém připojení k internetu, má 
svými inovacemi, rychlostí a přeshraničním dosahem potenciál posunout integraci vnitřního trhu České republiky 
na novou úroveň. Vysoce kvalitní digitální infrastruktura je základem prakticky všech odvětví moderní 
a inovativní ekonomiky a má strategický význam pro sociální a územní soudržnost.  

Usnesením ze dne 5. října 2016 č. 885 schválila vláda Národní program rozvoje sítí nové generace, ve kterém 
je jednak definován strategický přístup České republiky při výstavbě sítí nové generace a rovněž prostřednictvím 
cíleně směřované podpory realizován vliv státu na rozvoj budování těchto sítí při současném dodržování zásady 
technologické neutrality. Za tímto účelem dne 10. května 2017 schválila vláda České republiky Akční plán k 
provedení nedotačních opatření pro podporu plánování a výstavby sítí elektronických komunikací. 

Cílem Akčního plánu je vymezení okruhu existujících překážek a zvýšených finančních nároků, které 
negativně působí při plánování a výstavbě sítí elektronických komunikací, a dále existujících finančních bariér 
ovlivňujících provozování těchto sítí. Současně jsou v Akčním plánu vytyčena opatření pro postupnou eliminaci 
uvedených negativních jevů obsahující nezbytné gesce a časové horizonty. 

V rámci procesu plánování a výstavby veřejných sítí elektronických komunikací nové generace, které jsou 
plnohodnotným a svébytným druhem technické infrastruktury budované ve veřejném zájmu, však naráží investoři, 
stavebníci i projektanti 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. 

Panuje všeobecná shoda na tom, že stavební práce představují dominantní část celkových nákladů na zavádění 
sítí elektronických komunikací, bez ohledu na použitou technologii, přičemž u některých technologií se tento podíl 
odhaduje až na 80 %.  V rámci těchto nákladů jsou zahrnuty i náklady spojené se správními řízeními, které dosahují 
u menších staveb až 50% celkových nákladů určených na výstavbu sítí.  S ohledem na tuto skutečnost změna 
zákona rozšiřuje okruh vybraných staveb sítí elektronických komunikací, u nichž nebude vyžadováno příslušné 
správní rozhodnutí dle stavebního zákona, čímž dojde i k urychlení výstavby staveb elektronických komunikací.  

V rámci koordinaci stavebních prací neexistuje rychlá a legální cesta jak umožnit přípolož sítí elektronických 
komunikacích k jiné stavbě technické, či dopravní infrastruktuře. Za současné právní úpravy lze přípolož před 
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realizací stavby dopravní, či technické infrastruktury aplikovat jedině prostřednictvím změny územního 
rozhodnutí pro stavbu dopravní či technické infrastruktury. To však znamená zpoždění v realizaci stavebních 
činností v řádu 6 až 8 měsíců. Takovéto časové prodlení brání k uzavírání jakýchkoliv dohod o koordinaci 
stavebních pracích a tím i k nemožnosti realizovat přípolože veřejných komunikačních sítí.  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.  

 

1.3. Popis existujícího právního stavu v dané oblasti 
Právní úprava povolovacích procesů pro stavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury je obsažena 

především v následujících právních předpisech: 

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

- Zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury, ve znění 
pozdějších předpisů („liniový zákon“) 

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

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

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

- Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších 
předpisů 

- Zákon 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  

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

- Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů    

- Zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů 

- Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění 
pozdějších předpisů  

- Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů 

- Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů 

- Zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých 
zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů  

- Zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů 
(zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů  

- Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů 

- Zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví, ve znění pozdějších předpisů 

- Zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších 
předpisů  

- Zákon č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, ve znění pozdějších předpisů 

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

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

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

- Zákon č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů 
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- Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů 

- Vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a 
stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů 

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

1.3.1. Problematika povolovacích procesů 

1.3.1.1. Více povolení u liniových dopravních staveb 

Současná právní úprava stavebního zákona již částečně řeší problémy, které vznikaly v minulosti z důvodu 
dvoustupňového správního řízení a rizika z toho vyplývající (dvě odvolání a dva soudní přezkumy) a to zavedením 
společného územního a stavebního řízení v §§ 94j až 94p (popř.§§ 94q až 94y) stavebního zákona.  Investoři 
využití této možnosti podrobili kritice, jelikož rozsah dokumentace pro takové řízení je obsahově i finančně 
náročný a v rámci projednávání s dotčenými orgány bývá podroben opakované revizi, přičemž podrobnosti 
v dokumentaci uvedené nemají vliv na veřejnoprávní projednání s účastníky řízení. Rozsah dokumentace uvedený 
v přílohách č. 10 a 11 vyhlášky č.499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, velice podrobný a investory odrazuje od 
použití postupu podle §§ 94j až 94p (popř.§§ 94q až 94y) stavebního zákona, a to především z důvodu 
opakovaného dopracovávání společné dokumentace o další požadavky vyplývajících ze závazných stanovisek 
dotčených orgánů a tím prodlužování procesu projednání záměru. 

 

1.3.1.2. Proces EIA a související povolovací procesy v oblasti životního prostředí 

V rámci přípravy staveb dochází k duplicitě prověřování/posuzování vlivů na životní prostředí (ŽP), zejména 
na instituty ochrany přírody definované a chráněné dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny 
(ZOPK). 

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 ZOPK. 
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 - OOP) a vydávají k nim samostatné souhlasy a povolení (stanoviska, závazná stanoviska 
a rozhodnutí) s tím, že tyto dokumenty velmi často 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 souhlas 
nevydat. Typicky se to týká § 4 (ÚSES, VKP), § 12 Krajinný ráz, ale i ostatních institutů ochrany přírody. 

Výše popsaný stav byl navíc umocněn novelou č. 225/2017 Sb. stavebního zákona, která se dotkla také ZOPK, 
kdy je zcela nově formulován § 67 ZOPK a je explicitně v ZOPK vyžadováno, aby u záměrů, které mohou mít 
významné vlivy na instituty ochrany přírody, definované v částech 2, 3 a 5 ZOPK, bylo provedeno Hodnocení 
podle § 67 ZOPK 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 (ZOPK), přestože již dříve tato praxe fungovala. 

1.3.1.3. Majetkoprávní příprava 

Stávající úpravu, ačkoli tuto možnost zákon nevylučuje, není možné aplikovat z hlediska skutečnosti, že je 
dána povinnost oslovit každého vlastníka a znalecké posouzení by mělo být realizováno k datu odeslání návrhu 
potřebné smlouvy. Z tohoto důvodu máme za to, že zpracování souhrnného posudku není možné, a to z hlediska 
stávající úpravy, jež de facto předpokládá znalecký posudek aktuální k datu odeslání návrhu smlouvy na získání 
potřebných práv k nemovitostem.  
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1.3.2. Další dílčí oblasti 

1.3.2.1. Bezpečnost železničních přejezdů 

Změna současné právní úpravy železničních přejezdů, která je obsažena v několika zákonech a vyhláškách 
tyto zákony provádějící, a je poněkud nesystematická a terminologicky nejednotná.  

Platná právní úprava je obsažena především a zejména v: 

- zákoně č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v účinném znění („PozKom“)          

- zákoně č. 266/1994 Sb., o dráhách, v účinném znění („ZoD“) 

- ve vyhlášce MD č. 177/1995 Sb., stavebním a technickém řádu drah, v účinném znění („sřd“)  

- vyhlášce MD č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích („vyhlPK“). 

Dosud dle stávající právní úpravy je rozhodování silničního správního úřadu diskreční, neboť silniční správní 
úřad „může rozhodnout“, je tedy oprávněn žádost o zrušení přejezdu i zamítnout, přičemž stávající právní úprava 
žádné důvody pro zamítnutí nespecifikuje a tyto jsou plně v kompetenci silničního správního úřadu.  

Cílem návrhu je zavedení takové právní úpravy, která jasně nastaví pravidla a podmínky, za jejichž splnění 
bude silniční správní úřad muset přejezd ve správním řízení zrušit. Takto lze docílit akcelerace procesu rušení 
přejezdů, především těch, které jsou využity pouze minimálně a/nebo za situace jejich vzájemné blízkosti a 
možnosti převedení dopravy z rušeného přejezdu na blízký přejezd sousední. 

1.3.2.2. Problematika obstrukčního jednání z řad účastníků řízení v procesu přípravy 
staveb 

Stávající obecná právní úprava ve správním řádu činí neodůvodněné rozdíly mezi nároky kladenými na 
účastníky 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 a současně platí, že podání nejsou zpoplatněna. 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 popsané výše je nutné nastavit jasné 
pravidla pro napadání a přezkum závazných stanovisek v rámci odvolacích řízení. 

Důsledkem současného stavu je výrazné prodlužení povolovacích a dalších navazujících správních řízení 
potřebných k výstavbě páteřní dopravní a energetické infrastruktury v důsledku množství podání, která jsou 
realizována často pouze za účelem obstrukčního jednání.  

1.3.2.3. Fikce souhlasu 

Novelou stavebního zákona provedenou zákonem č. 225/2017 Sb., byla zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, vložena speciální právní úprava 
přezkumu závazných stanovisek (§ 4 odst. 9 – 11 stavebního zákona). Tato právní úprava 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.  

Proto se jeví jako účelně vypuštění této nesystémové úpravy ze stavebního zákona a doplnění obecné úpravy 
k závazným stanoviskům v § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. Dále pak je 
žádoucí nově zajistit speciální úpravu pro závazná stanoviska, která jsou závazným podkladem pro jiné úkony 
stavebního úřadu podle stavebního zákona (například veřejnoprávní smlouvy nebo územního souhlasu). 

1.3.2.4. Problematika územního plánování 

U projektů společného zájmu (nařízení EU č. 347/2013) je stanovena lhůta 3,5 roku pro jejich umístění a 
povolení. Do této lhůty se započítává i případná aktualizace politiky územního rozvoje (dále jen „PÚR“), která 
není opatřením obecné povahy a vymezuje záměry v území schématický, ale i aktualizace zásad územního rozvoje 
(dále jen „ZÚR“), které dnes závazně vymezují plochu nebo koridor pro stanovený záměr. ZÚR v rámci 
vymezování záměrů provedou koordinaci jednotlivých záměrů v území a ve většině případů posoudí synergické a 
kumulativní vlivy všech vymezených záměrů v území. Právní úprava sice umožňuje vydávat územní rozhodnutí 
na základě PÚR, ale v praxi se tento postup nepoužívá s ohledem na to, že v daném případě není obvykle v moci 
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stavebního úřadu vypořádat připomínky a námitky uplatněné v územním řízení, které brojí zejména proti navržené 
trase (například námitky „proč není možné vest daný záměr za kopcem“). Praxe se ustálila na tom, že stavební 
úřady umisťují záměr až na základě závazně vymezeného koridoru v ZÚR. S ohledem na to, že zastupitelstvo kraje 
rozhoduje o pořízení aktualizace a o vydání ZÚR v samostatné působnosti, má stát velice omezené možnosti 
ovlivnit rychlost procesu pořizování a vydávání ZÚR.  

Po aktualizaci PÚR v roce 2015 se ukázalo, že tato aktualizace PÚR se do ZÚR v některých krajích „propíše“ 
až po pěti letech. Zasahovat do kompetencí zastupitelstva kraje v oblasti ZÚR není vhodné, protože by to mohlo 
působit aplikační potíže (například sdílená možnost aktualizace ZÚR) a mohlo by to být ústavně nekonformní 
(zasahování do výkonu samostatné působnosti krajů). V této souvislosti je třeba také připomenout, že kraj, který 
v ZÚR záměr územně vymezí, nese za toto vymezení plnou zodpovědnost včetně nákladů spojených s případným 
soudním přezkumem nebo náklady spojené s náhradou prokázané újmy spojené s vymezením plochy nebo 
koridoru pro záměr.  

Problém, kdy zastupitelstvo kraje rozhoduje o zahájení procesu aktualizace ZÚR a o jejím obsahu je trvalý. 
Proces aktualizace ZÚR je obvykle spojen s výběrem projektanta (včetně formalit spojených s uzavřením 
smlouvy), který nezřídka trvá i 6 měsíců. 

1.3.2.5. Národní geoportál územního plánování 

Podle současné právní úpravy krajský úřad zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup vydané zásady 
územního rozvoje, jejich aktualizaci a úplné znění zásad územního rozvoje po jejich aktualizaci spolu s usnesením 
zastupitelstva kraje. Obdobnou povinnost ukládá stavební zákon pořizovateli územního plánu, regulačního plánu 
a územní studie. Zároveň stavební zákon ukládá Ministerstvu pro místní rozvoj (dále jen „MMR“) vést evidenci 
územně plánovací činnosti. V rámci této evidence, kterou pro MMR na základě stavebního zákona vede Ústav 
územního rozvoje (organizační složka státu), se také zveřejňuje adresa, na které je konkrétní územně plánovací 
dokumentace zveřejněna. Tato adresa se v evidenci územně plánovací činnosti dále neaktualizuje. S ohledem na 
to, že kraje i obce mění své internetové stránky je obvyklé, že internetová adresa uváděná v evidenci územně 
plánovací činnosti je po určité době neaktuální.  

MMR připravuje standardizaci některých částí územně plánovací dokumentace a zveřejňování dat z územně 
plánovací dokumentace ve strojově čitelném vektorovém formátu, který bude umožňovat komukoliv nad 
zveřejňovanými daty z územně plánovací činnosti vytvářet různé analýzy a aplikace.   

Již dnes existuje v zákoně č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve znění pozdějších 
předpisů, kterým byla transponována směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/2ES, o zřízení infrastruktury 
pro prostorové informace v Evropském společenství (INSPIRE), povinnost zveřejňovat prostorová data pro účely 
činností, které mohou mít vliv na životní prostředí.  Jedním z témat jmenovaných v rámci směrnice INSPIRE je 
využití území, které zahrnuje údaje o plánovaném využití území vycházející z výstupů územně plánovací činnosti. 
Česká republika má povinnost zajistiti dostupnost těchto dat v harmonizované podobě do 31. 12. 2021. Je nezbytné 
zajistit efektivní vynakládání prostředků při plnění požadavků směrnice INSPIRE na národní, regionální i lokální 
úrovni tak, aby vznikla národní infrastruktura prostorových informací jako součást infrastruktury evropské. 

Bez další elektronizace výstupů z územně plánovací činnosti nelze očekávat zvýšenou přidanou hodnotu. Tato 
elektronizace je v souladu s programovým prohlášením vlády.  

Stávající právní úprava neukládá povinnost nikomu centrálně ve standardizované kvalitě zveřejňovat výsledky 
územně plánovací činnosti. S ohledem na to, že výkon přenesené působnosti se má podle Ústavy vykonávat na 
základě zákona a zákonem stanoveným způsobem, je absence právní úpravy, která by umožňovala dlouhodobé a 
systematické zveřejňování výstupů z územně plánovací činnosti v jednotném formátu schopné komunikovat 
například se základními registry (například RÚIAN), závažným nedostatkem. 

Řešení tohoto problému bude posouvat naší republiku blíže ke státům EU, které jsou v elektronizaci veřejné 
správy dále. Řešení tohoto problému nebude škodit nikomu a lze očekávat, že zvýší konkurenceschopnost ČR a 
že bude prospěšné i široké veřejnosti, která bude mít informace z územně plánovací činnosti celé ČR na jednom 
místě ve standardizované podobě.  

Lze předpokládat, že sjednocením způsobu zveřejňování výstupů z územně plánovací činnosti ubude obtížně 
kvantifikovatelná zátěž krajských úřadů a úřadů obcí s rozšířenou působnosti, ale i ostatních obecních úřadů, které 
vykonávají územně plánovací činnost.   

1.3.2.6. Oblast energetické infrastruktury 

Zákonem č. 169/2018 Sb. došlo k doplnění zákona č. 416/2009 Sb. o řadu ustanovení obsahující oprávnění, 
která jsou aplikovatelná pouze realizaci staveb dopravní infrastruktury. Jelikož neexistují rozumné argumenty pro 
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to, aby stejná oprávnění nebyla aplikovatelná i pro neméně důležité stavby energetické infrastruktury, je nezbytné, 
aby došlo k rozšíření použitelnosti těchto ustanovení i na stavby energetické infrastruktury.  

Stávající úprava v § 2 odst. 7 sice pro řízení podle tohoto zákona reaguje na skutečnost, že dotčené orgány 
nevydávají svá závazná stanoviska ve lhůtách stanovených zvláštními právními předpisy nebo alespoň v lhůtách 
dle správního řádu. Nicméně aplikace tohoto ustanovení vyvolává mnohé otázky, na které může dát jednoznačnou 
odpověď až soud. Např. úprava předjímá, že pokud nebude závazné stanovisko vydáno ani do 60 dnů od vyzvání 
správním úřadem, pak platí, že rozhodnutí není podmíněno tímto závazným stanoviskem. Už však neřeší, že ve 
smyslu stavebního zákona nelze podat žádost o vydání rozhodnutí bez doložení závazných stanovisek, resp. jejich 
absence je důvodem k přerušení řízení a vyzvání žadatele k jejich doložení, nicméně dle navržené úpravy je nebude 
dokládat stavebník, ale správní úřad. Druhým aspektem je např. skutečnost, že závazná stanoviska nejsou 
vydávána jen do řízení podle § 1, ale podle § 1 jsou vydávány i jiné akty, které nejsou řízením (např. souhlasy), 
pro něž je třeba rovněž zajistit závazná stanoviska, na ně se však úprava nevztahuje. 

Jak vyplynulo z praktické aplikace § 2c a 2d, není vždy potřeba realizovat společné jednání stavebního úřadu 
s dotčenými orgány, nicméně ze stávajícího ustanovení není jednoznačné, že se nemusí konat v případě, že jsou 
všechna závazná stanoviska zajištěna a není mezi nimi rozpor. Je proto potřeba jednoznačně stanovit, že 
v takovýchto bezkonfliktních případech není třeba společné jednání konat. Zároveň spolu s úpravou podle § 2 odst. 
7 došlo ke konfliktu poměrně odlišných úprav řešících nevydání závazného stanoviska. Posledním souvisejícím 
aspektem je obsahová podobnost ustanovení § 2c a 2d a nadbytečnost jejich vymezení v dvou oddělených 
ustanoveních. 

V současnosti neplatí pro energetickou infrastrukturu právo vstupu tak, jak je upraveno v § 2f, byť rovněž 
povolování energetické infrastruktury trpí podobnými problémy jako dopravní stavby.  Dochází tak k případům, 
kdy je pro potřeby přípravy stavby energetické infrastruktury potřeba provést měření a průzkumné práce, kdy 
vstup na pozemky, který je pro jejich realizaci nezbytný, není  jinými předpisy řešen. V případech, kdy se 
s vlastníkem nelze dohodnout, se pak velmi složitě připravuje technické řešení nebo se hledá řešení jiné (existuje-
li), které však dopadne na jiného vlastníka. Zároveň je však potřebné aplikaci tohoto ustanovení vymezit vůči 
jiným úpravám v jiných právních předpisech (např. zákon o zeměměřictví či zákon o geologických pracích) a 
umožnit stavebníkovi zvolit a použít nejvhodnější řešení. 

Pro specifické stavby dopravní infrastruktury uvedené v příloze k zákonu lze využít institutu mezitímního 
rozhodnutí. Tento sice vyplývá ze znění správního řádu, avšak zákon o urychlení upravuje jeho postup na institut 
vyvlastnění. Například v rámci vyvlastňování je i u energetických staveb nejsložitější částí řízení stanovení výše 
náhrady, kdy jsou návrhy znaleckých posudků různé u vyvlastnitele i vyvlastňovaného a vyvlastňovacímu úřadu 
pak velmi dlouho trvá zajištění vlastního znaleckého posudku a následně provedení správního uvážení a stanovení 
konečné výše náhrady. Rovněž pro stavby přenosu elektřiny a přepravy plynu, které tvoří páteřní síť energetických 
soustav, je nezbytné jejich uvedení v příloze zákona tak, aby v případě, že jsou splněny podmínky pro vyvlastnění, 
nebylo třeba čekat na výsledek řízení o náhradách a mohlo být vydáno mezitímní rozhodnutí, na jehož základě by 
bylo možné začít stavbu realizovat. I u ostatních staveb energetické infrastruktury je třeba zajištění obdobného 
mechanismu tak, aby se urychlila možnost výstavby a uvádění staveb do provozu. Z hlediska všech výzev 
decentralizace energetiky je robustní přenosová, přepravní a distribuční soustava nezbytným základem. 

Při stávající aplikaci zákona o vyvlastnění je často naráženo na skutečnost, že v zákoně nejsou stanoveny 
žádné konkrétní termíny, které by motivovaly vyvlastňovací úřad vést řízení o vyvlastnění efektivně, bez 
nedůvodného prodlení. Rovněž některé procesní kroky, např. možnost předložení znaleckého posudku 
vyvlastňovaným, nejsou jednoznačně časově vymezené a způsobují pak nečinnost vyvlastňovacího úřadu. 
S použitím posudků souvisí i dostatečná nevyužitelnost posudku zpracovaného vyvlastnitelem, když tento posudek 
je nezbytný pouze pro návrh smlouvy pro vyvlastňovaného, v řízení a stanovení náhrady za vyvlastnění pak pouze 
tehdy, pokud s jeho využitím dal vyvlastňovaný výslovný souhlas. Souhlas vyvlastňovaného je však udělen 
výjimečně a povinnost zpracování tohoto odborného podkladu uložená vyvlastniteli postrádá většího významu. 
Vyvlastňovaní často vyslovení souhlasu využívají k časovým obstrukcím řízení. Byť se rovněž na vyvlastnění 
uplatní správní řád a obecná povinnost vydat rozhodnutí do 30 resp. 60 dní, neumožňuje stávající úprava těchto 
lhůt dosáhnout a dochází tak k demotivaci vyvlastňovacího úřadu a k nedodržování lhůt. Důvodem prodlužování 
doby vyvlastňovacího řízení jsou i stávající pravidla regulující doručování mezi vyvlastnitelem a vyvlastňovaným, 
která neberou v úvahu situace, kdy je doručováno do ciziny a kdy v takových případech je často nemožné účinné 
doručené prokázat. 

Obdobně jako je navrhováno upravit dopad zákona o urychlení rovněž na stavby související s výstavbou 
energetické infrastruktury, je rovněž potřebné umožnit pro zřizování staveb omezení nebo odejmutí práva k 
pozemkům pro realizaci souvisejících staveb, pro které v současné době nelze práva vyvlastnit, což mnohdy 
prodlužuje a prodražuje realizaci těchto energetických staveb. Zároveň je potřeba uvést, že v rámci analytické 
činnosti Stálého výboru pro jadernou energetiku bylo identifikováno riziko, že se nepodaří pro realizaci jaderných 
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zařízení získat výkupem všechna nezbytná práva k pozemkům, a byl proto vládou stanoven úkol umožnit pro tyto 
potřeby získat práva vyvlastněním.  

Stavební zákon ani po své velké novele z roku 2017 dostatečným způsobem nezohledňuje specifika liniových 
staveb. Je proto třeba, aby tyto specifické stavby mohly využívat odlišných pravidel, která odpovídají jejich povaze 
a která umožní povolit jejich realizaci v časově akceptovatelném rozsahu a současném respektování veřejných i 
soukromých zájmů. Pokud jde např. o jeden z procesů uvádění staveb do užívání, kterým je kolaudační řízení, 
nelze u liniových staveb očekávat účastenství každého vlastníka pozemku, na kterých se taková stavba nachází. 

Navržené úpravy směřují ke zrychlení výstavby energetické infrastruktury. Výše uvedené problémy, na něž 
navrhovaná úprava nabízí řešení, se z podstaty mohou týkat všech staveb energetické infrastruktury, které splní 
definici § 1 zákona o urychlení výstavby. Některé úpravy však mají širší dopad a týkají se všech staveb 
vymezených zákonem o urychlení výstavby (úpravy v zákoně o vyvlastnění, úpravy vydávání závazného 
stanoviska). Z hlediska energetických staveb umožňuje urychlení výstavby rychlejší uvádění staveb do provozu a 
přispívá k posílení energetických sítí jednotlivých provozovatelů, umožňuje reagovat na požadavky českého 
průmyslu a domácností v oblasti zásobování energiemi, zajišťuje též zvýšení spolehlivosti dodávek koncovým 
spotřebitelům.   

Pozitivní dopad úpravy tak směřuje do práv investorů energetické infrastruktury s cílem usnadnit zejména 
přípravu a povolování staveb energetické infrastruktury. Z hlediska dopadu do administrativního výkonu státní 
správy lze u některých navrhovaných úprav předpokládat neutrální dopad (rozšíření definice energetické 
infrastruktury o související stavby, vstup na pozemky dle § 2f), dále pozitivní dopad v podobě usnadnění výkonu 
státní správy (úpravy řízení o umístění a společného povolení pro energetické stavby), zatímco některé další úpravy 
představují dopad na správní úřady zejména v podobě zvýšeného tlaku na rychlejší vydávání správních aktů 
(úpravy zákona o vyvlastnění, lhůty pro vydání závazného stanoviska).  

Ve vztahu k veřejnosti mohou být dopady různorodé. Za pozitivní lze považovat důsledky, které s sebou 
přináší samotná realizace energetické infrastruktury (spolehlivost a dostupnost dodávek energie), neutrální dopady 
na veřejnost lze v zákoně o urychlení spatřovat zejména v aspektech souvisejících s výkonem státní správy 
(rozšíření definice energetické infrastruktury o související stavby, úpravy řízení o umístění a společného povolení 
pro energetické stavby). Dopad na veřejnost lze předpokládat u postupů, které se týkají vyvlastňování. Ty lze 
spatřovat v několika důsledcích. Jsou jimi např. úpravy v zákoně o vyvlastnění, ty ve většině směřují k 
administrativním postupům vyvlastňovacího úřadu (definování lhůt, ve kterých má vyvlastňovací úřad činit 
některé kroky či rozhodovat), tyto však nezasahují do samotného vyvlastňovacího procesu a nemají tak vliv na 
práva veřejnosti/vyvlastňovaných. Druhou rovinu představují úpravy v zákoně o vyvlastnění, které zasahují do 
samotného postupu vyvlastnění, tyto úpravy (lhůta na předložení posudku ze strany vyvlastňovaného) však 
nadměrně neoslabují práva vyvlastňovaného, protože v případě lhůty se vyvlastňovaný tuto skutečnost dozví již 
na počátku jeho komunikace s vyvlastnitelem (60 dní před případným zahájením řízení nebo v řízení o umístění 
stavby). Vyvlastňovaný má tak dostatečný čas k zajištění svého znaleckého posudku. Dopad do vlastnických práv 
veřejnosti lze předpokládat u úpravy vyvlastňovacích titulů v energetickém zákoně. V případě rozšíření možnosti 
uplatnění institutu mezitímního rozhodnutí i na stavby energetické infrastruktury (ať již prostřednictvím 
rozšířením přílohy nebo prostřednictvím specifické úpravy mezitímního rozhodnutí u ostatní energetické 
infrastruktury) nedochází k zásahu do práv vyvlastňovaných. Mezitímní rozhodnutí může být vydáno až tehdy 
pokud jsou splněny zákonné předpoklady pro odejmutí či omezení práv vlastníka (rozsah předpokladů a správních 
úvah zůstává zachován se standardním správním procesem vyvlastnění), změnou je, že tak lze učinit ještě dříve, 
než vyvlastňovací úřad rozhodne o výši náhrady. To umožní vykonávat práva z vyvlastnění dříve, avšak 
ponechává vyvlastňovanému minimálně soudní prostředky ke zpochybnění rozhodnutí vyvlastňovacího úřadu.   

Případná absence navržených úprav sice nevyvolává přímá rizika, nicméně nadále by byly zákony fixovány 
postupy, které se v praxi projevily jako problematické, komplikované a které vedou k prodlužování přípravy a 
povolování staveb s přímým dopadem na jejich realizaci. Navrhované změny představují naplnění cílů novelizace 
zákona o urychlení. Řešení některých problematických aspektů lze nepochybně očekávat zásadní rekodifikací 
stavebního práva, nicméně alespoň k dílčímu urychlení výstavby je třeba přistoupit daleko dříve než v roce 2023, 
kdy je předpokládána účinnost rekodifikace.      

 

1.3.2.7. Oblast elektronických komunikací 

Současná právní úprava pro oblast výstavby sítí elektronických komunikací je vymezena zejména zákonem 
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), který tvoří obecnou právní rámec pro 
danou oblast. Dle § 103 odst. 1 písm. e) bod 4 stavby sítí elektronických komunikací nevyžadují stavební povolení 
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ani ohlášení. Dále v § 79 odst. 2 stavební zákon definuje vybrané stavby sítí elektronických komunikací, u kterých 
není vyžadováno územní rozhodnutí, či územní souhlas. 

 Speciální právní úprava pro oblast výstavby sítí elektronických komunikací se pak ještě nachází v zákoně č. 
416/2009Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických 
komunikací a v zákoně č. 194/2017Sb., o opatřeních ke snížení nákladů na zavádění vysokorychlostních sítí 
elektronických komunikací a o změně některých souvisejících zákonů. 

Zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, vymezuje zejména právní rámec pro oblast 
soukromoprávních vztahů mezi stavebníkem sítí elektronických komunikací a vlastníkem, na nichž se stavba 
umisťuje. Přičemž navrhovaná právní úprava nezasahuje do těchto práv a nadále bude platit povinnost stavebníka 
mít před zahájením realizace stavby uzavřenou smlouvu s vlastníkem dotčeného pozemku. 

 

1.4. Identifikace dotčených subjektů 
Dotčenými k jednotlivým částem novely jsou, stejně jako v případě aktuálního znění zákona, subjekty 

uvedené v následujících subkapitolách. 

Z celkového pohledu jde zejména o předkladatele samotného (ministerstvo dopravy), resortní investorské 
organizace, vlastníky a provozovatele staveb dopravní infrastruktury ve smyslu ust. § 1 odst. 2 zákona č. 416/2009 
Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací. 

Všem uvedeným investorským organizacím a dále správním úřadům je navrhovaná úprava ku prospěchu. 

V širším smyslu lze jako dotčené subjekty vnímat i  

- Další účastníky trhu výstavby dopravní infrastruktury, a to zejména stavbaře a projektanty. 

- Uživatele dopravní infrastruktury, zejména podnikatele působící na území ČR a obyvatele ČR. 

V subkapitolách níže jsou identifikovány dotčené subjekty pro dílčí části navrhované úpravy. 

1.4.1. Problematika povolovacích procesů 
- Všechny relevantní investorské organizace v rezortu dopravy a energetiky (za stát např. ŘSD, SŽDC, 

ŘVC) a správní úřady (např. krajské, obce s rozšířenou působností apod. ) 

- Vlastníci dotčených nemovitostí. 

- Vlastníci a provozovatelé staveb dopravní infrastruktury ve smyslu § 1 odst. 2 zákona č. 416/2009 
Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury 
elektronických komunikací. 

1.4.2. Další dílčí oblasti 

1.4.2.1. Bezpečnost železničních přejezdů 

- Vlastník dráhy (v případě drah ve vlastnictví státu plní tuto roli Správa železniční dopravní cesty, 
státní organizace). 

- Vlastník pozemní komunikace, která se s dráhou kříží (v případě místních komunikací je nejčastějším 
vlastníkem obec či město, v jejichž území se rušený přejezd nachází, u účelových komunikací je 
vlastnická struktura pestřejší – tj. zahrnuje také právnické a fyzické osoby) tj. obecně obce, správní 
úřady a dotčené úřady.  

- Sekundárně i vlastníci nemovitostí v okolí rušených přejezdů. 

1.4.2.2. Problematika obstrukčního jednání z řad účastníků řízení v procesu přípravy 
staveb 

- Účastníci správních řízení podle § 1 zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a 
energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací, ve znění pozdějších předpisů 
v rámci odvolacího řízení a nadřízené správní orgány správních orgánů, které vydávají závazná 
stanoviska pro účely těchto řízení.  
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1.4.2.3. Fikce souhlasu 

- Stavební úřady. 

- Dotčené úřady 

1.4.2.4. Problematika územního plánování 

- Všechny relevantní investorské organizace (za stát ŘSD, SŽDC, ŘVC; dále Krajské úřady, atd.). 

Všem uvedeným investorským organizacím je ku prospěchu. 

1.4.2.5. Národní geoportál územního plánování 

Výše uvedená zjištění byla konzultována na pravidelných poradách MMR s krajskými úřady.  

1.4.2.6. Oblast energetické infrastruktury 

- Stavební úřady. 

- Dotčené orgány. 

- Stavebník. 

- Vlastník pozemku nebo stavby. 

1.4.2.7. Oblast elektronických komunikací 

- Podnikatelé v elektronických komunikacích (přímý dopad) 

- Všichni stavebníci, kteří staví sítě elektronických komunikací (Tyto osoby pak už nadále nebudou mít 
povinnost mít povolení stavebního úřadu ve smyslu §  118 odst. 1 stavebního zákona.)  

- Stavební úřady (Dojde ke snížení počtu správních řízení.) 

- Územně samosprávné celky, zejména obce (V důsledku snížení počtu správních řízení dojde ke snížení 
administrativní zátěže spojené jak s přenesenou působností výkonu státní správy na úseku územního 
řízení, tak i ke snížení počtu vyjádření v rámci samostatné působnosti, kdy se samosprávné celky 
vyjadřují v rámci územního řízení jako účastníci řízení.)  

 

1.5. Popis cílového stavu 
Cílem novely zákona o povolování staveb dopravní, vodní a energetické infrastruktury (dále jen „liniový 

zákon“) je zachovat základní rámec pravidel pro povolování infrastrukturních staveb obsažený dosud v zákoně č. 
416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury, ve znění pozdějších předpisů a 
doplnit jej o nové mechanismy umožňující dosáhnout potřebného zjednodušení, zrychlení a zefektivnění výstavby 
a souvisejících správních procesů zejm. v oblasti povolování liniových dopravních staveb při současném zajištění 
férovosti těchto procesů, respektování práv dotčené veřejnosti a dodržení všech požadavků vyplývajících z práva 
EU.   

Navrhovaná úprava řeší řadu dílčích cílů, které jsou popsány v subkapitolách níže. 

1.5.1. Problematika povolovacích procesů 

1.5.1.1. Více povolení u liniových dopravních staveb 

Hlavním cílem je umožnění představení alternativního postupu ke klasickému postupu získání příslušných 
povolení (územní řízení + stavební řízení) a tím výrazně urychlit tento proces.  

Současná úprava Stavebního zákona již umožňuje sloučit tato obě zmíněná řízení, nicméně z dlouhodobého 
hlediska není bohužel investorskými organizacemi rezortu dopravy využívána z důvodu vyžadované stále přílišně 
podrobné dokumentace k tomuto řízení. Investorovi reálně hrozí vynakládání nemalých prostředků na pořízení 
dokumentace, aniž by měl investor záruku, že tyto prostředky účelně vynaložil.  

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1LBSB63L451O)



Závěrečná zpráva RIA – Návrh novely zákona č. 416/2009 Sb. o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické 
infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací 

24 / 56 

Možnost využití postupu dle obecného stavebního práva zůstává, tento bod si klade za cíl představit 
alternativní možný postup s cílem zmírnit výši  vynaložených finančních prostředků na zajištění dokumentace ve 
fázi, kdy investor nemá prozatím záruku, zda stavba bude či nebude pravomocně povolena. 

1.5.1.2. Proces EIA a související povolovací procesy v oblasti životního prostředí 

Základním cílem je zjednodušení a zkrácení přípravy staveb a odstranění duplicit při 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. Dílčím cílem je odbourání nadměrné administrativní zátěže, která vzniká mimo jiné 
tím, že se v navazujících řízeních během povolování staveb 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 velmi často neobsahují nic 
nového oproti předchozím stanoviskům. 

 

1.5.1.3. Majetkoprávní příprava 

Hlavním cílem úpravy v této oblasti je zjednodušení procesu zpracovávání znaleckých posudků, jehož 
nezbytným předpokladem je stanovení doby platnosti takto vyhotoveného znaleckého posudku. Stávající úpravu, 
ačkoli tuto možnost zákon nevylučuje, není možné aplikovat z hlediska skutečnosti, že je dána povinnost oslovit 
každého vlastníka a znalecké posouzení by mělo být realizováno k datu odeslání návrhu potřebné smlouvy. 
Z tohoto důvodu máme za to, že zpracování souhrnného posudku není možné, a to z hlediska stávající úpravy, jež 
de facto předpokládá znalecký posudek aktuální k datu odeslání návrhu smlouvy na získání potřebných práv k 
nemovitostem.  

Doplňkovými cíli zde jsou: 

- Zrychlení a zefektivnění procesu s ohledem na stavby dopravní infrastruktury. 

- Snížení administrativní náročnosti procesu. 

- Snížení nákladu vzniklých oddálením realizace staveb dopravní infrastruktury. 

- Urychlení procesu přípravy staveb dopravní infrastruktury. 

Konkrétními cíli jsou odstranění administrativní náročnosti procesu, zrychlení a zefektivnění procesu a snížení 
nákladů. Operativním cílem je urychlení majetkoprávní přípravy staveb. 

 

1.5.2. Další dílčí oblasti 

1.5.2.1. Bezpečnost železničních přejezdů 

Operativním cílem novelizace je nastavení jasných pravidel pro rozhodování v procesu rušení železničních 
přejezdů. Konkrétním cílem je poté minimalizace rizika střetu drážních a silničních vozidel na přejezdech jejich 
zrušením při splnění výše uvedených předpokladů. Splněním tohoto cíle bude naplněn obecný cíl, spočívající ve 
zvýšení bezpečnosti silničního a drážního provozu. Alternativou je zde ponechání stávající úpravy řízení, která je 
však značně neefektivní, jak vyplývá z přiložené analýzy. 

Počet přejezdů tvořící úrovňové křížení dráhy s pozemními komunikacemi je velmi vysoký (7870 ke konci 
roku 2017, z toho téměř polovina se nachází na účelových komunikacích). Tato místa s sebou inherentně nesou 
rizika pro drážní i silniční dopravu, což dokazuja statistiku nehodovosti na přejezdech za období 10 let. Stávající 
úprava je nevyhovující zejména z důvodu pomalého (až téměř nemožného) procesu rušení těchto míst v případech, 
kdy existuje vhodná alternativní trasa, tudíž není možné dostatečně eliminovat výše popsané riziko. Jak již bylo 
zmíněno, zásadním problémem je značné množství železničních přejezdů, tedy při počtu přejezdů 7870 připadá 
téměř jeden přejezd na jeden kilometr dráhy. Provozovatel dráhy postupně zvyšuje úroveň zabezpečení přejezdů, 
nicméně, existuje velká skupina velmi málo významných (málo používaných přejezdů), kde přínosy z případného 
doplnění vyššího stupně zabezpečení budou velmi malé. Řada přejezdů je také umístěna na tratích s malým 
rozsahem dopravy či budoucím potenciálem využití – v takových případech nelze považovat další investice do 
takových přejezdů za smysluplné. Příčiny střetů na železničních přejezdech jsou různorodé, lze však předpokládat, 
že nezanedbatelné části těchto střetů může být zabráněno zrušením nadbytečných či nevhodně situovaných 
železničních přejezdů – často v komplikovaných místních podmínkách. Tento problém se opakuje. Nepřijetí 
úpravy představuje riziko pro drážní a silniční dopravu.  
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1.5.2.2. Problematika obstrukčního jednání z řad účastníků řízení v procesu přípravy 
staveb 

Cílem úpravy je zkrácení délky správního a soudního řízení v souvislosti s dotčenými povolovacími a dalšími 
procesy; snížení počtu napadených závazných stanovisek. 

Specifickým cílem navrhovaného řešení je omezit možnost podávání blanketních či zcela obecně 
odůvodněných odvolání směřujících proti obsahu závazného stanoviska vydaného pro účely rozhodnutí vydaného 
v řízení podle § 1 zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a 
infrastruktury elektronických komunikací, ve znění pozdějších předpisů v rámci odvolacího řízení, v nichž nejsou 
vymezené konkrétní skutkové a právní námitky, které účastník řízení proti obsahu závazného stanoviska vznáší a 
současně omezit rozsah přezkumu těchto závazných stanovisek v rámci odvolacího řízení právě námitkami 
uvedenými v odvolání účastníka řízení. 

1.5.2.3. Fikce souhlasu 

Cílem právní úpravy je odstranit obtížně aplikovatelnou legislativní úpravu a nahradit jí legislativní úpravou 
ve stejném duchu, která však bude srozumitelná a aplikovatelná bez problému. 

Navrhuje se vypuštění výše popsané nesystémové úpravy ze stavebního zákona. Dále se navrhuje doplnění 
obecné úpravy k závazným stanoviskům v § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších 
předpisů.  

Do ustanovení § 4 odst. 9 stavebního zákona se pak nově navrhuje speciální úprava pro závazná stanoviska, 
která jsou závazným podkladem pro jiné úkony stavebního úřadu podle stavebního zákona (například 
veřejnoprávní smlouvy nebo územního souhlasu). S ohledem na to, jiné právní předpisy nepředpokládají vydání 
závazného stanoviska dotčeného orgánu pro jiné úkony správního orgánu, není vhodné tuto problematiku řešit ve 
správním řádu, ale je vhodné jí řešit ve stavebním zákoně.  

Úprava soudního řádu správního má zabránit retroaktivitě dopadů soudem zrušené územně plánovací 
dokumentace, která se již v soudní praxi několikrát objevila.  

Jedná se o závažný problém, který působí značné aplikační potíže a ve svém důsledku jednak prodlužuje řízení 
podle stavebního zákona, kde je napadána zákonnost závazného stanoviska. V případech, kdy je závazné 
stanovisko podkladem pro jiný úkon stavebního úřadu pak stávající právní úprava znemožňuje žadatelům se bránit 
proti nezákonnému závaznému stanovisku. Jiným způsobem nemá smysl daný problém řešit. Nemá také smysl 
hledat jiné alternativní řešení. Obtížně aplikovatelnou právní úpravu nelze řešit jinak než její změnou.  

1.5.2.4. Problematika územního plánování 

Cílem právní úpravy je dát státu do ruky nástroj, kterým může reálně zajistit, zejména u vybraných záměrů 
dopravní a technické infrastruktury, závazné územní vymezení, na které bude navazovat řízení před stavebním 
úřadem, který se bude moci opřít o toto závazné vymezení.  

Je třeba, aby závazné územní vymezení v republikových nástrojích územního plánování, které reálně umožní 
stavebním úřadům opřít se o toto vymezení, netrvalo déle jak 2 roky. S ohledem na to, že vláda je podle ústavy 
nadána možností vydávat nařízení vlády, byla volena tato právní forma, která by se neměla projednávat podle 
legislativních pravidel vlády, ale podle stavebního zákona. 

1.5.2.5. Národní geoportál územního plánování 

Cílem právní úpravy je dát státu do ruky nástroj, kterým může reálně zajistit jednotné zveřejňování výstupů 
z územně plánovací činnosti a v zastoupení obcí a krajů předávat vybrané informace (data) do EU v souladu se 
směrnicí INSPIRE. Navržené řešení by mělo umožňovat poskytovat informace z územního plánování do jiných 
informačních systémů, které budou poskytovat například výpisy z katastru nemovitostí nebo budou sloužit pro 
výpočet daně z nemovitostí. 

S ohledem na to, že se bude jednat o výkon přenesené působnosti, zejména z důvodu povinnosti naplnit 
směrnici INSPIRE, a Ústavou danou povinností vykonávat státní moc na základě zákona a zákonem stanoveným 
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způsobem, je legislativní zakotvení národního geoportálu územního plánování, které nebude vyžadovat každoroční 
prokazování potřebnosti (v době sestavování rozpočtu), jedinou možností, kterou lze smysluplně dojít ke 
stanovenému cíli.   

1.5.2.6. Oblast energetické infrastruktury 

Jednotným cílem všech úprav je přispět k urychlení a zjednodušení povolovacích procesů energetických 
staveb a upřesnění právní úpravy související s jejich povolováním. Z hlediska aplikace zákona o urychlení je třeba 
dosáhnout stavu, kdy budou urychlující a zjednodušující postupy aplikovány nejen na co nejširší okruh staveb 
energetické infrastruktury, ale rovněž i na stavby, které s nimi souvisejí, ať jsou to například vyvolané přeložky 
technické infrastruktury či např. úpravy meliorací.  

Pro jednoznačné pobídnutí dotčených orgánů k včasnému vydávání závazných stanovisek, je třeba stanovit, 
že závazné stanovisko je třeba vydat do uplynutí konkrétní lhůty, jinak k němu nebude přihlíženo a jeho absence 
nebude mít žádné právní následky. Úpravou § 2c a 2d a jejich sjednocením bude docíleno zpřehlednění a 
jednoznačné aplikace těchto ustanovení, zároveň bude společné jednání, jehož cílem je projednat mezi orgány 
státní správy rozdíly ve stanoviscích, prováděno jen tehdy, pokud to je nutné k zajištění vydání dosud chybějících 
závazných stanovisek nebo k jejich koordinaci, pokud jsou protichůdná.  

Pro některé, povahou nejdůležitější, stavby energetické infrastruktury (stavby přenosu elektřiny a přepravy 
plynu) je třeba zajistit možnost využití mezitímního rozhodnutí. Rovněž i pro ostatní stavby energetické 
infrastruktury by bylo možné mezitímní rozhodnutí vydat, avšak bez vyloučení možnosti  řádného opravného 
prostředku, odvolání.  

Stanovením konkrétních termínů a lhůt v zákoně o vyvlastnění lze předpokládat zrychlení procesu vyvlastnění 
při zachování efektivní míry práv vyvlastňovaného.  

Umožnit vyvlastnit práva k pozemkům nebo stavbám rovněž pro související stavby a rovněž pro výrobny 
elektrické energie nad 100 MW výkonu umožňující poskytovat podpůrné služby pro zajištění provozu elektrizační 
soustavy zefektivňuje vyvlastňovací instituty a vytváří předpoklady pro zajištění energetické bezpečnosti státu. 

1.5.2.7. Oblast elektronických komunikací 

Primárním cílem nové právní úpravy je urychlit výstavbu sítí elektronických komunikací, a to zavedením 
institutu přípolože do právního řádu České republiky. Sekundární cílem nové právní úpravy je i snížení nákladů 
pro stavebníky, kteří budují sítě elektronických komunikací a nepřímo tím podpořit digitalizaci na území České 
republiky, která ve svém důsledku zkvalitní a zlevní služby poskytovatelů telekomunikačních služeb.  

Cílem zavedení institutu přípolože do právního řádu České republiky je zefektivnit koordinaci stavebních 
prací mezi stavebníky v oblasti elektronických komunikací a stavebníky dopravní, či technické infrastruktury. 
Toto zefektivnění by mělo spočívat v umožnění přípolože bez povolení stavebního úřadu ve smyslu §  118 odst. 1 
stavebního zákona, což by umožnilo realizovat přípolož v řádu týdnů.  

Dalším cílem je snížení počtu zásahu do dopravní infrastruktury, kdy je z důvodu umísťování staveb technické 
infrastruktury zasahováno do staveb dopravní infrastruktury opakovaně ve velmi krátkých intervalech, což zlepší 
kvalitu dopravní infrastruktury v řadě obcí a současně sníží počty dopravních uzavírek v důsledku provádění 
těchto stavebních činností. 

Nadále pro stavbu přípolože elektronických komunikací zůstane v platnosti §161 stavebního zákona, který 
ukládá vlastníkům technické infrastruktury vést o infrastruktuře evidenci a na žádost je předávat jak orgánům v 
oblasti územního plánování, tak i jednotlivým stavebníkům. A tedy nedojde ke zhoršení předávání informací, které 
tvoří podklady pro územně analytické dokumentace. 

Zavést do právního řádu pojem stavby přípolože pro sítě elektronických komunikací, a tím urychlit a 
zefektivnit jejich výstavbu v ČR. Stavby přípolože by neměly podléhat povinnosti mít 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. 

 

1.6. Zhodnocení rizika 
Zachování stávajícího stavu bez přijetí opatření směřujících k urychlení a zvýšení efektivity povolovacích 

procesů pro liniové dopravní stavby by vedlo k prohlubování nedostatku záměrů projekčně připravených k 
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realizaci. Stávající stav je dlouhodobě neudržitelný a jeho pokračování by mohlo vést až k úplnému ochromení 
investiční výstavby. 

Pomalý rozvoj a modernizace dopravní infrastruktury je jednou z překážek hospodářského rozvoje a lepší 
konkurenceschopnosti ČR. Problémy spojené s povolovacími procesy mají přímé i nepřímé finanční dopady na 
veřejné rozpočty (v důsledku navyšování ceny samotných liniových dopravních staveb apod.).  

Další zpožďování výstavby dopravní infrastruktury je spojeno s rizikem vzniku celospolečenských ztrát, a to 
zejména v regionech trpících nízkou mobilitou pracovní síly a nezaměstnaností, která vedle negativních dopadů 
na kvalitu života přináší náklady pro stát ve formě vyplácených sociálních dávek.  Problémy se získáním 
potřebných povolení jsou rovněž jednou z podstatných překážek bránících dobudování přeshraničních napojení 
klíčových dopravních tahů tuzemské dopravní infrastruktury na dopravní síť okolních států. 

Přitom v rámci RIA zpracované k zákonu o zadávání veřejných zakázek bylo zjištěno, že jen oddálení přínosů 
dopravních staveb o 1 rok, pokud jsou spolufinancovány z fondů EU, představuje ztrátu přibližně 5,24 % 
z investičních nákladů.  

Jedná-li se o stavbu, kde nedochází ke spolufinancování EU, tak roční ztráta představuje přibližně 2,15 % 
z investičních nákladů1. Náklady zvyšuje také rostoucí cena stavebních prací, náklady na přepracování 
dokumentace, pokud z důvodu odkladu došlo ke změně externích podmínek a v neposlední řadě náklady na 
konzervaci částí stavby, která byla vysoutěžena dříve. Takto vzniklé náklady byly odhadnuty na další 1 % 
vzhledem k investičním nákladům. Nepřijetí úpravy tak představuje ekonomická vyplývající ze zpoždění realizace 
staveb dopravní infrastruktury.  

Riziko vážné či smrtelné nehody je přitom pro řidiče jedoucího po dálnici čtyřikrát menší než pro motoristu 
na silnici první třídy. Dlouhodobě to dokazuje riziková mapa českých silnic, kterou vydává Ústřední automotoklub 
ČR. Ke stejným závěrům došla Evropská agentura EuroRAP, která uveřejnila unikátní mapu České republiky. Je 
na ní přesně vidět, na kterých silnicích je nejvyšší riziko vážných nebo smrtelných nehod. Úplně nejhůř z 
celkového hodnocení mezi roky 2013 až 2015 vyšla část silnice první třídy číslo 11 mezi Žamberkem a Červenou 
Vodou v Pardubickém kraji. Pardubický kraj má ze všech regionů nejvyšší podíl silnic s vysokým rizikem vážné 
nehody. Dalšími nebezpečnými úseky jsou například silnice I/61 u Kladna, I/16 u Mladé Boleslavi nebo silnice 
I/43 u Svitav. Nejbezpečnější jsou naopak dálnice, kde se na počet ujetých kilometrů stává nejméně nehod 
(http://www.eurorap.org/partner-countries/czech-republic/) 

Dopady zvýšené nehodovosti na českých silnicích potom mapuje zejména Revidovaná Národní 
strategie bezpečnosti silničního provozu na období let 2011 až 2020 schválená vládou 
(https://www.cdv.cz/file/revidovana-narodni-strategie-bezpecnosti-silnicniho-provozu-na-obdobi-let-2011-az-
2020-s-platnosti-od-roku-2017-byla-schvalena/). 

Dostavba dálnic má tedy přímý dopad na záchranu mnoha lidských životů. Stejně je tomu při rekonstrukcích 
a úpravách silnic nižších tříd, které vedou ke zvýšení bezpečnosti dopravního provozu. 

Tato rizika jsou společná všem oblastem, které dílčí části úpravy mají za cíl řešit. 

Specificky pak lze říci, že v případě absence úpravy budou mimo jiné přetrvávat problémy spojené se značnou 
administrativní zátěží při vyhotovování znaleckých posudků, potíže bude působit zastarávání těchto posudků 
v čase, budou i nadále přetrvávat možné spekulace s cenami pozemků a absence úpravy povede i k negativním 
dopadům na státní rozpočet, jelikož bude docházet k oddalování realizace staveb dopravní infrastruktury. Rizika, 
která jsou spojena s nepřijetím úpravy, spatřujeme především v tom, že bude docházet k oddalování realizace 
staveb dopravní infrastruktury, což povede k negativním dopadům na státní rozpočet. 

V oblasti bezpečnosti na železničních přejezdech lze předpokládat, že nezanedbatelné části těchto střetů může 
být zabráněno zrušením nadbytečných či nevhodně situovaných železničních přejezdů – často v komplikovaných 
místních podmínkách. Nepřijetí úpravy představuje riziko pro drážní a silniční dopravu s dopady na zdraví a 
bezpečnost účastníků silniční i železniční dopravy a na jejich majetek. 

Rizikem neřešení problematických oblastí je také to, že bude i nadále docházet ke zbytečným průtahům 
v rámci povolovacích procesů, jelikož napadená závazná stanoviska budou i nadále přezkoumávána v extenzivním 
rozsahu v návaznosti na (bezplatné)  podávání blanketních odvolání, které plošně napadají všechna vydaná 

                                                           

 
1 U SŽDC tvoří přibližně 10 % investičních nákladů příprava, dokumentace, náklady povolovacího řízení a 

výkupy pozemků. Zbylých 90 % jsou náklady na stavební práce. U ŘSD činí tento poměr 8 % příprava a 92 % 
realizace. Jde pouze o odhadované průměrné hodnoty. 
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závazná stanoviska. S tím souvisejí také ekonomická a sociální rizika spočívající v oddálení vybudování dopravní 
a energetické infrastruktury a jejím zbytečném prodražování.  

Tato úprava má zabránit retroaktivitě dopadů soudem zrušené územně plánovací dokumentace, která se již 
v soudní praxi několikrát objevila.  

Jedná se o závažný problém, který působí značné aplikační potíže a ve svém důsledku jednak prodlužuje řízení 
podle stavebního zákona, kde je napadána zákonnost závazného stanoviska. V případech, kdy je závazné 
stanovisko podkladem pro jiný úkon stavebního úřadu pak stávající právní úprava znemožňuje žadatelům se bránit 
proti nezákonnému závaznému stanovisku. Jiným způsobem nemá smysl daný problém řešit. Nemá také smysl 
hledat jiné alternativní řešení. Obtížně aplikovatelnou právní úpravu nelze řešit jinak než její změnou  

Pokud Česká republika nebude schopna reálně (ne teoreticky) splnit požadované lhůty, nebude plnit nařízení 
EU č. 347/2013. Tomu to stavu je třeba zabránit ještě před rekodifikací veřejného stavebního práva, která by měla 
nastavit pružnější systém umisťování a povolování záměrů v území. Jak již bylo popsáno výše, v případě absence 
navrhované právní úpravy reálně hrozí nedodržení nařízení EU č. 347/2013 s právními, věcnými, ekonomickými 
a mnohdy bezpečnosti (například v případě energetické bezpečnosti státu) riziky, která z toho vyplývají. 

Pokud nedojde k další standardizované a jednotné elektronizaci výstupů z územně plánovací činnosti, hrozí 
snížení konkurenceschopnosti ČR, což je významné ekonomické riziko. Navržená úprava také řeší problematiku 
směrnice INSPIRE jejíž neplnění by bylo právním rizikem s možnými ekonomickými dopady. Navržená právní 
úprava je v souladu s programovým prohlášením vlády. 

Případná absence navržených úprav v oblasti energetické infrastruktury sice nevyvolává přímá rizika, 
nicméně nadále by byly zákony fixovány postupy, které se v praxi projevily jako problematické, komplikované a 
které vedou k prodlužování přípravy a povolování staveb s přímým dopadem na jejich realizaci. Navrhované 
změny představují naplnění cílů novelizace zákona o urychlení. Řešení některých problematických aspektů lze 
nepochybně očekávat zásadní rekodifikací stavebního práva, nicméně alespoň k dílčímu urychlení výstavby je 
třeba přistoupit daleko dříve než v roce 2023, kdy je předpokládána účinnost rekodifikace.      

Hlavní riziko zachování současného stavu z hlediska elektronických komunikací spočívá v nereagování na 
zvýšenou poptávku provozovatelů sítí elektronických komunikací po zvýšené výstavbě těchto sítí a s tím 
související nárůst správních řízení v oblasti stavebního práva. Nereagování na tuto poptávku může ve svém 
důsledku zapříčinit nemožnost čerpání dotací v rámci programu Vysokorychlostní internet (OPPIK) a současně 
tak zbrzdit rozvoj digitalizace České republiky včetně digitalizace veřejné správy a ohrozit tak 
konkurenceschopnost českého hospodářství. 
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 NÁVRH VARIANT ŘEŠENÍ 

2.1. Problematika povolovacích procesů 

2.1.1. Více povolení u liniových dopravních staveb 
Varianta 0:  

Zachování současného stavu. 

Varianta 0 povede k přetrvávání problémů popsaných výše. Tyto problémy s sebou nesou především značné 
prodlužování doby přípravy dopravních staveb a zvýšenou administrativní zátěž.  

Varianta 1: 

Navržené znění samotné je variantou k postupům upraveným ve Stavebním zákoně a samotným cílem této 
úpravy je minimalizace administrativní zátěže, zkrácení procesů v čase, snížení nákladů (v rámci zjednodušení 
administrativy i v rámci snížení pořizovací hodnoty předkládané dokumentace snížením její podrobnosti). I přes 
toto zdánlivé zjednodušení jsou nastaveny mechanismy, které umožňují technickou kontrolu a dohled nad kvalitou 
díla ve chvíli, kdy bude docházet ke zpřesňování jednotlivých aspektů oproti předchozí podobě dokumentace. 
Nebude se ale již jednat o náklady vynaložené na pořízení dokumentace, které by mohly být investorem 
vynaloženy marně, jelikož stavba bude již pravomocně povolena a její realizace tím umožněna. 

 

2.1.2. Proces EIA a související povolovací procesy v oblasti životního prostředí 
Varianta 0:  

Zachování současného stavu. 

Varianta 0 povede k přetrvávání problémů popsaných výše v části. Tyto problémy s sebou nesou především 
značné prodlužování doby přípravy dopravních staveb a zvýšenou administrativní zátěž.  

Varianta 1: 

Navržené znění samotné je variantou k postupům upraveným ve stávající právní úpravě, což je nulová 
varianta. Žádné další varianty nebyly zvažovány. 

 

2.1.3. Majetkoprávní příprava 
Varianta 0:  

Zachování současného stavu. 

Varianta 0 povede k přetrvávání problémů popsaných výše v části. Tyto problémy s sebou nesou především 
značné prodlužování doby přípravy dopravních staveb a zvýšenou administrativní zátěž.  

Varianta 1: 

Zapracování navrhovaných změn do zákona č. 416/2009 Sb. 

Varianta 1 povede ke zjednodušení procesu zpracovávání znaleckých posudků zároveň i k tomu, že již jednou 
zpracovaný znalecký posudek platný určité časové období bude být moci využit i pro vypracování návrhů smluv 
do budoucna, neboť návrhy se mohou zpracovávat v delším časovém období v důsledku velkého množství 
oslovovaných vlastníků. Tato varianta povede i ke zrychlení a zefektivnění procesu, snížení administrativní 
náročnosti procesu a ke snížení nákladů vznikajících v rámci procesu přípravy staveb dopravní infrastruktury.  

2.2. Další dílčí oblasti 

2.2.1. Bezpečnost železničních přejezdů 
Varianta 0.: nulová varianta 

Varianta nulová – zachování současného stavu (viz stávající stav). 
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Nulová varianta zde představuje pokračování v setrvalé tendenci střetů na železničních přejezdech, tedy 
zhruba 150 až 250 střetům se zhruba 30 až 40 ztrátami na životech ročně. Dále střety způsobují značné materiální 
ztráty na straně drážních i silničních dopravců a dalších uživatelů pozemních a drážních komunikací.  

Varianta 1 

Varianta 1 spočívá v redukci počtu účastníků řízení o zrušení železničního přejezdu, spolu se stanovením 
povinnosti pro silniční správní úřad rozhodnout ve věci při splnění předestřených předpokladů pokladů povede 
k efektivnějšímu rušení nevyužívaných či nadbytečných železničních přejezdů a tudíž ke zvýšení bezpečnosti na 
dráze i pozemních komunikacích.  

Varianta nevytváří nové kompetence veřejné správy. 

Administrativní zátěž je v této variantě sice mírně zvýšena pro silniční správní úřad, který je povinen si opatřit 
nezbytné podklady k rozhodnutí ve věci, nicméně tak dochází zároveň i k vysoké míře efektivity celého procesu 
a zároveň k předcházení dopadů, které plynou z Varianty nulové.  

Varianta respektuje technologická řešení a bude realizovatelná jak v reálném, tak v digitálním světě. 

Nelegislativním řešením by v uvedeném případě mohlo být posílení investic do zabezpečení železničních 
přejezdů, avšak existuje poměrně velká skupina přejezdů, kde takové řešení nebude dostatečně efektivní. 

2.2.2. Problematika obstrukčního jednání z řad účastníků řízení v procesu přípravy 
staveb 
Varianta 0.: nulová varianta 

Varianta nulová – zachování současného stavu (viz stávající stav). Varianta 0 povede k přetrvávání problémů 
popsaných výše v části. 

Varianta 1 

Varianta 1 zahrnuje omezení rozsahu přezkumu závazného stanoviska ze strany nadřízeného orgánu 
námitkami uvedenými v odvolání a současně zavedení zpoplatnění podání proti závazným stanoviskům. 

Varianta 2 

Varianta 2 zahrnuje omezení rozsahu přezkumu závazného stanoviska ze strany nadřízeného orgánu 
námitkami uvedenými v odvolání. 

2.2.3. Fikce souhlasu 
Varianta 0: nulová varianta 

Nulová varianta působí již dnes velké aplikační potíže. Neřešení daného problému bude mít za následek 
prodlužování řízení, napadání pravomocných rozhodnutí, která byla podmíněna závazným stanoviskem dotčeného 
orgánu, u soudu.  

Varianta 1: novela Správního řádu  

Varianta 1 představuje alternativní řešení k výchozí nulové variantě. Cílem této varianty je odstranění 
dosavadní obtížně aplikovatelné legislativní úpravy. Varianta 1 nahrazuje procesy varianty O, nicméně způsobem, 
který se snaží být více srozumitelný a bez problému aplikovatelný. Dalším hodnotným aspektem je také 
skutečnost, že se jedná o mechanismus, který by měl  zabránit retroaktivním dopadům při rušení územně plánovací 
dokumentace soudy. Dosavadní právní úprava se prokázala z dlouhodobého hlediska jako proces komplikující 
validitu např. již zmíněných územně plánovacích dokumentací.  

Navrhovaná varianta respektuje technologická řešení a bude fungovat v reálném i digitálním světě. 

2.2.4. Územní problematika 
Varianta 0.: nulová varianta 

Varianta nulová – zachování současného stavu (viz stávající stav). Varianta 0 povede k přetrvávání problémů 
popsaných výše. 

Varianta 1: 

Jednou možnou variantou bylo stanovit, že PÚR bude vymezovat záměry závazně. To by však znamenalo, že 
PÚR přestane být koncepční dokumentací, ale stane se i realizační dokumentací. Také by se musela vydávat 
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formou nařízení vlády a celá PÚR by byla přezkoumatelná ústavním soudem. Tato varianta by sice mohla vest k 
cíli, ale není vhodná zejména z důvodu, že by PÚR přestala být koncepčním dokumentem. 

Zasahovat do kompetencí zastupitelstva kraje v oblasti ZÚR není vhodné, protože by to mohlo působit 
aplikační potíže (například sdílená možnost aktualizace ZÚR) a mohlo by to být ústavně nekonformní (zasahování 
do výkonu samostatné působnosti krajů). V této souvislosti je třeba také připomenout, že kraj, který v ZÚR záměr 
územně vymezí, nese za toto vymezení plnou zodpovědnost včetně nákladů spojených s případným soudním 
přezkumem nebo náklady spojené s náhradou prokázané újmy spojené s vymezením plochy nebo koridoru pro 
stanovený záměr. Tato varianta nezaručuje, že se dosáhne cíle, kterým je závazné územní vymezení ploch a 
koridorů pro mezinárodní a republikové záměry do 2 let. Stát by v případě této varianty, když nebude zasahovat 
do sféry vyhrazené samosprávě kraje, nemohl ovlivnit délku procesu pořizování a vydávání aktualizace ZÚR. 

Jedinou smysluplnou variantou je zakotvení nového nástroje územního plánování, který závazně a 
koordinovaně vymezí plochy a koridory pro vybrané záměry v území, jehož pořízení a vydání bude plně v rukou 
státu. 

Navrhovaná úprava bude umožňovat státu závazně územně vymezit plochy a koridory pro vybrané záměry 
taxativně stanovené v PÚR a tím plnit požadavek nařízení EU č. 347/2013. 

Jak již bylo popsáno výše, v případě absence navrhované právní úpravy reálně hrozí nedodržení nařízení EU 
č. 347/2013 s právními, věcnými, ekonomickými a mnohdy bezpečnosti (například v případě energetické 
bezpečnosti státu) riziky, která z toho vyplývají. 

S ohledem na to, že stát má plnit závazky a povinnosti, které mu vyplývají z členství v EU, není namístě 
fabulovat, zda „Jsou náklady na přizpůsobení se regulaci menší než na postih při nepřizpůsobení se“. 

Varianta vytváří nové kompetence státní správě, které jí umožňují lépe prosadit zájmy státu i v případech, kdy 
z navrhovaného řešení kraj nebude mít žádný prospěch (například koridor pro vysokorychlostní trať, která nebude 
mít v daném kraji zastávku). Stát také ponese veškerá finanční rizika, která dnes nese kraj v případě závazných 
vymezení ploch a koridorů pro vybrané záměry mezinárodního a republikového významu.   

Navrhované řešení bude reálně fungovat i digitálním světě. 

Možná varianta, že PÚR bude závazně územně vymezovat plochy a koridory pro vybrané záměry, by 
znamenala, že PÚR přestane být koncepční dokumentací, ale realizační dokumentací. Také by celá PÚR byla 
přezkoumatelná ústavním soudem.  

Zasahovat do kompetencí zastupitelstva kraje v oblasti ZÚR není vhodné, protože by to mohlo působit 
aplikační potíže (například sdílená možnost aktualizace ZÚR) a mohlo by to být ústavně nekonformní (zasahování 
do výkonu samostatné působnosti krajů). Tato varianta nezaručuje, že se dosáhne cíle, kterým je závazné územní 
vymezení ploch a koridorů pro mezinárodní a republikové záměry do 2 let. Stát by v případě této varianty, když 
nebude zasahovat do sféry vyhrazené samosprávě kraje, nemohl ovlivnit délku procesu pořizování a vydávání 
aktualizace ZÚR. 

Jedinou smysluplnou variantou je zakotvení nového nástroje územního plánování, který závazně a 
koordinovaně vymezí plochy a koridory pro vybrané záměry v území, jehož pořízení a vydání bude plně v rukou 
státu. 

2.2.5. Národní geoportál územního plánování 
Varianta 0: nulová varianta 

Nulová varianta může způsobit snížení konkurenceschopnosti ČR, což je významné ekonomické riziko, a 
neřešení problematiky (špatné plnění) směrnice INSPIRE.  

Varianta 1: národní geoportál územního plánování 

Vytvoření národního geoportálu územního plánování, který bude sbírat všechna potřebná a dostupná data 
v jednotném standardu z územně plánovací činnosti obcí, krajů a státu. Tato data bude zveřejňovat v jednotném 
formátu za celou ČR a poskytovat je do dalších informačních systémů nebo aplikací.  

Varianta 2: geoportály na úrovni obcí s rozšířenou působností 

Varianta, kdy budou existovat geoportály na úrovni obcí s rozšířenou působností (205 + Praha), které budou 
fakticky řízeny samosprávnými orgány, je neekonomická a obtížně koordinovatelná.    

Varianta 3: geoportály na úrovni krajských úřadů 
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Varianta, kdy budou existovat geoportály na úrovni krajských úřadů by pravděpodobně znamenala 14 x 
příslušný hardware cca 14–28 pracovníků. Nelze také vyloučit, že vliv rozhodnutí samosprávných orgánů by mohl 
ztížit výkon požadované služby pro veřejnou správu, podnikatele a širokou veřejnost. 

Varianta 4: využití jiného informačního systému 

Varianta, že by se využilo jiného informačního systému, má tu nevýhodu, že by se tento informační systém 
musel upravit dle potřeb a požadavků územního plánování. Následně by se obtížně řešily aktuální potřebné úlohy 
a změny systému vyvolané dynamickým rozvojem elektronizace veřejné správy. Bylo by také obtížné takový 
systém legislativně ukotvit a zajistit jeho dlouhodobé financování.  

2.2.6. Oblast energetické infrastruktury 
Varianta 0: nulová varianta 

Varianta nulová – zachování současného stavu (viz stávající stav). Varianta 0 povede k přetrvávání problémů 
popsaných výše. 

Varianta 1: novela zákona č. 416/2009 Sb. 

Varianta 1 – navrhované řešení. 

Varianta 2: změna stavebního zákona a změna zákona o vyvlastnění 

Varianta 2 - Jako varianta se jeví zásadní změna stavebního zákona a změna zákona o vyvlastnění se 
specifickou úpravou obecných postupů pro potřeby energetické infrastruktury. Nicméně tyto změny jsou 
předpokládány v souvislosti s rekodifikací veřejného stavebního práva s výrazně delším časovým horizontem, 
proto není dále sledována.  

2.2.7. Oblast elektronických komunikací 
Varianta 0: nulová varianta 

Tato varianta spočívá v zachování současného stavu. Tato varianta se jeví jako nevhodná, neboť by její 
akceptací sice došlo k zachování stávajícího stavu, ale v podstatě by se neodstranili stávající problémy v oblasti 
výstavby sítí elektronických komunikací, jejichž odstranění předpokládá Akční plán k provedení nedotačních 
opatření pro podporu plánování a výstavby sítí elektronických komunikací, který dne 10. května 2017 schválila 
vláda České republiky.  

Varianta 1: novela zákona č. 416/2009 Sb. 

Varianta spočívá v novelizaci příslušných ustanovení zákona č. 416/2009 Sb. Tím by došlo k naplnění 
některých částí Akčního plánu k provedení nedotačních opatření pro podporu plánování a výstavby sítí 
elektronických komunikací a současně by se tím snížil počet správních řízení v oblasti výstavby sítí elektronických 
komunikací. Tato varianta se jeví jako vhodná pro naplnění cílů Akčního plánu k provedení nedotačních opatření 
pro podporu plánování a výstavby sítí elektronických komunikací a současně podporuje rozvoj digitalizace České 
republiky. Současně tato varianta snižuje administrativní zátěž pro stát v oblasti územních řízení. 
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 VYHODNOCENÍ NÁKLADŮ A PŘÍNOSŮ 

3.1. Identifikace nákladů 
Nulová varianta společná všem dílčím cílům úpravy, tj. zachování současného stavu, který se vyznačuje 

prodloužením výstavby dopravní infrastruktury, představuje významné negativní finanční dopady na veřejné 
rozpočty způsobené zejména: 

- zvyšováním nákladů na stavbu oproti plánovaným investičním výdajům (v důsledku postupného 
růstu cen stavebních prací, cen pozemků apod. v průběhu času); 

- nutností vypracovat dodatečné podklady a upravit původní projekty v důsledku změny místních 
podmínek v oblasti stavby či změny legislativních požadavků; 

- přerušením výstavby (v případě nutnosti stavbu zakonzervovat), jejím prodlužováním či opakováním 
některých prací a neefektivním plánováním kapacit státu i příslušných dodavatelů;  

- potřebou realizace provizorních či dočasných řešení (např. napojení na stávající komunikace) 
vyvolaných v důsledku dlouho trvajícího procesu vyvlastňování a 

- oddalováním realizace výstavby a ekonomických přínosů jednotlivých staveb. 

Vedle samotného zvýšení výdajů spojených s projektovou přípravou se prodlužování výstavby liniových 
dopravních staveb projevuje i v širším hospodářském měřítku na celkovém stavu ekonomiky ČR (ať již přímo či 
nepřímo na základě tzv. multiplikačního efektu, kdy výstup jednoho hospodářského odvětví je současně vstupem 
pro jiná odvětví).  

Rozvoj a modernizace dopravní infrastruktury je nezbytným předpokladem zachování konkurenceschopnosti 
ČR, což potvrzuje i Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti České republiky na období 2012 – 2020 (SMK), 
podle níž je „…ekonomická úspěšnost státu do značné míry definována kvalitou infrastruktury, která funguje jako 
páteř hospodářství a umožňuje rozvoj podnikatelských aktivit. Kvalita propojení méně vyspělých regionů s 
ekonomickým centrem významně posiluje možnosti růstu v regionu...“  

Česká republika může těžit ze své centrální polohy a logistické dostupnosti, která je jedním z klíčových 
předpokladů pro vstup zahraničních investorů, a to zejména těch, pro jejichž podnikání je nezbytná přesná a 
předvídatelná (tzv. just-in-time) logistika (typicky montovny, opravárenská centra aj.). Tento potenciál však v 
současné době není naplněn, neboť dosud nejsou dobudována některá klíčová vnitrostátní i mezinárodní spojení 
(např. Praha – Karlovy Vary, Brno – Svitavy), a dále mezinárodní spojení (zejména v severojižním směru z Polska 
či Německa na Slovensko či do Rakouska a naopak). Tato situace vede ke zvýšení přepravních nákladů pro 
tuzemské podniky a omezení objemu obchodů a současně představuje překážku pro budoucí hospodářský rozvoj.   

Nedokončená, nekvalitní a málo kapacitní infrastruktura procházející často zastavěným územím (aniž by 
docházelo k odklonu tranzitní dopravy mimo centra měst a obcí) rovněž snižuje rychlost meziměstských spojení 
a bezpečnost dopravy, v níž ČR výrazně zaostává za evropským průměrem. To se následně negativně promítá do 
snížené flexibility a mobility zaměstnanců. Vybudování kvalitních rychlých spojení odvádějících tranzitní dopravu 
mimo zastavěná území měst a obcí by kromě eliminace výše popsaných problémů výrazně přispělo ke snížení 
imisní a dopravní zátěže obyvatelstva a zlepšení životních podmínek v jednotlivých sídlech. Ze statistik týkajících 
se podílu dopravního výkonu dálnic a silnic I. až III. třídy a jejich podílu na počtu usmrcených a těžce zraněných 
osob současně vyplývá, že daleko nejbezpečnější jsou v tomto ohledu právě páteřní komunikace (zejména dálnice), 
a to oproti silnicím II. a III. třídy dokonce mnohonásobně (viz část A.5 přílohy A k Revizi a aktualizaci Národní 
strategie bezpečnosti silničního provozu 2011-2020 s platností od roku 2017). 

Konkrétní hospodářské dopady výše popsaných skutečností vyplývajících ze zpožďování výstavby liniových 
dopravních staveb byly ve vztahu k ekonomice ČR identifikovány na základě matematických výpočtů. 

Na základě symetrické input-output tabulky lze vypočítat transakční multiplikátor jednotlivých odvětví, tedy 
o kolik se v průměru zvýší produkce ekonomiky při realizaci investice. Dle provedených výpočtů zvýší jeden 
investovaný milion Kč do výstavby dopravní infrastruktury domácí produkci o 2,74 mil. Kč a hrubou přidanou 
hodnotu o 0,89 mil. Kč. Přibližně 47 % celkového multiplikátoru se projeví díky nepřímému multiplikačnímu 
efektu.  

Zvýšení poptávky ve všech odvětvích, zapříčiněné nárůstem stavebních prací, přináší i vyšší příjmy 
zaměstnanců a provozní přebytek. Zvýšení příjmů zaměstnanců vede k nárůstu spotřeby jejich domácností (v 
závislosti na mezním sklonu ke spotřebě). Provozní přebytek je zdaněn a pak buď převeden do zahraničí, nebo 
ponechán v ČR a je využit pro investice nebo spotřebu majitelů společností. To opět přináší dodatečný nárůst 
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spotřeby, přičemž část spotřeby je uspokojena domácí produkcí a část importem. Na základě meziodvětvové 
analýzy pak lze kvantifikovat fiskální multiplikátory investic (zatím však pouze pro investiční fázi). Dle 
provedených výpočtů má jeden investovaný milion Kč potenciál zvýšit hrubou přidanou hodnotu ČR až o 1,6 mil. 
Kč, zvýšit čistý příjem domácností o 0,42 mil. Kč a vybrat zpět na daních (přímých i nepřímých) téměř 0,5 mil. 
Kč. 

Další přínosy pro národní hospodářství vzniknou po ukončení realizace stavby ve fázi užití stavby. Jedná se 
o zlevnění nákladů na transport zboží, růst obchodu, zlevnění zboží pro spotřebitele, vyšší flexibilitu pracovního 
trhu z důvodu usnadnění dojíždění za prací, úspory času jednotlivých uživatelů dopravní infrastruktury atd. 

Ztráta z oddálení uvedení dopravní stavby do provozu závisí na vnitřním výnosovém procentu a výnosu z 
alternativního využití finančních prostředků. Při výpočtu ekonomické ztráty je proto důležité, v jaké fázi projektu 
došlo ke zdržení a jaké bylo alternativní využití zdrojů v okamžiku, kdy došlo ke zdržení. Ztráta z oddálení je pro 
případ, kdy ještě nebyly vynaloženy žádné prostředky (nebo jejich větší část), menší než u již proinvestovaných 
staveb. Velikost ztráty závisí na diskontní míře, která odpovídá rizikovosti projektu. Při předpokladu vnitřního 
výnosového procenta stavby ve výši 6 % a diskontní míry 5 % by ztráta při ročním zdržení projektu v hodnotě 1 
mld. Kč počítaná z již investovaných prostředků dosáhla 5,66 mil. Kč a ztráta počítaná z oddálení výstavby (včetně 
oddálení financování) částky 8,91 mil. Kč, celkově tedy 14,57 mil. Kč.  

Prodloužení povolovacího procesu pro silniční stavby o jeden rok vede průměrně ke zvýšení nákladů (jen na 
oddálení přínosů výstavby) o 5,07 %. U železničních dopravních staveb je to dokonce 5,72 %.  

Z makroekonomického pohledu lze kalkulovat s tím, že pokud by se podařilo zkrátit povolovací proces 
liniových dopravních staveb o jeden rok, přínosy z tohoto zkrácení by představovaly 8,07 % investičních nákladů 
u silničních staveb a 8,72 % u železničních staveb. 

Posledním parametrem vstupujícím do odhadu makroekonomických přínosů liniových dopravních staveb je 
výše rozpočtu SŽDC a ŘSD. Při předpokladu ročních investic do nových liniových dopravních staveb 
procházejících povolovacím procesem ve výši 44 mld. Kč, tj. 25 mld. Kč u silničních staveb a 19 mld. Kč u 
železničních (vycházející z historických údajů), by zkrácení povolovacího procesu o jeden rok vedlo k ročním 
přínosům ve výši 2,02 mld. Kč u silničních staveb a 1,66 mld. Kč u železničních staveb (při použití výpočtů 
uvedených výše). 

Uvedené náklady pro celou ekonomiku ČR jsou v principu společným důsledkem stávajícího stavu, který u 
jednotlivých dílčích variant představuje Variantu 0 – zachování stávajícího stavu. Další dílčí náklady a náklady 
zvažovaných variant vedoucích ke změně nežádoucího stavu jsou popsány níže. 

3.1.1. Problematika povolovacích procesů 

3.1.1.1. Více povolení u liniových dopravních staveb 

Varianta 0 

Varianta 0 – zachování stávajícího stavu, povede k přetrvání problémů popsaných výše. Tyto problémy 
s sebou nesou především značné prodlužování doby přípravy dopravních staveb, zvýšenou administrativní zátěž 
pro jejich investory a dále zvýšené náklady na údržbu a investice do dopravní infrastruktury a samozřejmě i 
značnou míru nejistoty pro investory z nutnosti opakování některých již uzavřených etap např. z důvodu změny 
legislativy nebo změny evropské legislativy apod. Opakování procesů a opětovné vynakládání prostředků na 
pořízení dokumentací k příslušným řízením představují nezanedbatelné náklady pro stát, které mohou 
představením efektivnějšího a rychlejšího postupu zcela vymizet. 

Nezanedbatelnými jsou rovněž rizika z hlediska bezpečnosti provozu dopravních staveb a závazek státu 
dokončit páteřní dopravní infrastrukturu a udržovat ji v provozuschopném stavu.. 

Varianta 1 

Přijetím nové úpravy žádné vícenáklady nevznikají. Varianta 1 naopak představí variantní unifikované řízení, 
jehož cílem je mj. úspora nákladů  na pořízení jednotné unifikované dokumentace pro tento typ řízení, namísto 
různých stupňů projektové dokumentace oproti variantě 0. Dále, Varianta 1 redukuje množství správních řízení, 
což se také příznivě projeví na efektivitě správních úřadů.  

3.1.1.2. Proces EIA a související povolovací procesy v oblasti životního prostředí 

Varianta 0 
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Varianta 0 povede k přetrvání problémů popsaných výše. Tyto problémy s sebou nesou především značné 
prodlužování doby přípravy dopravních staveb, zvýšenou administrativní zátěž pro jejich investory a dále zvýšené 
náklady na údržbu a investice do dopravní infrastruktury.  

Nezanedbatelnými jsou rovněž rizika z hlediska bezpečnosti provozu dopravních staveb. 

Varianta 1 

Přijetím nové úpravy žádné náklady nevzniknou. 

Lze však očekávat trvalé nížení nákladů, které vznikají přijetím určitého požadavku právní úpravy bez ohledu 
na to, kdo je hradí. Jedná se o náklady vznikající jak podnikům a občanům, tak i veřejné správě. 

Urychlení přípravy přinese snížení nákladů na realizaci staveb (eliminace amortizace). 

3.1.1.3. Majetkoprávní příprava 

Varianta 0 

Varianta 0 povede k přetrvání problémů popsaných výše. Tyto problémy s sebou nesou především značné 
prodlužování doby přípravy dopravních staveb, zvýšenou administrativní zátěž pro jejich investory a dále zvýšené 
náklady na údržbu a investice do dopravní infrastruktury.  

Nezanedbatelnými jsou rovněž rizika z hlediska bezpečnosti provozu dopravních staveb. 

Varianta 1 

Přijetím nové úpravy žádné náklady nevzniknou. 

3.1.2. Další dílčí oblasti 

3.1.2.1. Bezpečnost železničních přejezdů 

Varianta 0 

Varianta 0 povede k přetrvání problémů popsaných výše. Tyto problémy s sebou nesou především značné 
prodlužování doby přípravy dopravních staveb, zvýšenou administrativní zátěž pro jejich investory, neefektivní 
vynakládání prostředků na pořizování podkladových materiálů a projektů k jednotlivým řízením a dále zvýšené 
náklady na údržbu a investice do dopravní infrastruktury.  

Nezanedbatelnými jsou rovněž rizika z hlediska bezpečnosti provozu dopravních staveb. 

Varianta 1 

Nepřímým nákladem je mírné zvýšení administrativní zátěže, kterou ponese silniční správní úřad, jelikož je 
povinen si opatřit nezbytné podklady k rozhodnutí ve věci, nicméně tak dochází zároveň i k vysoké míře efektivity 
celého procesu a zároveň k předcházení dopadů, které plynou z Varianty nulové.  

Je nutné doplnit, že se tím zároveň znatelně zvýší bezpečnost v místech, kde dochází ke křížení železnice se 
stavbou silniční komunikace, dojde k redukci nehodovosti, škod a ze všeho nejdůležitější hledisko je i prevence 
v oblasti ochrany lidských životů.  

3.1.2.2. Problematika obstrukčního jednání z řad účastníků řízení v procesu přípravy 
staveb 

Varianta 0 

Varianta 0 povede k přetrvání problémů popsaných výše. Tyto problémy s sebou nesou především značné 
prodlužování doby přípravy dopravních staveb, zvýšenou administrativní zátěž pro jejich investory a dále zvýšené 
náklady na údržbu a investice do dopravní infrastruktury.  

Nezanedbatelnými jsou rovněž rizika z hlediska bezpečnosti provozu dopravních staveb. 

Varianta 1 

Nebyly identifikované žádné náklady v souvislosti s přijetím úpravy. 

3.1.2.3. Fikce souhlasu 
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Varianta 0 

Varianta 0 povede k přetrvání problémů popsaných výše. 

Varianta 1 

Jednorázové náklady spojené s navrhovanou právní úpravou se nepředpokládají. Přímé náklady spojené 
s navrhovanou úpravou nebudou. Navrhovaná právní úprava nebude vytvářet náklady podnikům a občanům, 
nebude vytvářet náklady veřejné správě vykonávané územně samosprávnými celky, nebude vytvářet náklady 
v důsledku ušlých příležitostí a nebude vytvářet makroekonomické náklady. 

3.1.2.4. Problematika územního plánování 

Varianta 0 

Varianta 0 povede k přetrvání problémů popsaných výše. 

Varianta 1 

Předpokládá se, že návrh územního rozvojového plánu bude zpracovávat v Ústavu územního rozvoje 5 
pracovníků vysokoškolsky vzdělaných ve složení architekt obor architektura nebo územní plánování - vedoucí 
týmu; specialista na dopravní stavby; specialita na stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství; 
specialista na pozemní stavby (technické sítě); specialista na městské inženýrství. Výpočet nákladů na tyto 
pracovníky vycházel z toho, že jeden pracovník bude zařazen do 14. platové třídy a ostatní do 13 platové třídy. 
Pro výpočet se postupovalo podle metodiky Ministerstva vnitra a počítalo se s platem podle přílohy 1 k nařízení 
vlády č. 341/2017 Sb.; 9 platovým stupněm; 20% na osobní ohodnocení; 35% na odvody; 43% na režijní náklady. 
Celkové náklady budou činit cca 4,4 mil. Kč/rok.   

 
platová 

třída 
platový 
stupeň 

činnosti podle 
bodu n.v.č. 

222/2010 Sb. o 
katalogu prací ve 

veřejných 
službách a správě plat 

20% 
osobní 

ohodnoce
ní 

plat + 
osobní 

ohodnoce
ní za 
měsíc 

odvody 
35% za 
měsíc 

režijní 
náklady 
43% za 
měsíc 

celkem 
náklady 

na 
pracovník
a za měsíc 

celkem 
náklady na 
pracovníka 

za rok 

vedoucí 
týmu 1x 

14 9 

2.10.20 Tvorba 
koncepce 
územního 
plánování České 
republiky. 33 850 6 770 40 620 14 217 23 580 78 417 941 003 

člen týmu 
4x 

13 9 

2.10.20. 
Koordinace a 
systémové 
usměrňování 
územního 
plánování České 
republiky. 31 200 6 240 37 440 13 104 21 734 72 278 867 335 

Celkem  4 410 343 

Administrativní zátěž veřejné správy by se neměla zvýšit, protože vymezením plochy nebo koridoru pro 
vybrané záměry v územním rozvojovém plánu by mělo následně snížit administrativní zátěž při pojednávání ZÚR. 
Výhodou týmu zařazeného do organizační složky státu bude, že ihned po rozhodnutí vlády o aktualizaci územního 
rozvojového plánu může tento tým začít pracovat na této aktualizaci, aniž by muselo probíhat výběrové řízení na 
dodavatele a upřesňování a schvalování smlouvy s dodavatelem. Další výhodou tohoto řešení je, že bude možné 
průběžně konzultovat navrhované trasy záměrů s pracovníky, kteří budou kontinuálně na územním rozvojovém 
plánu pracovat. 

Další náklady budou spojeny s 3 pořizovateli, kteří budou nově zařazeny do Ministerstva pro místní rozvoj ve 
14 platové třídě.  

Pro výpočet se postupovalo podle metodiky Ministerstva vnitra a počítalo se s platem podle přílohy 2 k 
nařízení vlády č. 341/2017 Sb.; 9 platovým stupněm; 20% na osobní ohodnocení; 35% na odvody; 43% na režijní 
náklady. Celkové náklady budou činit cca 2,9 mil. Kč/rok. 

 
platová 
třída 

platový 
stupeň 

činnosti podle 
bodu n.v.č. 
222/2010 Sb. o 
katalogu prací 
ve veřejných plat 

20% osobní 
ohodnocení 

plat + 
osobní 
ohodnocení 
za měsíc 

odvody 
35% za 
měsíc  

režijní 
náklady 
43% za 
měsíc 

celkem 
náklady na 
pracovníka 
za měsíc 

celkem 
náklady na 
pracovníka 
za rok 
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službách a 
správě 

pořizovatel 
3x 14 9 

2.10.20 Tvorba 
koncepce 
územního 
plánování 
České 
republiky. 

35 
060 7 012 42 072 14 725 24 423 81 220 974 640 

Celkem  2 923 920 

Náklady na pořizování a vydávání územního rozvojového plánu budou celkem činit cca 7,3 mil. Kč/rok. 

Náklady plynoucí z regulace pro podnikatele a občany navrhovanou právní úpravou nevzniknou. 

Přímé náklady spojené s navrhovanou právní úpravou budou činit cca 7,3 mil. Kč/rok, které by měly být 
hrazeny ze státního rozpočtu. Dále lze očekávat náklady spojené s případným soudním přezkumem nebo náklady 
spojené s náhradou prokázané újmy spojené s vymezením plochy nebo koridoru pro stanovený záměr. Tyto 
náklady, které nelze objektivně vyčíslit, budou hrazeny též ze státního rozpočtu.  

Lze uzavřít, že veškeré náklady, které lze vyčíslit, budou činit 7,3 mil. Kč/rok. 

3.1.2.5. Národní geoportál územního plánování 

Varianta 0: nulová varianta 

Nulová varianta může způsobit snížení konkurenceschopnosti ČR, což je významné ekonomické riziko, a 
neřešení problematiky (špatné plnění) směrnice INSPIRE.  

Varianta 1: národní geoportál územního plánování 

Vytvoření národního geoportálu územního plánování, který bude sbírat všechna potřebná a dostupná data 
v jednotném standardu z územně plánovací činnosti obcí, krajů a státu. Tato data bude zveřejňovat v jednotném 
formátu za celou ČR a poskytovat je do dalších informačních systémů nebo aplikací.  

Jednorázové náklady na zřízení geoportálu byly stanoveny odhadem: 

Vývoj SW 12 000 000 

Licence na požívaný SW 2 000 000 

HW 6 000 000 

Celkem 20 000 000 

Předpokládá se, že provozovat národní geoportál územního plánování bude Ústav územního rozvoje 3 
vysokoškolsky vzdělanými pracovníky v oblasti IT nebo územního plánování nebo GIS. Výpočet nákladů na tyto 
pracovníky vycházel z toho, že tři pracovníci budou zařazeni do 13 platové třídy. Pro výpočet se postupovalo podle 
metodiky Ministerstva vnitra a počítalo se s platem podle přílohy 1 k nařízení vlády č. 341/2017 Sb.; 9 platovým 
stupněm; 20% na osobní ohodnocení; 35% na odvody; 43% na režijní náklady. Celkové náklady budou činit cca 
2,6 mil. Kč/rok.   

platová 
třída 

platový 
stupeň 

činnosti podle bodu n.v.č. 
222/2010 Sb. o katalogu prací 
ve veřejných službách a správě plat 

20% 
osobní 
ohodnoc
ení 

plat + 
osobní 
ohodnocení 
za měsíc 

odvody 
35% za 
měsíc  

režijní 
náklady 
43% za 
měsíc 

celkem 
náklady na 
pracovníka 
za měsíc 

celkem 
náklady na 
pracovníka za 
rok 

13 9 

1.03.02 Koordinace 
komplexních projektů vývoje 
informačních systémů a 
komunikačních systémů, 
programového vybavení nebo 
informačních služeb, 
zpracovávání plánů, norem a 
postupů změn provozu a 
údržby, provozní testování, 
příprava a realizace modifikací 
a zajišťování jejich integrity a 31 200 6 240 37 440 13 104 21 734 72 278 867 335 
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poskytování podpory 
uživatelům. 

Celkem náklady na 3 pracovníky  2 602 005 

Provozní náklady v dalších letech: 

Provozní náklady na provoz geoportálu byly stanoveny odhadem na 900 000 Kč/rok. 

Celkové náklady na provoz geoportálu za rok: 

Náklady na 3 pracovníky 2 600 000 

Údržba systému, servisní a technická podpora zajišťovaná externě 900 000 

Celkem 3 500 000 

Administrativní zátěž veřejné správy by se neměla zvýšit. Výhodou týmu zařazeného do organizační složky 
státu, který bude zajišťovat provoz geoportálu, bude, že může ihned reagovat na měnící se podmínky vzniku dat 
tak na nové potřeby uživatelů dat. 

Přímé náklady spojené se zřízením národního geoportálu územního plánování budou činit cca 20 mil. Kč. 
Náklady na provoz geoportálu včetně údržby se odhadují na cca 3,5 mil. Kč/rok. Předpokládá se, že tyto náklady 
budou hrazeny ze státního rozpočtu.  

 

Varianta 2: geoportály na úrovni obcí s rozšířenou působností 

Varianta, kdy budou existovat geoportály na úrovni obcí s rozšířenou působností (205 + Praha), které budou 
fakticky řízeny samosprávnými orgány, je neekonomická a obtížně koordinovatelná.    

Varianta 3: geoportály na úrovni krajských úřadů 

Varianta, kdy budou existovat geoportály na úrovni krajských úřadů by pravděpodobně znamenala 14 x 
příslušný hardware cca 14–28 pracovníků. Nelze také vyloučit, že vliv rozhodnutí samosprávných orgánů by mohl 
ztížit výkon požadované služby pro veřejnou správu, podnikatele a širokou veřejnost. 

Varianta 4: využití jiného informačního systému 

Varianta, že by se využilo jiného informačního systému, má tu nevýhodu, že by se tento informační systém 
musel upravit dle potřeb a požadavků územního plánování. Následně by se obtížně řešily aktuální potřebné úlohy 
a změny systému vyvolané dynamickým rozvojem elektronizace veřejné správy. Bylo by také obtížné takový 
systém legislativně ukotvit a zajistit jeho dlouhodobé financování.  

3.1.2.6. Oblast energetické infrastruktury 

Varianta 0 

Varianta 0 povede k přetrvání problémů popsaných výše. 

Varianta 1 

Žádná z navrhovaných úprav nepředpokládá vznik nákladů. Ve většině totiž navrhované úpravy nezavádí do 
právního prostředí práva nebo povinnosti, které by již v současné době neplatily, pokud tak v některých případech 
činí (institut mezitímního rozhodnutí pro energetickou infrastrukturu), pak bez dopadu do nákladů.   

3.1.2.7. Oblast elektronických komunikací 

Varianta 0 

Tato varianta nepřináší žádné přímé dopady pro stát, samosprávné celky, či na soukromou sféru, zejména pak 
na veřejné rozpočty a administrativní zátěž pro orgány veřejné správy. Nicméně je zde výrazné riziko zvýšení 
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nákladů, pokud dojde ke zvýšené výstavbě sítí elektronických komunikací (což je vysoce pravděpodobné). Tyto 
náklady budou způsobeny nárůstem územních řízení v řádu tisíců ročně. 

Varianta 1 

Tato varianta nepřináší žádné přímé dopady pro oblast životního prostředí, ve vztahu k zákazu diskriminace 
a ve vztahu k rovnosti žen a mužů, pro výkon státní statistické služby a pro oblast ochrany soukromí a osobních 
údajů. 

 

3.2. Identifikace přínosů 
Souhrnně lze říci, že u jednotlivých oblastí úpravy nebyly v případě zachování stávajícího stavu 

identifikovány přínosy. Souhrnné přínosy navrhované úpravy by pak měly spočívat v posílení 
konkurenceschopnosti ČR v důsledku urychlení výstavby dopravní, energetické a telekomunikační infrastruktury. 

3.2.1. Problematika povolovacích procesů 

3.2.1.1. Více povolení u liniových dopravních staveb 

Varianta 0 

U této varianty se nepředpokládají přínosy. 

Varianta 1 

Přímé přínosy (efektivita trhu, životní prostředí, bezpečnost) – urychlení přínosu pro trh, bezpečnost u 
dopravních staveb (např. obchvaty obcí a měst) 

Nepřímé přínosy (makroekonomické výhody, nevyčíslitelné přínosy) – urychlení přinese výhody i přínosy 
okamžitě 

3.2.1.2. Proces EIA a související povolovací procesy v oblasti životního prostředí 

Varianta 0 

U této varianty se nepředpokládají přínosy. 

Varianta 1 

Přímé přínosy (efektivita trhu, životní prostředí, bezpečnost) – urychlení přínosu pro trh, ŽP i bezpečnost u 
dopravních staveb (např. obchvaty obcí a měst) 

Nepřímé přínosy (makroekonomické výhody, nevyčíslitelné přínosy) – urychlení přinese výhody i přínosy 
okamžitě 

 

3.2.1.3. Majetkoprávní příprava 

Varianta 0 

U této varianty se nepředpokládají přínosy. 

Varianta 1 

Přímé přínosy (efektivita trhu, životní prostředí, bezpečnost) – urychlení přínosu pro trh, bezpečnost u 
dopravních staveb (např. obchvaty obcí a měst) 

Nepřímé přínosy (makroekonomické výhody, nevyčíslitelné přínosy) – urychlení přinese výhody i přínosy 
okamžitě 

 

3.2.2. Další dílčí oblasti 

3.2.2.1. Bezpečnost železničních přejezdů 
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Varianta 0 

U této varianty se nepředpokládají přínosy. 

Varianta 1  

Přímým přínosem ve variantě 1 je primárně zvýšení bezpečnosti na silničních a drážních komunikacích a 
snížení nehodovosti na železničních přejezdech vlivem snížení počtu přejezdů. Nepřímým přínosem bude snížení 
počtu usmrcených, zraněných a materiálně poškozených fyzických i právnických osob.  

3.2.2.2. Majetkoprávní vztahy při nakládání s majetkem státu 

Varianta 0 

U této varianty se nepředpokládají přínosy. 

Varianta 1  

Urychlení výstavby dopravní infrastruktury, úspora finančních prostředků z důvodu odpadnutí povinností 
zpracovávat znalecké posudky 

3.2.2.3. Problematika obstrukčního jednání z řad účastníků řízení v procesu přípravy 
staveb 

Varianta 0 

U této varianty se nepředpokládají přínosy. 

Varianta 1  

Přínosy – zkrácení délky správního a soudního řízení v řešených případech, snížení počtu napadených 
závazných stanovisek. 

3.2.2.4. Fikce souhlasu 

Varianta 0 

U této varianty se nepředpokládají přínosy. 

Varianta 1 

Přímé přínosy (efektivita trhu, životní prostředí, bezpečnost) – urychlení přínosu pro trh, bezpečnost u 
dopravních staveb (např. obchvaty obcí a měst) 

Nepřímé přínosy (makroekonomické výhody, nevyčíslitelné přínosy) – urychlení přinese výhody i přínosy 
okamžitě 

 

3.2.2.5. Problematika územního plánování 

Varianta 0 

U této varianty se nepředpokládají přínosy. 

Varianta 1 

Navrhovaná právní úprava nebude mít žádné přímé ekonomické přínosy, ale umožní plnit požadavek nařízení 
EU č. 347/2013. 

Přímé přínosy (efektivita trhu, životní prostředí, bezpečnost) - Navrhovaná právní úprava bude mít nepřímé 
nevyčíslitelné přínosy zejména tím, že přispěje, aby projekty společného zájmu (jedná se zpravidla o stavby za 
desítky miliard korun) byly umístěny a povoleny ve stanovené lhůtě 3,5 roku.  

3.2.2.6. Národní geoportál územního plánování 

Navrhovaná právní úprava nebude mít žádné přímé ekonomické přínosy, ale bude mít nepřímé přínosy, které 
však nelze objektivně vyčíslit.  
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3.2.2.7. Oblast energetické infrastruktury 

Varianta 0 

U této varianty se nepředpokládají přínosy. 

Varianta 1 

Přínosy lze shledat v urychlení samotné přípravy, povolování a následně výstavby energetické (specifické 
úpravy) i dopravní (společné úpravy – změny v zákoně o vyvlastnění či problematika závazných stanovisek) 
infrastruktury a jejich uvádění do provozu. Obecně je spolehlivá a dostatečná infrastruktura základním 
předpokladem rozvoje. Konkrétní vyčíslení je vzhledem k povaze úprav (dílčí úpravy) obtížné. Přínosy budou 
dlouhodobé, jelikož se jedná o úpravu obecných postupů, které se uplatní u všech budoucích staveb. 

Porovnání s variantou rekodifikace není prováděno, jelikož varianta rekodifikace není řešením okamžitým, 
upravujícím aktuálně problematické aspekty vedoucí k realizaci staveb.    

Navrhovaná právní úprava přispěje k urychlení procesů výstavby zařízení přenosové soustavy 
v elektroenergetice a přepravní soustavy v plynárenství, čímž posílí postavení České republiky jako významné 
tranzitní země pro uvedené komodity ve středoevropském prostoru. Urychlení výstavby současně založí 
kompetitivní výhodu státu vůči jiným státům středoevropského prostoru co se týče strategického plánování 
tranzitních tras.  

Uvedení staveb přenosové soustavy v seznamu staveb uvedených v příloze zákona a obecně i jakékoli 
procesní zvýhodnění staveb majících status tzv. projektů společného zájmu energetické infrastruktury Evropské 
unie je plněním povinností EU uložených členským státům v nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 347/2013, 
kterým se stanoví hlavní směry pro transevropské energetické sítě. 

Navrhované úpravy umožní rychlejší realizaci energetických staveb, umožní posílení energetických sítí a 
přispějí k hospodářskému rozvoji (napojení průmyslových areálů na nezbytné zdroje energie, apod.). Realizace 
síťových staveb rovněž přispěje k posílení stability energetických sítí a působí proti vzniku nedostatku energií 
(odolnost vůči vzniku blackoutu, posílení možné diferenciace zdrojů plynu apod.). 

3.2.2.8. Oblast elektronických komunikací 

Varianta 0 

U této varianty se nepředpokládají žádné přínosy. 

Tato varianta předpokládá vynaložení následujících finančních prostředků: 

Možné náklady na nábor úředníků pro stavební úřady v případě masivnější výstavby sítí elektronických 
komunikací. 

Tato varianta nepřináší žádné přímé dopady pro stát, samosprávné celky, či na soukromou sféru, zejména pak 
na veřejné rozpočty a administrativní zátěž pro orgány veřejné správy.  

Varianta 1: novela zákona č. 416/2009 Sb. 

 Hlavní přínosem navržené změny se očekávají pro stavebníky budující sítě elektronických komunikací, neboť 
by mělo dojít k výraznému zjednodušení a urychlení procesu výstavby těchto sítí, a to zejména v územích, kde se 
plánuje výstavba dopravní a technické infrastruktury. Očekává se, že po přijetí této právní úpravy dojde ke zkrácení 
doby nezbytné pro výstavbu sítí elektronických komunikací formou přípoloží o 6 až 8 měsíců. 

S urychlením výstavby a odbouráním některých byrokratických postupů souvisí i další přínos pro stavebníky, 
kteří budují sítě elektronických komunikací, a to snížení finančních nákladů na stavbu těchto sítí. V průměru by 
se takovéto snížení mělo pohybovat mezi 20 až 40% z celkových nákladů na výstavbu sítí, a to v závislosti na 
velikosti stavby. 

Hlavním přínos navržené varianty pro stát, pak spočívá ve snížení počtu správních řízení u stavebních úřadů, 
které jsou v dnešní době přetíženy. I s ohledem na tuto skutečnost se neočekává, že by mělo dojít ke snížení 
personálu na stavebních úřadech, ale pouze ke snížení časové úspory pro jednotlivé stavební úřady. 

V oblasti územního řízení se očekává snížení oproti dnešnímu stavu (není v něm započtena předpokládaná 
zvýšená výstavba sítí elektronických komunikací) počtu řízení mezi 100 až 200 ročně. Časová náročnost jednoho 
územního řízení se odhaduje v průměru na 16 člověkodnů. Na celou Českou republiku by tak měla v průměru 
připadnout časová úspora v rozmezí 1600 až 3200 člověkodnů, což představuje úsporu 7 až 13 pracovních úvazku 
na celou Českou republiku. 
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Tato varianta nepředpokládá vynaložení přímých, či nepřímých nákladů. 

Návrh povede k úspoře finančních prostředků ze státního rozpočtu a rozpočtů územních samosprávných 
celků. Daná právní úprava snižuje počty správních řízení v oblasti územního řízení, a tudíž by na straně orgánů 
veřejné správy mělo dojít k úsporám ve vztahu k pracnosti (administrativní náklady) a potřebě lidských zdrojů na 
těchto úsecích (personální náklady). Celková úspora ve veřejných rozpočtech se bude odvíjet podle počtu 
správních řízení, které nebudou muset příslušné stavební úřady vést oproti současnému stavu. 

Nová právní úprava přinese subjektům budující sítě elektronických komunikací možnost rychleji a snadněji 
budovat sítě elektronických komunikací, což přispěje k rychlejší digitalizaci České republiky. Přijetí této právní 
úpravy by rovněž přispělo k dosažení digitalizace veřejného sektoru, což by kromě snížení nákladů na veřejnou 
správu a zvýšení účinnosti služeb poskytovaných občanům přineslo digitální pákový efekt pro všechna odvětví 
hospodářství a tedy posílení mezinárodní konkurenceschopnosti. 

Návrhem změny zákona předpokládá snížení administrativní zátěže pro podniky budující infrastrukturu 
elektronických komunikací, což ve svém důsledku bude znamenat snížení nákladů na budování sítí elektronických 
komunikacích. Rychlejší a levnější budování sítí elektronických komunikací umožní rychlejší připojení i menších 
měst a vesnic a umožní využívání stabilního vysokorychlostního internetu podnikatelům, kteří podnikají mimo 
velká města (tj. na vesnicích a v menších sídlech). 

U územně samosprávných celků, zejména u obcí, dojde v důsledku snížení počtu správních řízení ke snížení 
administrativní zátěže spojené jak s přenesenou působností výkonu státní správy na úseku územního řízení, tak i 
ke snížení počtu vyjádření v rámci samostatné působnosti, kdy se se samosprávné celky vyjadřují v rámci 
územního řízení jako účastníci řízení. Zároveň se sníží počty zásahu do veřejných pozemních komunikací v daných 
obcí a s tím souvisejících počty uzavírek těchto komunikací v důsledku výstavby sítí elektronických komunikací. 

Rychlejší a levnější budování sítí elektronických komunikací umožní rychlejší připojení i menších měst a 
vesnic a umožní využívání stabilního vysokorychlostního internetu mimoměstskému obyvatelstvu (tj. na vesnicích 
a v menších sídlech), čímž dojde k vyrovnání hendikepu, který řada menších obcí či vesnic proti městům má. 
Zavedení vysokorychlostního internetu přispěje k možnosti moderních forem práce (například prostřednictvím 
vzdáleného připojení) a tím na jedné straně možnosti zachování pracovní a podnikatelské příležitosti v menších 
sídlech a zároveň k možnému rozvoji vesnic a menších měst. 

Navržená právní úprava přinese snížené náklady pro podnikatele poskytující služby elektronických 
komunikací, kteří mohou nabídnout kvalitativně lepší služby (rychlost, stabilita připojení atp.) za stejné či nižší 
ceny než poskytovalo stávající připojení. Jednodušší a levnější budování sítí elektronických komunikací přinese 
větší konkurenci poskytovatelů služeb, která vede ke zlepšení služeb pro zákazníky. 

Předložený návrh zákona nezakládá možnost vzniku korupčních rizik. Naopak tím, že se snižují počty 
správních řízení, tak se snižují i počty příležitostí, kdy ke korupčnímu jednání může dojít. 
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3.3. Vyhodnocení nákladů a přínosů  

3.3.1. Problematika povolovacích procesů 

3.3.1.1. Více povolení u liniových dopravních staveb 

Varianta 0 

Základní variantou je Varianta 0 – stávající stav vyplývající z obecného stavebního práva. Z důvodů 
popsaných v předchozí kapitole považuje zpracovatel variantu 0 za nepřijatelnou. Varianta 0 fixuje současný stav, 
při jehož zachování dochází k prodlužování výstavby dopravní infrastruktury a vznikají ekonomické dopady a 
dopady související s bezpečností provozu na pozemních komunikacích. 

Varianta 1 

Varianta 1 – předkládaný návrh je variantou k obecné úpravě postupů dle Stavebního zákona, cílem této 
varianty je zjednodušit, zkrátit procesy a snížit objem vynaložených prostředků na pořízení příslušné dokumentace. 

Z důvodů menší administrativní a ekonomické zátěže hodnotí zpracovatel variantu 1 jako optimální.  

Jako nejvhodnější je na základě porovnání přínosů navrhována varianta 1. 

3.3.1.2. Proces EIA a související povolovací procesy v oblasti životního prostředí 

Varianta 0 

Z důvodů popsaných výše považuje zpracovatel variantu 0 za nepřijatelnou. Varianta 0 fixuje současný stav, 
při jehož zachování dochází k prodlužování výstavby dopravní infrastruktury a vznikají ekonomické dopady a 
dopady související s bezpečností provozu na pozemních komunikacích. 

Varianta 1 

Z důvodů menší administrativní a ekonomické zátěže hodnotí zpracovatel variantu 1 jako optimální.  

Jako nejvhodnější je na základě porovnání přínosů navrhována varianta 1. 

3.3.1.3. Majetkoprávní příprava 

Varianta 0 

Z důvodů popsaných v předchozí kapitole považuje zpracovatel variantu 0 za nepřijatelnou. Varianta 0 fixuje 
současný stav, při jehož zachování dochází k prodlužování výstavby dopravní infrastruktury a vznikají 
ekonomické dopady a dopady související s bezpečností provozu na pozemních komunikacích. 

Varianta 1 

Z důvodů menší administrativní a ekonomické zátěže hodnotí zpracovatel variantu 1 jako optimální.  

Jako nejvhodnější je na základě porovnání přínosů navrhována varianta 1. 

3.3.2. Další dílčí oblasti 

3.3.2.1. Bezpečnost železničních přejezdů 

Varianta 0 

Z důvodů popsaných výše považuje zpracovatel variantu 0 za nepřijatelnou. Varianta 0 fixuje současný stav, 
při jehož zachování hrozí negativní ekonomické dopady a dopady související s bezpečností provozu. 

Varianta 1 

Varianta 1 je vhodnější než varianta 0, jelikož pozitivně řeší komplikovaný současný správní stav, kdy se 
nedaří efektivně odstraňovat nebezpečná křížení železniční a silniční infrastruktury. Mírná zvýšená administrativní 
zátěž přenesená na silniční správní úřad se projeví značnou efektivitou celého procesu, na jehož konci stojí zvýšená 
bezpečnost dopravní infrastruktury a snížení rizika ztráty na životech i na majetku.   

3.3.2.2. Majetkoprávní vztahy při nakládání s majetkem státu 
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Varianta 0 

Z důvodů popsaných výše považuje zpracovatel variantu 0 za nepřijatelnou. Varianta 0 fixuje současný stav, 
při jehož zachování hrozí ekonomické dopady a dopady související s bezpečností provozu. 

Varianta 1 

Jako nejvhodnější je na základě porovnání přínosů navrhována varianta 1. Varianta 1 povede ke zhodnocení 
platného právního stavu, ke zjednodušení a zkrácení časové náročnosti procesu. Při zahájení staveb dopravní 
infrastruktury odpadnou důvody blokace, které vyvolávají nevypořádané majetkoprávní vztahy se státními 
organizacemi. Je nezbytné zmínit i hospodárnost daného procesu s tím, že odpadne nutnost zpracování potřebných 
znaleckých posudků, čímž dojde i k nemalé úspoře vynakládaných a v daném případě zbytečných finančních 
prostředků. 

Návrh má pozitivní dopady na státní rozpočet. Dojde k úspoře finančních prostředků z důvodů eliminace 
možností pro oddálení realizace staveb dopravní infrastruktury v důsledku urychlení přípravy staveb. Návrh má 
pozitivní dopady na podnikatelské prostředí. Urychlením procesu přípravy a následně procesu možné výstavby 
dopravní infrastruktury dojde k pozitivním dopadům na uživatele této infrastruktury, tedy i podnikatele. Návrh 
nemá sociální dopady.  

3.3.2.3. Problematika obstrukčního jednání z řad účastníků řízení v procesu přípravy 
staveb 

Varianta 0 

Z důvodů popsaných výše považuje zpracovatel variantu 0 za nepřijatelnou. Varianta 0 fixuje současný stav, 
při jehož zachování hrozí ekonomické dopady a dopady související s bezpečností provozu. 

Varianta 1 

Jako nejvhodnější je na základě porovnání přínosů navrhována varianta 1, která umožňuje povinnost v 
odvolání směřujícím proti obsahu závazného stanoviska konkrétní skutkové a právní námitky, a to nejpozději do 
uplynutí lhůty pro podání odvolání a současné omezení rozsahu přezkumu závazného stanoviska ze strany 
nadřízeného orgánu. Nadřízený orgán k těmto námitkám musí přihlédnout a povinnost uvádět konkrétní námitky 
díky tomu není pouze formální. Proto byla vybrána zvolená varianta. 

3.3.2.4. Fikce souhlasu 

Varianta 0 

Z důvodů popsaných výše považuje zpracovatel variantu 0 za nepřijatelnou. Varianta 0 fixuje současný stav, 
při jehož zachování ekonomické dopady a dopady související s bezpečností provozu. 

Varianta 1 

Jako nejvhodnější je na základě porovnání přínosů navrhována varianta 1, která nejlépe odstraní aplikační 
obtíže způsobené stávající právní úpravou, která se do stavebního zákona dostala na základě poslaneckého 
pozměňovacího návrhu. 

3.3.2.5. Problematika územního plánování 

Varianta 0 

Z důvodů popsaných výše považuje zpracovatel variantu 0 za nepřijatelnou. Varianta 0 fixuje současný stav, 
při jehož zachování hrozí ekonomické dopady. 

Varianta 1 

Byla vybrána varianta zřízení územního rozvojového plánu jako dalšího republikového nástroje územního 
plánování. Tato varianta byla vybrána s ohledem na to, že se jedná o jedinou smysluplnou variantu, která závazně 
a koordinovaně vymezí plochy a koridory pro vybrané záměry v území přičemž proces pořízení a vydání bude 
plně v rukou státu. Zároveň nedojde k tomu, že PÚR přestane být koncepčním dokumentem územního plánování. 
Vybrání varianty nebylo ovlivněno porovnáním nákladů a přínosů. Navržená varianta umožní plnit požadavek 
nařízení EU č. 347/2013 což lze považovat za významný kladný společenský dopad. Náklady 7,3 mil. Kč/rok o 
proti nevyčíslitelným přínosům jsou zanedbatelné.  

3.3.2.6. Národní geoportál územního plánování 
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Varianta 0 

Z důvodů popsaných výše považuje zpracovatel variantu 0 za nepřijatelnou. Varianta 0 fixuje současný stav, 
při jehož zachování hrozí ekonomické dopady. 

Varianta 1 - 4 

Navrhovaná právní úprava nebude mít žádné přímé ekonomické přínosy, ale bude mít nepřímé přínosy, které 
však nelze objektivně vyčíslit. Náklady proti nevyčíslitelným přínosům jsou zanedbatelné. Porovnatelné jsou 
náklady jednotlivých variant. Z tohoto porovnání vychází nejvýhodněji varianta 1, tj. vytvoření národního 
geoportálu územního plánování, který bude sbírat všechna potřebná a dostupná data v jednotném standardu 
z územně plánovací činnosti obcí, krajů a státu. Tato data bude zveřejňovat v jednotném formátu za celou ČR a 
poskytovat je do dalších informačních systémů nebo aplikací.  

S ohledem na to, že stát má plnit závazky a povinnosti, které mu vyplývají z členství v EU, není namístě 
fabulovat, zda „Jsou náklady na přizpůsobení se regulaci menší než na postih při nepřizpůsobení se“. 

Navrhovaná varianta umožňuje plnit požadavky směrnice INSPIRE a nevytváří zbytečně nové kompetence 
veřejné správy. 

Navrhovaná varianta umožňuje minimalizovat administrativní zátěž a náklady. Tím, že bude existovat 
jednotné centralizované místo, kde se budou soustřeďovat potřebné výstupy z územně plánovací činnosti pod 
kontrolou státu, lze podstatně jednodušeji ovlivňovat manažerská rozhodnutí, kterými se může minimalizovat 
administrativní zátěž a náklady na provozovaný informační systém.  

Navrhovaná varianta respektuje technologická řešení a bude fungovat v reálném i digitálním světě. 

3.3.2.7. Oblast energetické infrastruktury 

Varianta 0 

Z důvodů popsaných výše považuje zpracovatel variantu 0 za nepřijatelnou. Varianta 0 fixuje současný stav, 
při jehož zachování hrozí ekonomické dopady. 

Varianta 1 

Jako nejvhodnější je na základě porovnání přínosů navrhována varianta 1, která umožní realizaci úprav 
prostřednictvím zákona o urychlení, protože plní požadavky na časovou dostupnost a zároveň lze její přínosy 
považovat za vyšší než náklady 

3.3.2.8. Oblast elektronických komunikací 

Varianta 0 

Z důvodů popsaných výše považuje zpracovatel variantu 0 za nepřijatelnou. Varianta 0 fixuje současný stav, 
při jehož zachování ekonomické dopady. Tato varianta by mohla být vnímána jako neprovedení právní úpravy 
Akčního plánu k provedení nedotačních opatření pro podporu plánování a výstavby sítí elektronických komunikací 
s výrazným rizikem přetížení stavebních úřadů v budoucnu a ohrožení čerpání dotačního programu 
Vysokorychlostní internet (OPPIK). 

Varianta 1 

Jako nejvhodnější je na základě porovnání přínosů navrhována varianta 1. Při vyhodnocování variant řešení 
byl zohledněn závazek vlády na přijetí Akčního plánu k provedení nedotačních opatření pro podporu plánování a 
výstavby sítí elektronických komunikací a současně i snaha vlády České republiky podpořit digitalizaci České 
republiky, včetně podpory čerpání dotačního programu Vysokorychlostní internet (OPPIK). Vzhledem k těmto 
okolnostem nelze akceptovat nulovou variantu. 

Novela zákona přináší tři hlavní výhody: 

urychluje proces výstavby sítí elektronických komunikací, čímž by mělo dojít k urychlení samotné 
digitalizace České republiky, a to jak ekonomiky, tak i veřejné správy, snižuje náklady pro stavebníky v oblasti 
výstavby sítí elektronických komunikací, čímž dojde k podpoře investic do budování těchto sítí, 

snižuje počty správních řízení vedených v oblasti výstavby sítí elektronických komunikací, což ve svém 
důsledku ulehčí přetíženým stavebním úřadům.  
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 STANOVENÍ POŘADÍ VARIANT A VÝBĚR NEJVHODNĚJŠÍHO ŘEŠENÍ 
Na základě vyhodnocení nákladů a přínosů jednotlivých variant v jednotlivých oblastech úpravy byla 

vyhodnocena sada opatření, která jsou zahrnuta v preferovaných variantách dílčích oblastí a která byla 
zapracována do předkládaného návrhu. 

Z hlediska stanovených cílů je pořadí variant v jednotlivých dílčích oblastech úpravy následující: 

4.1.1. Problematika povolovacích procesů 

4.1.1.1. Více povolení u liniových dopravních staveb 

Jako nejvhodnější varianta k realizaci byla vybrána varianta č. 1. 

Pořadí variant je seřazena v pořadí od nejvíce vhodného po nejméně vhodné následujícím způsobem: 

1. Varianta 1 

2. Varianta 0 

4.1.1.2. Proces EIA a související povolovací procesy v oblasti životního prostředí 

Jako nejvhodnější varianta k realizaci byla vybrána varianta č. 1. 

Pořadí variant je seřazena v pořadí od nejvíce vhodného po nejméně vhodné následujícím způsobem: 

3. Varianta 1 

4. Varianta 0 

4.1.1.3. Majetkoprávní příprava 

Jako nejvhodnější varianta k realizaci byla vybrána varianta č. 1. 

Pořadí variant je seřazena v pořadí od nejvíce vhodného po nejméně vhodné následujícím způsobem: 

1. Varianta 1 

2. Varianta 0 

Jako nejvhodnější je na základě porovnání přínosů navrhována varianta 1. Varianta 1 povede ke zjednodušení 
procesu zpracovávání znaleckých posudků zároveň i k tomu, že již jednou zpracovaný znalecký posudek platný 
určité časové období bude být moci využit i pro vypracování návrhů smluv do budoucna, neboť návrhy se mohou 
zpracovávat v delším časovém období v důsledku velkého množství oslovovaných vlastníků. Tato varianta povede 
i ke zrychlení a zefektivnění procesu, snížení administrativní náročnosti procesu a ke snížení nákladů vznikajících 
v rámci procesu přípravy staveb dopravní infrastruktury.  

Návrh má pozitivní dopady na státní rozpočet. Jednak dojde k úspoře finančních prostředků z důvodů 
eliminace možností pro oddělení realizace staveb dopravní infrastruktury v důsledku urychlení přípravy staveb, 
jednak i náklady na takový posudek budou nižší oproti součtu nákladů na posudky jednotlivě. Návrh má pozitivní 
dopady na podnikatelské prostředí. Urychlením procesu přípravy a následně procesu možné výstavby dopravní 
infrastruktury dojde k pozitivním dopadům na uživatele této infrastruktury, tedy i podnikatele. Návrh nemá 
sociální dopady. V neposlední řadě je třeba konstatovat, že bude-li platnost znaleckého posudku dána s delší 
lhůtou, mělo by být zajištěno stejné cenové ohodnocení nemovitostí – pozemků v rámci stavby vůči všem 
dotčeným vlastníkům a mělo by dojít k odstranění stavu, kdy každému vlastníkovi může být nabízena jiná cena. 

4.1.2. Další dílčí oblasti 

4.1.2.1. Bezpečnost železničních přejezdů 

Pořadí variant je seřazena v pořadí od nejvíce vhodného po nejméně vhodné následujícím způsobem: 

1. Varianta 1 

2. Varianta 0 
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Nejvhodnější variantou se jeví varianta č. 1, vzhledem k představení efektivnějšího procesu vedoucímu 
k úspoře lidských životů v případě nebezpečných železničních přejezdů.  

4.1.2.2. Problematika obstrukčního jednání z řad účastníků řízení v procesu přípravy 
staveb 

Pořadí variant je seřazena v pořadí od nejvíce vhodného po nejméně vhodné následujícím způsobem: 

1. Varianta 1 

2. Varianta 0 

4.1.2.3. Fikce souhlasu 

Jako nejvhodnější varianta k realizaci byla vybrána varianta č. 1. 

Pořadí variant je seřazena v pořadí od nejvíce vhodného po nejméně vhodné následujícím způsobem: 

1. Varianta 1 

2. Varianta 0 

Jako nejvhodnější varianta k realizaci byla vybrána varianta č. 1. Byla vybrána varianta, která nejlépe odstraní 
aplikační obtíže způsobené stávající právní úpravou, která se do stavebního zákona dostala na základě 
poslaneckého pozměňovacího návrhu. 

4.1.2.4. Územní problematika 

Pořadí variant je seřazena v pořadí od nejvíce vhodného po nejméně vhodné následujícím způsobem: 

1. Varianta 1 

2. Varianta 0 

Jako nejvhodnější varianta k realizaci byla vybrána varianta č. 1. 

4.1.2.5. Národní geoportál územního plánování 

Pořadí variant je seřazena v pořadí od nejvíce vhodného po nejméně vhodné následujícím způsobem: 

1. Varianta 1 

2. Varianta 2 / 3 / 4 

3. Varianta 0 

Jako nejvhodnější varianta k realizaci byla vybrána varianta č. 1, tj. varianta zřízení národního geoportálu 
územního plánování vedeného MMR s možností pověřit vedením geoportálu organizační složku státu. Tato 
varianta se jeví jako ekonomicky i organizačně nejvhodnější. Stát bude mít plně pod kontrolou jeho provoz, bude 
mít možnost přímo ovlivňovat náklady na jeho provoz, bude moct operativně ovlivňovat zveřejňování dostupných 
dat z územně plánovací činnosti a centrálně plnit povinnosti, které vyplývají ze směrnice INSPIRE. 

4.1.2.6. Oblast energetické infrastruktury 

Pořadí variant je seřazena v pořadí od nejvíce vhodného po nejméně vhodné následujícím způsobem: 

1. Varianta 1 

2. Varianta 0 

Jako nejvhodnější varianta k realizaci byla vybrána varianta č. 1. Nejvhodnější variantou je realizace úprav 
prostřednictvím zákona o urychlení, protože plní požadavky na časovou dostupnost a zároveň lze její přínosy 
považovat za vyšší než náklady. 

4.1.2.7. Oblast elektronických komunikací 

Pořadí variant je seřazena v pořadí od nejvíce vhodného po nejméně vhodné následujícím způsobem: 

1. Varianta 1 
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2. Varianta 0 

Při vyhodnocování variant řešení byl zohledněn závazek vlády na přijetí Akčního plánu k provedení 
nedotačních opatření pro podporu plánování a výstavby sítí elektronických komunikací a současně i snaha vlády 
České republiky podpořit digitalizaci České republiky, včetně podpory čerpání dotačního programu 
Vysokorychlostní internet (OPPIK). Vzhledem k těmto okolnostem nelze akceptovat nulovou variantu. 

Novela zákona přináší tři hlavní výhody: 

- urychluje proces výstavby sítí elektronických komunikací, čímž by mělo dojít k urychlení samotné 
digitalizace České republiky, a to jak ekonomiky, tak i veřejné správy, 

- snižuje náklady pro stavebníky v oblasti výstavby sítí elektronických komunikací, čímž dojde k podpoře 
investic do budování těchto sítí, 

- snižuje počty správních řízení vedených v oblasti výstavby sítí elektronických komunikací, což ve svém 
důsledku ulehčí přetíženým stavebním úřadům. 

Nulová varianta by mohla být vnímána jako neprovedení právní úpravy Akčního plánu k provedení 
nedotačních opatření pro podporu plánování a výstavby sítí elektronických komunikací s výrazným rizikem 
přetížení stavebních úřadů v budoucnu a ohrožení čerpání dotačního programu Vysokorychlostní internet 
(OPPIK). 
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 IMPLEMENTACE DOPORUČENÉ VARIANTY A VYNUCOVÁNÍ 
Za samotnou implementaci regulace budou odpovědné níže uvedené subjekty. 

5.1. Problematika povolovacích procesů 

5.1.1. Více povolení u liniových dopravních staveb 
Za implementaci navrhované varianty odpovídá Ministerstvo dopravy a jemu podřízené organizace.  

5.1.2. Proces EIA a související povolovací procesy v oblasti životního prostředí 
Za implementaci navrhované úpravy odpovídá MŽP, na vynucování se dále bude podílet MD. Úpravou 

nebudou zvýšeny náklady na implementaci. 

5.1.3. Majetkoprávní příprava 
Za implementaci navrhované úpravy zodpovídá Ministerstvo dopravy. 

Navrhovaná úprava nepřinese žádné nové povinnosti, ba naopak dojde ke zjednodušení procesu.  

5.2. Další dílčí oblasti 

5.2.1. Bezpečnost železničních přejezdů 
Úprava bude implementována především silničními správními úřady a drážním úřadem. Úprava nezavádí 

žádné nové sankce a není tedy nutno zapojení represivního státního aparátu. Optimální formou získávání 
potřebných informací budou konzultace se Správou železniční dopravní cesty, s.o., která disponuje nejucelenějšími 
informacemi o statistice nehodovosti na přejezdech a provozuje  většinu železničních drah v ČR a tedy i 
železničních přejezdů. 

5.2.2. Problematika obstrukčního jednání z řad účastníků řízení v procesu přípravy 
staveb 
Na vynucování se budou podílet odvolací správní orgány rozhodující o odvoláních proti rozhodnutím 

dotčeným právní úpravou a rovněž správní soudy (Krajský soud v Ostravě). 

5.2.3. Fikce souhlasu 
Za implementaci navrhované úpravy budou zodpovídat správní orgány, které vedou řízení a které vydávají 

závazná stanoviska. 

Žádné nové nástroje (kontrolní, sankční apod.) se v souvislosti s navrhovanou právní úpravou nenavrhují. 
Implementace nevyžaduje nové náklady.   

5.2.4. Problematika územního plánování 
Za implementaci navrhované úpravy bude zodpovídat Ministerstvo pro místní rozvoj ve spolupráci s Ústavem 

územního rozvoje. 

Žádné další orgány se nebudou podílet na jejím vynucování.  

Žádné konkrétní nástroje (kontrolní, sankční apod.) se nebudou využívat k vynucování úpravy. 

K implementaci nebude třeba získávat informace ze strany orgánů veřejné moci. 

Žádné nové povinnosti navrhovaná úprava regulovaným subjektům nepřináší. Proto nelze očekávat její 
nedodržování.  

Implementace vyžaduje náklady ve výši 7,3 mil. Kč/rok o které by měl být posílen rozpočet MMR resp. 
Ústavu územního rozvoje. 
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5.2.5. Národní geoportál územního plánování 
Za implementaci navrhované úpravy bude zodpovídat Ministerstvo pro místní rozvoj ve spolupráci s Ústavem 

územního rozvoje. 

Žádné další orgány se nebudou podílet na jejím vynucování. V této souvislosti je však třeba konstatovat, že 
data do národního geoportálu územního plánování budou vkládat krajské úřady. 

Žádné nové nástroje (kontrolní, sankční apod.) se v souvislosti s národním geoportálem územního plánování 
nenavrhují. 

K implementaci bude třeba získávat již existující informace ze strany především krajských úřadů a bude třeba 
je transformovat do jednotného standardu.  

Předpokládá se, že navrhovaná právní úprava pomůže sjednotit vektorové zpracování územně plánovacích 
podkladů a územně plánovací dokumentace.  

Implementace vyžaduje náklady ve výši cca 20 mil. Kč na pořízení a následně na provoz včetně údržby 3,5 
mil. Kč/rok o které by měl být posílen rozpočet MMR resp. Ústavu územního rozvoje. 

5.2.6. Oblast energetické infrastruktury 
Implementaci navrhované úpravy v oblasti vyvlastnění (úpravy v zákoně o vyvlastnění a vyvlastňovacích 

titulů v energetickém zákoně a mezitímní rozhodnutí v zákoně o urychlení) provádějí ve své činnosti vyvlastňovací 
úřady pod metodickým vedením gesčního resortu – Ministerstva pro místní rozvoj. Za implementaci navrhované 
úpravy v oblasti úpravy postupu pro vydání územního rozhodnutí nebo společného řízení odpovídají obecné 
stavební úřady nebo jiný stavební úřad (Ministerstvo průmyslu a obchodu). 

Navrhované úpravy nemají přímý dopad do kontrolních či sankčních mechanismů. Navrhované úpravy 
nepřináší nové povinnosti regulovaným subjektům, ale upravuje stávající podmínky regulace. Navrhované úpravy 
nevyvolávají zvýšené náklady na implementaci a vynucování.       

5.2.7. Oblast elektronických komunikací 
Navržená úprava stanovuje výjimku z povolovacích řízení pro stavby přípolože, čímž dojde ke snížení 

administrativní zátěže jak pro soukromé subjekty, tak pro stát. S ohledem na tuto skutečnost navržené opatření 
nevyžaduje přímou implementaci, či jakékoliv vynucování ze strany státních orgánů. 
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 PŘEZKUM ÚČINNOSTI REGULACE 
Účinnost regulace bude pravidelně hodnocena a přezkoumávána z hlediska účinnosti a naplňování daných 

cílů výstavby předmětné dopravní, energetické a telekomunikační infrastruktury. 

V případě dopravní infrastruktury a jejích výstavby jsou cíle výstavby v dlouhodobém horizontu stanoveny 
Dopravní politikou ČR 2014-2020 s výhledem do roku 2050 a souvisejícího resortního strategického dokumentu 
Dopravní sektorové strategie, 2. fáze (schváleny usnesením vlády České republiky č. 850 ze dne 13. listopadu 
2013), které definují zásady pro efektivní a kvalitní zajištění provozování existující dopravní infrastruktury, a které 
obsahují principy pro určení prioritizace připravovaných rozvojových projektů při konkrétní výši finančního 
rámce. Dokument představuje základní resortní koncepci Ministerstva dopravy formulující priority a cíle v oblasti 
rozvoje dopravy a dopravní infrastruktury ve střednědobém horizontu roku 2020 a rámcově i v dlouhodobém 
horizontu až do roku 2050. 

Dopravní sektorové strategie, 2. fáze mají nastaven systém monitorování a pravidelného hodnocení. Výběr 
ukazatelů byl navržen tak, aby poskytoval informace o splnění cílů strategie. Proto byly vybrány relevantní 
indikátory pro sledování důležitých výsledků, které ukazují skutečné dosažení vizí a cílů. Cílové hodnoty a plány 
vývoje pro každý indikátor byly definované tak, aby kvantifikovaly očekávanou změnu sledovaného ukazatele v 
době hodnocení plnění Dopravní strategie. 

Níže uvedené schéma zachycuje rámec pro monitoring Dopravní sektorové strategie, 2. fáze s procesem 
posuzování výkonů vzhledem k jednotlivým indikátorům. Tento proces přispívá k přijetí nápravných opatření nebo 
k úpravě jednotlivých cílů. 

 

 
 

Každoročně pak má ministr dopravy výše uvedeným usnesením vlády uloženo v rámci sestavování rozpočtu 
Státního fondu dopravní infrastruktury v jeho textové části jeho soulad s Dopravními sektorovými strategiemi a 
dále je ministru dopravy uložena průběžná aktualizace a vyhodnocení dokumentu v pětiletých intervalech. 

Dílčí indikátory pro přezkum účinnosti jednotlivých opatření je uveden dále. 
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6.1. Problematika povolovacích procesů 

6.1.1. Více povolení u liniových dopravních staveb 
Navržené indikátory a kritéria pro hodnocení účinnosti regulace a zdroje dat: 

- Data od příslušných stavebních úřadů povolující dopravní stavby, srovnání délek trvání jednotlivých 
řízení, srovnání vynaložených nákladů jednotlivých investorských organizací na pořízení potřebných 
dokumentací k řízením. 

6.1.2. Proces EIA a související povolovací procesy v oblasti životního prostředí 
Navržené indikátory a kritéria pro hodnocení účinnosti regulace a zdroje dat: 

- Kritérii pro vyhodnocení účinnosti regulace mohou být čas přípravy, kvalita výstupů z procesu 
přípravy, k vyhodnocení budou potřebné informace o času přípravy a její výstupy. 

6.1.3. Majetkoprávní příprava 
Navržené indikátory a kritéria pro hodnocení účinnosti regulace a zdroje dat: 

- Data od příslušných stavebních úřadů povolující dopravní stavby / od investorských organizací, 
srovnání délek trvání jednotlivých řízení, srovnání vynaložených nákladů jednotlivých investorských 
organizací na pořízení potřebných dokumentací k řízením. 

6.2. Další dílčí oblasti 

6.2.1. Bezpečnost železničních přejezdů 
Navržené indikátory a kritéria pro hodnocení účinnosti regulace a zdroje dat: 

- Vyhodnocení účinnosti může být provedeno skrze analýzu statistiky mimořádných událostí na 
železničních přejezdech. Nezbytné bude posoudit tendenci nehodovosti v komparaci s předchozím 
obdobím. 

6.2.2. Problematika obstrukčního jednání z řad účastníků řízení v procesu přípravy 
staveb 
Navržené indikátory a kritéria pro hodnocení účinnosti regulace a zdroje dat: 

- Kritériem pro vyhodnocení účinnosti úpravy může být zkrácení délky správního a soudního řízení 
v souvislosti s dotčenými povolovacími a dalšími procesy a snížení počtu napadených závazných 
stanovisek. 

6.2.3. Fikce souhlasu 
Navržené indikátory a kritéria pro hodnocení účinnosti regulace a zdroje dat: 

- Kritériem účinnosti navrhované právní bude méně sporů, které v důsledku současně obtížně 
aplikovatelné právní úpravy ve vztahu k závazným stanoviskům, budou končit před soudem. 

6.2.4. Problematika územního plánování 
Navržené indikátory a kritéria pro hodnocení účinnosti regulace a zdroje dat: 

- Jediným kritériem účinnosti navrhované právní úpravy bude čas, za který bude provedena 
aktualizace územního rozvojového plánu. 

6.2.5. Národní geoportál územního plánování 
Navržené indikátory a kritéria pro hodnocení účinnosti regulace a zdroje dat: 

- Kritériem účinnosti navrhované právní úpravy bude množství zveřejňovaných dat, četnost 
aktualizace dat, návštěvnost geoportálu, funkčnost provozu geoportálu, bezpečnost provozu 
geoportálu a člověkohodiny analytických a programátorských prací. 
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6.2.6. Oblast energetické infrastruktury 
Navržené indikátory a kritéria pro hodnocení účinnosti regulace a zdroje dat: 

- Hlavním kritériem pro vyhodnocení účinnosti úpravy je navrhováno časové hledisko. Navrhovaná 
úprava má primárně za cíl zkrátit dobu nezbytnou k zajištění všech administrativních aktů, je tak 
logické využít k vyhodnocení účinnosti změny v délce trvání jednotlivých řízení. 

6.2.7. Oblast elektronických komunikací 
Navržené indikátory a kritéria pro hodnocení účinnosti regulace a zdroje dat: 

- Dopad účinnosti navržené úpravy lze vyhodnotit jedině prostřednictvím podnikatelů budující veřejné 
komunikační sítě, kteří by měli být schopni dopady této změny na výstavbu sítí elektronických 
komunikací. Vyhodnocení pak lze uskutečnit prostřednictvím jednotlivých odborných asociací 
sdružující provozovatele sítí elektronických komunikací. 
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 KONZULTACE A ZDROJE DAT 
V souvislosti s přípravou této regulace byly provedeny konzultace za účelem nalezení optimálního řešení, 

které bude akceptovatelné pro všechny dotčené subjekty. Konzultace probíhaly s níže uvedenými subjekty a další 
konzultace proběhnou v rámci procesu meziresortního připomínkového řízení, ve kterém bude snaha reflektovat 
stanoviska dotčených subjektů. 

7.1. Problematika povolovacích procesů 

7.1.1. Více povolení u liniových dopravních staveb 
-  Ministerstvo pro místí rozvoj  

-  Ministerstvo průmyslu a obchodu  

7.1.2. Proces EIA a související povolovací procesy v oblasti životního prostředí 
- Investorské organizace rezortu dopravy 

- Ministerstvo životního prostředí (srpen 2018)  

7.1.3. Majetkoprávní příprava 
- Ministerstvo pro místní rozvoj 

- Ministerstvo dopravy 

- Ředitelství silnic a dálnic ČR 

- Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 

- Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR 

- Asociace pro rozvoj infrastruktury 

- Sdružení pro výstavbu silnic 

7.2. Další dílčí oblasti 

7.2.1. Bezpečnost železničních přejezdů 
- Správa železniční dopravní cesty, s.o. 

7.2.2. Problematika obstrukčního jednání z řad účastníků řízení v procesu přípravy 
staveb 
-  Asociace pro rozvoj infrastruktury, z.s.  

7.2.3. Fikce souhlasu 
Výše uvedená zjištění byla ze strany MMR konzultována na pravidelných poradách s krajskými úřady. 

Podkladem pro navrhovanou právní úpravu pak byly konzultace s odborníky, kteří pracují na ministerstvech, 
krajských úřadech a na vysoké škole, dále pak s právníky. Mezi oslovenými byli i členové organizací, které jsou 
v Databázi konzultujících organizací. 

7.2.4. Územní problematika 
Podkladem pro navrhovanou právní úpravu byla konzultována s 19 (osloveno 25) odborníky na územní 

plánování. Jednalo se o odborníky, kteří pracují na ministerstvech, krajských úřadech a na vysoké škole, dále pak 
o projektanty, právníky a členy profesních komor. Mezi oslovenými byli i členové organizací, které jsou v Databázi 
konzultujících organizací. 
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7.2.5. Národní geoportál územního plánování 
Podkladem pro navrhovanou právní úpravu byly konzultace s odborníky na IT a na územní plánování. Jednalo 

se o odborníky, kteří pracují na ministerstvech, krajských úřadech a na vysoké škole. Mezi oslovenými byli i 
členové organizací, které jsou v Databázi konzultujících organizací. 

7.2.6. Oblast energetické infrastruktury 
- Stavební úřady  

- Dotčené orgány  

- Stavebník  

- Vlastník pozemku nebo stavby 

7.2.7. Oblast elektronických komunikací 
- Ministerstvo průmyslu a obchodu,  

- Ministerstvo dopravy  

- Ministerstvo pro místní rozvoj  

Dále konzultace probíhaly se  

- zástupci jednotlivých odborných asociací sdružujících provozovatele sítí elektronických komunikací 
(ICTU, ČAEK, APMS, a další)a  

- zástupci energetického sektoru (ČEZ, ČEPS a další).  

Této problematice se dlouhodobě věnuje odborná pracovní skupina pro přijetí nedotačních opatření v rámci 
plnění Akčního plánu k provedení nedotačních opatření pro podporu plánování a výstavby sítí elektronických 
komunikací, která působí při Ministerstvu průmyslu a obchodu. 
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 KONTAKT NA ZPRACOVATELE RIA 
Kontaktní osoby za zpracovatele RIA: olga.mertlova@sfdi.cz  
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