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  VIII. 
VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM  

 
 
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a 
infrastruktury elektronických komunikací, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 
 
Podle Jednacího řádu vlády byl materiál rozeslán do meziresortního připomínkového řízení dopisem ministra dopravy dne 31. 10. 2018, s termínem 
dodání stanovisek do 28. 11. 2018. Vyhodnocení tohoto řízení je uvedeno v následující tabulce: 
 
 
Resort Připomínky Vypořádání 
Ministerstvo vnitra K čl. I bodu 2 – k § 1 odst. 4 zákona č. 416/2009 Sb.: 

 Požadujeme jednoznačně definovat, jaké stavby se rozumí pojmem 
„stavby související“. Přestože se jedná o pojem zákonem používaný, není 
nikde vymezen. Předkladatel v důvodové zprávě uvádí, že v „podstatě je 
možné související stavbu chápat jako stavbu vedlejší definovanou v § 2 odst. 
9 stavebního zákona“. Není tedy jasné, proč předmětný zákon nepoužívá 
terminologii stavebního zákona, jakožto obecného předpisu v oblasti 
stavebnictví. U těchto staveb budou dotčenými orgány ústřední orgány 
státní správy (v případě Ministerstva vnitra - generální ředitelství 
Hasičského záchranného sboru České republiky) s omezenou personální 
kapacitou. V případě nárůstu počtu takových staveb, či nejednoznačně 
definovaném postupu jejich vymezení, může docházet k situacím, že nebude 
možné vyhovět příslušným správním lhůtám pro vydání závazných 
stanovisek. 

Vysvětleno – viz vypořádání připomínky 
MMR. 

 K čl. I bodu 6 – k § 2 odst. 7 zákona č. 416/2009 Sb.: 
 Ustanovení se významně odchyluje od úpravy koncentrace řízení a 
vymezení rozsahu odvolacího přezkumu ve správním řádu. Argumentace 
obsažená v důvodové zprávě je nepřiléhavá. Domníváme se, že § 82 odst. 4 
a § 89 odst. 2 správního řádu se použije i v případě odvolání směřujícího 
proti rozhodnutí podmíněnému závazným stanoviskem (fakticky proti 

Akceptováno  
Předmětné ustanovení bylo z návrhu 
vypuštěno. 
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obsahu stanoviska samotného). Ustanovení § 149 správního řádu 
nevylučuje použití těchto ustanovení. Naopak navržené ustanovení výrazně 
překračuje rámec stávající úpravy ve správním řádu, neboť dopadá též 
na právní důvody odvolání, tedy mimo jiné i na důvody vztahující se k 
zákonnosti (legalitě) rozhodnutí. Přitom podle obecné úpravy ve správním 
řádu „přezkoumává odvolací orgán soulad napadeného rozhodnutí a řízení, 
které vydání rozhodnutí předcházelo“ i nad rámec odvolacích námitek, 
stejně jako věcnou správnost rozhodnutí, vyžaduje-li to veřejný zájem (§ 89 
odst. 2 správního řádu).  
Navržená úprava výrazně ztěžuje postavení odvolatele, neboť vyžaduje 
úplné a přesné vymezení skutkových a právních důvodů odvolání, a to pod 
hrozbou neúspěchu ve věci. Tato skutečnost je dále zvýrazněna vyloučením 
§ 37 odst. 3 správního řádu. Zejména pro odvolatele bez právního vzdělání 
či kvalifikovaného právního zastoupení může daná okolnost znamenat 
značné snížení úrovně jeho právní ochrany. Předmětná úprava navíc povede 
k tomu, že se přezkum vad rozhodnutí, které nemohly být z důvodu 
koncentrace řízení napraveny již v odvolacím řízení, bude soustředit do 
přezkumného řízení, které se provádí z úřední povinnosti (§ 94 odst. 
1 správního řádu). Je tedy sporné, zda dojde k celkovému zrychlení a 
zefektivnění správních postupů. Zvýšené riziko zrušení pravomocného 
rozhodnutí v přezkumném řízení negativně zasáhne i do právní jistoty. Lze 
též očekávat, že opomenuté námitky budou vznášeny v řízení o správní 
žalobě. K tomu viz např. usnesení rozšířeného senátu Nejvyššího správního 
soudu ze dne 26. 8. 2008, č. j. 7 Afs 54/2007-62: „Pokud je tedy odvolací 
orgán povinen zabývat se podaným odvoláním v zásadě jen v rozsahu 
uplatněných námitek … nemůže zajisté žalobce … účinně namítat jako 
procesní vadu, že rozhodnutí správního orgánu prvního stupně nebylo 
přezkoumáno v celém rozsahu, uvedená skutečnost ho však nikterak 
neomezuje v nalézání jiných vad řízení či nezákonností hmotně právních“. 
Správní soudy budou nuceny v tomto případě fakticky nahrazovat činnost 
správních orgánů, což povede k dalšímu zatížení soustavy správního 
soudnictví. 
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 K čl. I bodu 20 – k § 2k zákona č. 416/2009 Sb.: 
 Nesouhlasíme s navrženou úpravou kauce. Předmětný institut se 
svojí funkcí blíží spíše k správnímu poplatku, neboť jeho cílem je primárně 
odradit od podávání bezdůvodných odvolání, avšak nezajišťuje žádnou 
povinnost odvolatele. Podobně jako v případě navrhované úpravy uvedené 
v § 2 odst. 7 představuje kauce výrazné ztížení postavení odvolatele, resp. 
omezení odvolacího práva a povede k posílení role přezkumu mimo rámec 
odvolacího řízení, tj. v přezkumném řízení. Výše kauce se nám jeví jako 
zcela nepřiměřená, a to i při zohlednění možnosti osvobození od povinnosti 
složit kauci u nemajetných osob. Dochází též k nepřímému omezení 
přístupu k soudu, neboť v případě nezaplacení kauce nedojde k vyčerpání 
řádného opravného prostředku v řízení před správním orgánem, a nebude 
tudíž splněna podmínka pro podání správní žaloby [§ 68 písm. a) soudního 
řádu správního]. Navržená úprava je nadto nedomyšlená, neboť neřeší 
případ částečného úspěchu odvolatele (částečné zrušení či změna 
napadeného rozhodnutí) – viz odstavec 4. 

Akceptováno  
Předmětné ustanovení bylo z návrhu 
vypuštěno. 
 

 K čl. I bodu 24 – k § 3b odst. 4 zákona č. 416/2009 Sb.: 
 Považujeme dobu 5 let za neúměrně dlouhou a požadujeme ji zkrátit. 
Zvláště s ohledem na aktuální trh s nemovitostmi, kdy ceny nemovitostí 
neustále rostou, je zakotvení takovéto fixace vůči majitelům pozemků 
značně znevýhodňující a nespravedlivé. 

Akceptováno 
Doba 5 let bude zkrácena na 3 roky. 

 K čl. XII bodu 2 – k § 37a odst. 3 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb.: 
 V daném ustanovení požadujeme slovo „nebo“ nahradit čárkou a za 
slova „místní komunikaci“ doplnit slova „nebo veřejně přístupné účelové 
komunikaci“. U veřejně přístupných účelových komunikací se nejedná 
pouze o zřídka využívané polní cesty bez pravidelného silničního provozu, 
ale jsou to pozemní komunikace obsluhující často obytné zástavby, které 
jsou umístěny mimo souvisle zastavěná území obcí, ale náleží do jejich 
katastrálního území (v praxi nejsou výjimkou lokality, ve kterých se nachází 
stovky rekreačních objektů, které jsou využívané k trvalému bydlení či 
lokality s desítkami rodinných domů). 

Akceptováno 
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 K čl. XXII bodu 1 – k § 149 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb.: 
1. V první větě požadujeme nahradit slova „doručení žádosti o vydání 

závazného stanoviska tomuto správnímu orgánu“ slovy „, kdy byl o 
vydání závazného stanoviska požádán.“. Použití výrazu „žádost“ by 
mohlo naznačovat, že pravidlo dopadá pouze na případ, kdy závazné 
stanovisko vyžaduje přímo dotčená osoba, nikoliv též na případ, kdy 
závazné stanovisko (v souladu s příslušnou zvláštní úpravou) opatřuje 
správní orgán, který vede navazující řízení. 

2. Požadujeme zpřesnit dikci druhé věty. Máme za to, že případy, kdy je 
nezbytné provedení místního šetření, nepředstavují nutně podmnožinu 
„zvlášť složitých případů“, takže není na místě užití výrazu „zejména“. 
Lze si představit věcně jednoduchý případ, který ovšem vyžaduje 
provedení místního šetření. Pro srovnání odkazujeme na dikci § 71 odst. 
3 písm. a) správního řádu, kde jsou tyto situace pojímány samostatně. 

3. Požadujeme vypuštění třetí věty, která zakotvuje institut fikce 
souhlasného závazného stanoviska. Uplatnění této fikce způsobí, že 
nedojde k náležitému zohlednění dotčených veřejných zájmů, nebude 
tudíž naplněn hlavní účel závazného stanoviska. Tyto veřejné zájmy 
nelze podle našeho názoru takto paušálně „obětovat“ v zájmu rychlosti 
řízení. Navržená úprava by též mohla motivovat k záměrnému činění 
průtahů za účelem dosažení příznivého výsledku daného postupu 
v důsledku uplatnění fikce, a tím rovněž k obcházení účelu závazného 
stanoviska.  

4. Dále je třeba zdůraznit, že fiktivní souhlasné závazné stanovisko by bylo 
nejspíše nepřezkoumatelné v důsledku nemožnosti zjistit konkrétní 
skutkové a právní důvody pro jeho vydání (neexistence odůvodnění 
vyžadovaná § 149 odst. 2 správního řádu). Tato skutečnost by mohla 
způsobit rovněž nezákonnost navazujícího správního rozhodnutí. 
Považuje-li předkladatel přesto danou úpravu za nezbytnou pro účely 
postupů ve stavebním právu, bylo by možno akceptovat její zakotvení v 
některých zvláštních zákonech. V této souvislosti doplňujeme, že již 
v současnosti je v některých předpisech daná problematika řešena, 

Akceptováno úpravou textu a fikce 
závazného stanoviska přesunuta do § 4 
stavebního zákona. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/3LBSBJ3B9P78)



5 
 

přičemž tyto úpravy se liší konstrukcí fingovaného právního následku. 
V některých případech se uplatní fikce splnění zákonné podmínky, jinde 
fikce souhlasu správního orgánu apod. [srov. např. § 10c odst. 3 zákona 
č. 458/2000 Sb., § 60a odst. 3 zákona č. 435/2004 Sb]. Vzhledem ke 
shora uvedeným argumentům nelze souhlasit s obecným zakotvením 
této fikce ve správním řádu, které z povahy věci nezohledňuje specifika 
v jednotlivých oblastech veřejné správy. V kombinaci s úpravou 
možného prodlužování lhůty pro vydání závazného stanoviska (§ 149 
odst. 4 věta druhá) by institut fikce mohl vést ke značné právní nejistotě. 
V praxi totiž může vzniknout pochybnost například o tom, zda se jedná 
o „zvlášť složitý případ“, což je neurčitý právní pojem. Posouzení této 
otázky je přitom rozhodující pro určení konce lhůty pro vydání 
závazného stanoviska, a tedy i pro určení okamžiku uplatnění fikce. V 
této souvislosti připomínáme, že k prodloužení lhůty dochází přímo ze 
zákona, nevyžaduje se žádný úkon správního orgánu. 

5. Pro úplnost uvádíme, že Ministerstvo vnitra vydává závazná stanoviska 
(mimo jiné) v oblasti vývozu zbraní, zde by fikce vydání kladného 
závazného stanoviska mohla mít velmi závažné negativní důsledky. 

 K čl. XXII bodu 2 – k § 149 odst. 6 zákona č. 500/2004 Sb.: 
Požadujeme uvést, kdy předmětná lhůta počíná běžet. Navrhujeme též 
vypuštění slov „příslušný k potvrzení nebo změně závazného stanoviska“ 
pro nadbytečnost. Již v první větě § 149 odst. 6 (stávající § 149 odst. 5) je 
jednoznačně uvedeno, že ke zrušení nebo změně závazného stanoviska je 
příslušný „nadřízený správní orgán správního orgánu, který vydal závazné 
stanovisko“. Ustanovení by po úpravě mohlo znít například takto: „Správní 
orgán potvrdí nebo změní závazné stanovisko bez zbytečného odkladu. 
Pokud nelze závazné stanovisko potvrdit nebo změnit bezodkladně, je 
správní orgán povinen potvrdit nebo změnit závazné stanovisko nejpozději 
do 30 dnů ode dne, kdy odvolací správní orgán vyžádal potvrzení nebo 
změnu závazného stanoviska. K této lhůtě se připočítává doba až 30 dnů, 
jestliže je zapotřebí…“. 

Akceptováno úpravou textu. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/3LBSBJ3B9P78)



6 
 

 K čl. XXIV bodu 53 – k § 161a zákona č. 183/2006 Sb.: 
1. Podle navrhované úpravy má vzniknout národní geoportál územního 

plánování jakožto informační systém veřejné správy. Jelikož má být 
obsah tohoto informačního systému stanoven prováděcím právním 
předpisem, není z předloženého návrhu zřejmé, které údaje budou v 
tomto informačním systému vedeny. Lze pouze předpokládat, že tento 
informační systém bude využívat údaje z informačních systémů s 
grafickou částí mající vztah ke geografii (např. katastr nemovitostí, 
systémy ministerstva zemědělství), popř. též textové informační 
systémy, budou-li v předpokládaném informačním systému evidovány 
údaje o osobách (např. základní registr obyvatel, informační systém 
evidence obyvatel). V souladu se zásadou „data only once“ požadujeme, 
aby přímo do textu navrhovaného zákona bylo zakotveno oprávnění k 
využívání údajů, které již státní správa má k dispozici v nyní existujících 
neveřejných informačních systémech tak, aby tato data a jejich změny 
nemusely dokládat subjekty, jichž se týkají. Pokud jde o materiály 
týkající se územního plánování či jiné informace, které nejsou obsaženy 
v informačních systémech veřejné správy, požadujeme zakotvit, aby byly 
předkládány elektronicky ve strojově zpracovatelných formátech (tj. 
nikoliv naskenované listiny). Pokud se jedná o materiály, které není 
možné zejména z důvodu maximální velikosti datové zprávy předávat 
prostřednictvím informačního systému datových schránek, navrhujeme, 
aby tyto materiály byly předávány či sdíleny rovněž povinně výlučně 
elektronicky.  

2. V navrhovaném § 161a odst. 1 je třeba vyjasnit role ministerstva a 
organizační složky státu, tedy stanovit, kdo je správcem, případně 
provozovatelem národního geoportálu územního plánování. Zatímco 
správce informačního systému veřejné správy je třeba stanovit v zákoně 
výslovně, provozovatele informačního systému veřejné správy není 
nutné v zákoně uvádět (srovnej § 2 písm. c) a d) zákona č. 365/2000 Sb., 

Vysvětleno 
 
Z návrhu je patrné, co má být obsahem 
národního geoportálu územního plánování, a 
sice toto je patrné z § 161a odst. 2, kde je 
jednoznačně uvedeno, pro jaké účely se 
národní geoportál územního plánování zřizuje 
a co je jeho obsahem. Prováděcí právní 
předpis má za cíl pouze upřesnit tyto okruhy, 
nemůže měnit a rozšiřovat okruh nad rámec 
zákonného zmocnění. 
 
 
 
 
Akceptováno. 
 
Text odst. 1 upraven tak, že správcem i 
provozovatelem národního geoportálu 
územního plánování je ministerstvo, přičemž 
si ministerstvo již v zákoně vyhrazuje možnost 
pověřit provozováním geoportálu jím zřízenou 
organizační složku státu. 
Akceptováno. 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno. 
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o informačních systémech veřejné správy a o změně některých zákonů, 
ve znění pozdějších předpisů). 

3. Technické požadavky a informace, které jsou nezbytné pro zajištění 
funkčnosti národního geoportálu územního plánování, jež má 
ministerstvo podle navrhovaného § 161a odst. 4 zveřejnit v národním 
geoportálu územního plánování, by podle našeho názoru měly být 
součástí provozní dokumentace tohoto informačního systému veřejné 
správy vydané na základě § 5a zákona č. 365/2000 Sb. Větu druhou 
v navrhovaném § 161a odst. 4 je proto pro nadbytečnost nutno vypustit. 

4. Navrhovaný § 161a odst. 5 je nutno pro jeho nadbytečnost vypustit. 
Uvedené činnosti vyplývají ze samotné podstaty informačního systému 
veřejné správy tak, jak je definován v § 2 písm. b) zákona č. 365/2000 
Sb. 

5. V navrhovaném § 161a odst. 8 požadujeme větu poslední pro její 
nadbytečnost vypustit. Uvedené oprávnění vyplývá z všeobecné 
povinnosti předcházet škodám a z odpovědnosti správce za spravovaný 
informační systém veřejné správy. Připomínáme, že obdobné ustanovení 
neobsahuje žádný z právních předpisů zřizujících informační systém 
veřejné správy, přičemž např. opatření proti přetěžování technologické 
infrastruktury jsou běžně aplikována. 

 
 
Akceptováno. 

 K čl. XXIV bodu 58 – k § 180 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb.: 
 Podle důvodové zprávy se předmětného přestupku dopustí 
projektant územně plánovací dokumentace jako fyzická osoba, pokud 
nezpracuje územně plánovací dokumentaci v rozporu s § 159 odst. 1, tedy 
nezpracovává ji v jednotném standardu. Ustanovení § 159 odst. 1 ovšem 
kromě povinnosti zpracovat územně plánovací dokumentaci v jednotném 
standardu upravuje též řadu jiných velmi obecně formulovaných povinností 
projektanta (odpovědnost za správnost, celistvost a úplnost zpracované 
územně plánovací dokumentace, územní studie a dokumentace pro vydání 
územního rozhodnutí, zejména za respektování požadavků z hlediska 
ochrany veřejných zájmů a za jejich koordinaci; povinnost dbát právních 
předpisů a působit v součinnosti s příslušnými orgány územního plánování 

Akceptováno. 
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a dotčenými orgány). Záměr předkladatele patrně nesměřoval k zahrnutí 
porušení těchto dalších povinností do skutkové podstaty přestupku. 
Vzhledem k požadavku přesného a určitého vymezení objektivní stránky 
skutkové podstaty přestupku by taková konstrukce ani nebyla přípustná – 
viz bod 3.1 Zásad tvorby právní úpravy přestupků (dále jen „Zásady“), 
schválených usnesením vlády č. 498 ze dne 31. července 2018. Požadujeme 
proto úpravu formulace v souladu s bodem 3.1.1 Zásad, např. takto: 
„Fyzická osoba se jako projektant dopustí přestupku tím, že nezpracuje 
územně plánovací dokumentaci v jednotném standardu“. 

 K čl. XXVI bodu 1 – k § 5 odst. 1 zákona č. 184/2006 Sb.: 
 Požadujeme vypustit předmětný novelizační bod, neboť 
nesouhlasíme, aby u doručování do ciziny byla aplikována nevyvratitelná 
právní domněnka doručení určená počtem dní po odeslání. Vyvlastnění 
představuje prakticky nejzávažnější zásah do práv vlastníka, pročež je více 
než v případě jiného rozhodování o právech a povinnostech nezbytné, aby 
byl vlastník ve vyvlastňovacím procesu zvláště chráněn, a to nejen s 
ohledem na požadavky čl. 11 Listiny základních práv a svobod, ale zejména 
s ohledem na čl. 4 Listiny základních práv a svobod. Ochraně práv vlastníka 
je nutné v tomto směru dát přednost před ulehčením administrativní 
náročnosti spojené s procesem vyvlastnění. Přestože podle odůvodnění 
navrhované právní úpravy by bylo možné usuzovat, že jednání o smlouvě 
není příliš významné, je neúspěch tohoto jednání podle § 5 odst. 1 zákona o 
vyvlastnění conditio sine qua non zahájení vyvlastňovacího procesu, a je 
tedy nutné klást na tuto fázi stejné požadavky z hlediska ochrany práv 
vlastníka jako v samotném vyvlastňovacím procesu. V této souvislosti je 
třeba dbát na to, aby se návrh na uzavření smlouvy předcházející 
případnému zahájení vyvlastňovacího procesu, dostal do sféry adresáta 
[srov. nález Ústavního soudu, sp. zn. Pl. ÚS 32/15, ze dne 6. prosince 2016, 
kterým došlo ke zrušení ustanovení o výzvě související s tzv. kontrolním 

Akceptováno jinak 
 
Lhůta, ve které dojde k nabytí fikce, se 
prodlouží z 15 a na 30 dní. Fikce doručení je 
navržena výhradně pro doručování do ciziny s 
ohledem na různorodost fungování 
doručovacích služeb v zahraničí, odkud se na 
základě praktických zkušeností v převažující 
většině případů se odesílajícímu nevrací 
potvrzení o doručení. Tím se výrazným 
způsobem zpožďuje a komplikuje proces 
přípravy staveb a to konkrétně získávání 
potřebných práv k nemovitostem, protože pak 
není vyvlastnitel schopen vyvlastňovacímu 
úřadu prokázat naplnění základní podmínky 
pro vyvlastnění, tj. že se vyvlastniteli 
nepodařilo ve lhůtě 90 dnů po doručení 
návrhu uzavřít smlouvu o získání práv k 
pozemku nebo ke stavbě potřebných pro 
uskutečnění účelu vyvlastnění. Jde tedy o 
první krok ze strany stavebníka získat 
požadovaná práva dohodou s vlastníkem 
nemovitosti.  
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hlášením k dani z přidané hodnoty, které považovalo za okamžik doručení 
již okamžik odeslání]. 
 Návrh se nevypořádává s případnou aplikací právních předpisů 
Evropské unie a mezinárodních smluv, zejména nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (ES) č. 1393/2007 ze dne 13. listopadu 2007 o 
doručování soudních a mimosoudních písemností ve věcech občanských a 
obchodních v členských státech, popř. s Haagskou úmluvou o doručování 
soudních a mimosoudních rozhodnutí ve věcech občanských a obchodních 
ze dne 15. listopadu 1965. V odůvodnění navrhované právní úpravy 
absentuje nejen posouzení souladu těchto předpisů, resp. smluv s 
navrhovanou právní úpravou, ale především odůvodnění případné 
nedostatečnosti jimi zakotvených mechanismů přeshraničního doručování, 
která by ospravedlňovala zásah podle navrhované právní úpravy a 
postrádáme také analýzu současné praxe. 

Pokud jde o zmiňovaný nález Ústavního 
soudu, sp. zn. Pl. ÚS 32/15, tak je třeba 
zdůraznit, že ten se týká doručování ohledně 
povinností poplatníka daně stanovené 
zákonem č.235/2004 Sb. o dani z přidané 
hodnoty, kde se za doručení považoval 
okamžik odeslání správcem daně pro případ 
doručování prostřednictvím veřejné datové 
sítě na elektronickou adresu. Tento případ je 
nesrovnatelný s předloženým návrhem, 
který se týká doručování písemnou formou. V 
našem případě navrhované ustanovení o fikci 
doručení dává 15. denní lhůtu od odeslání, 
kterou považujeme za dostatečně dlouhou na 
zajištění nezbytných služeb poštovních úřadů 
a pro vyzvednutí zásilky adresátem. Tato lhůta 
je srovnatelná s  desetidenní lhůtou pro fikci 
doručení písemné zásilky stanovenou v § 44 
daňového řádu. 
V nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(ES) č. 1393/2007 o doručování soudních a 
mimosoudních písemností v členských státech 
se ohledně doručování v čl. 9 odst. 2 uvádí: 
„Je-li však podle právních předpisů členského 
státu nutno doručit písemnost v určité lhůtě, je 
datum, které je třeba vzít ve vztahu k žadateli 
v úvahu, stanoveno právními předpisy tohoto 
členského státu.“ Právě toto ustanovení 
předložený návrh využívá a z tohoto pohledu 
je v souladu s uvedeným nařízením. 
Předkladatel se neztotožňuje s názorem 
uvedeným v připomínce, že na fázi snahy o 
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uzavření dohody je nutné klást stejné 
požadavky z hlediska ochrany práv vlastníka 
jako v samotném vyvlastňovacím procesu. 
Neuzavřením dohody, a to z jakéhokoliv 
důvodu včetně nepřevzetí zásilky adresátem 
není v žádném případě vlastník nemovitosti 
nijak krácen na svých právech. Ty má možnost 
si obhájit v rámci následného procesu 
vyvlastnění včetně nároku na spravedlivou 
náhradu.  Tam mu již bude vyvlastňovací úřad 
doručovat podle § 22 správního řádu. Ten 
disponuje širokou škálou zákonných možností 
jak vyvlastňovaného v cizině zastihnout a 
zjistit adresu jeho pobytu, které vyvlastnitel 
nemá. Zároveň není jakkoliv vyloučena 
možnost dohody vlastníka nemovitosti s 
vyvlastnitelem i mimo vyvlastňovací řízení. 
 
V § 5 odst. 1 se na konci doplňuje věta „Pokud 
se doručuje do ciziny, platí, že dnem doručení 
je třicátý den ode dne, kdy vyvlastnitel 
odeslal návrh na uzavření smlouvy 
provozovatelem poštovních služeb“. 
 

 K závěrečné zprávě z hodnocení dopadů regulace: 
 Dle závěrečné zprávy RIA bude mít návrh dopady na územní 
samosprávné celky. Zejména u obcí má dojít 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 mají snížit počty zásahů do veřejných 
pozemních komunikací v daných obcích a s tím související počty uzavírek 

Vysvětleno 
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těchto komunikací. Požadujeme tyto úspory v závěrečné zprávě RIA 
vyjádřit, popřípadě definovat přesun kompetencí výkonu státní správy, které 
s novou právní úpravou nastanou. 

Ministerstvo 
financí 

1. K čl. I bodu 25 
Upozorňujeme na určité nejasnosti v tomto bodě, které mohou být ve 
výsledku zdrojem případné zavádějící právní úpravy, a to i v kontextu s 
těmi částmi ustanovení § 3b odst. 6 (před přečíslováním odstavec 4), 
jehož první věta je výsledkem poslanecké novelizace provedené 
zákonem č. 49/2016 Sb., případně v kontextu s dalšími ustanoveními 
zákona, pokud s nimi tyto nejasnosti souvisí. 
Doplňovaná druhá věta zjevně formulačně navazuje částí textu „za 
práva získaná podle § 3a“ na úvodní text první věty (nyní neměněné) 
„Získávají-li se potřebná práva podle § 3a“. Po jazykové stránce 
problém nevidíme, avšak domníváme se, že zde může být problém 
věcný, odvíjející se právě od formulace užité v první větě. Není totiž 
zřejmé, zda účelem této části textu s odkazem na § 3a (užívajícím 
předložku „podle“) bylo vyjádřit pouze okruh „potřebných práv“ (v § 3a 
jsou jím upravené požadavky na smlouvu, kterou zákon o vyvlastnění 
podmiňuje přípustnost vyvlastnění, vázány toliko na případy, kdy jsou 
smlouvou získávána „práva k pozemku nebo stavbě potřebná pro 
uskutečnění stavby dopravní infrastruktury a infrastruktury 
elektronických komunikací nebo energetické infrastruktury“), nebo zda 
cílem bylo (jazykově rovněž relevantně) odkázat na § 3a vedle výše 
uvedeného i z hlediska způsobu získání potřebných práv (v § 3a jde o 
získání potřebných práv smlouvou, kterou zákon o vyvlastnění 
podmiňuje přípustnost vyvlastnění) či dokonce výlučně jen z hlediska 
tohoto způsobu získání potřebných práv. 
Uvedené možnosti totiž mají v nově označeném odstavci 6 vliv jak na 
obsah stávající první věty, tak i na obsah nyní doplňované věty druhé, 
tj. ovlivňují specifikaci situací, ve kterých mají být uplatněny postupy v 
těchto větách uvedené (resp. specifikaci subjektů, které mají zde 

Akceptováno částečně 
Pokud jde o odkaz na „práva podle § 3a“ lze 
souhlasit s připomínkovým místem, že tato 
formulace už se objevuje v § 3b zákona č. 
416/2009 Sb. a odkazuje na vymezení práv, 
která jsou získávána v „předvyvlastňovací 
fázi“. V tomto kontextu navržená právní 
úprava nic nemění, přičemž připomínce 
částečně vyhovujeme tím, že budou vypuštěna 
slova „a náhradu“. 
Pokud jde o stavby vodní infrastruktury, 
v návaznosti na připomínku Ministerstva 
zemědělství dochází k rozšíření aplikace 
vybraných ustanovení zákona č. 416/2009 Sb. 
i na tyto typy staveb. Ministerstvo zemědělství 
však neidentifikovalo potřebu vztáhnout 
právní úpravu bezúplatného převodu majetku 
mezi státními subjekty i na případy vodní 
infrastruktury. Z tohoto důvodu se tedy 
navržené ustanovení nebude týkat staveb 
vodní infrastruktury.  
Potvrzujeme, že navržená věta druhá navazuje 
na větu první. Nebylo uvažováno rozšiřovat 
právní úpravu i na „Českou republiku“.  
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uvedeným způsobem postupovat). Vzhledem k celkovému kontextu 
ustanovení § 3, 3a a 3b spíše předpokládáme, že odkazem na § 3a je v 
obou větách nově označeného odstavce 6 v § 3b myšlen v každém 
případě (i) způsob získání potřebných práv (tedy zmíněnou smlouvou) 
a že tedy situace popsané v odstavci 6 obnášejí postupy pouze pro fázi 
smluvní (předvyvlastňovací), nikoli také vyvlastňovací. Je-li tomu tak, 
pak ovšem považujeme za zavádějící, pokud se v nyní doplňované druhé 
větě vylučuje možnost poskytnout za potřebná práva nejen peněžité 
plnění (adekvátní v případě smluvní fáze), ale i „náhradu“, která 
navozuje souvislost právě až s fází vyvlastňovací. 
V tomto směru je ostatně poněkud nejasná i zvláštní část DZ, pokud 
právě i náhradu (nárok na finanční náhradu) bez bližšího ujasnění 
zmiňuje. Problém by ovšem mohlo působit i to, když by odkazem na § 
3a v obou větách nově označeného odstavce 6 bylo sledováno (buď 
jenom, anebo současně se způsobem získání potřebných práv) vymezení 
okruhu „potřebných práv“. Lze totiž klást otázku (a to i ve vztahu k 
ostatním shodně formulovaným odkazům na § 3a v § 3b, např. v jeho 
odstavci 1), proč by v důsledku takto myšleného odkazu na § 3a s jeho 
výslovnou specifikací potřebných práv měly zůstat stranou postupů 
podle celého § 3b (včetně jeho nově označeného odstavce 6) takové 
situace, kdy by se „předvyvlastňovací“ smlouvou získávala práva k 
pozemku nebo stavbě potřebná pro uskutečnění stavby vodní 
infrastruktury (ostatně vynechávané i v některých dalších ustanoveních 
zákona), přestože i k jejímu urychlení má zákon přispívat. Je tato různost 
výběru druhů infrastruktur vždy cílená a věcně opodstatněná (a čím), 
anebo jde v některých případech (např. právě v § 3a s dopady do § 3b, 
včetně jeho primárně sledovaného odstavce 6) způsobena jen určitou 
nedůsledností při postupném rozšiřování působnosti zákona o další 
infrastruktury? 
Významný problém pro celý nově označený odstavec 6 pak představuje 
i fakt, že nová věta druhá v důsledku použití odkazu na dosavadní větu 
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první (na „právnickou osobu uvedenou v předchozí větě“) uvažuje 
pouze právnické osoby, a to specifikované (větou první) tak, že k nim 
rozhodně nelze počítat samu Českou republiku a tedy ani organizační 
složky státu, skrze něž Česká republika v souladu se zákonem č. 
219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v 
právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, svá vlastnická práva 
vykonává. Přitom zde podle našeho názoru není žádný věcný důvod, 
proč by neměla být vyloučena (samozřejmě za předpokladu naplnění 
podmínek uvedených v nově označeném odstavci 7) možnost 
poskytování peněžitého plnění u potřebných práv získávaných právě od 
organizačních složek státu (typicky např. od Úřadu pro zastupování 
státu ve věcech majetkových), které samozřejmě rovněž hospodaří s 
majetkem státu (a to primárně v obecném v režimu zákona č. 219/2000 
Sb.). DZ vysvětlení v daném směru nepodává. 
Výše uvedené nejasnosti proto považujeme za žádoucí prověřit, dle 
potřeby dotčený text zákona upravit (a to případně i mimo dosavadní ke 
změně navržená ustanovení) a do DZ doplnit nezbytná vysvětlení. 
Konkrétní textové úpravy právě s ohledem na nutnost ujasnění 
sledovaného záměru, který je mimo naši působnost, nenavrhujeme. 

 2. K čl. XXIV bodu 53 
V novém § 161a navrhujeme vložit v odstavci 1 za slovo „pověřit“ slova 
„jím zřízenou“ a v odstavci 6 za slovo „státu“ slova „zřízená 
ministerstvem“. Důvodem je žádoucí zpřesnění textu, které bude 
jednoznačně vylučovat věcně neadekvátní postup (i když 
předpokládáme, že nezamýšlený), kdy by Ministerstvo pro místní rozvoj 
zasahovalo zde upraveným způsobem do činnosti organizačních složek 
státu mimo svůj resort. 

Akceptováno 

 3. K dopadům v oblasti personálních kapacit 
V rámci Závěrečné zprávy RIA (části 3. „Vyhodnocení nákladů a 
přínosů“, bodů 3.1.2.4 a 3.1.2.5) jsou uvedeny platové a personální 
dopady předloženého návrhu novely spojené s novou agendou v oblasti 

Akceptováno částečně . 
 
Pořizování územního rozvojového plánu je 
zcela novou činností, která je kladena na 
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územního plánování (5 pracovníků Ústavu územního rozvoje s ročními 
náklady ve výši 4,4 mil. Kč, 3 úředníci MMR s ročními náklady ve výši 
2,9 mil. Kč a 3 IT pracovníci Ústavu územního rozvoje s ročními 
náklady ve výši 2,6 mil. Kč). 
Zásadně nesouhlasíme s navyšováním personálních kapacit a výdajů na 
platy nad rámec stávajících limitů kapitoly 317 – MMR. Případné nové 
činnosti je potřeba zabezpečit v rámci dosavadních limitů kapitoly, a to 
zejména na vrub agend přirozeně utlumujících se, dlouhodobě 
neobsazených míst či prostřednictvím snahy o celkové zefektivnění 
vnitřních, případně vnějších personálních procesů, což by mělo být 
doprovázeno provedením personálních auditů s cílem nalezení 
duplicitních činností, oblastí předimenzovaných či oblastí s rezervami 
ve využitelnosti pracovní doby. K tomu doplňujeme, že kapitola 317 - 
MMR se vyznačuje dlouhodobě vysokou neobsazeností, za období 
leden - září 2018 vykazuje v průměru 199 neobsazených míst (tj. 13,4 
%), k nimž jsou přiznány prostředky na platy. 
Protože materiál neobsahuje informace o zhodnocení využitelnosti 
vlastních personálních možností a zároveň jeho schválením nesmí být 
předurčeno navýšení rozpočtových limitů a personálních kapacit, 
požadujeme do relevantních částí dokumentů uvést, že všechny 
personální dopady budou zajištěny v rámci stávajících personálních a 
platových limitů státního rozpočtu. 

Ministerstvo pro místní rozvoj, potažmo odbor 
územního plánování a Ústav územního 
rozvoje, přičemž novelou nedochází k rušení 
nebo utlumování žádné stávající agendy. To se 
týká jako Ministerstva pro místní rozvoj 
(odboru územního plánování), tak také Ústavu 
územního rozvoje. Personální zajištění agendy 
bude řešeno při přípravě státního rozpočtu na 
příslušný rok s ohledem na priority resortu a 
aktuální stav obsazenosti funkčních míst.  
 
Z toho důvodu bylo v rámci vypořádání 
připomínky dohodnuto, že v návrhu usnesení 
vlády k předkládanému materiálu budou 
vypuštěny úkoly pro ministryni financí, 
ministryni pro místní rozvoj a 1. 
místopředsedu vlády a ministra vnitra, které se 
týkají personálního zajištění výše uvedených 
nových agend . 

 4. K dopadům na státní rozpočet 
V rámci Závěrečné zprávy RIA (části 3., bodů 3.1.2.4 a 3.1.2.5) se 
počítá s jednorázovými náklady na pořízení geoportálu ve výši 20 mil. 
Kč a ročními náklady na provoz a personální zajištění ve výši 10,8 mil. 
Kč. 
Požadujeme do materiálu doplnit, že uvedené výdaje budou zajištěny v 
rámci schváleného limitu výdajů kapitoly 317 - MMR na příslušný rok 
bez dodatečných požadavků na státní rozpočet. 
Upozorňujeme i na formulaci v shrnující části RIA, kde se uvádí, že 

Akceptováno částečně  
 
V současné době se jeví jako reálné, že by 
bylo možné jednorázové náklady na pořízení 
geoportálu uhradit z prostředků EU. Případné 
další náklady budou hrazeny z výdajů kapitoly 
317 – MMR, jejichž výše bude projednána při 
přípravě státního rozpočtu na příslušný rok.  
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„Případné zvýšené náklady na činnost některých orgánů státní správy a 
státních institucí a organizací by měly být kompenzovány úsporami 
veřejných rozpočtů…“. Tyto náklady (týkající se právě zejména návrhu 
vytvořit „státní projekční kancelář“ a „národní geoportál územního 
plánování“ a dosahující v součtu cca 30 mil. Kč) by měly být v tabulce 
shrnující Zprávu RIA na str. 6 uvedené. 

Nepředpokládají se v souvislosti se zřízením 
„státní projekční kancelář“ náklady jiných 
resortů. Na str. 6 RIA je obecně uvedeno, že 
nová právní úprava předpokládá výdaje ze 
státního rozpočtu na pokrytí dopadů nové 
právní úpravy, které však budou 
kompenzovány přínosy, které tato právní 
úprava bude mít. 

Ministerstvo 
průmyslu a 
obchodu 

Připomínky k části první, změně zákona o urychlení výstavby 
dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury 
elektronických komunikací: 

 
1) Připomínka k § 2c odst. 4  

 
Požadujeme doplnit nový novelizační bod, který v druhé větě § 2c 
odst. 4 upraví text ustanovení podle konečného znění fikce souhlasu 
obsaženého v novele správního řádu. 

 
Odůvodnění: 
Je nutné, aby fikce souhlasu dotčeného správního orgánu v případě 
nevydání závazného stanoviska ve stanovené lhůtě byla upravena 
v obou zákonech obdobným způsobem. Souvisí s připomínkou níže 
k fikci souhlasu k novele správního řádu. 

Akceptováno – upraveno dle konečného 
znění fikce 

 2) Připomínka k § 2h  
 
Požadujeme doplnit nový novelizační bod v následujícím znění: 
 
„XY. V § 2h se doplňuje nový odstavec 3 v následujícím znění: 
 
„(3) K žádosti o odnětí nebo o omezení pozemků určených k plnění 
funkcí lesa podle lesního zákona pro účely stavby dopravní nebo 

Akceptováno 
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energetické infrastruktury, pro kterou je stanoven účel vyvlastnění 
zákonem, se vyjádření vlastníka a nájemce dotčených pozemků 
určených k plnění funkcí lesa nevyžaduje.“.“. 
 
Odůvodnění: 
 
Po vzoru nedávné novelizace § 9 odst. 6 písm. b) zákona č. 334/1992 
Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, stanovující náležitosti 
žádosti o odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu, 
navrhujeme, aby byl stejný přístup aplikován i na žádosti obdobného 
druhu, kterými jsou bez pochybností i žádosti o odnětí či omezení 
pozemků určených k plnění funkcí lesa podle zákona č. 289/1995 Sb., 
lesní zákon. Jde o principiálně stejný případ, kdy nedává smysl, aby 
v případě, kdy stavebník může práva k pozemku vyvlastnit, byl 
stavebník nucen zajišťovat vyjádření jejich jednotlivých vlastníků 
(spoluvlastníků). Dále je třeba si uvědomit, že jde o stavby povahou 
liniové, kdy zajišťování písemných vyjádření stovek až tisíců vlastníků 
(spoluvlastníků) pozemků, (nadto pro potřeby řízení, jejichž předmětem 
má být zejména ochrana veřejných a nikoli soukromých zájmů), jsou 
důvodem zásadních časových zdržení v jejich realizaci.  
 
Platné znění ustanovení se zvýrazněnými navrženými změnami: 
 

§ 2h 
(1) Žádost o vydání souhlasu s odnětím zemědělské půdy ze 
zemědělského půdního fondu pro účely stavby dopravní nebo 
energetické infrastruktury se podává u orgánu ochrany zemědělského 
půdního fondu, který je příslušný k jejímu vyřízení. 
(2) Při převodu majetku v souvislosti s uskutečněním stavby dopravní 
infrastruktury se nevyžaduje udělení souhlasu, výjimky nebo schválení 
podle zákona o majetku státu. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/3LBSBJ3B9P78)



17 
 

(3) K žádosti o odnětí nebo o omezení pozemků určených k plnění 
funkcí lesa podle lesního zákona pro účely stavby dopravní nebo 
energetické infrastruktury, pro kterou je stanoven účel vyvlastnění 
zákonem, se vyjádření vlastníka a nájemce dotčených pozemků 
určených k plnění funkcí lesa nevyžaduje. 

 3) Připomínka k novelizačnímu bodu 20, § 2k odst. 1  

Požadujeme za slovo „dopravní“ vložit slova „nebo energetické“. 
Odůvodnění: 
Požadujeme možnost využití kauce rozšířit rovněž na energetickou 
infrastrukturu, která je svým významem srovnatelná se stavbami 
dopravní infrastruktury. Není relevantních důvodů pro odlišný postup. 

 
Platné znění ustanovení se zvýrazněnými navrženými změnami: 
(1) Ve lhůtě pro podání odvolání je účastník řízení, který podává 
odvolání proti rozhodnutí, kterým se umísťuje nebo povoluje stavba 
dopravní nebo energetické infrastruktury, povinen složit na účet 
správního orgánu, který vydal napadené rozhodnutí, kauci ve výši 
25 000 Kč a dalších 10 000 Kč za každé závazné stanovisko, proti jehož 
obsahu odvolání směřuje. O této povinnosti musí být účastník řízení 
v rozhodnutí poučen. 

Akceptováno jinak 
Předmětné ustanovení bylo z návrhu 
vypuštěno. 

 4) Připomínka k novelizačnímu bodu 20, § 2k odst. 3  

Požadujeme ve větě druhé slova „ve lhůtě podle odstavce 2“ nahradit 
slovy „po lhůtě podle odstavce 2“. 

Odůvodnění: 
Použití předložky „ve“ znamená, že žádost o osvobození je sama o sobě 
důvodem k zastavení odvolání, což zřejmě není návrhem zamýšleno, 
jelikož teprve zmeškání lhůty pro podání žádosti o osvobození bez 
uhrazení kauce je důvodem pro zastavení řízení o odvolání. V této 

Akceptováno jinak 
Předmětné ustanovení bylo z návrhu 
vypuštěno. 
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souvislosti proto navrhujeme nahradit předložku „ve“ vhodnější 
předložkou „po“. 
 
Platné znění ustanovení se zvýrazněnými navrženými změnami: 
(3) Lhůta pro předání spisu odvolacímu orgánu počíná běžet dnem 
následujícím po složení kauce. Nebyl-li odvolatel osvobozen od 
povinnosti složit kauci a nesložil-li ji ve lhůtě podle odstavce 1 nebo, 
podal-li návrh na osvobození, ve po lhůtě podle odstavce 2, řízení o 
odvolání se zastaví. 

 5) Připomínka k novelizačnímu bodu 20, § 2k odst. 4  
 

Na konec odstavce navrhujeme doplnit větu: „V případě zrušení 
rozhodnutí odvolacího orgánu soudem vrátí stát po nabytí právní moci 
rozhodnutí kauci odvolateli.“. 
Odůvodnění: 
 
Propadnutí kauce nelze spravedlivě vázat pouze na zamítnutí 
odvolacího orgánu, ale až na případné rozhodnutí soudu, tj. konečný 
verdikt v dané věci.  
 
Platné znění ustanovení se zvýrazněnými navrženými změnami: 
(4) Kauce připadne státu, pokud  
a) odvolací orgán odvolání zamítne a napadené rozhodnutí potvrdí nebo 
b) odvolatel vzal podané odvolání zpět a odvolací řízení bylo zastaveno. 
V případě zrušení rozhodnutí odvolacího orgánu soudem vrátí stát 
po nabytí právní moci rozhodnutí kauci odvolateli. 

Akceptováno jinak 
Předmětné ustanovení bylo z návrhu 
vypuštěno. 
 

 6) Připomínka k novelizačnímu bodu 30, § 4b  
Požadujeme ve větě první za slova „vymezené v“ vložit slova „územním 
rozvojovém plánu nebo“.  
 
Odůvodnění: 

Akceptováno jinak  
Problematika přesunuta do § 4a, požadavek 

zohledněn. 
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Vzhledem k návrhu na zavedení nových institutů územního plánování 
požadujeme jako podmínku pro uplatnění mezitímního rozhodnutí 
doplnit možnost vymezení staveb též pouze v územním rozvojovém 
plánu. Pokud se bude jednat o stavbu, kterou lze umístit i na základě 
územního rozvojového plánu, nevidíme důvod, aby se analogicky 
k zásadám územního rozvoje, rovněž uvedení v územním rozvojovém 
plánu nestalo podmínkou k možnosti uplatnění specifických postupů 
pro možnosti vyvlastnění. Obdobně dáváme k úvaze doplnit územní 
rozvojový plán rovněž u dopravní infrastruktury podle § 4a. 
 
Platné znění ustanovení se zvýrazněnými navrženými změnami: 

§ 4b 
Pro stavby energetické infrastruktury vymezené v územním 
rozvojovém plánu nebo zásadách územního rozvoje a uvedené 
v příloze k tomuto zákonu se použije § 4a obdobně. Pro stavby 
energetické infrastruktury, které nejsou uvedeny ve větě první, se 
použije § 4a odst. 1 a 3 až 8 obdobně. 

 7) Připomínka k § 5a odst. 1 písm. b)  

Požadujeme doplnit nový novelizační bod v následujícím znění: 
„XY. V § 5a odst. 1 písm. b) se slova „politiku územního rozvoje a“ 
nahrazují slovy „republikovým nástrojem územního plánování nebo“. 
Odůvodnění:  
Vzhledem k návrhu na zavedení nových institutů územního plánování 
požadujeme v této souvislosti aktualizovat odkazy na tyto instituty i v 
části týkající se projektů společného zájmu. 
 
Platné znění ustanovení se zvýrazněnými navrženými změnami: 
b) údaje o podmínkách stanovených pro stavební záměr politikou 
územního rozvoje a republikovým nástrojem územního plánování 
nebo územně plánovací dokumentací, nebo vyjádření příslušného 

Akceptováno jinak – viz připomínka MMR 
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orgánu územního plánování, není-li stavební záměr těmito 
dokumentacemi řešen, 

 8) Připomínka k novelizačnímu bodu 33, příloze k zákonu  

Požadujeme vložit bod 7 v následujícím znění:  
„7. Výrobny elektřiny o celkovém instalovaném výkonu 100 MW a více  
Nový jaderný zdroj v lokalitě Temelín 
Nový jaderný zdroj v lokalitě Dukovany“ 

Odůvodnění: 
Požadujeme doplnit navrhovanou přílohu o stavby v  lokalitách, které 
mají prioritní charakter v oblasti rozvoje jaderné energetiky a pro něž je 
třeba v souvislosti se zavedením možnosti vyvlastnění přijmout rovněž 
zrychlující instituty. Návrh je v souladu s usnesením vlády 415/2008. 
 
Platné znění ustanovení se zvýrazněnými navrženými změnami: 
5. Elektroenergetická vedení  
vedení 400 kV Vernéřov – Vítkov  
vedení 400 kV Vítkov – Přeštice 
vedení 400 kV Přeštice – Kočín 
vedení 400 kV Kočín – Mírovka 
vedení 400 kV připojující vedení 400 kV Řeporyje – Prosenice do 
elektrické stanice Mírovka 
vedení 400 kV Výškov – Čechy Střed - Praha Sever 
vedení 400 kV Hradec - Výškov – Babylon – Bezděčín 
vedení 400 kV Hradec – Chrást – Přeštice 
vedení 400 kV Čechy Střed – Chodov 

Akceptováno 
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vedení 400 kV Nošovice - Prosenice – Otrokovice – Sokolnice – 
Slavětice – Dasný a Slavětice – Čebín 
vedení 400 kV Otrokovice – Ladce (SK) 
6. Plynárenská vedení 
VTL Plynovod DN1400, RU Kateřinský potok – RU Přimda  
7. Výrobny elektřiny o celkovém instalovaném výkonu 100 MW a 
více  
Nový jaderný zdroj v lokalitě Temelín 
Nový jaderný zdroj v lokalitě Dukovany 

 Připomínka k části sedmnácté, změně energetického zákona 

9) Připomínka k novelizačnímu bodu 5, § 23 odst. 2 a souvisejícím 
ustanovením energetického zákona 
Požadujeme v novelizačním bodu 5, § 23 odst. 2 před středníkem 
doplnit slova „za jednorázovou náhradu“. 
Dále požadujeme v novele energetického zákona doplnit novelizační 
body s následujícím obsahem: 
„V § 24 odst. 4 v první větě před středníkem, § 25 odst. 4 v první větě 
před středníkem, § 57 odst. 2 v první větě před středníkem, § 58 odst. 2 
v první větě před středníkem, § 59 odst. 2 v první větě za slova 
„vlastníkem nemovitosti“, § 60 odst. 2 v první větě před středníkem a § 
76 odst. 7 v první větě za slova „vlastníkem nemovitosti“ vkládají slova 
„za jednorázovou náhradu“. 

Odůvodnění: 
Návrh upřesňuje způsob stanovení náhrady za zřízení věcného břemene 
(a její výplaty), tak jak je to obdobné v jiném síťovém odvětví, např. v 

Akceptováno 
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telekomunikacích. Jednorázovost náhrady za zřízení věcného břemene 
vyplývá z povahy daného institutu, jenž jej odlišuje od nájmu.  
 
Platné znění ustanovení § 23 odst. 2 se zvýrazněnými navrženými 
změnami: 
(2) Výrobce elektřiny je povinen zajistit majetkové právo umožňující na 
cizí nemovitosti nebo její části zřízení anebo provozování výrobny 
elektřiny o celkovém instalovaném elektrickém výkonu 100 MW a více, 
s možností poskytovat podpůrné služby k zajištění provozu elektrizační 
soustavy, a stavby související, a to smluvně s vlastníkem nemovitosti za 
jednorázovou náhradu; v případě, že vlastník nemovitosti není znám 
nebo určen nebo proto, že je prokazatelně nedosažitelný nebo nečinný 
nebo nedošlo k dohodě s ním a jsou-li dány podmínky pro odejmutí nebo 
omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě podle zvláštního 
právního předpisu4e), rozhodne příslušný vyvlastňovací úřad na návrh 
příslušného výrobce elektřiny o odejmutí nebo omezení vlastnického 
práva k pozemku nebo ke stavbě podle zvláštního právního předpisu4e). 

 10) Připomínka k § 96. 
Požadujeme doplnit nový novelizační bod v následujícím znění: 
„XY. V § 96 se doplňuje odstavec 11, který včetně poznámky pod čarou 
47 zní: 
 
„(11) Pokud se pro stanovení náhrady za zřízení věcného břemene 
podle tohoto zákona zpracovává znalecký posudek, určí se výše 
náhrady podle oceňovacího předpisu v ceně zjištěné47). 
________________________ 
47) § 16b zákona č. 151/1997 Sb.“.“. 
 
Odůvodnění: 
Je nutné stanovit jednotný způsob zpracování znaleckých posudků pro 
stanovení náhrady za zřízení věcného břemene podle energetického 

Akceptováno jinak 
Připomínka akceptována se zohledněním 
požadavku v rámci projednání v LRV. 
Náhrada bude stanovena ve výši ceny práva 
odpovídajícího věcnému břemenu zjištěné 
podle oceňovacího předpisu.  
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zákona. V současné době je praxe značně nejednotná, jednotlivé 
znalecké posudky se od sebe navzájem odlišují jak v použité metodě 
ocenění, tak ve výši stanovené náhrady. Podle zákona o ocenění majetku 
se postupuje při vyvlastnění práva věcného břemene, kdy náhrada za 
zřízení věcného břemene se stanovuje jako cena zjištěná. Je proto na 
místě postupovat podle zákona o oceňování majetku rovněž i při 
zpracování znaleckého posudku pro smluvní zřízení věcného břemene, 
pokud se strany nedohodnou jinak (na náhradě nezaložené na ocenění 
znaleckým posudkem). Návrhem se určí jediný možný postup, který 
zásadním způsobem urychlí postup určení výše náhrady. Nejasnostmi v 
určení metody ocenění, která má být použita pro stanovení výše 
náhrady, se velmi prodlužuje postup výstavby energetických sítí. 
Rozdílné výše náhrad stanovené různými znaleckými posudky jsou také 
často předmětem vleklých soudních sporů. Navrhované ustanovení se 
nikterak nedotýká možnosti sjednat mezi smluvními stranami náhradu 
za zřízení věcného břemene bez zpracování znaleckého posudku a za 
ceny odlišné od cen, které by byly případně stanovené znaleckým 
posudkem, pokud by byl zpracován. 

 Připomínka k části dvacáté, změně správního řádu,  

11) Připomínka k novelizačnímu bodu 1, § 149 odst. 4  
Požadujeme upravit znění poslední věty předmětného ustanovení tak, 
aby byla co nejvíce posílena jeho využitelnost a odolnost vůči 
případnému soudnímu přezkumu. Domníváme se, že fikce souhlasu by 
měla být formulována jako nevyvratitelná právní domněnka. Zároveň 
by mělo být uvedeno, že nevydáním závazného stanoviska ve stanovené 
lhůtě je fikcí dotčen nejenom souhlas, ale rovněž stanoveno, že veřejný 
zájem na ochraně svěřené správním orgánům zvláštními předpisy není 
dotčen.  

Akceptováno úpravou textu. 

 Připomínky k části dvacáté druhé, změně stavebního zákona 

12) Připomínka k novelizačnímu bodu 22, § 32 odst. 1 písm. g) 

Akceptováno částečně. 
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Požadujeme za slovo „stanoví“ vložit text „ , které“ a slova „zejména 
dopravní a technické infrastruktury, které“ nahradit slovy „uvedené 
v písm. d)“. 

Odůvodnění: 
Z vloženého předmětného písm. g) musí být zřejmé, jaký je jeho vztah 
ke koridorům a plochám uvedeným v písm. d) téhož ustanovení. 
Domníváme se, že tento vztah je vyjádřen tak, že plochy a koridory 
vymezené v územním rozvojovém plánu musí být součástí 
schematického vymezení v politice územního rozvoje. Tuto tezi rovněž 
podporuje znění § 35a odst. 1, avšak z předkladatelem 
navrhovaného předmětného ustanovení § 32 odst. 1 písm. g) tomu tak 
nevyplývá, proto se navrhuje úprava, která by tento vztah lépe vyjádřila. 
Navrhovaná úprava tedy jasně stanoví, že pokud má politika územního 
rozvoje určité plochy a koridory vymezovat, vždy se jedná o vymezení 
schématické, jelikož konkrétní plochy a koridory mohou vymezovat až 
jiné nástroje územního plánování, tj. územně rozvojový plán a územně 
plánovací dokumentace.  

 
Platné znění ustanovení se zvýrazněnými navrženými změnami: 
g) stanoví, které plochy a koridory zejména dopravní a technické 
infrastruktury, které uvedené v písm. d) budou předmětem řešení 
územního rozvojového plánu nebo jeho aktualizace. 

Slovo „které“ za slovo „stanoví“ vloženo. 
Navržená formulace je záměrná. Předmětem 
řešení územního rozvojového plánu nemusí 
být v konečném důsledku pouze ty plochy a 
koridory, které jsou uvedeny v § 32 odst. 1 
písm. d), ale i další, pokud tak bude stanoveno. 

 13) Připomínka novelizačnímu bodu 24, § 35b odst. 4  

Požadujeme vypustit slova „ , pokud tak stanoví vláda v územním 
rozvojovém plánu“. 

Odůvodnění: 
Pravidlo výslovného slovního označení určitých staveb za stavby 
veřejně prospěšné platné v rámci územně plánovacích dokumentacích 

Akceptováno jinak. 
 
Návrh byl upraven na základě projednání 
v LRV. Součástí územního rozvojového plánu 
bude i vymezení veřejně prospěšných staveb, 
veřejně prospěšných opatření, staveb a 
opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti 
státu a vymezení asanačních území, pro která 
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by nemělo být převzato do územního rozvojového plánu, 
jelikož  územní rozvojový plán bude obsahovat zcela klíčové a 
nejvýznačnější stavby  s celostátní důležitostí, kde se veřejná 
prospěšnost presumuje. Všechny stavby vymezené v územním 
rozvojovém plánu by tedy měly mít automatický status veřejně 
prospěšných staveb. 

 
Platné znění ustanovení se zvýrazněnými navrženými změnami: 
(4) Stavby a opatření, pro které byly vymezeny plochy a koridory 
územním rozvojovým plánem, jsou veřejně prospěšnými stavbami nebo 
veřejně prospěšnými opatřeními, pokud tak stanoví vláda v územním 
rozvojovém plánu. 

lze práva k pozemkům vyvlastnit (§ 35b odst. 
2). 

 14) Připomínka k novelizačnímu bodu 57, § 170 odst. 2  

Požadujeme slova „stanoví-li tak vláda“ nahradit slovy „jde-li o veřejně 
prospěšné stavby nebo veřejně prospěšná opatření uvedená“. 

Odůvodnění: 
Již samotné vymezení vládou v územním rozvojovém plánu je 
dostatečným vyjádřením jejich veřejné prospěšnosti a měly by tak být 
dostatečným titulem k zahájení řízení o vyvlastnění. Úprava úzce 
souvisí s návrhem úpravy § 35b odst. 4 stavebního zákona. 
 
Platné znění ustanovení se zvýrazněnými navrženými změnami: 
(2) Práva k pozemkům a stavbám, potřebná pro uskutečnění staveb nebo 
jiných veřejně prospěšných opatření podle tohoto zákona, lze dále 
odejmout nebo omezit, stanoví-li tak vláda jde-li o veřejně prospěšné 
stavby nebo veřejně prospěšná opatření uvedená v územním 
rozvojovém plánu. 

Akceptováno jinak 
 
§ 170 není předmětem návrhu. 

 Připomínky k části dvacáté třetí, změně zákona o vyvlastnění  Akceptováno - viz vypořádání připomínky 
NSS 
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15) Připomínka k novelizačnímu bodu 2, § 5 odst. 2 písm. c)  

Požadujeme číslo „15“ nahradit číslem „30“. 

Odůvodnění: 
Navrhuje se prodloužit lhůtu pro předložení vlastního znaleckého 
posudku vyvlastňovaného na 30 dní tak, aby měl vyvlastňovaný 
odpovídající časový prostor pro možnost tohoto práva využít. 
Platné znění ustanovení se zvýrazněnými navrženými změnami: 
c) informaci o možnosti vyvlastňovaného podle § 20 odst. 1 předložit 
vyvlastňovacímu úřadu znalecký posudek vyhotovený na žádost 
vyvlastňovaného do 15 30 dnů ode dne, kdy bylo vyvlastňovanému 
doručeno uvědomění o zahájení vyvlastňovacího řízení. 

 16) Připomínka k § 10 odst. 1 písm. b)  
Požadujeme doplnit nový novelizační bod v následujícím znění: 
„XY. V § 10 odst. 1 písm. b) se slova „břemenu8)“ nahrazují slovy 
„břemenu určená podle oceňovacího předpisu jako cena zjištěná8)“.  
Zároveň se v pod čarou 8 číslo „18“ nahrazuje číslem „16b“.“. 

Odůvodnění: 
Navrhovaná změna je systematické sesouladění technického rázu textu 
odstavce jedna s ostatními odstavci téhož ustanovení, které v případě 
ceny zjištěné podle oceňovacího předpisu neodkazují na poznámku pod 
čarou, nýbrž odkazují ve svém ustanovení přímo na tento předpis spolu 
s výslovným uvedením způsobu určení ceny. Návrh tak jednoznačným 
způsobem stanoví, že cena práva odpovídajícího věcnému břemeni se 
v rámci zákona o oceňování majetku určí jako cena zjištěná. 
V poznámce pod čarou je nutné upravit číslo ustanovení zákona č. 
151/1997 Sb., na které se odkazuje.   

Akceptováno jinak 
Připomínka akceptována se zohledněním 
požadavku v rámci projednání v LRV. 
Nejedná se o cenu určenou, ale o cenu 
zjištěnou.  
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Platné znění ustanovení se zvýrazněnými navrženými změnami: 
b) ve výši ceny práva odpovídajícího věcnému břemenu8) břemenu 
určené podle oceňovacího předpisu jako cena zjištěná8), došlo-li k 
omezení vlastnického práva k pozemku nebo stavbě zřízením věcného 
břemene nebo došlo-li k odnětí nebo omezení práva odpovídajícího 
věcnému břemenu.  
-------------------------------- 
8) § 18 16b zákona č. 151/1997 Sb. 

 17) Připomínka k § 10 odst. 5 zákona  
Požadujeme doplnit nový novelizační bod v následujícím znění: 
„XY. V § 10 odst. 5 se za stávající text doplňuje věta v následujícím 
znění: „Obdobně se postupuje pro účely stanovení náhrady za zřízení 
práva odpovídajícího věcnému břemenu.“.“. 

Odůvodnění: 
Návrh doplňuje logickou nesystémovost daného pravidla. Je 
nemyslitelné, aby se v případě ceny práva odpovídajícího věcnému 
břemenu postupovalo odlišně od způsobu stanovení ceny pozemku či 
stavby, tj. podle jejich skutečného stavu, protože by tak vznikla 
nerovnost mezi vlastníky. Tedy rovněž i v případě, že je předmětem 
vyvlastnění zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu má být při 
stanovování jeho ceny vycházeno ze stavu pozemku či stavby, kterou 
má nově zatěžovat, ve kterém se nacházejí v době zřizování tohoto 
práva (věcného břemene), bez zohlednění jejich změny, kterou by 
zřízení věcného břemene způsobilo. Návrh odráží i reálnou praxi 
používanou v  takovýchto případech. 
 
Platné znění ustanovení se zvýrazněnými navrženými změnami: 

Akceptováno 
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(5) Cena pozemku nebo stavby se pro účely stanovení náhrady určí vždy 
podle jejich skutečného stavu ke dni podání žádosti o vyvlastnění; 
přitom se nepřihlédne k jejich zhodnocení nebo znehodnocení v 
souvislosti s navrženým účelem vyvlastnění. Obdobně se postupuje 
pro účely stanovení náhrady za zřízení práva odpovídajícího 
věcnému břemenu.  

 18) Připomínka k novelizačnímu bodu 3, § 20 odst. 1  

Požadujeme číslo „15“ nahradit číslem „30“. 

Odůvodnění:  
Ve vazbě na zreálnění lhůty v § 5 odst. 2 zákona o vyvlastnění je 
upravena rovněž lhůta v tomto ustanovení, jelikož se jedná o stejnou 
lhůtu. 
Platné znění ustanovení se zvýrazněnými navrženými změnami: 
(1) Náhrada se stanoví na základě znaleckého posudku vyhotoveného 
na žádost vyvlastňovaného, pokud jej vyvlastňovaný předloží 
vyvlastňovacímu úřadu ve lhůtě 15 30 dnů ode dne, kdy bylo 
vyvlastňovanému doručeno uvědomění o zahájení vyvlastňovacího 
řízení, v opačném případě se náhrada stanoví na základě znaleckého 
posudku podle § 5 odst. 2 písm. a) vyhotoveného na žádost 
vyvlastnitele; ustanovení § 10 odst. 4 tím není dotčeno. Zmeškání lhůty 
nelze prominout.  

Akceptováno – viz vypořádání připomínky 
NSS 
 
 

Ministerstvo 
spravedlnosti 

K části první, novele zákona o urychlení výstavby dopravní, vodní 
a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických 
komunikací 
 
K bodu 20, § 2k 

Požadujeme vypustit celé ustanovení § 2k, tedy požadavek na složení kauce. 

Akceptováno 
 
Předmětné ustanovení bylo z návrhu 
vypuštěno. 
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Cílem předkladatele je eliminovat obstrukční jednání. V této snaze nicméně 
nepřímo předpokládá, že odvolatel vždy předem a s jistotou ví, že jeho 
odvolání proti rozhodnutí či obsahu závazných stanovisek bude úspěšné a 
má rovněž sám poznat, že odvolání bude neúspěšné a propadlá kauce tedy 
slouží de facto jako trest za obstrukční jednání. Domníváme se, že není 
možné byť neúspěšné odvolání a priori považovat za projev svévolné 
zdržovací taktiky. Lze pochybovat o tom, že kauce jako institut, jímž se 
zasahuje do práva na přístup k soudu (a to i v řízení před správním orgánem 
– pokud odvolatel kauci nesloží, nemůže se domáhat ani následného 
soudního přezkumu) a do práva vlastnit majetek, skutečně sleduje vytýčený 
legitimní cíl (zabránit obstrukcím) a jejím propadnutím je namístě 
postihnout společensky nežádoucí chování odvolatele. Analýzu v bodě D 
obecné části důvodové zprávy nepovažujeme za dostatečnou, když opomíjí 
posoudit proporcionalitu zásahu do výše uvedených práv působeného 
institutem kauce. To platí potažmo i pro bod F.2 obecné části důvodové 
zprávy. 

V případě, že by výše uvedenému požadavku nebylo vyhověno, 
požadujeme z návrhu zcela vypustit § 2k odst. 4 písm. b). Upozorňujeme, 
že propadnutí kauce státu v situaci, kdy odvolatel vezme odvolání zpět, 
může být spíše kontraproduktivní; máme pochybnosti, že by podání 
odvolání a jeho zpětvzetí mohlo být považováno za takový projev zdržovací 
taktiky, že by odůvodňoval uvedený postih. Dále požadujeme, aby kauce 
byla vrácena všude tam, kde soud v přezkumném řízení zruší napadené 
rozhodnutí nebo rozhodnutí odvolacího správního orgánu. I tehdy je totiž 
zřejmé, že opravný prostředek byl důvodný, bez ohledu na to, z jakého 
důvodu bylo rozhodnutí odvolacího orgánu zrušeno.  

V tomto smyslu navrhujeme upravit ustanovení § 2k odst. 4 a 5 např. takto: 

„(4) Kauce připadne státu, pokud odvolací orgán odvolání zamítne a 
napadené rozhodnutí potvrdí, ledaže je jeho rozhodnutí následně zrušeno. 
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(5) Kauce, která připadne státu, je příjmem státního rozpočtu. Nepřipadne-
li kauce státu, správní orgán ji vrátí tomu, kdo ji složil, do 30 dnů ode dne 
právní moci rozhodnutí, kterým bylo odvolací řízení ukončeno, nebo ode 
dne právní moci rozhodnutí, jímž bylo rozhodnutí odvolacího orgánu 
zrušeno.“. 

 K části dvacáté, novele správního řádu 

K bodu 1, § 149 odst. 1 

Upozorňujeme na problematický aspekt tohoto ustanovení, který se týká 
lhůty k vydání závazného stanoviska, po jejímž překročení nastupuje fikce 
souhlasu. Pokud příslušný správní orgán do 30 dnů závazné stanovisko 
nevydá, není zřejmé, zda nastupuje fikce souhlasného stanoviska, nebo 
správní orgán případ vyhodnotil jako zvlášť složitý a lhůta se tím prodlužuje 
o dalších 30 dnů. Požadujeme proto do navrhovaného ustanovení doplnit, 
že v případě, kdy správní orgán ve lhůtě 30 dnů nevydá závazné stanovisko, 
musí v této lhůtě rozhodnout o prodloužení lhůty o dalších 30 dnů a o tomto 
rozhodnutí vyrozumět orgán, který závazné stanovisko žádá. Pokud tak 
neučiní, lhůta se neprodlužuje a má se za to, že bylo vydáno souhlasné 
stanovisko.  

Akceptováno úpravou textu. 

 K části dvacáté druhé, novele stavebního zákona 

K bodu 57, § 170 odst. 2 

Z navrženého ustanovení ani důvodové zprávy není zřejmé, jak má 
vyvlastnění fungovat. Není zřejmé, zda územní rozvojový plán vydaný 
formou nařízení vlády má sloužit jako expropriační titul a veřejný zájem 
podléhá dalšímu přezkumu ve správním řízení, nebo územní rozvojový plán 
i stanovuje, co je veřejným zájmem. V druhém uvedeném případě se 
domníváme, že daná konstrukce by mohla být shledána jako protiústavní, 
jelikož vylučuje možnost správního orgánu přezkoumávat existenci 

Akceptováno jinak. 
 
§ 170 odst. 2 není předmětem návrhu zákona. 
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veřejného zájmu, neboť ta je určena nařízením vlády, kterým je správní 
orgán při svém rozhodování vázán. 

Požadujeme v tomto smyslu jednoznačně stanovit, co bude obsahem 
územního rozvojového plánu ve vztahu k vyvlastňovacímu řízení, a 
vysvětlit možnosti správního přezkumu. 

Ministerstvo 
zemědělství 

1) Obecně: 
S ohledem na probíhající klimatické změny, programové prohlášení vlády a 
Koncepci ochrany před následky sucha pro území České republiky 
schválené usnesením vlády ČR č. 528/2017 Sb. je třeba vytvořit 
předpoklady pro možnost urychlené výstavby vodní infrastruktury sloužící 
nejen k ochraně před povodněmi, ale rovněž ke zmírnění následků sucha 
a nedostatku vody ve veřejném zájmu. Je proto nutné legislativně umožnit 
rychlejší a efektivnější přípravu rovněž staveb vodní infrastruktury, stejně 
tak jako je tomu u dopravní a energetické infrastruktury a nastavit 
povolovacích procesy tak, aby jejich délka nebránila zahájení realizace 
těchto staveb budovaných ve veřejném zájmu. Požadujeme proto rozšířit 
právní režim vybraných navrhovaných ustanovení resp. ustanovení, která 
byla do zákona č. 416/2009 Sb. doplněna poslední novelou, právě na stavby 
vodní infrastruktury. Konkrétní námi navrhované úpravy textu zákona jsou 
obsaženy v následujících připomínkách. 

 
Akceptováno 
 

 2) 
K novelizačnímu bodu č. 1, název zákona č. 416/2009 Sb. o urychlení 
výstavby:  

Nesouhlasíme s navrhovaným označením názvu zákona jako „liniový 
zákon“, vzhledem k tomu, že u staveb vodní infrastruktury se nejedná vždy 
o liniové stavby. Podle článku 55 odstavce 5 Legislativních pravidel vlády 
se ostatně nadpisy zákonů zpravidla nenovelizují. Došlo by tak i k porušení 
pravidla obsaženého v čl. 30 odst. 1 Legislativních pravidel vlády, tj. že 
název právního předpisu má stručně a výstižně vyjádřit hlavní obsah 
právního předpisu.  

Vysvětleno 
Dochází pouze k zakotvení již dnes užívaného 
názvu zákona, a to pouze v podobě doplnění 
zkráceného názvu, přičemž stávající název, 
který podrobně vymezuje rozsah úpravy, 
zůstává zachován. Zkrácený název nemusí 
vždy přesně vystihovat celý rozsah právní 
úpravy a představuje určité zjednodušení pro 
uživatele právních předpisů. 
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 3) 
K části I., novelizačnímu bodu č. 2 (§ 1 odst. 4 zákona č. 416/2009 Sb. o 
urychlení výstavby), stavby související s energetickou infrastrukturou:  
 
Nově jsou v odstavci věnovaném energetické infrastruktuře zakotveny 
stavby s nimi související. Pro účely zákona o urychlení výstavby 
požadujeme přesnou definici souvisejících staveb.   
 
V důvodové zprávě nabízené vymezení souvisejících staveb jako staveb 
technicky, místně nebo časově souvisejících s výstavbou vyjmenovaných 
energetických staveb, tvořících energetickou infrastrukturu, kterým je 
odůvodňováno rozšíření vymezení v § 2 odst. 4 zákona č. 416/2009 Sb., je 
v případě použitého spojení „časově souvisejících“ nejednoznačné. 
Uvedené je závažné z toho hlediska, že pro související stavby bude zároveň 
předkládanou novelou § 3 odst. 2 energetického zákona zavedena možnost 
vyvlastnění, přičemž ze zákona, včetně jeho důvodové zprávy, by mělo 
jednoznačně vyplývat, jaké stavby mohou být jako související stavby 
vyvlastněny. 

Vysvětleno – viz vypořádání připomínky 
MMR. 

 4)  
K části I., novelizačnímu bodu č. 4 (§1 odst. 6 zákona č. 416/2009 Sb. o 
urychlení výstavby), přípolož:  
 
Nesouhlasíme s tím, aby do ochranného pásma vodovodu nebo kanalizace 
byla umisťována „přípolož“. 

S ohledem na požadavek zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech 
a kanalizacích, aby bylo zajištěno plynulé a bezpečné provozování 
vodovodu nebo kanalizace, nelze souhlasit s umístěním přípolože 
do ochranného pásma vodovodu či kanalizace. Umístění přípolože 
do ochranného pásma vodovodu nebo kanalizace znemožňuje operativní 
zásah do této infrastruktury (nelze kopat strojově, nutnost v předstihu 
informovat vlastníka či provozovatele přípolože apod.). Obecné technické 

Částečně akceptováno, vysvětleno. 
 
V rámci procesu plánování a výstavby 
veřejných sítí elektronických komunikací 
nové generace, které jsou plnohodnotným a 
svébytným druhem technické infrastruktury 
budované ve veřejném zájmu, totiž v současné 
době investoři, stavebníci i projektanti naráží 
na řadu dlouhodobých i nově vznikajících 
překážek. Tyto překážky následně brání 
rychlému a efektivnímu rozvoji nejen v rámci 
samotného odvětví elektronických 
komunikací, ale i v převážné části s ním nutně 
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požadavky na výstavbu inženýrských sítí jsou upraveny příslušnými 
právními předpisy, popř. normami. V případě vodovodů a kanalizací 
se jedná především o zákon č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích 
pro veřejnou potřebu ve znění pozdějších předpisů a vyhlášku č. 428/2001 
Sb., která je prováděcím předpisem k uvedenému zákonu. Při umístění sítí 
musí být respektovány nejmenší dovolené vzdálenosti při souběhu 
podzemních sítí (vodorovné v případě souběhu a svislé v případě křížení), 
které jsou doporučeny v příslušných normách (zejména ČSN 73 6005, ČSN 
38 6410, ČSN 73 7505). Uvedené normy rovněž upravují nejmenší 
dovolené krytí (vzdálenost horního povrchu sítě od terénu) podzemních sítí. 

spojených různých oblastí podnikání a 
společenského života v České republice. 
Umísťování přípoloží do ochranného pásma 
vodovodů bude vypuštěno i v souvislosti s 
příslušným ustanovením zákona č. 194/2017 
Sb., kde jsou z definice fyzické infrastruktury 
výslovně vyňaty rozvody pitné vody. V 
případě kanalizace se MPO domnívá, že zde je 
situace jiná a i vzhledem ke zúžení ochranného 
pásma sítí elektronických komunikací zde 
nevidí problém. Zároveň je třeba konstatovat, 
že k realizaci přípolože je vždy nutná dohoda 
stavebníka přípolože se stavebníkem hlavní 
stavby. 
 

 5)  
K části I., novelizačnímu bodu č. 9 (§ 2b odst. 3 zákona č. 416/2009 Sb. o 
urychlení výstavby), účastníci kolaudačního řízení: 
 
Požadujeme za slovo „energetické“ vložit slova „nebo vodní“. 
 
Zdůvodnění zahrnutí vodní infrastruktury je předmětem obecné zásadní 
připomínky č. 1. 

Akceptováno jinak 
Připomínka akceptována se zohledněním 
požadavku v rámci projednání v LRV. 
Účastenství v kolaudačním řízení se upravuje 
ve stavebním zákoně, tudíž bude platit pro 
všechny stavby. 

 6) 
K části I., novelizačnímu bodu č. 17 (§ 2f zákona č. 416/2009 Sb. o 
urychlení výstavby), průzkumné práce: 
 
Požadujeme novelizační bod č. 17 napsat ve znění „vodní nebo 
energetické“. 
 
Zdůvodnění zahrnutí vodní infrastruktury je předmětem obecné zásadní 
připomínky č. 1. 

Akceptováno 
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 7) 
K části I., za novelizační bod č. 18 (§ 2f zákona č. 416/2009 Sb. o urychlení 
výstavby), přeložka: 
 
Za novelizační bod 18 požadujeme vložit nový novelizační bod x, který zní: 
„V § 2g odst. 1, 4 a 5 se za slova „stavby dopravní“ vkládají slova „nebo 
vodní“.“ 
 
Zdůvodnění zahrnutí vodní infrastruktury je předmětem obecné zásadní 
připomínky č. 1. 

Akceptováno 

 8) 
K části I., novelizačnímu bodu č. 20 (§ 2k zákona č. 416/2009 Sb. o 
urychlení výstavby), zavedení kauce: 
 
Požadujeme v novelizačním bodě 20, v § 2k odst. 1 za slovo „dopravní“ 
vložit slova „ nebo vodní“. 
 
Zdůvodnění zahrnutí vodní infrastruktury je předmětem obecné zásadní 
připomínky č. 1. 
 
U uvedené konstrukce skládání kauce ve výši 25 000 Kč a poplatku ve výši 
10 000 Kč za každé závazné stanovisko, proti jehož obsahu odvolání 
směřuje, však upozorňujeme předkladatele, že řešení je na hranici 
ústavnosti. Sotva lze rovněž každé odvolání označit za obstrukční jednání. 
Předestřené řešení ani nemůže přinést urychlení procesu vydávání 
stavebního povolení, jelikož řešení samotného odvolání může být 
pozdrženo právě řešením otázky osvobození od povinnosti složit kauci. 
Toto rozhodnutí se vydává formou usnesení, proti kterému je možné 
odvolání sice bez odkladných účinků, ale pokud by odvolací orgán změnil 
rozhodnutí první instance, muselo by dojít k přezkumu a odvolání by 
se muselo začít řešit a řízení by se tedy zase vrátilo o krok zpátky. 

Akceptováno jinak 
 
Předmětné ustanovení bylo z návrhu 
vypuštěno. 

 9) Akceptováno 
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K části I., novelizačnímu bodu č. 21 (§ 3 odst. 6 zákona č. 416/2009 Sb. o 
urychlení výstavby), lhůta na uzavření smlouvy před vyvlastněním: 
 
Požadujeme v novelizačním bodě 21, v § 3 odst. 6 za slovo „dopravní“ 
vložit slovo „,vodní“. Novelizační bod č. 21 napsat v tomto znění: „V § 3 
odst. 6 se za slovo „dopravní“ vkládá slovo „,vodní“ a číslo „90“ se 
nahrazuje číslem „60“. 
 
Zdůvodnění zahrnutí vodní infrastruktury je předmětem obecné zásadní  
připomínky č. 1. 

 10) 
K části I., novelizačnímu bodu č. 24 (§ 3b odst. 4) a bodům č. 22 a 23, fixace 
odhadní ceny pozemku: 
 
Nesouhlasíme s fixací odhadní ceny pozemku po dobu 5 let ode dne, ke 
kterému byla ve znaleckém posudku určena. Stanovení fikce, že ceny 
pozemků podle znaleckých posudků (s výjimkou ceny stavebních pozemků) 
budou odpovídat po dobu 5 let cenám ve výši obvyklé ceny pozemků 
uvedené v odhadu, neodpovídá realitě tržního prostředí a značně poškozuje 
vlastníky pozemků. Bylo by možné zvážit na navrhované pětileté období 
pravidelné navyšování odhadní částky podle předem zakotvených pravidel 
podle procentní sazby růstu cen pozemků v daném regionu (např. 7% 
ročně).  

Akceptováno jinak 
Doba 5 let bude zkrácena na 3 roky. 

 11) 
K části I., § 4a a k novelizačnímu bodu č. 33, rozšíření přílohy zákona 
č. 416/2009 Sb. o urychlení výstavby:  

V § 4a odst. 1 požadujeme za slovo „dopravní“ vložit slova „nebo vodní“.  

Do přílohy zákona o urychlení výstavby požadujeme doplnit nový bod x, 
který zní: 

Akceptováno 
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„7. Vodní infrastuktura 
vodní dílo Nové Heřminovy 
vodní dílo Skalička 
vodní dílo Vlachovice“ 

Navrhujeme doplnit tři konkrétní významné a celospolečensky prospěšné 
stavby vodní infrastruktury do výčtu staveb, u nichž bude možné v rámci 
vyvlastňovacího řízení využít institutu mezitímního rozhodnutí.  

·      Vodní dílo Nové Heřminovy 

Záměr realizace opatření ke snížení povodňových rizik v povodí horního 
toku řeky Opavy prostřednictvím vodní nádrže Nové Heřminovy (tzv. 
„menší varianta“) v kombinaci s dalšími opatřeními byl schválen Vládou 
České republiky usnesením č. 444 ze dne 21. 4. 2008. Záměr je zahrnut 
v Politice územního rozvoje ČR ve znění aktualizace č. 1 v bodě 167a, je 
zakotven v krajské dokumentaci Zásady územního rozvoje 
Moravskoslezského kraje pod označením VZ1a a jako veřejně prospěšná 
stavba je uveden také v bodě 105 zásad v kapitole G.I. Veřejně prospěšné 
stavby. 

Vodní dílo Nové Heřminovy naplňuje požadavek na celostátní veřejný 
zájem „Vytvářet podmínky pro preventivní ochranu území a obyvatelstva 
před potenciálními riziky a přírodními katastrofami v území (záplavy, 
sesuvy půdy eroze, sucho atd.) s cílem minimalizovat rozsah případných 
škod na civilizačních, kulturních a přírodních hodnotách území“ a znamená 
realizaci významného protipovodňového opatření, chránícího rozsáhlé 
území podél toku řeky Opavy včetně sídel se značným počtem obyvatel. 
Proto převažuje veřejný zájem na ochraně cca 6 000 obyvatel, z nichž se 2 
000 nachází v oblasti vysoké míry rizika při povodních, v kontextu událostí 
v roce 1997, kdy v povodí řeky Odry zahynulo 20 lidí a byly způsobeny 
škody ve výši cca 17 miliard Kč. Naléhavost protipovodňové ochrany 
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vyplynula právě z historického kontextu v dané oblasti, který prokázal, že 
ztráty a škody způsobené povodněmi mohou dosáhnout společensky 
neakceptovatelné výše. Taktéž nejhlubší sucho za dobu pozorování 
v povodí Odry v letech 2015 – 2016 podporuje realizaci vodního díla 
z pohledu výše uvedeného veřejného zájmu. 

·      Vodní dílo Skalička 

Vodní dílo Skalička, jako součást navrhovaných protipovodňových opatření 
v povodí řeky Bečvy, je základním a nezbytným prvkem systému 
protipovodňové ochrany v povodí řeky Bečvy. S ohledem na konfiguraci 
terénu v povodí Bečvy nelze zabezpečit odpovídající protipovodňovou 
ochranu zastavěných území pouze využitím současně možných rozlivů 
v údolní nivě, lokálním zkapacitněním koryta nebo vybudováním 
ochranných hrází v intravilánech. Díky regulaci povodňových průtoků 
v profilu Skalička je možné navrhnout soubor dalších reálně proveditelných 
lokálních protipovodňových opatření v navazujících ohrožených lokalitách 
a minimalizovat zásahy do koryta Bečvy a do městské zástavby. Účinnost 
všech souvisejících protipovodňových opatření je tak přímo závislá 
na funkci vodního díla Skalička, které je základním prvkem 
protipovodňových opatření v povodí řeky Bečvy pomocí technických 
a přírodě blízkých opatření (viz usnesení vlády č. 259 z 13. 4. 2011 a č. 524 
z 1. 7. 2015). 

Veřejný zájem je definován prokazatelnými přínosy v podobě účelů 
vodního díla. Hlavním účelem vodního díla je protipovodňová ochrana. 
Počet chráněných obyvatel je zhruba 110 tisíc, rozsah chráněného území 
v úseku mezi navrhovanou nádrží a soutokem s Moravou je 5 800 ha. Výše 
potenciálních povodňových škod při povodni 1997 přepočtených do cenové 
úrovně 2012 je 6 800 mil. Kč. Z výše uvedených hodnot je zcela zřejmý 
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zájem na ochraně životů, zdraví obyvatel a majetku. Hodnota ochráněného 
majetku výrazným způsobem převyšuje náklady na realizaci opatření. 

Dalším důležitým efektem vodního díla je nadlepšování minimálních 
průtoků řeky Bečvy v rozsahu 1,56 až 3,36 m3/s - podle zvoleného stupně 
zabezpečenosti. To bude znamenat významné posílení biologických 
a hygienických funkcí vodního toku, zejména v déle trvajících suchých 
obdobích, jak tomu bylo např. v roce 2015 či 2017. Rovněž se tím může 
dosáhnout větší spolehlivosti dodávek pro odběratele vody z řeky, to se týká 
zejména odběrů vody pro průmysl v Přerově a případně i níže 
pod soutokem na řece Moravě. Zde se jedná o zásadní zaměstnavatele 
v regionu, jejichž provoz je přímo vázaný na odběry vody závislé 
na průtocích v řece Bečvě. Veřejný záměr je tedy v tomto smyslu dán 
zachováním průmyslových kapacit a zaměstnanosti v regionu Přerovska. 
Do budoucna lze také očekávat nárůst požadavků na odběry závlahové vody 
pro zemědělství, které bez tohoto vodního díla nebude možné zajistit. 
Významný je rovněž ekologický význam vodního díla spočívající 
v zajištění minimálních průtoků nezbytných pro zabezpečení ekologických 
funkcí řek Bečvy a návazně i Moravy, neboť se zvýší možnost dostatečného 
ředění vypouštěných odpadních vod a tím bude zamezeno stále častějším 
úhynům ryb a dalších vodních živočichů. 

·      Vodní dílo Vlachovice 

Vodní dílo Vlachovice je stěžejním připravovaným zdrojem především 
pitné vody pro oblast Zlínska, který však bude prostřednictvím skupinových 
vodovodů schopné dodávat vodu i do přilehlých částí Jihomoravského kraje 
(jihovýchodní část) a Olomouckého kraje (východní část – Kelečsko). 
Výstavba vodního díla má tedy nadregionální význam. Lokalita je hájena 
již od 50. let, v současné době je ovšem zahájení přípravných prací již téměř 
nutností. V zájmové oblasti je nedostatek vody již akutním problémem, 
v letech 2015 a 2017 došlo k situaci, kdy některé z obcí musely být 
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zásobovány pitnou vodou cisternami z náhradních vodních zdrojů. 
S ohledem na rostoucí požadavky a prognózu poklesu vydatnosti vodních 
zdrojů není v zájmovém území žádná významná alternativa k výstavbě 
nového vodního zdroje s kapacitou odpovídající vodnímu dílu Vlachovice. 

Veřejný zájem je dán u vodního díla Vlachovice potřebou zajištění zdrojů 
pitné vody pro zásobování obyvatelstva. S ohledem na aktuální a zejména 
výhledový stav kapacity současných zdrojů pitné vody je výstavba vodního 
díla Vlachovice nezbytná, neboť představuje jediné dostatečně efektivní 
opatření k dlouhodobému zajištění dodávek pitné vody pro obyvatelstvo. 
Doplňkovými efekty je zajištění minimálních průtoků v řece Vláře 
v suchých epizodách a jejich navýšení o 30 l/s a taktéž zvýšení 
protipovodňové ochrany zastavěných území pod vodní nádrží, kde účinně 
transformuje povodňové průtoky až do úrovně Q100. 

Příprava vodního díla Vlachovice byla schválena usnesením vlády č. 243 
ze dne 18. 4. 2018. 

 12) 
K části VII., novelizačnímu bodu č. 2, Změna zákona č. 334/1992 Sb., o 
ochraně zemědělského půdního fondu, ochrana bonitní půdy I. a II. třídy: 

Zásadně nesouhlasíme s navrženou úpravou § 9 odst. 5 zákona 
č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění 
pozdějších předpisů. Změna by znamenala možnost odnětí zemědělské 
půdy I. a II. třídy ochrany, pokud by šlo o veřejnou dopravní 
nebo technickou infrastrukturu nebo o záměr umísťovaný na zastavitelné 
ploše vymezené v platném územním rozvojovém plánu za dále stanovených 
podmínek, i v případech, kdy "jiný veřejný zájem" výrazně nepřevažuje 
nad veřejným zájmem ochrany zemědělského půdního fondu, což 
pokládáme za nežádoucí z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu, 
kdy zemědělské půdy I. a II. třídy ochrany představují jeho nejcennější části 
hodné zvýšené ochrany.  

Neakceptováno. 

Vzhledem ke skutečnosti, že územní 
rozvojový plán bude zpracováván v 
podrobnosti zásad územního rozvoje, jedná se 
o analogii dosavadního znění § 9 odst. 5 písm. 
a) a b). Územní rozvojový plán bude 
zpracován v měřítku 1:100000, tedy v měřítku 
současných zásad územního rozvoje. Bude 
obsahovat záměry veřejné technické a veřejné 
dopravní infrastruktury. Návrh bude 
projednán se všemi dotčenými subjekty a 
podmínky využití těchto ustanovení budou 
obdobné, jako u zásad územního rozvoje. Bez 
tohoto ustanovení by byl územní rozvojový 
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plán vůči zásadám územního rozvoje značně 
znevýhodněn. Všechny záměry v tomto 
dokumentu obsažené by musely být znovu 
prověřeny v zásadách územního rozvoje z 
pohledu záborů ZPF. Cíle, který je sledován 
zavedením tohoto dokumentu, tedy 
urychlením povolovacích procesů 
významných staveb, včetně staveb tzv. 
společného zájmu, by tak nebylo dosaženo. 

 13) 
K části XI., novelizačnímu bodu č. 2, Změna zákona o pozemních 
komunikacích, rušení přejezdů (§ 37a) 

Nesouhlasíme s rušením přejezdů přes železniční tratě, pokud je objezdová 
trasa dostupná až ve vzdálenosti 10 kilometrů. Hledisko žádoucího zvýšení 
bezpečnosti je potřeba vyvážit hlediskem obecné dopravní dostupnosti a 
umožnění výkonu zvláštní činnosti zemědělců, lesníků i vodohospodářů 
v přístupu k jejich nemovitostem. Na rozhodování o rušení přejezdů by se 
jednoznačně měly podílet i obce, do jejichž katastrálního území přejezdy 
spadají a zároveň by při případném rušení přejezdů neměla maximální 
objezdová vzdálenost přesahovat kompromisních 5 kilometrů. Lze rovněž 
podpořit zabezpečování přejezdů světelnou signalizací a závorami, 
popřípadě výstavbu silničních podjezdů a nadjezdů na nejvytíženějších 
komunikacích, které železnice kříží.  

Do navrhovaného § 37a odst. 1 navrhujeme jako podmínku rušení přejezdů 
zakotvit souhlas obce, v jejímž katastrálním území se přejezd nalézá. 
Ustanovení § 37a odst. 1 by znělo: (1) Na žádost vlastníka dráhy 
nebo pozemní komunikace povolí příslušný silniční správní úřad zrušení 
přejezdu, za podmínky souhlasu obce, v jejímž katastrálním území se 
přejezd nalézá, a pokud k přístupu k nemovitostem, k němuž je využívána 
pozemní komunikace, bude možné využít jinou vhodnou trasu, která 

Akceptováno jinak 
Obec, na jejímž území se přejezd nachází, 
bude účastníkem řízení. Domníváme se, že za 
účelem efektivní ochrany zájmů obce bude 
dostačující přiznat obci účastenství v širším 
rozsahu, než bylo původně navrženo, nicméně 
nelze vyžadovat výslovný souhlas, jelikož by 
tím došlo k ohrožení cílů navržené právní 
úpravy, které předkladatel sleduje. 
Dále bude maximální délka náhradní trasy 
zkrácena na 5 km. 
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       a) není delší o více než 5 km a   
       b) nevede přes přejezd s nižším stupněm zabezpečení. 

 14) 
K části XX., novelizačnímu bodu č. 1, Změna správního řádu, fikce vydání 
souhlasného závazného stanoviska: 
 
Nesouhlasíme se zakotvením fikce vydání souhlasného závazného 
stanoviska ve lhůtě 30 respektive 60 dnů v případě, kdy dotčený orgán 
nevydal stanovisko v navrhované lhůtě.  

Závazná stanoviska jsou důležitým podkladem pro řízení, které vedou 
správní orgány. Lze předpokládat dopad v celé řadě oblastí. V situaci, kdy 
správní úřady mají s rychlostí vydávání stanovisek rezervy, není vhodné 
zasáhnout tak radikálním způsobem do institutu závazných stanovisek. 
Představitelné by bylo zalhůtování povinných subjektů, avšak nikoliv s fikcí 
vydání souhlasného závazného stanoviska.   

Vysvětleno 
 
Fikce byla ze správního řádu vypuštěna. Ve 
správním řádu je zakotvena pouze pořádková 
lhůta pro vydání závazného stanoviska 
dotčeného orgánu. 

 15)  
K čl. XXV, Přechodná ustanovení: 

S ohledem na právní jistotu a ochranu práv účastníků řízení nesouhlasíme 
s navrženou úpravou, aby se zahájená přezkumná řízení vedená podle 
dosavadních zákonů, jejichž předmětem jsou závazná stanoviska dotčených 
orgánů, dokončovala podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění 
účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Při změně procesních 
předpisů se standardně v přechodných ustanoveních uvádí, že řízení, která 
nebyla pravomocně skončena přede dnem nabytí účinnosti  příslušné 
novely zákona, se dokončí podle dosavadních právních předpisů. Použití 
formulace o dokončení řízení podle nové právní úpravy by mohlo zbytečně 
vést k riziku napadení novely zákona u Ústavního soudu. Argumentace 
problematičnosti aplikovatelnosti stavebního zákona, uvedená v důvodové 
zprávě, sotva obstojí.  

Akceptováno 

 

 16)  Akceptováno 
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K části XXIII., novelizačnímu bodu č. 2, Změna zákona č. 184/2006 Sb., o 
vyvlastnění, lhůta pro znalecký posudek: 
 
V § 5 zákona o vyvlastnění požadujeme prodloužení navržené lhůty 15 dnů, 
pro předložení znaleckého posudku vyhotoveného na žádost 
vyvlastňovaného vyvlastňovacímu úřadu na minimálně 60 dnů.  
Lhůta je 15 dnů pro vyvlastňovaného k zajištění vlastního znaleckého 
posudku je nereálná a vyvlastňovaný nebude mít prakticky možnost 
s ohledem na trh služeb odhadců znalecký posudek zajistit. Prodloužení 
lhůty na 60 dnů nepovede k nepřiměřenému prodloužení vyvlastňovacího 
řízení. 

 
Lhůta prodloužena na 30 dní – viz vypořádání 
připomínky NSS. 

 17) 
Doplnit novou část: Změna vodního zákona:  

V § 108 odst. 2 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých 
zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, se za slova „územního 
rozvoje“ vkládají slova „, územnímu rozvojovému plánu“. 

V souvislosti se zavedením nového závazného republikového nástroje 
územního plánování, kterým je územní rozvojový plán, je třeba doplnit 
působnost Ministerstva zemědělství a Ministerstva životního prostředí 
k uplatňování stanoviska k územnímu rozvojovému plánu. 

Akceptováno 

 

Ministerstvo pro 
místní rozvoj 

K Čl. I 
 
1. Požadujeme za bod 1 vložit nové body 2 a 3, které znějí: 

„2. V § 1 odst. 2 písm. c) se za slovo „ rozvoje,“ vkládají slova „v 
územním rozvojovém plánu,“. 

 
3. V § 1 odst. 2 se na začátek písmene d) vkládají slova „v územním 

rozvojovém plánu nebo“.“ 
 

Odůvodnění: 

Akceptováno 
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Předkládaný návrh zákona zavádí v části dvacáté druhé, kterou se mění 
stavební zákon, tzv. územní rozvojový plán. Tento dokument stojí v 
hierarchii nástrojů územního plánování mezi politikou územního 
rozvoje a zásadami územního rozvoje a je závazný pro územně 
plánovací dokumentaci i pro rozhodování v území. Závazně vymezuje 
záměry stanovené politikou územního rozvoje. Z důvodu koordinace 
části první a části dvacáté druhé navrhovaného zákona je nutné do výše 
uvedených ustanovení doplnit územní rozvojový plán. 

 2. K bodu 2 
 
Požadujeme upravit bod 2 návrhu takto: 

„2. V § 1 odst. 4 větě první se za slovo „rozvoje“ vkládají slova „, 
územním rozvojovým plánem“ a na konci věty první se doplňují slova 
„, a stavby vedlejší17)“. 
 
Poznámka pod čarou č. 17 zní: 
 
„17) § 2 odst. 9 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.“. 
 
Ostatní poznámky pod čarou v návrhu požadujeme označit čísly 18- 22. 
 
Případně požadujeme text „a stavby s nimi související“ nahradit přímo 
textem „ a stavby vedlejší, kterými se rozumí stavby, které se stavbou 
hlavní svým účelem užívání nebo umístěním souvisejí a které 
zabezpečují uživatelnost stavby hlavní nebo doplňují účel užívání 
stavby hlavní“. 

 
Odůvodnění: 
Předkládaný návrh zákona zavádí v části dvacáté druhé, kterou se mění 
stavební zákon, tzv. územní rozvojový plán. Tento dokument stojí v 
hierarchii nástrojů územního plánování mezi politikou územního 

Akceptováno částečně.  
Akceptováno doplnění územního 
rozvojového plánu. 
K vedlejším stavbám: Vysvětleno 
 
Nesouhlasíme s vymezením pojmu stavby 
vedlejší namísto stavby související. Z hlediska 
obdobného vymezení v zákoně o urychlení u 
ostatních staveb dopravní a vodní 
infrastruktury považujeme využití pojmu 
související za systematické. Vzhledem k 
využití těchto pojmů u výše uvedených staveb 
nelze v žádném případě mluvit o „pro stavební 
právo novém“ právním pojmu.  
V důvodové zprávě je uvedeno jako vodítko k 
vymezení užití „související stavby“ pojmu 
„stavba vedlejší“, jedná se však pouze o 
vodítko, nikoliv pojmovou shodu, ta by se 
ostatně projevila již v samotném 
paragrafovém znění, pokud by byla 
předkladatelem takto zvažována. Zároveň z 
hlediska zákona o urychlení výstavby 
nepovažujeme použití pojmu stavba vedlejší 
za žádoucí, protože jej vnímáme úžeji než 
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rozvoje a zásadami územního rozvoje a je závazný pro územně 
plánovací dokumentaci i pro rozhodování v území. Závazně vymezuje 
záměry stanovené politikou územního rozvoje. Z důvodu koordinace 
části první a části dvacáté druhé navrhovaného zákona je nutné do výše 
uvedených ustanovení doplnit územní rozvojový plán. 
Ve zvláštní části Důvodové zprávy (k čl. I k bodu 2) je mj. uvedeno „Ve 
své podstatě je možné související stavbu chápat jako stavbu vedlejší 
definovanou v § 2 odst. 9 stavebního zákona, tj. stavbu, která svým 
účelem užívání nebo umístěním souvisí s vyjmenovanou energetickou 
stavbou, je nezbytná k jejímu řádnému a bezpečnému provozu, 
zabezpečuje její uživatelnost nebo doplňuje účel jejího užívání.“. S 
ohledem na zásadu bezrozpornosti a jednotnosti právního řádu není tedy 
důvod pro použití navrhovaného (pro stavební právo v zásadě nového) 
neurčitého právního pojmu „a stavby s nimi související“. 

pojem stavba související. V tomto směru bude 
upřesněna důvodová zpráva. 
Vzhledem k cíli zákona o urychlení výstavby 
je nezbytné, aby bylo možné využít 
zrychlujících institutů pro všechny stavby, 
které souvisejí s výstavbou primární stavby. 
Pokud nelze zrealizovat všechny stavby, které 
souvisí s primární stavbou a které by 
znemožňovaly její uvedení do provozu nebo 
provoz bez dalšího, pak by bylo samotné 
urychlení primární stavby zbytečné. Takový 
stav považujeme za nežádoucí. 
 
Úprava důvodové zprávy: 
Obdobně jako tomu je u staveb dopravní 
infrastruktury a vodní infrastruktury, jsou i u 
energetických staveb doplněny stavby s nimi 
související. Za energetickou infrastrukturu 
jsou pro potřeby tohoto zákona považovány 
nejen vyjmenované energetické stavby, ale 
rovněž ty stavby, které souvisí technicky, 
místně nebo časově s výstavbou 
vyjmenovaných energetických staveb. Jedná 
se nejčastěji o ploty (oplocení regulačních 
stanic plynu, apod.), veřejné osvětlení, ostatní 
inženýrské sítě a pozemní komunikace 
(dočasné komunikace, dočasné přeložky vody, 
kanalizace a jiných sítí), rekultivace, apod., 
kdy všechny tyto příkladmo uvedené stavby 
sice nemají status veřejně prospěšných staveb, 
ale jsou podmiňujícími nebo souvisejícími 
stavbami ke stavbě hlavní. Půjde tedy 
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výhradně o stavby, které mají s 
energetickou infrastrukturou přímou a 
bezprostřední logickou a věcnou souvislost. 
Určité vodítko dává související stavbě 
definice stavby vedlejší uvedená v § 2 odst. 9 
stavebního zákona, tj. stavba, která svým 
účelem užívání nebo umístěním souvisí s 
vyjmenovanou energetickou stavbou, je 
nezbytná k jejímu řádnému a bezpečnému 
provozu, zabezpečuje její uživatelnost nebo 
doplňuje účel jejího užívání. Může se však 
jednat rovněž o stavby, které sice 
nepodmiňují stavbu jako takovou (tj. 
nemají vliv na funkčnost stavby), ale nelze 
bez nich primární energetickou stavbu 
realizovat (např. trvalé přeložky jiných 
staveb – nejčastějí technické nebo dopravní 
infrastruktury), v takovém případě však 
není definice stavby vedlejší plně přiléhavá. 
Vzhledem k cíli zákona o urychlení 
výstavby je nezbytné, aby bylo možné 
využít zrychlujících institutů pro všechny 
stavby, které souvisejí s výstavbou 
primární stavby. Pokud by nebylo možné 
zrealizovat všechny stavby, které souvisí s 
primární stavbou a které by znemožňovaly 
její uvedení do provozu nebo provoz bez 
dalšího, pak bylo samotné urychlení 
primární stavby zbytečné. 

 3. K bodu 4 a 19 
 

K bodům 4 a 19. Vysvětleno 
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Vzhledem k nově zavedenému pojmu „přípolož“ upozorňujeme, že je 
platný a účinný zákon č. 194/2017 Sb., o opatřeních ke snížení nákladů 
na zavádění vysokorychlostních sítí elektronických komunikací (dále 
jen „ZoSN“). Žádáme o uvedení těchto dvou zákonů do souladu. 

 
Odůvodnění: 
Navrhovaná úprava a ZoSN mají evidentně několik styčných bodů, ale 
podle našeho názoru není dostatečně řešen soulad mezi navrhovanou 
úpravou a ZoSN. Například: 

-        v § 1 odst. 6 je navrhován nový pojem „přípolož“, zatímco ZoSN v § 
4 hovoří o „přístupu k fyzické infrastruktuře“, což je patrně totéž. Z 
tohoto důvodu je nutné se vyhnout duplicitní a nekonzistentní právní 
úpravě,  

-        na navrhovaný § 1, odst. 6 zavádí pojem „smlouva o přípoloži“, 
zatímco ZoSN  v § 4, odst. 2 používá pojem „smlouva o přístupu 
k fyzické infrastruktuře“, 

-        podle § 2a navrhované úpravy se uplatňuje požadavek na umístění 
související stavby u stavebního úřadu, ale podle § 10 ZoSN se „žádá o 
koordinaci stavebních prací“ u povinné osoby, a v případě nespolupráce 
řeší Český telekomunikační úřad, 

-        podle § 2a, odst. 1 navrhované úpravy se uzavírá „dohoda o finanční 
spoluúčasti ne nákladech na vybudování související stavby“, příp. 
„dohoda o zajištění věcného plnění“ dle odst. 2, avšak podle § 10 ZoSN 
se uzavírá „smlouva o koordinaci stavebních prací“, 

-        podle § 6 ZoSN má geografické údaje o umístění sítí elektronických 
komunikací  evidovat ČTÚ, přičemž prakticky stejné údaje má dle 
návrhu novely SZ § 161a vést MMR v národním geoportálu územního 
plánování (protože údaje o sítích elektronických komunikací jsou 
součástí územně plánovacích podkladů – územně analytických 
podkladů). 

 
 

V oblasti výstavby elektronických komunikací 
dochází ke stanovení speciálních, 
jednodušších postupů v případě, že je stavba 
elektronických komunikací prováděna jako 
tzv. přípolož při provádění jiné stavby. V 
takovém případě nebude vyžadováno povolení 
podle stavebního zákona ani závazné 
stanovisko podle zákona o památkové péči, 
čímž dojde k urychlení jejich výstavby.  
Tato úprava usnadní koordinaci výkopových 
prací při výstavbě liniových staveb, a to nejen 
u staveb financovaných z veřejných 
prostředků, u kterých je povinnost koordinace 
na žádost oprávněné osoby stanovena 
zákonem 194/2017 Sb. Primárním cílem nové 
úpravy je usnadnit výstavbu sítí 
elektronických komunikací i v případech, na 
které se ustanovení zákona 194/2017 Sb. 
nevztahují.  
Navrhovaná úprava předpokládá dohodu mezi 
stavebníkem hlavní stavby a stavebníkem 
přípolože, ve které budou sjednána  práva a 
povinnosti při provádění stavby a následném 
provozování obou staveb a zároveň bude 
určena vzájemní poloha těchto staveb,, aby 
byla zajištěna bezpečnost a dodržení dalších 
předpisů. Citovaný §2i odst. 4 pak směřuje k 
tomu, aby stavební úřady hleděly na obě 
stavby jako na oddělené i v procesech a 
postupech podle stavebního zákona. 
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 7. K bodu 15 
 

Požadujeme úpravu a zpřesnění tohoto ustanovení, nebo ponechání 
současné obecné úpravy ve StZ. 
 
Odůvodnění: 
Z návrhu není jasné, který konkrétní příslušný úřad povede řízení 
v případě stavby ve správním obvodu dvou nebo více stavebních úřadů 
při povolování vybraných staveb energetické infrastruktury a staveb 
elektronických komunikací. Navíc není řešeno, jak budou potencionálně 
příslušné stavební úřady informovány, že u druhého bylo zahájeno 
povolovací řízení, resp. že si stavebník vybral jeden z příslušných 
stavebních úřadů, aby byla vyloučena překážka litispendence ve smyslu 
§ 48 správního řádu. 

Akceptováno částečně  
 
 Předložený návrh na doplnění § 2c o nový 
odstavec 6 je obdobou stávající právní úpravy 
v § 2e odst. 2, řešící příslušnost řízení u staveb 
dopravní infrastruktury, které se mají 
uskutečnit na území více krajů. Z 
předloženého návrhu jednoznačně vyplývá, že 
řízení provede ten stavební úřad, u něhož byla 
podána žádost a bude na výběru stavebníka, u 
kterého stavebního úřadu žádost podá. 
Akceptujeme částečně připomínku na 
doplnění znění odstavce 6 ohledně 
informování stavebního úřadu, v jehož 
správním obvodu se část stavby nachází a u 
něhož nebyla podána žádost, který bude znít: 
„Jde-li o stavbu podle odstavce 1, která se 
má uskutečnit ve správním obvodu dvou 
nebo více stavebních úřadů provede řízení 
ten z nich, u kterého jako prvního byla 
podána žádost a o této skutečnosti 
bezodkladně informuje stavební úřad, v 
jehož správním obvodu se má stavba též 
uskutečnit“. 

 8. K bodu 17 
 

Požadujeme úpravu § 2f 
 
Odůvodnění: 

Vysvětleno 
 
Připomínka se nedotýká vloženého doplnění 
ustanovení, které je navrhováno, ale již 
samotného způsobu vymezení původního 
znění. Přesto uvádíme, že definice 
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Ze znění § 2f  není zřejmé, kdo je zamýšlen oprávněným investorem, 
který může provádět průzkumné práce na pozemku ještě před zahájením 
řízení. Je tím myšlen oprávněný investor ve smyslu § 23 a stavebního 
zákona, kterým je: „Vlastník, správce nebo provozovatel veřejné 
dopravní nebo veřejné technické infrastruktury (dále jen "oprávněný 
investor")...“? Mají být všechny tyto subjekty v pozici oprávněného 
investora?  

oprávněného investora odkazuje na stavební 
zákon a je jím skutečně myšlen oprávněný 
investor ve smyslu § 23a, tedy vlastník, 
správce nebo provozovatel veřejné dopravní 
nebo veřejné technické infrastruktury. Práva, 
která vyplývají z celého ustanovení tak budou 
svědčit tomu, kdo bude těchto práv využívat a 
ten bude rovněž ve svém jednání 
determinován v ustanovení uvedenými 
povinnostmi. 

 9. K bodu 20 
 

a) § 2j - Omezená dokumentace 
 

Požadujeme základní požadavky na omezenou dokumentaci promítnout 
přímo do zákona. 
 
Odůvodnění: 
Z navržené formulace není jasné, zda se ustanovení vztahuje na jednu 
stavbu dopravní infrastruktury nebo i na soubor staveb, kdy může 
v rámci společného povolení být stavba dopravní infrastruktury jak 
stavbou hlavní, tak i stavbou vedlejší s rozdílnými požadavky na 
dokumentaci.  

 
b) § 2k odst. 1  

 
Požadujeme toto ustanovení z návrhu vypustit. 
 
Odůvodnění: 
Návrh zavedení kauce považujeme za zjevně protiústavní, v rozporu 
s čl. 36 Listiny základních práv a svobod. Návrh zakládá nerovnost 
postavení účastníků řízení. Není ani zřejmé, jakým právním předpisem 

Akceptováno 
Základní vymezení náležitostí omezené 
dokumentace bude uvedeno přímo v zákoně. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno  
 
Předmětné ustanovení bylo z návrhu 
vypuštěno. 
 
 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/3LBSBJ3B9P78)



49 
 

by se výběr kauce řídil. Je nutné také poukázat na to, že zavedením 
kauce dojde k zamezení přístupu k soudům, což je v rozporu nejen 
s výše uvedeným článkem Listiny, ale také mezinárodními závazky ČR 
a lze jej považovat za rozporný se směrnicí Evropského parlamentu a 
Rady 2011/92/EU, zejména Čl. 11. Navíc z důvodové zprávy je zjevné, 
na které subjekty (spolky jejichž předmětem je ochrana ŽP), které jsou 
převážně ve smyslu výše uvedeného článku směrnice tzv. „dotčenou 
veřejností“, návrh cílí. 
Není upraven právní režim kauce. Nelze určit, zda spadá pod definici 
ust. § 2 odst. 1 zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění 
pozdějších předpisů. Návrh sice hovoří o „kauci“ ale materiálně se jedná 
o správní poplatek. Pokud se o správní poplatek jedná, je nutné upravit 
přílohu k výše zmíněnému zákonu, tj. Sazebníku), resp. jeho správy (jak 
je tomu např. u ust. § 6e odst. 2 zákona č.  311/2006 Sb., o pohonných 
hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot a o změně některých 
souvisejících zákonů (zákon o pohonných hmotách), ve znění 
pozdějších předpisů).  
Chybí také úprava situace, kdy je odvolání učiněno společně více 
subjekty - účastníky řízení, není jasné, zda má být kauce požadována po 
každém jednotlivém odvolateli či nikoliv. 
 

c) § 2k odst. 2 
 

Požadujeme toto ustanovení z návrhu vypustit. 
 
Odůvodnění: 
Ustanovení je neaplikovatelné na širokou skupinu odvolatelů – zejména 
spolky, neboť ty zásadně nemají či nespravují žádný majetek, přičemž 
je nejasné, co má být myšleno jejich majetkovými a osobními poměry. 
V případě dalších účastníků řízení – fyzických a dalších právnických 
osob – je prakticky znemožněno argumentovat jejich majetkovými 
poměry, když účastenství podle stavebního zákona vychází z jejich 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno 
Předmětné ustanovení bylo z návrhu 
vypuštěno. 
 
 
 
 
 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/3LBSBJ3B9P78)



50 
 

vlastnických nebo jiných věcných práv k pozemkům nebo stavbám (na 
nichž má být záměr přímo uskutečněn, nebo sousedním v případě jejich 
přímého dotčení záměrem). 
Dále nesouhlasíme, a z návrhu není patrno, co je myšleno neurčitým 
právním pojmem „zřejmé bezúspěšné uplatňování nebo bránění práva“, 
neboť posuzováním návrhu z tohoto hlediska (tj. z hlediska důvodnosti 
uplatněného odvolání) dochází k nepřípustnému přesunu činnosti 
odvolacího správního orgánu na správní orgán prvního stupně. 
Problémy dále mohou nastat při rozhodování o odvolání proti usnesení 
o nevyhovění návrhu na osvobození od povinnosti složit kauci (z 
důvodu aplikace zmíněného neurčitého právního pojmu), neboť není 
zřejmé, z jakých podkladů bude odvolací správní orgán vycházet, když 
dle odst. 3 ustanovení § 2k se spis ve věci předává odvolacímu 
správnímu orgánu až po složení kauce. V případě, že nebude tento 
pojem z návrhu vypuštěn, je třeba jasně definovat případy, resp. situace, 
kdy má jít o zřejmě bezúspěšné uplatňování či dokonce bránění práva 
(případně bránění právu), čímž by se předešlo též případnému zneužití 
či nesprávnému výkladu tohoto neurčitého právního pojmu v rámci 
rozhodovací praxe.  
 

d) § 2k odst. 4  
 
Požadujeme úpravu nebo vypuštění tohoto ustanovení. 
 
Odůvodnění: 
Ustanovením § 2k odst. 4 písm. a) není reagováno na situace, kdy bude 
na základě odvolání sice změněno jím napadené závazné stanovisko (a 
tedy lze konstatovat, že odvolání minimálně v tomto rozsahu bylo 
důvodné), nicméně přesto dojde k zamítnutí odvolání a potvrzení jím 
napadeného správního rozhodnutí (např. změna se bude týkat pouze 
odůvodnění závazného stanoviska, aniž by došlo ke změně jeho závazné 
části, a tedy nebude nutné jeho změnu promítnout do výroku odvoláním 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno 
Předmětné ustanovení bylo z návrhu 
vypuštěno. 
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napadeného správního rozhodnutí). 
Ustanovení § 2k odst. 4 písm. b) je obtížně aplikovatelné, když zvolená 
formulace vyvolává nejasnost, zda se vztahuje i na situace, kdy je 
uplatněno více než jedno odvolání, přičemž dojde ke zpětvzetí pouze u 
některého z nich, a tedy odvolací řízení jako celek zastaveno není, resp. 
je zastaveno pouze řízení o odvolání, které bylo vzato zpět. 

 11. K bodu 24 
 

Zásadně nesouhlasíme s fixací ceny ve znaleckém posudku na dobu 
5 let. 

 
Odůvodnění: 
Z návrhu není jasné a v důvodové zprávě není dostatečně vysvětleno, 
proč byla zvolena doba 5 let. Předně je nutné poukázat, že navrhované 
ustanovení, poškozuje práva vlastníka nemovitosti, neboť v průběhu tak 
dlouhého časového úseku lze předpokládat změnu v ceně pozemků. 
Pokud by snad měl být znalecký posudek, s ohledem na zafixování ceny, 
použit i případně pro účely vyvlastňovacího řízení, pak by se jednalo o 
zjevný rozpor s čl. 11 odst. 4 Listiny základních práv a svobod a s čl. 1 
Dodatkového protokolu k Úmluvě o ochraně lidských práv a základních 
svobod. Vlastníkovi by totiž v takovémto případě nemohla být 
poskytnuta adekvátní náhrada, neboť ta by neodpovídala ceně 
nemovitosti v době vyvlastnění. Pokud by však tyto „fixované“ posudky 
měly být použity pouze pro účely návrhu dohody, pak by bylo nutné 
vypracovávat nové znalecké posudky pro účely vyvlastnění, čímž by 
vznikaly další náklady hrazené z veřejných prostředků. 

Akceptováno jinak 
Doba 5 let bude zkrácena na 3 roky.  
Navržená právní úprava má za cíl zjednodušit 
„předvyvlastňovací“ postupy s tím, že určení 
výše náhrady v rámci případného 
vyvlastňovacího řízení není touto úpravou 
dotčeno. 
 

 12. Požadujeme za bod 29 návrhu vložit nový bod 30, který zní: 
 
„V § 4a odst. 1 se za slovo „vymezené“ vkládají slova „v územním 
rozvojovém plánu nebo“.“ 

 
Odůvodnění: 

Akceptováno 
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Předkládaný návrh zákona zavádí v části dvacáté druhé, kterou se mění 
stavební zákon, tzv. územní rozvojový plán. Tento dokument stojí v 
hierarchii nástrojů územního plánování mezi politikou územního 
rozvoje a zásadami územního rozvoje a je závazný pro územně 
plánovací dokumentaci i pro rozhodování v území. Závazně vymezuje 
záměry stanovené politikou územního rozvoje. Z důvodu koordinace 
části první a části dvacáté druhé navrhovaného zákona je nutné do výše 
uvedených ustanovení doplnit územní rozvojový plán. 

 13. K bodu 30 
 
Požadujeme bod 30 návrhu upravit takto: 

„30.  Za § 4a se vkládá nový § 4b, který zní: 
 

„§ 4b 
 

Pro stavby energetické infrastruktury vymezené v územním rozvojovém 
plánu nebo v zásadách územního rozvoje a uvedené v příloze k tomuto 
zákonu se použije § 4a obdobně. Pro stavby energetické infrastruktury, které 
nejsou uvedeny ve větě první, se použije § 4a odst. 1 a 3 až 8 obdobně.“.“ 
 
Odůvodnění: 
Předkládaný návrh zákona zavádí v části dvacáté druhé, kterou se mění 
stavební zákon, tzv. územní rozvojový plán. Tento dokument stojí v 
hierarchii nástrojů územního plánování mezi politikou územního rozvoje a 
zásadami územního rozvoje a je závazný pro územně plánovací 
dokumentaci i pro rozhodování v území. Závazně vymezuje záměry 
stanovené politikou územního rozvoje. Z důvodu koordinace části první a 
části dvacáté druhé navrhovaného zákona je nutné do výše uvedených 
ustanovení doplnit územní rozvojový plán. 

Akceptováno jinak 
Problematika přesunuta do § 4a, požadavek 
zohledněn. 

 14. Požadujeme za bod 30 návrhu vložit nové body 31 až 33, které znějí: K bodu 31 a 32: 
Akceptováno jinak  
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„31. V § 5a odst. 1 písm. b) se za slovo „rozvoje“ vkládají slova „, územním 
rozvojovým plánem“. 
 
32. V § 5a odst. 1 písm. c) se za slovo „přijatému“ vkládají slova „ v 
územním rozvojovém plánu nebo“. 
 
33. V § 5c se slova „Předkladatel projektu společného zájmu energetické 
infrastruktury může“ nahrazují slovy „U projektu společného zájmu 
energetické infrastruktury, který není vymezen v územním rozvojovém 
plánu, může předkladatel“.“ 
 
Odůvodnění: 
Předkládaný návrh zákona zavádí v části dvacáté druhé, kterou se mění 
stavební zákon, tzv. územní rozvojový plán. Tento dokument stojí v 
hierarchii nástrojů územního plánování mezi politikou územního rozvoje a 
zásadami územního rozvoje a je závazný pro územně plánovací 
dokumentaci i pro rozhodování v území. Závazně vymezuje záměry 
stanovené politikou územního rozvoje. Z důvodu koordinace části první a 
části dvacáté druhé navrhovaného zákona je nutné do výše uvedených 
ustanovení doplnit územní rozvojový plán. 
Doplnění v § 5c se navrhuje proto, že pokud je záměr, který představuje 
projekt společného zájmu, vymezen v územním rozvojovém plánu, není 
nutné jeho vymezování v zásadách územního rozvoje, jelikož o něm bude 
možné plnohodnotně rozhodovat a umístit ho již na základě územního 
rozvojového plánu. 

Na základě projednání v LRV došlo ke změně 
formy územního rozvojového plánu. Touto 
změnou se územní rozvojový plán stává 
územně plánovací dokumentací. 
 
K bodu 33: 
Vysvětleno 
 
Nesouhlasíme se změnou § 5c, jelikož i 
záměry vymezené v územním rozvojovém 
plánu mohou být zpřesňovány v navazující 
ÚPD (ZÚR a ÚP). Může tak nastat situace, 
kdy záměr nebude možné umístit, jelikož bude 
v rozporu s ÚPD, která bude v souladu s 
územně rozvojovým plánem. 
 
Příklad: Záměr bude vymezen v územním 
rozvojovém plánu v koridoru o šíři 600 m. 
Bude vymezen v ZÚR zpřesněním na 400 m. 
Následně bude koridor ZÚR vymezen v ÚP 
zpřesněním na 100 m. V situaci, kdy pro 
faktickou realizaci stavby nebude možné 
umístit stavbu do koridoru ZÚR či ÚP, má 
smysl, aby měl investor i v takových 
případech k dispozici oprávnění § 5c. Mohou 
totiž nastat případy, kdy ZÚR a ÚP budou v 
souladu s územně rozvojovým plánem, ale v 
nich vymezený koridor nebude možné z 
objektivních důvodů použít pro umístění 
záměru. 

 K Čl. II 
 

Akceptováno jinak 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/3LBSBJ3B9P78)



54 
 

1. Požadujeme úpravu nebo vypuštění přechodného ustanovení bodu 
2. 

 
Odůvodnění: 
Návrh připouští vydání dvou rozhodnutí v téže věci (územního 
rozhodnutí a společného povolení), což je z hlediska správního řízení 
zcela nepřípustné. Přechodné ustanovení jakoby připouští prolomení 
zásady rei iudicatae ve smyslu § 48 správního řádu. Důvodová zpráva 
uvádí, že: „vydané územní rozhodnutí nebude představovat překážku 
věci rozhodnuté“ s čímž nelze souhlasit. Vydané územní rozhodnutí 
bude představovat překážku věci rozhodnuté, neboť bude v době 
zahájení řízení platné a v právní moci. Navíc úprava navrhuje, aby vedle 
sebe existovala dvě pravomocná rozhodnutí, která ve své podstatě 
opravňují žadatele k témuž – umístění stavby. 
Ustanovení je proto s ohledem na § 48 správního řádu neaplikovatelné, 
protože řízení o vydání žádosti o vydání společného povolení by mělo 
být ve smyslu § 66 odst. 1 písm. e) správního řádu zastaveno. 
Doporučujeme případně upravit přechodné ustanovení např. v souladu s 
§ 101 správního řádu.    

Přechodné ustanovení bude upraveno tak, aby 
byla vyloučena souběžná existence dvou 
pravomocných rozhodnutí o téže věci, a to  
následovně: 
„2. V případě, že stavba dopravní 
infrastruktury byla umístěna územním 
rozhodnutím, které nabylo právní moci přede 
dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, lze vést 
společné řízení a vydat společné povolení, 
jímž se mění územní rozhodnutí a povoluje 
stavba, za předpokladu, že k žádosti o vydání 
společného povolení bude přiložena 
dokumentace podle § 2j zákona č. 416/2009 
Sb., ve znění účinném ode dne nabytí 
účinnosti tohoto zákona. Ustanovení § 2j 
zákona č. 416/2009 Sb., ve znění účinném ode 
dne nabytí účinnosti tohoto zákona, a 
ustanovení stavebního zákona o společném 
územním a stavebním řízení se použijí 
obdobně. Bylo-li společné povolení podle věty 
první zrušeno v přezkumném řízení nebo 
rozhodnutím soudu, dnem nabytí právní moci 
tohoto rozhodnutí správního orgánu nebo 
soudu se platnost územního rozhodnutí 
prodlužuje tak, že uplyne za 2 roky ode dne 
nabytí právní moci tohoto rozhodnutí 
správního orgánu nebo soudu.“. 

 K Čl. VIII 
 
1. Požadujeme na začátek Čl. VIII vložit nové body 1 a 2, které znějí: 

Akceptováno 
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„1. V § 4 odst. 4 se za slovo „ploch“ vkládají slova „a koridorů“ a za 
slovo „v“ se vkládají slova „platném územním rozvojovém plánu 
nebo“. 

 
2. V § 5 odst. 1 větě první se za slovo „projektanti“ vkládají slova 
„územního rozvojového plánu a“.“ 

 
Odůvodnění: 
Doplnění koridorů se navrhuje z toho důvodu, že pro umisťování staveb 
nadzemních a podzemních vedení, pozemních komunikací, celostátních 
drah a vodních cest a jejich součástí jsou zpravidla vymezovány v 
souladu se stavebním zákonem právě koridory. Text bude po doplnění 
v souladu se stavebním zákonem, který uvádí plochy a koridory jako 
samostatné kategorie. 
Předkládaný návrh zákona zavádí v části dvacáté druhé, kterou se mění 
stavební zákon, tzv. územní rozvojový plán. Tento dokument stojí v 
hierarchii nástrojů územního plánování mezi politikou územního 
rozvoje a zásadami územního rozvoje a je závazný pro územně 
plánovací dokumentaci i pro rozhodování v území. Závazně vymezuje 
záměry stanovené politikou územního rozvoje. Z důvodu koordinace 
části sedmé a části dvacáté druhé navrhovaného zákona je nutné do výše 
uvedených ustanovení doplnit územní rozvojový plán. 

 K Čl. XVII 
 
1. Požadujeme úpravu bodu 1 takto: 

 
„V § 80 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se 
písmeno za), které zní: 
 
„za) uplatňuje stanovisko k politice územního rozvoje a územnímu 
rozvojovému plánu z hlediska ochrany veřejného zdraví včetně 
hodnocení a řízení zdravotních rizik.“.“  

Akceptováno 

Upozorňujeme pouze, že zde byl zmatek ve 
znění zákona č. 258/2000 Sb., protože 
stanovisko k PÚR bylo předmětem písmena r), 
které je v některých zdrojích v zákoně dvakrát, 
v jiných není. Takto je možné připomínku 
akceptovat 
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Z tohoto důvodu požadujeme také úpravu ve srovnávacím textu a 
důvodové zprávě. 
 
Odůvodnění:  
Do zákona o ochraně veřejného zdraví se doplňuje nové oprávnění 
Ministerstva zdravotnictví a uvádí se toto ustanovení do souladu s § 94 
téhož zákona. 

 K Čl. XX 
 
1. Požadujeme bod 1 návrhu upravit takto: 
 

„1. V nadpisu § 10i se za slovo „rozvoje“ vkládají slova „, územního 
rozvojového plánu“.“ 
 
Odůvodnění: 
Použití sousloví „závazné republikové nástroje územního plánování“ je 
v zákoně č. 100/2001 Sb. a v některých částech stavebního zákona 
ojedinělé. Části stavebního zákona a ostatní zákony, které jsou 
navrhovaným zákonem měněny, toto sousloví nepoužívají, jelikož jej 
nahrazují slovy „politika územního rozvoje a územní rozvojový plán“. 
Požadujeme proto užívání pojmů napříč právními předpisy sjednotit a 
sousloví „závazné republikové nástroje územního plánování“ 
nevyužívat. 

Akceptováno 
Pojem „závazné republikové nástroje 
územního plánování byl z návrhu vypuštěn. 

 K Čl. XXIV 
 
1. K bodu 4  

 
Požadujeme bod 4 návrhu vypustit. 
 
Odůvodnění: 

Akceptováno 
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Považujeme zavedení definice „závazné republikové nástroje územního 
plánování“ za nadbytečné. V dalších částech stavebního zákona 
požadujeme užívat slov „politika územního rozvoje“ a „územní 
rozvojový plán“. 

 2. K bodu 5 
 
V bodu 5 návrhu požadujeme doplňované písmeno označit jako „o)“. 
 
Odůvodnění: 
Souvisí s připomínkou č. 1 k čl. XXIV, která požaduje nezavádět nový 
termín „závazný republikový nástroj územního plánování“. Odůvodnění 
viz výše. 

Akceptováno 

 3. K bodu 6 
 
Požadujeme bod 6 návrhu upravit takto: 
 
„6. V § 2 odst. 2 písm. a) se slova „nebo politiku územního rozvoje“ 
nahrazují slovy „, politiku územního rozvoje nebo územní rozvojový 
plán“. 
 
Odůvodnění: 
Souvisí s připomínkou č. 1 k čl. XXIV, která požaduje nezavádět nový 
termín „závazný republikový nástroj územního plánování“. Odůvodnění 
viz výše. 

Akceptováno 

 4. K  bodu 8 
 
Za slova „stavebního úřadu“ požadujeme vložit slova „nebo úkon 
autorizovaného inspektora“.  
 
Odůvodnění: 

Akceptováno 
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Doplněním výše uvedených slov bude ustanovení reflektovat § 4 odst. 
2 písm. a) stavebního zákona, ve kterém se hovoří o jiných úkonech 
stavebního úřadu a autorizovaného inspektora. 

 5. K bodu 11 
 
Požadujeme bod 11 návrhu upravit takto: 

„11. V § 7 odst. 3 se na konci textu písmene a) doplňují slova „a územního 
rozvojového plánu“.“ 
 
Odůvodnění: 
Souvisí s připomínkou č. 1 k čl. XXIV, která požaduje nezavádět nový 
termín „závazný republikový nástroj územního plánování“. Odůvodnění viz 
výše. 

Akceptováno 

 6. K bodu 12 
 

Požadujeme bod 12 návrhu upravit takto: 

„12. V § 11 odst. 1 písm. b) se slova „a k tomu potřebné“ nahrazují 
slovy „, územní rozvojový plán a“.“ 

 
Odůvodnění: 
Souvisí s připomínkou č. 1 k čl. XXIV, která požaduje nezavádět nový 
termín „závazný republikový nástroj územního plánování“. Odůvodnění 
viz výše. 

Akceptováno 

 7. K bodu 13 
 
Požadujeme bod 13 návrhu upravit takto: 

„13. V § 11 odst. 1 písm. c) se za slovo „vede“ vkládají slova „národní 
geoportál územního plánování a“.“ 
 
Odůvodnění: 

Akceptováno 
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Navrhované znění zákona je nekonzistentní, jelikož v některých částech 
je evidence územně plánovací činnosti součástí národního geoportálu 
územního plánování [§ 11 odst. 1) písm. c)], v jiných je uváděna 
samostatně [§ 7 odst. 1 písm. f)]. Navrhovaná úprava tuto 
nekonzistentnost odstraňuje. 

 8. K bodu 14 
 
Požadujeme upravit bod 14 návrhu takto: 

„14. V § 11 odstavec 3 zní:  
 
„(3) Ministerstvo může zřídit odbornou organizační složku státu, která 
 
a) řeší koncepční otázky teorie a praxe v oboru územního plánování a 

stavebního řádu, urbanismu a architektury, 
 

b) zpracovává návrhy politiky územního rozvoje, územního 
rozvojového plánu, jejich aktualizací a územně plánovací podklady, 

 
c) vykonává další činnosti, kterými ji pověří ministerstvo.“. 
 
Odůvodnění: 
Souvisí s připomínkou č. 1 k čl. XXIV, která požaduje nezavádět nový 
termín „závazný republikový nástroj územního plánování“. 
Odůvodnění viz výše. 
Z písmene b) se odstraňuje sousloví „a k tomu potřebné“, čímž se § 11 
odst. 3 písm. b) dostává do souladu s § 11 odst. 1 písm. b). 

Akceptováno 

 9. K bodu 17 
 
Požadujeme upravit bod 17 návrhu takto: 

„17. V § 25 se za slovo „rozvoje“ vkládají slova „, územního rozvojového 
plánu“.“ 

Akceptováno 
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Odůvodnění: 
Souvisí s připomínkou č. 1 k čl. XXIV, která požaduje nezavádět nový 
termín „závazný republikový nástroj územního plánování“. Odůvodnění 
viz výše. 

 10. K bodu 18 
 

Požadujeme upravit bod 18 návrhu takto: 
 
„18. V části třetí hlavě III nadpis dílu 2 zní: „Politika územního 
rozvoje a územní rozvojový plán“ 
 
Odůvodnění: 
Souvisí s připomínkou č. 1 k čl. XXIV, která požaduje nezavádět nový 
termín „závazný republikový nástroj územního plánování“. Odůvodnění 
viz výše. 

Akceptováno 

 11. K bodu 22 
 
Požadujeme upravit bod 22 návrhu takto: 

„22. V § 32 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se 
písmeno g), které zní: 

 
„g) stanoví, které plochy a koridory zejména dopravní a technické 
infrastruktury budou předmětem řešení územního rozvojového plánu 
nebo jeho aktualizace.“.“ 

 
Odůvodnění: 
Jde o úpravu textu směřující k jeho větší jednoznačnosti a lepší 
srozumitelnosti, a to bez věcných změn jeho obsahu. 

Akceptováno 

 12. K bodu 24 
 

Akceptováno 
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Požadujeme upravit bod 24 návrhu takto: 

24. Za § 35 se vkládá oddíl 2, který včetně nadpisů zní: 
 

„Oddíl 2 

Územní rozvojový plán 

§ 35a 

(1) Územní rozvojový plán vydá vláda nařízením, které se projednává a 
vydává podle tohoto zákona.  

(2) Územní rozvojový plán vymezí plochy a koridory zejména dopravní a 
technické infrastruktury mezinárodního nebo republikového významu nebo 
které svým významem přesahují území jednoho kraje stanovené politikou 
územního rozvoje. Stavby a opatření, pro které byly vymezeny plochy a 
koridory územním rozvojovým plánem, jsou veřejně prospěšnými stavbami 
nebo veřejně prospěšnými opatřeními, pokud tak stanoví vláda v územním 
rozvojovém plánu. 

(3) Územní rozvojový plán pro vymezené plochy a koridory stanoví 
zejména účel vymezení, popřípadě podmínky pro rozhodování v území. 
Územní rozvojový plán dále stanoví pořadí změn v území (etapizaci), je-li 
to účelné, a popřípadě kompenzační opatření podle § 35c odst. 5. 

(4) Územní rozvojový plán obsahuje textovou část, grafickou část a 
zdůvodnění navrženého řešení. Výkresy grafické části se zpracovávají a 
vydávají v měřítku 1 : 100 000 a obsahují jevy zobrazitelné v daném 
měřítku. Grafická část může být doplněna schématy. Grafická část 
územního rozvojového plánu se zpracovává, projednává a zveřejňuje pouze 
v digitální podobě. 
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(5) Územní rozvojový plán je závazný pro pořizování a vydávání zásad 
územního rozvoje, územních plánů, regulačních plánů a pro rozhodování v 
území.  

(6) Územní rozvojový plán se pořizuje pro celé území republiky. Územní 
rozvojový plán ani vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území nesmí 
obsahovat podrobnosti náležející svým obsahem územnímu plánu, 
regulačnímu plánu nebo navazujícím rozhodnutím. 

§ 35b 

Návrh územního rozvojového plánu 

(1) Návrh územního rozvojového plánu pořídí ministerstvo na základě  

a) politiky územního rozvoje nebo její aktualizace, 

b) rozhodnutí vlády podle § 35e odst. 2. 

(2) K návrhu územního rozvojového plánu ministerstvo zajistí vyhodnocení 
vlivů na udržitelný rozvoj území. Ve vyhodnocení vlivů na životní prostředí 
se popíšou a vyhodnotí zjištěné a předpokládané závažné vlivy územního 
rozvojového plánu na životní prostředí, které lze reálně předpokládat, a 
přijatá řešení ještě rozumně vedoucí k realizaci záměru, naplňující cíle 
územního rozvojového plánu; požadavky na vyhodnocení vlivů na životní 
prostředí stanoví v souladu s uvedenými zásadami Ministerstvo životního 
prostředí. 

§ 35c 

Projednání územního rozvojového plánu 

 (1) Ministerstvo zašle návrh územního rozvojového plánu a vyhodnocení 
vlivů na udržitelný rozvoj území ministerstvům, jiným ústředním správním 
úřadům a krajům, které mohou uplatnit svá stanoviska do 60 dnů od 
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obdržení návrhu územního rozvojového plánu. Ke stanoviskům podaným 
po této lhůtě se nepřihlíží. 

(2) Ministerstvo zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup návrh 
územního rozvojového plánu a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj 
území, oznámí místo a dobu konání veřejného projednání nejméně 30 dnů 
předem. Do 7 dnů ode dne veřejného projednání mohou obce a veřejnost 
podat u ministerstva písemné připomínky. K později uplatněným 
připomínkám se nepřihlíží. Ustanovení § 22 se na veřejné projednání návrhu 
použije přiměřeně. 

(3) Ministerstvo ve spolupráci s Ministerstvem zahraničních věcí a 
Ministerstvem životního prostředí zašle návrh územního rozvojového plánu 
spolu s vyhodnocením vlivů na udržitelný rozvoj území sousedním státům, 
jejichž území může být uplatňováním územního rozvojového plánu 
významně ovlivněno, a nabídne jim konzultace. Pokud sousední stát o 
konzultace projeví zájem, ministerstvo se ve spolupráci s Ministerstvem 
zahraničních věcí a Ministerstvem životního prostředí konzultací účastní. 

(4) Ministerstvo zašle kopie stanovisek, připomínek a případných výsledků 
konzultací podle odstavců 1 až 3 Ministerstvu životního prostředí jako 
podklad pro vydání stanoviska k návrhu koncepce podle § 10g zákona o 
posuzování vlivů na životní prostředí, které není stanoviskem podle § 4 odst. 
2. Ministerstvo životního prostředí stanovisko uplatní do 30 dnů od obdržení 
těchto podkladů. Ze závažných důvodů, které Ministerstvo životního 
prostředí sdělí ministerstvu nejpozději do 30 dnů od obdržení podkladů, se 
lhůta pro uplatnění stanoviska prodlužuje, nejdéle však o 30 dnů. Pokud 
Ministerstvo životního prostředí stanovisko neuplatní ve lhůtě podle věty 
druhé ani v prodloužené lhůtě, je možné územní rozvojový plán vydat i bez 
jeho stanoviska. 
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(5) Pokud z posouzení vlivu na evropsky významnou lokalitu nebo ptačí 
oblast vyplyne, že územní rozvojový plán má významný negativní vliv na 
předmět ochrany nebo celistvost některé evropsky významné lokality nebo 
ptačí oblasti, postupuje se podle § 45i zákona o ochraně přírody a krajiny. 
Kompenzační opatření uvede Ministerstvo životního prostředí ve 
stanovisku podle § 4 odst. 2 písm. b). 

(6) Ministerstvo zohlední výsledky vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj 
území, stanoviska, připomínky obcí a veřejnosti a případná vyjádření 
sousedních států a výsledky konzultací s nimi, a pokud návrh obsahoval 
varianty řešení, vybere nejvhodnější variantu; podle výsledku projednání 
zajistí ministerstvo úpravu návrhu územního rozvojového plánu a vypracuje 
návrh vyhodnocení připomínek. 

(7) V případě, že došlo k podstatné úpravě návrhu na základě výsledků 
projednání, projedná ministerstvo upravený návrh se zástupci ministerstev, 
jiných ústředních správních úřadů a krajů. Návrh ministerstvo vystaví po 
dobu 30 dnů způsobem umožňujícím dálkový přístup a umožní v této lhůtě 
obcím a veřejnosti uplatnit písemné připomínky k částem řešení, které se 
změnily od projednání podle odstavce 2. 

(8) Ke stanoviskům a připomínkám, o kterých bylo rozhodnuto při schválení 
politiky územního rozvoje, se nepřihlíží. 

§ 35d 

Vydání územního rozvojového plánu 

Spolu s návrhem územního rozvojového plánu ministerstvo vládě předloží 

a) výsledky vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území, 
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b) stanovisko Ministerstva životního prostředí k vyhodnocení vlivů na 
životní prostředí11) se sdělením, jak bylo zohledněno, 

c) sdělení, jak bylo zohledněno vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj 
území, 

d) zprávu o projednání návrhu územního rozvojového plánu obsahující 
vyhodnocení stanovisek ministerstev, jiných ústředních správních úřadů a 
krajů, připomínek obcí a veřejnosti, případných vyjádření sousedních států 
či výsledků konzultací s nimi se zdůvodněním způsobu jejich zapracování. 

§ 35e 

Aktualizace územního rozvojového plánu 

(1) Ministerstvo zajistí zpracování návrhu aktualizace územního 
rozvojového plánu na základě aktualizace politiky územního rozvoje v 
rozsahu podle § 32 odst. 1 písm. g). 

(2) Nevyžaduje-li aktualizace územního rozvojového plánu aktualizaci 
politiky územního rozvoje, rozhodne vláda o aktualizaci územního 
rozvojového plánu a o jejím obsahu. 

(3) Při aktualizaci územního rozvojového plánu se postupuje obdobně podle 
§ 35b až § 35d. 

(4) Aktualizace územního rozvojového plánu se projednává a vydává v 
rozsahu měněných částí. Následně ministerstvo zajistí vyhotovení úplného 
znění územního rozvojového plánu po jeho poslední aktualizaci. 

(5) Aktualizaci územního rozvojového plánu a úplné znění územního 
rozvojového plánu po jeho aktualizaci ministerstvo zveřejní způsobem 
umožňujícím dálkový přístup.“. 
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Odůvodnění: 

Navrhuje se nové uspořádání textu týkajícího se územního rozvojového 
plánu. Věcně nedochází v koncepci tohoto nástroje ke změnám. Úpravy 
textu směřují k odstranění duplicit a k jeho lepšímu rozvržení do paragrafů, 
jelikož např. § 35b nelogicky směšoval obsahové náležitosti územního 
rozvojového plánu a náležitosti postupu při pořízení jeho návrhu.  

V § 35c nebyly oproti návrhu provedeny žádné změny kromě úpravy odst. 
6, které reagují na odstranění § 35d písm. 2. Původní § 35d písm. 2 řešil 
postup, pokud návrh územního rozvojového plánu obsahuje varianty. Nově 
Ministerstvo pro místní rozvoj na základě projednání vybere nejvhodnější 
variantu a podle ní upraví návrh územního rozvojového plánu. Pokud vláda 
nebude s výběrem varianty na konci procesu souhlasit, návrh odmítne a vrátí 
ministerstvu k přepracování. 

 13. K bodu 25 
 
Požadujeme upravit bod 25 návrhu takto: 

„25. V § 36 odst. 3 větě první, § 37 odst. 8 větě první, § 40 odst. 1 písm. 
a), § 41 odst. 2 a § 42b odst. 5 větě první se za slova „s politikou 
územního rozvoje“ vkládají slova „a územním rozvojovým plánem“.“ 
 
Odůvodnění: 
Souvisí s připomínkou č. 1 k čl. XXIV, která požaduje nezavádět nový 
termín „závazný republikový nástroj územního plánování“. Odůvodnění 
viz výše. 

Akceptováno 

 14. K bodu 30 
 

Požadujeme upravit bod 30 návrhu takto: 

Akceptováno 
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„30. V § 42 odst. 7 větě druhé se slova „příslušná část politiky územního 
rozvoje nebo její aktualizace, která změnu vyvolala, je zjevně ve 
prospěch rozvoje nebo ochrany hodnot území kraje, nebo byla přijata na 
návrh kraje“ nahrazují slovy „příslušné části politiky územního rozvoje 
nebo územního rozvojového plánu nebo jejich aktualizací, které změnu 
vyvolaly, jsou zjevně ve prospěch rozvoje nebo ochrany hodnot území 
kraje, nebo byly přijaty na návrh kraje“.“ 

 
Odůvodnění: 
Souvisí s připomínkou č. 1 k čl. XXIV, která požaduje nezavádět nový 
termín „závazný republikový nástroj územního plánování“. Odůvodnění 
viz výše. 

 15. Požadujeme za bod 34 návrhu vložit nové body 35 a 36, které 
znějí: 

„35. V § 43 odst. 3 větě první se slova „ a s politikou územního 
rozvoje“ nahrazují slovy „, s politikou územního rozvoje a územním 
rozvojovým plánem.“ 
 
36. V § 50 odst. 7 větě první, 53 odst. 4 písm. a), § 54 odst. 2, § 55b 
odst. 4 větě první, § 68 odst. 4 písm. a) a § 96b odst. 3 větě první se za 
slova „s politikou územního rozvoje“ vkládají slova „, územním 
rozvojovým plánem“.“ 

 
Odůvodnění: 
Souvisí s připomínkou č. 1 k čl. XXIV, která požaduje nezavádět nový 
termín „závazný republikový nástroj územního plánování“. 
Odůvodnění viz výše. 

Akceptováno 

 16. K bodu 37 
 
Požadujeme bod 37 návrhu upravit takto: 

Akceptováno 
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„37. V § 54 odst. 5 se za slova „politice územního rozvoje“ vkládají 
slova „, územním rozvojovém plánu“.“ 
 
Odůvodnění: 
Souvisí s připomínkou č. 1 k čl. XXIV, která požaduje nezavádět nový 
termín „závazný republikový nástroj územního plánování“. Odůvodnění 
viz výše. 

 18. K bodu 45 
 

Požadujeme bod 45 návrhu upravit takto: 

„45. V § 71 odst. 5 větě první se slovo „a“ nahrazuje slovy „, územním 
rozvojovým plánem nebo schválenou“ a ve větě druhé se slova „nebo 
politikou územního rozvoje“ nahrazuje slovy „, politikou územního 
rozvoje nebo územním rozvojovým plánem“.“ 
 
Odůvodnění: 
Souvisí s připomínkou č. 1 k čl. XXIV, která požaduje nezavádět nový 
termín „závazný republikový nástroj územního plánování“. Odůvodnění 
viz výše. 

Akceptováno 

 19. K bodu 52 
 
Požadujeme upravit  bod 52 návrhu takto: 

„52. V části páté nadpis hlavy II zní: „INFORMAČNÍ SYSTÉMY 
V ÚZEMNÍM PLÁNOVÁNÍ, UKLÁDÁNÍ PÍSEMNOSTÍ A 
NAHLÍŽENÍ DO NICH“.“ 

 
Odůvodnění: 
Úprava textu se váže k § 1 odst. 1 stavebního zákona, který termín 
„informační systém v územním plánování“ používá. Z nového nadpisu 
bude jasné, že informační systém zahrnuje národní geoportál územního 
plánování a evidenci územně plánovací činnosti. 

Akceptováno 
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 20. Požadujeme za bod 59 návrhu vložit nový bod 60, který zní: 
 
„60. V § 182 větě první se za text „b)“ vkládají slova „a § 180 odst. 2“ 
a slova „, dopustí-li se jej právnická nebo podnikající fyzická osoba,“ 
se zrušují. 
 
Odůvodnění: 
Ze stavebního zákona vyplývá, že pořizovatelem územně plánovací 
dokumentace a tedy subjektem, který zjistí, že projektant nezpracovává 
dokumentaci vybraných částí územně plánovací dokumentace podle 
jednotného standardu, je převážně obecní úřad obce s rozšířenou 
působností jako orgán územního plánování. Podle současné právní 
úpravy přestupky na úseku územního plánování (bez územního 
rozhodování) projednává obecní úřad obce s rozšířenou působností, 
stavební úřad. Proto je navrhováno, aby i v tomto případě přestupek 
podle § 180 odst. 2 novelizovaného stavebního zákona projednával 
obecní úřad obce s rozšířenou působností, stavební úřad (zachování 
dosavadní praxe). 

Akceptováno 

 K Čl. XXV  
 
2. K bodu 3 

 
Požadujeme slovo „zkreslením“ ve větě první nahradit slovem 
„převzetím“. 
 
Odůvodnění: 
Jedná se o zpřesnění textu. Slovo „zkreslení“ by mohlo působit aplikační 
potíže. 

 

 K Čl. XXVI 
 

4. K bodu 5 
 

Vysvětleno 
 
V připomínce zmiňované ustanovení 
správního řádu je obecným ustanovením, které 
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Požadujeme úpravu nebo vypuštění tohoto ustanovení z návrhu. 
Případně úpravu důvodové zprávy a bližší zdůvodnění navrhované 
úpravy. 
 
Odůvodnění: 
V důvodové zprávě je uvedeno, že „současná úprava, která nestanovuje 
žádnou lhůtu, nevytváří na vyvlastňovací úřad dostatečný tlak a 
motivaci, aby rozhodoval bezodkladně.“ Není pravdou, že by právní 
úprava nestanovila žádné lhůty pro vydání rozhodnutí. Vyvlastňovací 
řízení je řízením správním, a tudíž pro vydání rozhodnutí ve 
vyvlastňovacím řízení platí lhůty pro vydání rozhodnutí podle § 71 
správního řádu. Z důvodové zprávy ani z RIA není zjevné, že v praxi 
nejsou tyto lhůty dodržovány, nebo že by nebyly ze strany 
vyvlastňovacích úřadů aplikovány. Není proto zřejmé, proč je nutná 
speciální úprava lhůt pro účely vyvlastňovacího řízení, neboť má-li být 
cílem navrhované úpravy zrychlení vyvlastňovacího řízení, pak dojde 
pravděpodobně v důsledku zavedení této lhůty k jeho prodloužení. Lze 
také konstatovat, že navrhovaná úprava je ve své podstatě duplicitní 
k ustanovení § 71 odst. 3 správního řádu: „Pokud nelze rozhodnutí vydat 
bezodkladně, je správní orgán povinen vydat rozhodnutí nejpozději do 
30 dnů od zahájení řízení, k nimž se připočítává doba 
  

a) až 30 dnů, jestliže je zapotřebí nařídit ústní jednání nebo místní šetření, 
je-li třeba někoho předvolat, někoho nechat předvést nebo doručovat 
veřejnou vyhláškou osobám, jimž se prokazatelně nedaří doručovat, 
nebo jde-li o zvlášť složitý případ“. 

se týká všech druhů řízení. U vyvlastňovacího 
řízení s ohledem na jeho povahu a rozdílnost 
zájmů účastníků řízení zejména co se týká 
výše náhrady za vyvlastnění předkládáním 
znaleckých posudků ze strany 
vyvlastňovaného a vyvlastnitele, k nimž jsou 
podávány námitky protistranou, a zpravidla 
nutností zajistit nezávislý posudek přímo 
vyvlastňovacím úřadem není reálné dodržet 
uvedené lhůty, což jednoznačně potvrzuje 
praxe, kdy celé řízení často trvá půl roku a 
více. Přitom se v procesu řízení vyskytují 
dlouhá období nečinnosti úřadu. Proto je 
snahou předkladatele v celém procesu stanovit 
lhůty pro jednotlivé úkony úřadu, které budou 
návodné a ve svém důsledku povedou k 
urychlení celého procesu vyvlastnění. 
Zároveň vyplývají určité odlišnosti mezi 
obecnou úpravou správního řádu a návrhu 
úprav vyvlastňovacího zákona, které 
opravňují stanovit lhůty explicitně. Zatímco 
správní řád předpokládá maximální lhůtu 60 
dní od zahájení řízení, tuto však není 
objektivně možné splnit, proto jsou 
navrhovány lhůty reálnější. Lhůty v zákoně o 
vyvlastnění jsou při dopočítání jednotlivých 
procesních lhůt až 90denní dobu.  
V tomto směru bude doplněna důvodová 
zpráva. 
 
Důvodová zpráva: 
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Stanovuje se 30 denní lhůta pro vydání 
rozhodnutí o vyvlastnění, která je navázána na 
konání ústního jednání. Po ústním jednání má 
již vyvlastňovací úřad k dispozici všechny 
nezbytné podklady pro rozhodnutí a lhůtu 30 
dní tedy může využít na vlastní správní 
uvážení a přípravu rozhodnutí. Lze ji proto 
považovat za dostatečnou a obecně 
akceptovatelnou. Současná úprava, která 
nestanovuje žádnou lhůtu, nevytváří na 
vyvlastňovací úřad dostatečný tlak a motivaci, 
aby rozhodoval bezodkladně. Naopak 
výslovné stanovení lhůt přispěje k pozitivní 
motivaci vydávat rozhodnutí v přiměřených a 
realistických lhůtách. 
Zároveň vyplývají určité odlišnosti mezi 
obecnou úpravou správního řádu a návrhu 
úprav vyvlastňovacího zákona, které 
opravňují stanovit lhůty explicitně, nikoliv jen 
dovozením z § 71 správního řádu. Zatímco 
správní řád předpokládá maximální lhůtu 60 
dní od zahájení řízení, tuto není v řízení o 
vyvlastnění objektivně možné splnit, proto 
jsou navrhovány lhůty delší a reálnější. Lhůty 
v zákoně o vyvlastnění jsou při dopočítání 
jednotlivých procesních lhůt až 90 dní od 
uvědomění o zahájení vyvlastňovacího řízení. 

 II. K platnému znění zákonů s vyznačením změn 
 
K Čl. XXIV 
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Požadujeme v § 193 doplnit za text „§ 157 odst. 4,“ text „§ 159 odst. 
1,“. 

 
Odůvodnění: 
Ve výčtu zmocňovacích ustanovení chybí § 159 odst. 1, který zmocňuje 
ministerstvo pro místní rozvoj k úpravě náležitostí jednotného standardu 
v prováděcí vyhlášce. 

Ministerstvo 
životního prostředí 

1. Obecně k materiálu: 
Dne 1. 1. 2018 nabyl účinnosti zákon č. 225/2017 Sb., kterým byl 
rozsáhle novelizován stavební zákon i zákon č. 416/2009 Sb., a také další 
právní předpisy, např. správní řád. Následně byly stavební zákon i zákon 
č. 416/2009 Sb. znovu novelizovány z poslanecké iniciativy zákonem č. 
169/2018 Sb. s účinností od 31. 8. 2018. Předloženým materiálem je 
tedy navrhováno provést ve velmi krátkém časovém úseku již třetí 
novelu zákona č. 416/2009 Sb. a stavebního zákona.  
 
Z výše uvedeného vyplývá, že právní úprava povolování staveb (a s tím 
související materie) v podstatě kontinuálně prochází rozsáhlými 
změnami, které v případě zákona č. 416/2009 Sb. nezřídka spočívají 
v zakotvování dalších a dalších odchylek od obecné právní úpravy 
umisťování a povolování záměrů. Tuto nestálost právní úpravy 
považujeme za zcela kontraproduktivní vzhledem k cílům usnadnění, 
zefektivnění a zrychlení povolování staveb v České republice. 
 
Navíc je v této souvislosti třeba zmínit i připravovanou tzv. rekodifikaci 
stavebního práva, která má za cíl vytvořit zcela nový koncept 
stavebního práva v ČR. To znamená, s ohledem na délku legislativního 
procesu a navrhovanou legisvakanci předloženého návrhu, že právní 
úprava změněná podle tohoto návrhu bude platná maximálně tři roky 
(pokud vycházíme z harmonogramu, který MMR uvedlo v materiálu 
„Rekodifikace veřejného stavebního práva“ ze září tohoto roku). 
Vzhledem k tomu, že je mj. navrhováno i zavedení nových institutů 

Konstatování. 
 
Předkladatel si toto uvědomuje a s 
konstatováním v zásadě souhlasí. Tento úkol 
však vyplynul z programového prohlášení 
vlády a dohody jednotlivých resortů. 
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a nástrojů, které se kryjí (národní geoportál územního plánování) či 
jsou v rozporu (územní rozvojový plán) s prvky rekodifikace 
stavebního práva, jejichž podoba, resp. technické provedení, jsou 
teprve předmětem odborné diskuze, znamená to, že se bude praxe 
adaptovat na nové instituty a nástroje, které budou v dané podobě 
užívány jen velmi krátce a paralelně se budou pro aplikaci 
připravovat nové podle nově koncipovaného stavebního práva. 
Otázkou tak je efektivnost využití zdrojů (lidských i finančních) a celé 
navrhované právní úpravy 

 2.   K čl. I bodu 2 (§ 1 odst. 4 zákona č. 416/2009 Sb.) 
Požadujeme zpřesnit navrhované doplnění tak, aby bylo zřejmé, 
jakého okruhu staveb se týká.  
 
Odůvodnění: 
Považujeme za zcela nezbytné jednoznačně vymezit okruh staveb, 
kterých se tento pojem týká tak, aby tento nástroj nemohl být 
v budoucnu zneužíván a nebyl pochyb o tom, o jaké stavby v souvislosti 
s realizací energetické infrastruktury se jedná. Mělo by jít výhradně o 
stavby, které mají s energetickou infrastrukturou přímou a 
bezprostřední logickou a věcnou souvislost. Definování tohoto pojmu 
je zásadní i ve vazbě na předkládanou úpravu stavebního zákona, resp. 
§ 170 odst. 2, kdy práva k pozemkům a stavbám potřebná 
pro uskutečnění staveb dle zákona č. 416/2009 Sb., lze odejmout či 
omezit, stanoví-li tak vláda v územním rozvojovém plánu. V důvodové 
zprávě je tento pojem sice přiblížen, za důležité však považujeme jeho 
definování v zákoně. 

Vysvětleno – viz vypořádání připomínky 
MMR 
 

 3.   K čl. I bodu 6 (§ 2 odst. 7 zákona č. 416/2009 Sb.) 
Požadujeme poslední větu ustanovení přeformulovat tak, aby bylo 
zřejmé, že zákonnost je přezkoumávána vždy v celém rozsahu, bez 
ohledu na námitky, a pouze přezkum správnosti závazného 
stanoviska je omezen námitkami.  
 

Akceptováno  
Předmětné ustanovení bylo z návrhu 
vypuštěno. 
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Odůvodnění: 
Odvolání podávají účastníci řízení, kteří nemusí být povinně zastoupeni 
advokátem, a po kterých nelze požadovat detailní znalost právních 
předpisů, podle nichž správní orgán rozhodoval. Přezkum zákonnosti 
v druhé instanci by tak neměl být omezován pouze na námitky účastníků 
řízení, jelikož by tak mohlo být zabráněno včasné nápravě 
nezákonnosti závazného stanoviska a tak i nezákonnosti samotného 
rozhodnutí, které bylo závazným stanoviskem podmíněno. To 
nepovažujeme za slučitelné s cílem urychlení a usnadnění výstavby, 
jelikož je bezpochyby výrazně efektivnější opravit nezákonnost 
závazného stanoviska - a tak i samotného rozhodnutí - ve fázi odvolání, 
než až poté, co dojde k napadení rozhodnutí pro jeho nezákonnost 
žalobou.  
 
Zároveň je však nezbytné poukázat, že při provedení požadovaného 
přeformulování by šlo o nadbytečnou úpravu, jelikož totožný princip 
(přezkum správnosti v rozsahu námitek, přezkum zákonnosti v celém 
rozsahu) vyplývá ze správního řádu přímo, viz jeho § 89 odst. 2, který 
se analogicky uplatňuje i v rámci odvolacího přezkumu závazných 
stanovisek. Shodný závěr zastává i judikatura (srov. např. rozsudek NSS 
z 30. 10. 2013, č. j. 4 As 20/2013-72). Je tedy ke zvážení, zda celé 
ustanovení nevypustit. 

 4. K čl. I bodu 7 (§ 2 odst. 8 zákona č. 416/2009 Sb.) 
Požadujeme ustanovení bez náhrady vypustit. 
 
Odůvodnění: 
Jedná se o zcela zcela zásadní nepřímou novelu zákona č. 114/1992 
Sb., o ochraně přírody a krajiny (dále jen „ZOPK“). 
 
Postupy dle ZOPK a zákona o posuzování vlivů na životní prostředí mají 
zcela rozdílné metody, úroveň podrobnosti a cíle, a v některých 
případech výstupy postupů dle ZOPK mají i odlišnou formu 

Akceptováno částečně - ROZPOR 
Předmětné ustanovení bylo z návrhu 
vypuštěno, s tím, že do zákona č. 114/1992 Sb. 
byla ve spolupráci s Ministerstvem životního 
prostředí navržena úprava vydání jednotného 
závazného stanoviska k zásahu do přírody a 
krajiny. 
Ministerstvo životního prostředí však 
nesouhlasí s uvedením poslední věty § 82a 
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(rozhodnutí). Tyto postupy nejsou duplicitní či vzájemně zastupitelné, 
právě naopak - doplňují se a každý z nich má svůj nenahraditelný důvod 
a účel.  
 
 
 
Procesem posuzování vlivů záměrů na životní prostředí (EIA) nelze 
nahradit posouzení (úvahu) správní, kdy se porovnávají jednotlivé 
veřejné zájmy, jejich převaha, posuzuje se naplnění zákonných 
podmínek pro (ne)udělení výjimek či souhlasů daných ZOPK, a 
rozhoduje se o právech a povinnostech. 
Proces posuzování vlivů na životní prostředí nemůže nahradit 
samotné povolení orgánu ochrany přírody, jelikož obsahem procesu 
posuzování vlivů na životní prostředí je posouzení věcně zcela jiných 
skutečností, než v případě povolovacích procesů vedených orgány 
ochrany přírody.  Zcela účelové je proto tvrzení v předkládané důvodové 
zprávě, že se jedná o nadbytečné a neefektivní opětovné posuzování. 
Navrhovaná úprava by ve svém důsledku znamenala neumožnění 
správní úvahy o tom, zda jiný veřejný zájem převažuje nad 
veřejným zájmem ochrany přírody a krajiny a navíc by zcela 
eliminovala možnost orgánů ochrany přírody dostatečně hájit zájmy 
ochrany přírody a krajiny, a to i s ohledem na skutečnost, že proces 
posuzování vlivů vedou jiné orgány státní správy.  
 
Tento návrh v podstatě pro vybrané stavby ruší ochranu nejen zvláštní 
územní, ale i obecnou územní, ochranu podle části čtvrté ZOPK i 
obecnou a zvláštní druhovou ochranu, a to v celém rozsahu ZOPK. 
Nejde tedy v žádném případě o vzájemné věcné překrývání a 
duplicitní posuzování záměrů z týchž hledisek, jak je uvedeno v 
důvodové zprávě. Obdobně zavádějící je zároveň tvrzení na str. 8 
důvodové zprávy, že návrhem dochází k vyloučení duplicitních 
procedur v oblasti ochrany životního prostředí. Jak již bylo uvedeno 

odst. 2 zákona o ochraně přírody a krajiny, 
která upravuje kompetenci k přezkumu 
rozhodnutí stavebního úřadu zahrnujícího 
výrok  o povolení výjimky podle zákona o 
ochraně přírody a krajiny. 
Tento rozpor bude odstraněn přijetím návrhu 
zákona ve znění přílohy stanoviska 
předsedkyně Legislativní rady vlády, dle které 
bude předmětná věta z návrhu zákona 
vypuštěna. 
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výše, dotčené postupy se pouze doplňují a každý z nich má svůj unikátní 
a nenahraditelný důvod a účel. 
 
Jde o zcela nesystémové řešení, které není navíc vůbec dořešeno ve 
vazbě na ustanovení ZOPK. Při uplatnění režimu, při kterém nedojde 
k obstarání si povolení či stanoviska orgánu ochrany přírody, přestože 
ze ZOPK taková povinnost vyplývá, by došlo k prolomení příslušného 
zákonného limitu či zákazu bez toho, aby proběhla správní úvaha 
ohledně jeho přípustnosti / možnosti povolit výjimku s ohledem na 
zákonem stanovené podmínky. Hmotněprávní povinnost obstarat si 
povolení založená ZOPK nemůže být jiným právním předpisem 
negována. 
 
Návrh tak významným způsobem zasahuje do kompetencí daných 
ZOPK, znamenal by prolomení základních ochranných podmínek 
(např. na celém území CHKO zákaz stavět dálnice, plavební kanály, v 
I. zóně CHKO pak zákaz umisťovat nové stavby apod.) ZCHÚ (vč. těch 
ZCHÚ, které zajištují ochranu lokalit soustavy Natura 2000 a kde jsou 
jejich ochranné podmínky ochrannými opatřeními podle článku 6.1 
směrnice 92/43/EHS, o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících 
živočichů a planě rostoucích rostlin, tzv. směrnice o stanovištích), což 
rozhodně není přípustné a je v rozporu se stanovenými cíli ochrany 
a posláním, kvůli kterému byly ZCHÚ zřízeny. 
 
V důsledku vyloučení správních aktů podle ZOPK v případě dříve 
proběhlého procesu posuzování vlivů na životní prostředí by došlo k 
závažnému rozporu s právem EU, a to zejm. v následujících 
situacích: 
 
a) u zvláště chráněných druhů vyžadujících přísnou ochranu podle 
směrnice o stanovištích (druhy z přílohy IV směrnice) by při 
škodlivém zásahu do jejich přirozeného vývoje byl záměr povolen, 
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přestože by nebyly naplněny podmínky povolení výjimky tak, jak je 
stanoví ZOPK a uvedená směrnice (a nejsou hodnoceny v procesu 
EIA, ani v procesu posouzení podle § 45i ZOPK, neboť to se zabývá 
pouze hodnocením na předmět ochrany a celistvost evropsky 
významných lokalit nebo ptačích oblastí, nikoli na jedince zvláště 
chráněných druhů, které nejsou stejnými druhy jako předměty ochrany 
lokalit soustavy Natura 2000) - neovlivnění dosažení či udržení 
příznivého stavu druhu z hlediska ochrany, neexistence jiného 
uspokojivého řešení a převaha jiného veřejného zájmu. 
 
b) v případě porušení zákazů ve vztahu k volně žijícím ptákům (§ 5a 
ZOPK) by byl záměr povolen bez toho, aby bylo posouzeno, zda 
může být stanoven odchylný postup (§ 5b ZOPK), tedy zda neexistuje 
jiné uspokojivé řešení a je-li to potřebné v zájmu či pro účely vyčtené v 
§ 5b odst. 1 ZOPK či aby bylo provedeno vyhodnocení ve vztahu k odst. 
2 tohoto ustanovení a zákaz byl prolomen. Toto je v přímém rozporu 
s požadavky směrnice 2009/147/ES, o ochraně volně žijících ptáků 
(článek 5, 6), tzv. směrnice o ptácích. 
 
c) tam, kde by došlo k naplnění skutkové podstaty činnosti vázané na 
souhlas vyčtené v příslušném nařízení vlády, kterým se vymezuje 
ptačí oblast a souhlas orgánu ochrany přírody by nebyl před povolením 
záměru vydán, by bylo porušeno ustanovení článku 4.1 směrnice o 
ptácích, neboť tyto činnosti vázané na souhlas jsou ochrannými 
opatřeními ve smyslu tohoto článku, která jsou přijímána s cílem zajistit 
přežití těchto druhů a rozmnožování v jejich areálu rozšíření (tyto cíle 
jsou potom stanoveny přímo v příslušných nařízeních vlády o vymezení 
ptačí oblasti). 
 
d) kromě již dříve zmíněné absence možnosti uplatnění ochranných 
opatření ve smyslu článku 6.1 směrnice o stanovištích u evropsky 
významných lokalit, jejichž ochrana je v souladu s § 45c odst. 4 
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zajišťována prostřednictvím vyhlášeného ZCHÚ, by došlo k 
rozporu se stejným článkem (základní ochrana je taktéž jeden ze 
způsobů zajišťování ochranných opatření ve smyslu tohoto ustanovení) 
a článkem 6.2 směrnice o stanovištích tam, kde by v případě trvalého 
či závažného poškození předmětu ochrany lokality v základní ochraně 
nebyl vydán předchozí souhlas orgánu ochrany přírody. To se 
analogicky týká i předběžné ochrany podle § 45b ZOPK. 
 
e) obecně by byla vyloučena aplikace § 45g ZOPK, který je přímou 
transpozicí článku 6.2 směrnice o stanovištích, a který stanoví 
povinnost přijmout vhodná opatření, aby se v oblastech zvláštní ochrany 
vyloučily poškozování přírodních stanovišť a stanovišť druhů a 
významné vyrušování těchto druhů. 
 
f) stejně tak by v důsledku automatického povolení záměru na základě 
EIA mohlo ve smluvně chráněné evropsky významné lokalitě dojít k 
porušení absolutního zákazu vtěleného do § 39 odst. 2 ZOPK, tedy 
zákazu poškozovat označené smluvně chráněné území. Tento zákaz je 
taktéž ochranným opatřením podle článku 6.1 směrnice o 
stanovištích. 
 
Proces posouzení vlivů na životní prostředí nemůže prolomit zákazy 
dané zákonem a nahradit rozhodování o právech a povinnostech v 
rámci mezí správní úvahy jasně stanovených ZOPK. 
 
Z návrhu § 2 odst. 8 nadto není nikterak zřejmé, proč by bylo možné 
provést záměr bez povolení nebo souhlasu pouze ve vazbě na ZOPK, 
když posouzení vlivu na životní prostředí se týká široké oblasti vlivů 
spadajících pod celou řadu zvláštních právních předpisů, které jsou v 
působnosti Ministerstva životního prostředí, ale i celé řady dalších 
rezortů. Je třeba dodat, že povinností státu je dle Ústavy ČR dbát o 
šetrné využívání přírodních zdrojů a ochranu přírodního bohatství. 
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Právo na příznivé životní prostředí, jehož nedílnou součástí je i 
příroda a krajina, patří mezi práva zaručená Listinou základních 
práv a svobod. Předložený návrh ochranu uvedených hodnot jako 
veřejný zájem znemožňuje, a lze jej proto považovat za rozporný s 
ústavním pořádkem České republiky. Skutečnost, že odstranění 
zákonné povinnosti získat nezbytná povolení nebo souhlas orgánů 
ochrany přírody se týká pouze ZOPK a nikoli povolení a souhlasů jiných 
orgánů státní správy hájících jiné veřejné zájmy, které se také řeší v 
procesu posuzování vlivů na životní prostředí (orgány veřejného zdraví 
– resort zdravotnictví; orgány ovzduší, ZPF – resort životního prostředí; 
orgány ochrany lesů – resort zemědělství apod.), je zjevně účelová a 
nesystémová. 

 5. K čl. I bodu 20 (§ 2j) 
Ustanovení požadujeme přeformulovat takto: 

„§ 2j 
Rozsah a obsah dokumentace pro vydání společného povolení 
přikládanou k žádosti o vydání společného povolení, kterým se 
umisťuje a povoluje stavba dopravní infrastruktury, stanoví 
prováděcí právní předpis.“  
 
Odůvodnění: 
Je navrhováno, že dokumentaci pro vydání společného povolení 
přikládanou k žádosti o vydání společného povolení, kterým se umisťuje 
a povoluje stavba dopravní infrastruktury, lze zpracovat v "omezeném 
rozsahu", přičemž dle odst. 3 rozsah a obsah dokumentace stanoví až 
prováděcí právní předpis. Dle předkládací zprávy je snahou soulad s 
právními předpisy ověřovat až v rámci kolaudace, což považujeme 
za zcela nevhodné v případě zjišťování souladu s předpisy v oblasti 
ochrany přírody a krajiny.  
 
Menší podrobnost dokumentace pro umístění a povolení stavby je 
zcela v rozporu s myšlenkou, kterou návrh předkládá, tedy mít 

Vysvětleno 
Cílem navržené právní úpravy je zavést 
možnost předložit k žádosti o vydání 
společného povolení, kterým se umísťuje a 
povoluje stavba dopravní infrastruktury 
projektovou dokumentaci v omezeném 
rozsahu, a tím přenést větší míru odpovědnosti 
za soulad provedení stavby s příslušnými 
předpisy na stavebníka. Soulad s příslušnými 
předpisy bude v plném rozsahu kontrolován 
v rámci kolaudace. 
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pouze jedno společné povolení, protože právě v něm by měly být 
účinně hájeny i ostatní veřejné zájmy, což je možné jen právě na 
základě podrobné dokumentace. V současnosti se proces povolování 
staveb infrastruktury mnohdy protahuje právě s ohledem na nekvalitně 
zpracovanou dokumentaci (a nedostatečně provedenou předprojektovou 
přípravu), která nedostatečně řeší vazbu na jiné veřejné zájmy. 
Předložené řešení by tento problematický stav více zhoršovalo, 
neumožňovalo by hledat taková technická řešení, která by 
zohledňovala ostatní veřejné zájmy, a proto s ním zásadně nelze 
souhlasit, navíc pro investora bude hrozit ve větší míře riziko marně 
vynaložených nákladů, když ji nebude moci z důvodu nesouladu s 
právními předpisy kolaudovat. Zároveň lze předpokládat, že o to větší 
tlak ale bude na dotčené orgány, aby své stanovisko přehodnotily s 
ohledem na již vynaložené náklady. 
 
Lze se obávat, že vzhledem k tomu, že předmětem tohoto zákona jsou 
významné stavby dopravní infrastruktury (které jsou financovány 
z veřejných zdrojů v nákladech desítek až stovek milionů korun), 
nebude v případě shledání nesouladu docházet (v rámci kolaudačního 
řízení) k rozhodnutí o zákazu užívání či o odstranění takové stavby 
z důvodu jejího provedení v rozporu s právními předpisy. Případné 
zjištěné vady se budou řešit nařízením a realizací méně efektivních 
zmírňujících opatření, než by byla opatření přijatá před zahájením 
realizace (např. nakládání s vodami, prostupnost krajiny, hluk). To 
je z hlediska ochrany životního prostředí zcela nežádoucí až 
nedostatečné.  

 6. K čl. I bodu 20 (§ 2k) 
Požadujeme ustanovení vypustit bez náhrady.  
 
Odůvodnění: 
Návrh nově vloženého § 2k stanoví kauci za podání odvolání proti 
rozhodnutí o umístění či povolení stavby dopravní infrastruktury, a to 

Akceptováno  
Předmětné ustanovení bylo z návrhu 
vypuštěno. 
 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/3LBSBJ3B9P78)



81 
 

ve výši 25 000 Kč, a dále dalších 10 000 Kč za každé v odvolání 
napadnuté závazné stanovisko.  
 
Návrh považujeme za rozporný s ústavním právem každého 
domáhat stanoveným postupem svého práva u nezávislého a 
nestranného soudu a ve stanovených případech u jiného orgánu.  
 
Povinnost složit částku, která ve své základní výši činí přibližně 
dvojnásobek minimální mzdy, nelze než považovat za nepřiměřeně 
omezující nástroj, který fakticky znemožní podat odvolání 
především fyzickým osobám, popř. nevládním organizacím, jelikož 
nelze předpokládat, že běžný občan či běžné občanské sdružení budou 
vždy disponovat takovým finančním obnosem a budou ho moci 
postrádat byť na dobu, během níž bude probíhat odvolací řízení.  
 
Rozpor s mezinárodním a evropským právem: 
Navrhované ustanovení je v rozporu s čl. 11 odst. 4 směrnice 
2011/92/EU (směrnice EIA), který stanoví, že přezkumné řízení 
(správní i soudní) „nesmí být nepřiměřeně nákladné“. 
 
Dále je návrh také v rozporu s čl. 9 odst. 4 Aarhuské úmluvy, který 
stanoví obdobnou povinnost a který se použije i na projekty, které 
nebyly podrobeny posouzení vlivů na životní prostředí, pokud je 
dotčena ochrana životního prostředí.  
 
Soudní dvůr EU opakovaně judikoval, že za účelem zajištění 
širokého přístupu k právní ochraně musí být dotčená ustanovení 
vykládána takovým způsobem, aby jednotlivcům či dotčené 
veřejnosti nebylo bráněno zahájit soudní řízení spadající do 
působnosti výše uvedeného ustanovení směrnice nebo pokračovat 
v účasti na takovém řízení z důvodu finanční zátěže, která by z toho 
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mohla vyplývat (např. C-260/11 Edwards a Pallikaropoulos, C-470/16 
North East Pylon Pressure Campaign, C-167/17 Klohn).  
 
Vzhledem k tomu, že v případě řízení podle stavebního zákona a zákona 
č. 416/2009 Sb. se uplatní subsidiarita správního soudnictví, kterou 
připouští jak směrnice 2011/92/EU, tak judikatura Soudního dvora 
(např. C-137/14 Komise proti Německu), musí se pravidlo o 
nepřiměřených nákladech přezkumu aplikovat také na fázi 
správního přezkumu.  
 
Soudní dvůr sice připustil, že dotčená ustanovení nezakazují 
vnitrostátním soudům uložit náhradu nákladů řízení a požadovat 
přiměřené náklady řízení (v tomto smyslu např. C-260/11, bod 25 a 26), 
nicméně zároveň zdůraznil, že „procesní podmínky soudních řízení 
určených k zajištění ochrany práv, která jednotlivcům vyplývají 
z unijního práva, přitom nesmějí být méně příznivé než ty, které se 
týkají obdobných řízení na základě vnitrostátního práva (zásada 
rovnocennosti), a nesmějí v praxi znemožňovat nebo nadměrně 
ztěžovat výkon práv přiznaných unijním právním řádem (zásada 
efektivity)“ (C-470/16, bod 55).  
 
Z uvedeného vyplývá, že zavedení kauce za podání odvolání tak, jak je 
navrhována, pouze ve vztahu k jednomu typu projektů bez opory 
v obecné dlouhodobé úpravě správního řízení je také v rozporu s výše 
uvedenou zásadou rovnocennosti.  
 
Navíc Soudní dvůr uvedl, že náklady řízení musí v každém případě být 
objektivně přiměřené (C-260/11, bod 40), z tohoto pohledu je 
diskutabilní i stanovená základní kauce ve výši přibližně dvojnásobku 
minimální mzdy.  
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Soudní dvůr dále v této souvislosti uvedl, že „se členský stát nemůže 
odchýlit od požadavku uloženého článkem 9 odst. 4 Aarhuské 
úmluvy a článkem 11 odst. 4 směrnice 2011/92, aby určitá soudní 
řízení nebyla nepřiměřeně nákladná, pokud je opravný prostředek 
podán neuvážlivě či je šikanózní (…)“ (C-470/16, bod 65). 
Navrhovatelem uvedený důvod pro zavedení této kauce, tj. „eliminovat 
obstrukční jednání“ a zajistit „uvážlivý přístup k podávání odvolání a 
rozsahu odvolacích námitek“, tak ve světle judikatury Soudního dvora 
neobstojí. 

 7. K čl. XIX bodu 3 (§ 3 odst. 2 energetického zákona) 
Požadujeme z ustanovení vypustit větu druhou („Stavby sloužící 
pro činnosti podle věty první…“). 
 
Odůvodnění: 
Takto úzké vymezení okruhu staveb ve veřejném zájmu je podle našeho 
názoru nepřípustné - Nejvyšší správní soud v této souvislosti judikoval 
(Rozhodnutí ze dne 26. 9. 2007, spisová značka: 5 As 78/2006 – 95.), 
že „definování (veřejných zájmů - pozn. MŽP) v právních předpisech 
pro jejich povahu samu není vhodné, dokonce ani možné. Neurčité 
právní pojmy zahrnují jevy, nebo skutečnosti, které nelze úspěšně zcela 
přesně právně definovat. Jejich obsah a rozsah se může měnit, často 
bývá podmíněn časem a místem aplikace normy. Zákonodárce užitím 
neurčitých pojmů dává orgánu aplikujícímu právní předpis prostor, aby 
posoudil, zda konkrétní situace patří do rozsahu neurčitého pojmu či 
nikoli". 
 
Zároveň poukazujeme na historickou situaci, kdy § 3a zákona č. 
114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě stanovil, že "rozvoj a modernizace 
vodní cesty po řece Labi do Pardubic a jinde je ve veřejném zájmu". Po 
návrhu ze strany skupiny senátorů, kteří uvedli, že přijetím daného 
ustanovení Parlament ČR překročil svou pravomoc, jelikož ustanovení 
nemá normativní povahu a ani na takové ustanovení nenavazuje a že 

Vysvětleno  
 
Pojem „veřejný zájem“ není novelou nově 
zaváděn, je již obsažen ve stávajícím textu 
zákona. Nově se vztahuje nikoli na 
licencované činnosti, ale na stavby, ve kterých 
jsou tyto činnosti prováděny. Fakticky z 
tohoto hlediska se tedy nejedná o významný 
rozdíl. Rozhodně se nejedná o výčet 
konkrétních staveb, ale o vyjmenování typů 
významných staveb, ve kterých se licencované 
činnosti provádějí. Činnosti se neprovádějí 
samy ani ve vzduchoprázdnu, jsou úzce spjaty 
se zařízeními, které vyrábějí nebo rozvádějí 
energii. Pokud se jedná o výtku proti 
samotnému pojmu „veřejný zájem“ a jeho 
uvedení do textu zákona, je na místě nad 
rámec výše řečeného doplnit, že tento pojem 
bývá obsažen i v jiných právních předpisech, 
jako je např. zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně 
přírody a krajiny, v platném znění. 
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aplikací neurčitého právního pojmu v konkrétním případě zasáhl do 
principu dělby moci, bylo toto ustanovení zrušeno. Ústavní soud v této 
věci konstatoval, že „napadené ustanovení je protiústavní, protože jím 
došlo k porušení principu dělby moci zakotveného v čl. 2 odst. 1 Ústavy. 
Tím, že Parlament v zákoně označil rozvoj a modernizaci konkrétní 
vodní cesty za veřejný zájem, nedodržel požadavek obecnosti právního 
předpisu, aplikoval neurčitý právní pojem v konkrétním případě, a 
zasáhl tak do pravomoci svěřené moci výkonné".  
Je tedy patrné, že veřejný zájem v konkrétní věci má být zjišťován ve 
správním řízení na základě podrobného vyhodnocení všech relevantních 
okolností - nemůže být tedy konkrétně vymezen, jako je tomu v § 3 odst. 
2 návrhu změny zákona. 

 8. K čl. XXII bodu 1 (§ 149 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb.) 
Požadujeme ustanovení upravit následovně: 
„(4) Správní orgán příslušný k vydání závazného stanoviska vydá 
závazné stanovisko bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode 
dne doručení žádosti o vydání závazného stanoviska tomuto správnímu 
orgánu, pokud jiný právní předpisx) nestanoví jinak. Ve zvlášť složitých 
případech, zejména je-li nezbytné provedení místního šetření, se tato 
lhůta prodlužuje o 30 dní. Pokud závazné stanovisko není dotčeným 
orgánem vydáno ve lhůtě, má se za to, že bylo vydáno souhlasné 
závazné stanovisko.“ 
x) Např. 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 
 
Odůvodnění: 
Obecně souhlasíme s tím, že i pro vydávání závazných stanovisek – 
stejně jako pro vydávání rozhodnutí – bude stanovena lhůta, která by 
neměla být překročena.  
 
Návrh na doplnění poznámky pod čarou: 

Vysvětleno. Fikce závazného stanoviska 
přesunuta do § 4 stavebního zákona a 
nevztahuje se na závazné stanovisko EIA. 
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Přestože by se navrhovaná právní úprava neuplatnila v případě 
závazného stanoviska k posouzení vlivů provedení záměru na životní 
prostředí podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí již na 
základě aplikace zásady lex specialis derogat legi generali, považujeme 
za vhodné toto výslovně zakotvit, jelikož zákon o posuzování vlivů na 
životní prostředí staví vlastní lhůty pro vydání závazného stanoviska i 
pro celý proces, který k němu směřuje.  
 
Návrh na vypuštění poslední věty: 
V případě, že nedojde ke včasnému vydání závazného stanoviska ve 
stanovených lhůtách, by se mělo analogicky jako v případě 
rozhodnutí přistoupit k uplatnění opatření proti nečinnosti, jelikož 
ta umožní lépe zohlednit konkrétní okolnosti a najít řešení, jehož 
výsledkem bude nejenom včasné vyřešení věci, ale i zachování 
náležité ochrany daného veřejného zájmu.  
 
Fikci souhlasu, tj. opomenutí ochrany veřejného zájmu 
kompetentním orgánem při povolování záměru, nelze považovat za 
proporcionální k dosažení sledovaného cíle (urychlení povolovacího 
procesu).  
 
Zároveň je nezbytné poukázat na to, že samotná fikce souhlasného 
závazného stanoviska v případě jeho nevydání ve lhůtě nezbavuje 
účastníka řízení zodpovědnosti v případě porušení zájmů hájených 
zvláštními právními předpisy - fikcí nelze prolomit limit daný jiným 
složkovým zákonem, tento limit přetrvává, a tedy i rozhodnutí bez 
tohoto stanoviska by bylo nezákonné. 
 
Fikce souhlasu je v rozporu s požadavky některých evropských 
předpisů: 
a) Směrnice 2011/92/EU ve znění své poslední novelizace 2014/52/EU 
stanoví, že výsledkem procesu posouzení vlivů záměru na životní 
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prostředí (procesu EIA) má být odůvodněný závěr, který musí být 
patřičně zohledněn v povolovacím řízení (viz čl. 1 odst. 2 písm. g) body 
iv) a v), čl. 8 a čl. 8a odst. 1 písm. a) směrnice).  
Pokud by odůvodněný závěr procesu EIA byl nahrazen fikcí 
souhlasu, představovala by tato úprava jednoznačný transpoziční 
deficit. 
b) Rozpor lze shledat také se směrnicí 92/43/EHS (o stanovištích) tam, 
kde je závazné stanovisko nástrojem ochrany druhů v zájmu 
Společenství (speciální režim vydávání výjimky z ochranných 
podmínek zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů vtělený do § 56 
odst. 6 ZOPK) či je nástrojem ochrany lokalit soustavy Natura 2000 (viz 
připomínka k návrhu § 2 odst. 8 zákona č. 416/2009 Sb.).  

 9. K čl. XXIV bodu 24 (§ 35a a násl. zákona č. 183/2006 Sb. – Územní 
rozvojový plán)  
 
K § 35a a násl. resp. k části šesté (změna zákona o ochraně přírody a 
krajiny) 
V souvislosti se zavedením územního rozvojového plánu požadujeme 
zohlednit tento institut i v § 79 ZOPK a provést následující 
doplnění: 
§ 79 odst. 3 písm. s) ZOPK: 
„s) uplatňuje stanoviska k politice územního rozvoje a, k územnímu 
rozvojovému plánu a k zásadám územního rozvoje z hlediska zájmů 
chráněných tímto zákonem,“ 
 
Odůvodnění: 
Zavedení institutu územního rozvojového plánu je nezbytné zohlednit i 
v kompetenčních ustanoveních ZOPK. 
 
Obecně k navrhované právní úpravě ÚRP: 
Celý postup pořizování ÚRP je obdobný ke zkráceným postupům 
pořizování aktualizace ZÚR či ÚP. Tyto zkrácené postupy se však 

Akceptováno 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Neakceptováno 
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mohou uplatnit pouze v případě, že aktualizace nevyžaduje zpracování 
variant. ÚRP však bude (či může být) variantní (vyplývá 
z navrhovaného § 35c odst. 6).  
Požadujeme tedy, aby postup pořizování ÚRP zahrnoval i kroky, 
které obsahuje standardní postup pořizování ZÚR, především 
společné jednání. 
 
K § 35b odst. 6: 
Požadujeme upravit takto: 
„(6) K návrhu územního rozvojového plánu ministerstvo zajistí 
vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území a opatří si stanovisko 
příslušného orgánu ochrany přírody podle § 45i odst. 1 ZOPK. 
Ministerstvo životního prostředí ve svém stanovisku stanoví 
požadavky na vyhodnocení vlivů na životní prostředí.“ 
 
Zároveň požadujeme ÚRP doplnit do přílohy ke stavebnímu 
zákonu a do přílohy č. 5 k vyhlášce č. 500/2006 Sb. 
 
Odůvodnění: 
Ve vyhodnocení vlivů návrhu územního rozvojového plánu na životní 
prostředí (vyhodnocení SEA) se nelze zabývat pouze závažnými vlivy 
na životní prostředí. Jelikož stávající ustanovení řešící politiku 
územního rozvoje (PÚR) či např. zásady územního rozvoje (ZÚR) takto 
nedefinují, co by mělo tzv. vyhodnocení SEA obsahovat, požadujeme 
nezavádět vzhledem k ÚRP neodůvodněně odchylnou právní úpravu. 
Dále poukazujeme na to, že stavební zákon obsahuje přílohu, která 
nastavuje jednotlivé náležitosti vyhodnocení SEA. Do této přílohy ke 
stavebnímu zákonu (a také do přílohy č. 5 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.) 
požadujeme doplnit i ÚRP. Další rozsah či obsah může stanovit 
příslušný úřad, MŽP ve svém stanovisku.    
 

V případě URP nebude společné jednání jako 
je tomu u ZÚR. K jeho požadavku 
neshledáváme důvod, protože dotčená 
ministerstva (v zásadě jako dotčené orgány) se 
mají možnost vyjádřit a případné rozpory se 
mohou vyřešit nejpozději na jednání vlády, 
která bude návrh ÚRP schvalovat. 
 
Akceptováno jinak. 
 
Navržená úprava § 35b odst. 6 (nově ve shodě 
s připomínkou MMR § 35b odst. 2) je 
provedena v souladu s požadavkem. 
 
 
 
Ke druhé části připomínky předkladatel 
upozorňuje, že územní rozvojový plán je 
doplněn také do přílohy ke stavebnímu 
zákonu. Co se týká úpravy ve vyhlášce č. 
500/2006 Sb., ta bude provedena následně v 
návaznosti na výsledky připomínkového 
řízení a procesu projednání novely. 
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Z odstavce musí být rovněž zřejmé, že je nutné, aby pořizovatel 
oslovil orgány ochrany přírody s žádostí o stanovisko dle § 45i odst. 
1 ZOPK, ve znění pozdějších předpisů. 
 
K § 35c odst. 1: 
Požadujeme upravit následovně: 
„(1) Ministerstvo zašle návrh územního rozvojového plánu a 
vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území ministerstvům, jiným 
ústředním správním úřadům a krajům, které mohou uplatnit svá 
stanoviska k návrhu a vyjádření k vyhodnocení do 60 dnů od obdržení 
návrhu územního rozvojového plánu. Ke stanoviskům a vyjádřením 
podaným po této lhůtě se nepřihlíží.“ 
 
Odůvodnění: 
Požadujeme, aby připomínky k vyhodnocení měly podobu vyjádření, 
nikoli stanoviska dotčeného orgánu podle § 4 odst. 2 stavebního zákona. 
Stanovisko dotčeného orgánu musí mít takové náležitosti, které 
připomínky k vyhodnocení nemohou vždy naplnit. Jedná se o obdobnou 
úpravu jako v případě procesu pořizování ZÚR, kdy k vyhodnocení jsou 
uplatňována vyjádření a k návrhu ZÚR jsou uplatňována stanoviska.  
 
K § 35c odst. 4: 
Požadujeme upravit následovně: 
„(4)  Ministerstvo zašle kopie stanovisek, připomínek a 
případných výsledků konzultací podle odstavců 1 až 3 Ministerstvu 
životního prostředí jako podklad pro vydání stanoviska k návrhu 
koncepce podle § 10g zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, 
které není stanoviskem podle § 4 odst. 2. Ministerstvo životního 
prostředí stanovisko uplatní do 30 dnů od obdržení těchto podkladů. Ze 
závažných důvodů, které Ministerstvo životního prostředí sdělí 
ministerstvu nejpozději do 30 dnů od obdržení podkladů, se lhůta pro 
uplatnění stanoviska prodlužuje, nejdéle však o 30 dnů. Pokud 

 
 
 
 
Akceptováno 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vysvětleno. 
 
Upraveno podle návrhu MMR. Požadavek 
zohledněn. 
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Ministerstvo životního prostředí stanovisko neuplatní ve lhůtě podle 
věty druhé ani v prodloužené lhůtě, je možné územní rozvojový plán 
vydat i bez jeho stanoviska.“ 
 
Odůvodnění: 
Poslední věta daného ustanovení je v případě možného významného 
vlivu územního rozvojového plánu na předmět ochrany a celistvost 
evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti v rozporu s článkem 6 
odst. 3 směrnice o stanovištích, podle kterého schválí příslušné orgány 
dotyčného státu plán teprve poté, když se ujistí, že nebude mít záporný 
vliv na celistvost příslušné lokality, a to s přihlédnutím k výsledkům 
hodnocení. 
 
K § 35c odst. 7: 
Požadujeme doplnění ustanovení tak, aby bylo zřejmé, že 
Ministerstvo životního prostředí bude poté, co došlo k podstatné 
úpravě, opětovně osloveno, aby se vyjádřilo, zda je nutné 
podstatnou úpravu návrhu územního rozvojového plánu znovu 
posoudit. Zároveň by mělo dojít i k opětovnému vydání stanoviska 
podle § 45i odst. 1 ZOPK. Zároveň požadujeme zakotvení toho, že 
MŽP případně vydá k podstatně upravenému návrhu ÚRP 
stanovisko, které bude stanoviskem dotčeného orgánu podle § 4 
odst. 2 stavebního zákona.  
 
Odůvodnění: 
Z uvedeného odstavce není zřejmé, jak má dojít k případnému 
„doposouzení“ podstatně upraveného návrhu ÚRP a je nezbytné toto do 
textu promítnout. Jedná se o analogickou úpravu k § 39 odst. 5 
stavebního zákona. 
 
K § 35d odst. 1 písm. b): 
Požadujeme upravit následovně: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno 
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„b) stanovisko Ministerstva životního prostředí k vyhodnocení vlivů na 
životní prostředí11) se sdělením, jak bylo zohledněno, a prohlášení 
podle § 10g odst. 5 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí“ 
 
Odůvodnění: 
Zpracování a zveřejnění prohlášení je požadováno jak směrnicí SEA, 
tak zákonem o posuzování vlivů na životní prostředí, a musí tedy být 
zpracováno i pro ÚRP. Na rozdíl od ZÚR nebo územního plánu zde 
nelze uvažovat, že by informace požadované v § 10g odst. 5 zákona o 
posuzování vlivů na životní prostředí byly obsaženy v odůvodnění 
opatření obecné povahy, jelikož ÚRP bude mít formu nařízení vlády. 
Požadavek směrnice a zákona je tedy nezbytné naplnit jinak.  

Ministerstvo 
školství, mládeže a 
tělovýchovy 

1. K návrhu zákona, část dvacátá, novela správního řádu, bod 1: Se 
zavedením fikce kladného závazného stanoviska do správního řádu 
zásadně nesouhlasíme. V rámci působnosti Ministerstva školství, 
mládeže a tělovýchovy by tato fikce měla dopad na správní řízení o 
udělení státního souhlasu právnické osobě působit jako soukromá 
vysoká škola podle § 39 odst. 6 a § 39a odst. 1 písm. a) a odst. 2 zákona 
č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších 
zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů. 
Návrh by zásadně zasáhl do § 39a odst. 1 písm. a), § 78 odst. 6 a 8, § 79 
odst. 4 písm. e), § 93f odst. 4 a 5 písm. g) a h), § 93h odst. 4 a 5 písm. g) 
a h) zákona o vysokých školách. Závazné stanovisko k žádosti vydává 
Národní akreditační úřad pro vysoké školství a jeho nesouhlasné 
stanovisko je důvodem pro neudělení státního souhlasu. Je založeno na 
vysoce odborném posouzení předpokladů žadatele plnit úlohu vysoké 
školy, tj. uskutečňovat vzdělávací, vědeckou, výzkumnou, vývojovou 
inovační, uměleckou nebo další tvůrčí činnosti podle řady kritérií a 
poskytovat vysokoškolské vzdělání garantované státem.  Závazné 
stanovisko vydává nezávislý kolektivní odborný orgán, jehož jednání se 
řídí zákonem o vysokých školách, správním řádem a statutem 
schvalovaným vládou ČR.  Vyhodnocení podkladů pro vydání 

Akceptováno. Fikce závazného stanoviska 
přesunuta do § 4 stavebního zákona. 
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stanoviska a zpracování stanoviska v souladu s § 149 odst. 2 správního 
řádu je časově náročné a vysoce odborné. Po procesní stránce náleží 
správní řízení o udělení státního souhlasu mezi řízení složitá a svým 
předmětem (zřízení soukromé vysoké školy) pro společnost velmi 
významná. 
2: Obdobná je právní situace u akreditace vzdělávacích programů 
vyšších odborných škol podle § 105 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o 
předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání 
(školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, stanovisko Akreditační 
komise pro vyšší odborné vzdělávání je závazné – pokud je komisí 
vydáno nesouhlasné stanovisko k akreditaci vzdělávacího programu, 
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy akreditaci neudělí. Nelze 
pracovat z fikcí souhlasného stanoviska v případě, že akreditační komise 
nevyjádří závazné stanovisko ve lhůtě, jednalo by se o zásadní zásah do 
kvality vyššího odborného vzdělávání s významným dopadem na 
společnost. 

 2. Navrhovaná úprava správního řádu bude mít dopad na řadu správních 
řízení vedených jinými správními orgány podle zvláštních předpisů, 
požadujeme provést revizi dopadů do všech předpisů upravujících 
vydávání závazných stanovisek. 

 

 3. K materiálu, část dvacátá třetí, novela zákona č. 184/2006 Sb., bod 
3, § 20 odst. 1: Lhůta pro předložení oponentního znaleckého posudku 
vyvlastňovaným je neúměrně krátká, v této lhůtě nemusí mít možnost 
takovýto znalecký posudek vůbec získat; návrh znemožňuje 
vyvlastňovanému právo na adekvátní finanční náhradu za vyvlastňovaný 
majetek, zvláště když jednoznačně stanoví neprominutelnost této lhůty. 
Skutečnosti uvedené v Důvodové zprávě navíc nepovažujeme za 
přiléhavé. Nelze v podstatě argumentovat tím, že vyvlastňovaný si měl 
posudek připravit předem, když o této možnosti věděl. 

Akceptováno – viz vypořádání připomínky  
NSS. 

Ministerstvo 
kultury 

K části dvacáté – k bodu 1 (§ 149 odst. 4 správního řádu) 
Navržené ustanovení považujeme za problematické z několika pohledů:  

Akceptováno částečně. 
 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/3LBSBJ3B9P78)



92 
 

 
1. Zakotvuje fikci souladu posuzované věci s veřejným zájmem. Tento 

postup, tj. vydání fiktivního souhlasu v našem právu opakovaně selhal 
a byl nahrazen výslovným zakotvením povinnosti akt vydat. Typickým 
příkladem byl fiktivní souhlas k ohlášeným pracím a při změně tohoto 
institutu zákonem č. 350/2012 Sb. bylo argumentováno mimo jiné 
posílením právní jistoty stavebníka, kterou mu zjevně fiktivní souhlas 
neposkytoval. 

2. Návrh tohoto ustanovení posiluje korupční prostředí. U sporných kauz 
postačí nechat marně uplynout lhůtu pro vydání závazného stanoviska 
a navržená úprava pouze v důsledku běhu času zajistí soulad 
navržených prací s jednotlivými veřejnými zájmy. Není tedy jasné, jak 
se vypořádají stavební úřady s tvrzením stavebníka, že závazné 
stanovisko dotčeného orgánu bylo vydáno po lhůtě, účelovým 
zamlčením existence takového závazného stanoviska atp. Výsledný 
stav tedy vnáší do celého procesu další prvek nejistoty a případných 
sporů. 

3. Výklad ustanovení je navíc sporný, neboť není zřejmé, která lhůta je 
rozhodující. Otázka splnění podmínek pro prodloužení běhu lhůty o 
dalších 30 dnů je do jisté míry subjektivní. Stavebníka tedy zvolené 
řešení staví do nejistoty, zda rozhodující je uplynutí 30 denní lhůty nebo 
až lhůty 60 denní. Podmínky prodloužení lhůty nejsou pro běžného 
adresáta dané normy postaveny jednoznačně, aby mohl vždy seznat, 
kdy je lhůta 30 denní a kdy 60 denní, což dokresluje použití slova 
„zejména“, které celý obsah normy ještě více relativizuje. Moment 
vydání fiktivního závazného stanoviska tedy není popsán jednoznačně. 
Z hlediska stavebníka je pak důležitý i výklad spojení „vydá závazné 
stanovisko“. Je zřejmě předpokládáno, že se v tomto případě 
analogicky použije § 71 správního řádu. Nicméně vzhledem ke 
skutečnosti, že v současné době fakticky převládla ve vztahu 
k závaznému stanovisku tendence fakticky všechny otázky vyjádřit 
přímo v § 149 správního řádu, pak by i tato otázka měla být postavena 
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na pevno. Tato lhůta tedy zřejmě není spojena s momentem, kdy je 
závazné stanovisko doručeno stavebníkovi, ale pouze s momentem, kdy 
je závazné stanovisko vypraveno. Je otázkou, nakolik tento rozdíl bude 
schopen stavebník rozlišit a zejména, co se stane, pokud je závazné 
stanovisko vydáno včas, ale doručeno fikcí.  
Ačkoli navíc hovoří důvodová zpráva o fikci vydání souhlasného 
závazného stanoviska, návrh ustanovení konstruuje vydání souhlasného 
závazného stanovisko jako vyvratitelnou domněnku za použití spojené 
„má se za to“. V občanském zákoníku se právě vyvratitelné právní 
domněnky uvozují souslovím „má se za to, že“ (viz Eliáš Karel, a kol. 
Nový občanský zákoník s aktualizovanou důvodovou zprávou a 
rejstříkem. Ostrava: Sagit, 2012. ISBN 978-80-7208-922-2. str. 53.). 
Pokud tedy bude vydáno závazné stanovisko po stanovené lhůtě, ale 
ještě před vydáním rozhodnutí příslušného orgánu, pak by s ohledem na 
použitou terminologii mohla soudní praxe přikročit k dané domněnce 
jako vyvratitelné.  
Výsledná podoba ustanovení je tak dle našeho názoru matoucí a může 
přinést paradoxně ještě více následných komplikací, než stávající 
úprava. 
U fiktivního souhlasného závazného stanoviska pak lze navíc 
automaticky předpokládat jeho nepřezkoumatelnost a tedy 
nezákonnost, neboť toto závazné stanovisko nebude naplňovat 
obsahové požadavky § 149 odst. 2 správního řádu. V této souvislosti 
lze zmínit judikaturu správních soudů k negativním fiktivním 
rozhodnutím podle zákona o svobodném přístupu k informacím ve 
znění do 22. 3. 2006. Výsledným stavem bude přesunutí řady sporů do 
úrovně přezkumných řízení o zákonnosti závazných stanovisek, kdy 
závěr tohoto přezkumného řízení je s ohledem na výše uvedené předem 
dán. 
Z hlediska práv stavebníka je pak třeba zmínit, že judikatura ve  věcech 
přezkumu zákonnosti závazných stanovisek není jednotná a poskytnutí 
záruk soudního přezkumu je více než sporné (viz rozsudky Nejvyššího 
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správního soudu sp. zn. 6 As 277/2016 - 40, sp. zn. 2 As 163/2016 – 27, 
sp. zn. 10 As 97/2014 - 127, sp. zn. 4 As 42/2014 – 69 nebo sp. zn. 2 
As 75/2009-113, popř. nález Ústavního soudu ČR sp. zn. I. ÚS 
2866/15). Jako závěr tohoto výčtu judikatury je třeba uvést věc vedenou 
pod sp. zn. RS 9/2018, ve které dosud rozšířený senát Nejvyššího 
správního soudu dosud nerozhodl. 
Lze tedy shrnout, že pozitivní posun zmiňovaný v souvislosti se 
zavedením fiktivního souhlasu je pouze zdánlivý a nese s sebou řadu 
sporných momentů, jejichž povaha není ani dle dosavadní judikatorní 
praxe jednoznačně uchopitelná a fakticky pouze přesouvá problém do 
procesního stavu, který je výrazně složitější a který nezaručuje ani 
dostatečnou soudní ochranu stavebníka. 
I s ohledem na zásady týkající se lhůt v § 6 odst. 1 správního řádu, které 
zmiňuje též důvodová zpráva ke zmíněnému bodu novely, navrhujeme 
bod 1 a 2 bez náhrady vypustit. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Úřad vlády - 
OKOM 

1. Obecně - k předpisům EU: 
 
Ke směrnici 2011/92/EU 
 
 Předkladatel by se měl minimálně v důvodové zprávě vyrovnat se 
vztahem návrhu ke směrnici 2011/92/EU. Návrh totiž novelizačním čl. I 
bodem 20 (§ 2k) představuje zvláštní úpravu k § 9c a § 9d zákona č. 
100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých 
souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí). 
Předmětná ustanovení zákona o posuzování vlivů na životní prostředí 
implementují příslušná ustanovení směrnice 2011/92/EU (např. čl. 11). K 
tomu viz připomínka dále. 

Viz vypořádání níže uvedené konkrétní 
připomínky 
 

 Ke směrnici 92/43/EHS 
 
 Předkladatel by se měl minimálně v důvodové zprávě vyrovnat se 
vztahem návrhu ke směrnici 92/43/EHS. Návrh totiž novelizačním čl. I 
bodem 7 (§ 2 odst. 8) představuje zvláštní úpravu k § 45h odst. 1 zákona č. 

Akceptováno jinak 
Předmětné ustanovení bylo z návrhu 
vypuštěno, s tím, že do zákona č. 114/1992 Sb. 
byla ve spolupráci s MŽP navržena úprava 
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114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny (zákon o ochraně přírody a 
krajiny). Předmětné ustanovení zákona o ochraně přírody a krajiny 
implementuje příslušná ustanovení směrnice 92/43/EHS (např. čl. 6 odst. 
3), která by dle návrhu nemusela být dodržena. 

vydání jednotného závazného stanoviska 
k zásahu do přírody a krajiny. 
 

 Ke směrnici INSPIRE 
 
 Vzhledem k odkazu v novelizačním čl. XXIV bodu 53 návrhu (§ 
161a odst. 2 písm. c) je třeba, aby se předkladatel v důvodové zprávě 
vyjádřil ke vztahu návrhu ke směrnici INSPIRE. K tomu viz dále. 

Akceptováno jinak. 
 
Předmětná poznámka pod čarou byla v návrhu 
upravena odkazem na vnitrostátní transpoziční 
úpravu ke směrnici 2007/2/ES. – zákon č. 
123/1998 Sb. 

 K nařízení 347/2013 
 
 Vzhledem ke konstatování předkladatele ve zvláštní části důvodové 
zprávy k čl. I bodu 33 návrhu (§ 6a), že výčet staveb, které mají status 
projektů společného zájmu, vyplývá z nařízení 347/2013, požadujeme 
vysvětlit možný adaptační charakter předmětného ustanovení návrhu. 

Vysvětleno  
 
V důvodové zprávě je argumentováno 
nařízením Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 347/2013, nedomníváme se, že se 
jedná o adaptační opatření, protože přílohu je 
navrhováno rozšířit nejen o stavby, na které 
dopadá předmětné nařízení (tzv. PCI projekty) 
a jsou tedy v evropském zájmu, ale rovněž o 
další stavby, které jsou v zájmu národním. PCI 
projekty jsou součástí evropských 
strategických sítí, a jsou tak významné z 
širšího hlediska dopadu. Nicméně je nezbytné 
vytvořit prostor pro urychlení i jiných 
energetických staveb, které nemají nutně 
evropský význam, ale z hlediska národních 
zájmů jsou podstatné pro spolehlivý, bezpečný 
a stabilní provoz energetických sítí, sledují 
rovněž zájem na zajištění energetické 
bezpečnosti a posilují strategickou pozici ČR. 
V nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 347/2013 není uveden institut 
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mezitímního rozhodnutí v řízení o 
vyvlastnění, nelze proto dovozovat přímou 
aplikovatelnost nařízení. Předmětné nařízení 
je podporou potřeby zanesení staveb do 
seznamu, nikoliv jeho explicitním plněním. 
Důvodová zpráva bude upravena ve smyslu 
výše uvedeného. 
 
Úpravy v důvodové zprávě: 
V bodě 5 přílohy se navrhuje doplnění pouze 
o zcela nejdůležitější stavby energetické 
infrastruktury, a to o stavby, které mají status 
projektů společného zájmu (dále jen „stavby 
TEN-E“) podle nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 347/2013, kterým 
se stanoví hlavní směry pro transevropské 
energetické sítě (dále jen „Nařízení TEN-E) a 
dále o stavby, které mají národní charakter, 
protože mají význam pro zajištění 
spolehlivého, bezpečného a stabilního 
provozu, sledují rovněž zájem na zajištění 
energetické bezpečnosti a posilují strategickou 
pozici ČR.  
Stavby TEN-E jsou uvedeny v Unijním 
seznamu projektů společného zájmu 
pravidelně vydaném nařízením Evropské 
komise. Jedná se o energetické stavby, které 
musejí mít stejné zacházení a prioritu jako 
dopravní stavby uvedené v příloze zákona č. 
416/2009 Sb., jelikož jsou svou povahou i 
důležitostí bez jakýchkoli pochyb na úrovni 
dálničních sítí. Shodnost vyplývá i ze 
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skutečnosti, že energetické stavby TEN-E jsou 
z pohledu EU stavěny na roveň dopravním 
stavbám celoevropského významu TEN-T.  
Další podobností staveb TEN-E se stavbami 
již uvedenými v příloze zákona č. 416/2009 
Sb. je i pokročilejší fáze jejich přípravy - pro 
některé z nich již bylo vydáno územní 
rozhodnutí, pro ostatní se předpokládá získání 
jejich povolovacího rozhodnutí v 
následujících dvou letech. Stejně tak jako u 
staveb již uvedených v příloze zákona č. 
416/2009 Sb. jsou i stavby TEN-E uvedeny v 
zásadách územního rozvoje, ba co více, stavby 
TEN-E jsou stavbami uvedenými i v Politice 
územního rozvoje ČR. Jde tedy o zcela klíčové 
stavby pro celou ČR a vzhledem ke statusu 
staveb TEN-E, jde i o stavby jejichž realizace 
je celoevropským zájmem. 
Velice důležitým důvodem pro doplnění 
staveb TEN-E je nutnost plnění povinností ČR 
vůči EU, ke kterým se ČR zavázala přijetím 
Nařízení TEN-E. Nařízení TEN-E totiž 
projektům společného zájmu (tj. stavbám 
TEN-E) přiznává prioritní postavení a 
procesní zacházení, když v odst. 25 své 
preambule urguje k co nejrychlejšímu 
uskutečnění těchto projektů a minimalizaci 
administrativní zátěže pro jejich investory, v 
odst. 28 preambule vyjadřuje těmto projektům  
význam vnitrostátního veřejného zájmu, ve čl. 
7 odst. 1 stanoví nezbytnost těchto projektů z 
hlediska energetické politiky, v čl. 7 odst. 1  
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vyžaduje pro zpracování jakýchkoli 
dokumentací týkajících se těchto projektů 
jejich co nejrychlejší možné vyřízení a v čl. 7 
odst. 3 vybízí, aby bylo těmto projektům 
přiděleno postavení nejvyššího možného 
národního významu. V čl. 7 odst. 8 pak 
Nařízení TEN-E uvádí, že projekty 
společného zájmu jsou považovány z hlediska 
energetické politiky za projekty ve veřejném 
zájmu a lze je považovat za projekty v 
„převažujícím veřejném zájmu“ v případě 
splnění podmínek uvedených ve směrnicích 
92/43/EHS a 2000/60/ES. Nařízení TEN-E 
sice explicitně neuvádí institut mezitímního 
rozhodnutí v řízení o vyvlastnění, a proto jej 
předkladatel nepovažuje za adaptační. 
Nicméně jak vyplývá již z výše uvedeného, 
jsou cíle nařízení TEN-E shodné s cíli 
navrhovaného seznamu, tj. urychlit 
majetkovou přípravu a přispět k uskutečnění 
těchto projektů.  
Počínaje stavbou vedení Výškov – Čechy 
Střed - Praha Sever a dále níže v seznamu sice 
již nejde o stavby TEN-E, přesto však jde o 
zcela klíčové stavby přenosové soustavy a je 
třeba si uvědomit, že i u těchto platí (stejně 
jako u staveb TEN-E), že z bezpečnostního, 
strategického a hospodářského pohledu jde o 
stavby s významným přeshraničním 
(národním a evropským) přesahem, 
umožňující bezpečné a spolehlivé 
provozování elektrizační soustavy ČR, neboť 
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napomáhají dalšímu rozvoji výroby elektrické 
energie z obnovitelných zdrojů, 
přeshraničnímu obchodu s elektrickou energií 
v rámci propojení severojižního směru 
celoevropské elektroenergetické sítě včetně 
zajištění spolehlivosti, bezpečnosti 
zásobování dodávek elektrické energie 
konečným spotřebitelům přilehlých uzlových 
oblastí a řešení nebezpečných neplánovaných 
přetoků elektřiny z přenosových soustav SRN 
přes území ČR, které mohou způsobit 
blackout celé české elektrizační soustavy. 
Vzhledem k prioritám ve výstavbě přepravní 
soustavy provozovatele a mimořádnosti 
využití mezitímního rozhodnutí se navrhuje 
doplnit do přílohy zákona bod 6, který 
zahrnuje pouze vedení přepravní soustavy 
„VTL Plynovod DN1400, RU Kateřinský 
potok – RU Přimda“, který je součástí 
přepravní soustavy, a tudíž je plynovodem 
zřizovaným ve veřejném zájmu dle 
energetického zákona. Zmíněný plynovod má 
za úkol propojit přepravní soustavu ČR s 
plánovaným německým plynovodem EUGAL 
a zvýšit kapacitu pro potřeby dodávek do ČR 
a pro další tranzit. Současně je provozovatel 
přepravní soustavy povinen tento projekt 
realizovat v důsledku závazné aukce přepravní 
kapacity, která se konala v březnu 2017 na 
základě Nařízení Komise (EU) 984/2013. 
VTL Plynovod DN1400, RU Kateřinský 
potok – RU Přimda má po své realizaci zajistit 
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přístup k dodávkám plynu prostřednictvím 
nových přepravních kapacit směrem z 
Baltského moře. Nově budovaná 
infrastruktura v České republice bude 
dostupná všem zájemcům z řad účastníků trhu 
dle zcela transparentních a nediskriminačních 
postupů v souladu s právem Evropské unie, 
přičemž bude sloužit pro přepravu všech 
druhů zemního plynu bez ohledu na jejich 
původ. 

 2. Konkrétně – k jednotlivým ustanovením návrhu: 

K čl. I bodu 7 návrhu (§ 2 odst. 8): 
 Upozorňujeme předkladatele, že, vyloučit vyžadování povolení 
nebo souhlasu podle zákona o ochraně přírody a krajiny lze jen za 
předpokladu, že posuzování vlivů konkrétního projektu na životní prostředí 
podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí nebude mít negativní 
výsledek. V opačném případě by hrozil rozpor se zásadami a cíli směrnice 
92/43/EHS, především s čl. 6 odst. 3 předmětné směrnice.  

Akceptováno jinak 
Předmětné ustanovení bylo z návrhu 
vypuštěno, s tím, že do zákona č. 114/1992 Sb. 
byla ve spolupráci s MŽP navržena úprava 
vydání jednotného závazného stanoviska 
k zásahu do přírody a krajiny. 
 

 K čl. I bodu 20 návrhu (§ 2k):  
 Navrhované ustanovení může představovat rozpor s principem 
přístupu dotčené veřejnosti k právní ochraně zakotveným v čl. 11 směrnice 
2011/92/EU, který je do právního řádu ČR implementován mj. § 9d zákona 
o posuzování vlivů na životní prostředí. Příslušná ustanovení zákona o 
posuzování vlivů na životní prostředí poskytují dotčené veřejnosti možnost 
domáhat se žalobou zrušení rozhodnutí vydaného v navazujícím řízení. 
Takovým navazujícím řízením je nepochybně též řízení, jehož výsledkem 
má být rozhodnutí uvedené v navrhovaném § 2k návrhu. K přístupu k výše 
uvedené právní ochraně je však nezbytné vyčerpat všechny zákonné 
prostředky mimosoudní ochrany či nápravy, tedy především odvolání ve 
správním řízení nově podmíněné kaucí nemalé výše. Takto nastavené 
omezení může představovat rozpor s ustanovením čl. 11 odst. 4 posl. věta 

Akceptováno  
Předmětné ustanovení bylo z návrhu 
vypuštěno. 
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směrnice 2011/92/EU, které mimo jiné požaduje, aby řízení, které předchází 
předání věci soudnímu přezkumu, nebylo nepřiměřeně nákladné. Máme 
vážné pochybnosti, zda jsou předkladatelem nastavené podmínky, za 
kterých by dotčená veřejnost mohla podávat odvolání proti rozhodnutím, 
jejichž součástí je též posuzování vlivů na životní prostředí, v souladu 
s účelem a principy směrnice 2011/92/EU, a je nezbytné, aby se s tímto 
vztahem návrhu ke směrnici 2011/92/EU předkladatel vyrovnal 
v příslušných částech důvodové zprávy, resp. kauci vypustil. 

 K čl. XXIV bodu 24 návrhu (§ 35c odst. 2): 
 V navrhovaném ustanovení se stanovuje lhůta 7 dnů pro podání 
písemných připomínek veřejnosti ke zveřejněnému návrhu územního 
rozvojového plánu. Požadujeme vyjasnit nepoměr mezi výše navrhovanou 
lhůtou a lhůtami pro připomínkování politiky územního rozvoje (§ 33 odst. 
4 stavebního zákona) a návrhu územního plánu (§ 50 odst. 3 stavebního 
zákona), které jsou stanoveny na 30 dnů. V tomto ohledu je třeba se 
v důvodové zprávě vyrovnat se vztahem k ustanovení čl. 6 odst. 2 směrnice 
2001/42/ES, které požaduje, aby byla veřejnosti dána včas skutečná 
příležitost, aby v přiměřené lhůtě vyjádřila své stanovisko k návrhu plánu 
nebo programu a doprovodné zprávě o vlivech na životní prostředí před 
přijetím plánu nebo programu. Máme pochybnosti, zda předkladatelem 
nastavená lhůta výše uvedené podmínky splňuje. 

Vysvětleno. 
 
Lhůta 7 dnů je standardní lhůta pro podání 
připomínek (a námitek) po datu konání 
veřejného projednání u všech územně 
plánovacích dokumentací (viz např. § 39 odst. 
2 nebo § 52 odst. 3).  
Je potřeba také upozornit, že vlastní lhůta není 
7 dnů, ale 37 dnů, protože návrh musí být 
zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový 
přístup nejméně 30 dnů před datem konání 
veřejného projednání.  Domníváme se, že 
takto dlouhá lhůta splňuje požadavky uvedené 
směrnice, neboť se jedná o obdobu lhůt 
uvedených jak při projednávání návrhu zásad 
územního rozvoje, tak územního plánu, u 
nichž tyto pochybnosti nejsou vznášeny. 

 K čl. XXIV bodu 53 návrhu (§ 161a odst. 2 písm. c): 
 V navrhovaném § 161a odst. 2 písm. c) stavebního zákona 
navrhujeme slova „v Evropském společenství" nahradit slovy „v Evropské 
unii". Dále navrhujeme vyjasnit, zda je nutno v daném ustanovení 
odkazovat přímo na směrnici (tj. zda jde o implementaci a proto se zavádí 
referenční odkaz v souladu s čl. 48 odst. 6 LPV – pak je ale potřeba zmínit, 
že žádná ustanovení nejsou podtržena ani vyznačena v rozdílové tabulce a 

Akceptováno jinak 
 
Text upraven, vypuštěna část textu vycházející 
z názvu Směrnice Evropského parlamentu a 
rady 2007/2/ES z 14.3.2007 o zřízení 
Infrastruktury pro prostorové informace v 
Evropském společenství,  
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ani srovnávací tabulka nebyla přiložena) a proč nelze vystačit s odkazem na 
vnitrostátní transpoziční úpravu ke směrnici 2007/2/ES. 

Předmětná poznámka pod čarou byla v návrhu 
upravena odkazem na vnitrostátní transpoziční 
úpravu ke směrnici 2007/2/ES. – zákon č. 
123/1998 Sb. 

Zmocněnkyně 
vlády pro lidská 
práva 

1. K části první, čl. I, bodu 7 (§ 2 odst. 8 zákona o urychlení výstavby 
dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury 
elektronických komunikací) 

Souhlasím sice s tím, že posuzování vlivu na životní prostředí by nemělo 
probíhat dvakrát, ale z navrženého ustanovení nijak neplyne, že posouzení 
vlivu na životní prostředí musí být neutrální či pozitivní, resp. že nesmí být 
negativní. Jinak by podle návrhu mohlo dojít k realizaci záměrů, které by 
jinak povolení či souhlas podle zákona o ochraně přírody a krajiny 
nedostaly. Podobně je nutné zachovat možnost posouzení stanovit 
podmínky pro realizaci záměru podobně jako to umožní závazné stanovisko 
podle zákona o ochraně přírody a krajiny. Vždy je tedy nutno zachovat 
stejnou míru možnosti ochrany veřejného zájmu.  
Požaduji proto do ustanovení doplnit podmínku pozitivního 
zhodnocení a možnost ukládat podmínky pro realizaci stavby. Navrhuji 
následující zněni: 

„„(8) Záměr, k jehož uskutečnění je potřeba povolení nebo souhlas 
podle zákona o ochraně přírody a krajiny, lze provést i bez tohoto povolení 
nebo souhlasu, bylo-li u něj provedeno posouzení vlivů na životní prostředí 
podle zvláštního právního předpisu s pozitivním či neutrálním výsledkem. 
Rozhodnutí podle stavebního zákona není podmíněno závazným 
stanoviskem podle zákona o ochraně přírody a krajiny, bylo-li u záměru, 
k němuž se rozhodnutí vztahuje, provedeno posouzení vlivů na životní 
prostředí podle zvláštního právního předpisu, které stanovilo podmínky 
pro realizaci záměru.".  

Akceptováno jinak 
Předmětné ustanovení bylo z návrhu 
vypuštěno, s tím, že do zákona č. 114/1992 Sb. 
byla ve spolupráci s MŽP navržena úprava 
vydání jednotného závazného stanoviska 
k zásahu do přírody a krajiny. 
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 2. K části první, čl. I, bodu 20 (§ 2k zákona o urychlení výstavby 
dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury 
elektronických komunikací) 

Zásadně nesouhlasím s navrhovaným zavedením kauce za podání odvolání, 
která může v navržených parametrech a především výši skutečně znamenat 
zásadní a nepřiměřené omezení přístupu k ochraně práv v rozporu 
s ústavním pořádkem (čl. 36 odst. 1 a 2 Listiny základních práv a svobod) a 
mezinárodními závazky ČR (čl. 13 Úmluvy o ochraně lidských práv a 
základních svobod či v této situaci Úmluva o přístupu k informacím, účasti 
veřejnosti na rozhodování a přístupu k právní ochraně v záležitostech 
životního prostředí, tzv. Aarhuská úmluva č. 124/2004 Sb. m. s.). 
Předkladatel ostatně nepředkládá žádné konkrétní analýzy a data o tom, 
kolik odvolání či jiných opravných prostředků bylo úspěšných či 
neúspěšných a jaké měly ty neúspěšné negativní vliv na celé řízení včetně 
jím uváděné délky řízení a s tím související finanční náklady. To je totiž 
klíčové pro posouzení přiměřenosti návrhu. Uváděná čísla jsou však velmi 
obecná a není jasné, jak moc se na uvedených negativních jevech podepisují 
právě napadané obstrukce v povolovacích řízeních.  
Jakkoliv může existovat problém nedůvodných odvolání či jiných napadání 
rozhodnutí či souvisejících závazných stanovisek, podle mého názoru by 
měly být využívány především právní prostředky jako zmíněná koncentrace 
řízení či omezení rozsahu přezkumu odvolacího orgánu, jak ostatně 
navrhuje nový odst. 7 v § 2. Ostatně upozorňuji, že závěrečná zpráva RIA 
je právě v této klíčové otázce poněkud zmatečná a nedostatečná, když 
nejdříve de facto nabízí 3 varianty – 0, procesní úpravy a zpoplatnění 
(varianta 1) a pouze procesní úpravy (varianta 2), náklady a přínosy však již 
analyzuje pouze pro první 2 varianty a v jejich konečném vyhodnocení pak 
vybírá opět variantu poslední, tj. pouze procesní úpravy, kterou popisuje 
mylně jako variantu 1. Samotná nakonec zvolená varianta tak není nikde 
fakticky vyhodnocena a to především vůči variantě pouze procesních změn, 
která znamená daleko nižší zásah do práv účastníků řízení.  

Akceptováno  
Předmětné ustanovení bylo z návrhu 
vypuštěno. 
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Za nepřiměřenou považuji především výši kauce – 25 000 Kč, tj. de facto 
se blížící průměrné měsíční mzdě. Vnímám, že sice zároveň bude možnost 
osvobození od kauce, ale to může být v praxi rovněž nedostatečným 
krokem, pokud k osvobození nebude docházet v dostatečné míře, anebo se 
v praxi může ukázat, že takováto výše kauce povede fakticky k osvobození 
většiny účastníků, čímž se systém ukáže celkově de facto neefektivní, když 
nakonec kauci nebude stejně nikdo povinen platit, neboť by to jinak vedlo 
k nepřiměřenému omezení jeho procesních práv. Sledovaného cíle však 
takto nebude dosaženo, neboť většina účastníků bude na základě svých 
majetkových poměrů muset být osvobozena. V tomto směru se nabízí jako 
řešení přiblížit výši kauce alespoň běžné úrovni soudních či správních 
poplatků, které mají také určitou regulační funkci. Situaci, kdy správní 
odvolání je de facto skoro 10x dražší než soudní žaloba, považuji za 
poněkud absurdní.  
Konečně chci upozornit na to, že návrh vůbec nezohledňuje následný soudní 
přezkum, který může vést ke zrušení správních rozhodnutí prvního i 
druhého stupně, čímž může být rovněž potvrzena oprávněnost opravného 
prostředku. V takových případech však návrh vrácení kauce nepředpokládá.  
Ze všech uvedených důvodů požaduji celý § 2k vypustit.  

 3. K části dvacáté druhé, čl. XXIV, bodu 57 (§ 170 odst. 2 stavebního 
zákona) 

Nový institut územního rozvojového plánu má umožnit vymezit rovněž 
veřejně prospěšnou stavbu či opatření, které může být důvodem pro 
omezení práv k pozemkům a stavbám a následné vyvlastnění. Na rozdíl od 
územně plánovací dokumentace však v návrhu chybí podobně rozvedená 
kritéria jako v odst. 1, která omezují míru zásahu do vlastnických práv. 
Chápu věc tak, že tato kritéria se budou uplatňovat i u územních 
rozvojových plánů, z důvodů právní jistotu však považuji za nutné je 
v návrhu přímo zmínit. 

Vysvětleno. 
 
Územní rozvojový plán bude územně 
plánovací dokumentací, a bude se na něj 
vztahovat § 170 SZ obdobně jako na ostatní 
územně plánovací dokumentace. 
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Požaduji proto kritéria pro omezení práv k pozemkům a stavbám u 
územních rozvojových plánů stanovit stejně jako u územní plánovací 
dokumentace v § 170 odst. 1. 

Český úřad 
zeměměřický a 
katastrální 

K části dvacáté třetí (změna zákona o vyvlastnění) 
Požaduji, aby byl doplněn bod 6. následujícího znění: 
„6. V § 25 odstavec 5 zní: 

„(5) Vyvlastňovací úřad vydá vyvlastniteli potvrzení o tom, která 
věcná práva k nemovitým věcem zapsaná v katastru nemovitostí zanikla 
podle § 6.“.“ 
Odůvodnění: 
Je namístě využít této novely ke zrušení nadbytečné administrativní 
povinnosti vyvlastňovacích úřadů zasílat rozhodnutí o vyvlastnění 
katastrálním úřadům. Takto zaslané rozhodnutí totiž již od 1. ledna 2014 (tj. 
od účinnosti současného katastrálního zákona) nemůže vyvolat zahájení 
vkladového řízení. Zápis na základě rozhodnutí o vyvlastnění lze provést 
pouze na základě návrhu na vklad podaného vyvlastnitelem, jehož přílohou 
je pravomocné rozhodnutí o vyvlastnění.  
Ustanovení však nelze zrušit úplně – je třeba zachovat jej v části, která 
upravuje vydání vyrozumění vyvlastňovacího úřadu o tom, která věcná 
práva vyvlastněním zanikla. V opačném případě by se totiž vyvlastnitel 
nemohl domoci jejich výmazu z katastru. Požaduji proto, aby byl § 25 odst. 
5 zákona o vyvlastnění přeformulován, jak je uvedeno výše. 

Vysvětleno  
 
Návrh namísto eliminace zatížení stavebníka 
opět zvyšuje jeho administrativní zátěž. Není 
jediného relevantního věcného důvodu, proč 
by nemohl ČÚZK provést změny v katastru na 
základě doručeného rozhodnutí o vyvlastnění 
vyvlastňovacím úřadem. Proč se nedůvodně 
volí řešení, které nutí stavebníka dělat další 
kroky namísto toho, aby tato komunikace 
probíhala mezi vyvlastňovacím úřadem a 
ČÚZK napřímo. 

Český 
telekomunikační 
úřad 

1. K důvodové zprávě k bodu 4 Návrhu (§ 1 odst. 6) 
 
Připomínka ČTÚ: Z důvodové zprávy k bodu 4 Návrhu nevyplývá, jaký 
je vztah navrhované úpravy „přípolože“ k v současné době platné právní 
úpravě, především k zákonu č. 194/2017 Sb., o opatřeních ke snížení 
nákladů na zavádění vysokorychlostních sítí elektronických komunikací a o 
změně některých souvisejících zákonů. Konkrétně ustanovení § 10 zákona 
č. 194/2017 Sb. upravuje problematiku koordinace stavebních prací za 

Akceptováno. 
 
Důvodová zpráva bude upravena 
následovným způsobem:  
V oblasti výstavby elektronických komunikací 
dochází ke stanovení speciálních, 
jednodušších postupů v případě, že je stavba 
elektronických komunikací prováděna jako 
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účelem zavedení vysokorychlostní sítě elektronických komunikací. Ke 
koordinaci stavebních prací podle tohoto ustanovení má docházet na 
základě předchozího uzavření smlouvy o koordinaci stavebních prací. 
Navrhovaná definice přípolože jako podmínku pro realizaci přípolože pak 
stanovuje uzavření dohody o přípoloži.  
 
Není potom zřejmé, zda v případě, že bude na základě přípolože zaváděna 
vysokorychlostní síť elektronických komunikací, má smlouva o koordinaci 
stavebních prací sloužit i jako dohoda o přípoloži, nebo zda bude stavebník 
přípolože muset uzavřít separátní dohodu o přípoloži i přesto, že došlo k 
uzavření smlouvy o koordinaci stavebních prací. Druhý uvedený výklad by 
byl zřejmě v rozporu s účelem zákona o opatřeních ke snížení nákladů a 
směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/61/EU o opatřeních ke 
snížení nákladů na budování vysokorychlostních sítí elektronických 
komunikací, protože by zavádění vysokorychlostní sítě elektronických 
komunikací spíše komplikoval. ČTÚ tak navrhuje doplnit důvodovou 
zprávu k bodu 4 Návrhu tak, aby byl jednoznačně vymezen vztah 
navrhované úpravy a zákona o opatřeních ke snížení nákladů, zejména pak 
k právní úpravě koordinace stavebních prací (§ 10). 

tzv. přípolož při provádění jiné stavby. V 
takovém případě nebude vyžadováno povolení 
podle stavebního zákona ani závazné 
stanovisko podle zákona o památkové péči, 
čímž dojde k urychlení jejich výstavby. Tato 
úprava usnadní koordinaci výkopových prací 
při výstavbě liniových staveb, a to nejen u 
staveb financovaných z veřejných prostředků, 
u kterých je povinnost koordinace na žádost 
oprávněné osoby stanovena zákonem 
194/2017 Sb. 
 

 2. K bodu 4 Návrhu (§ 1 odst. 6) 
 
Připomínka: V rámci definice přípolože obsažené v bodu 4 Návrhu je 
uvedeno, že „přičemž ochranné pásmo přípolože nepřekročí hranici 
ochranného pásma stavby, v jehož prostoru se přípolož přikládá“.  
 
ČTÚ má zato, že z návrhu definice přípolože jednoznačně nevyplývá (viz 
dále uvedené), jaké jsou požadavky na ochranné pásmo přípolože.  
 
Možný je podle názoru ČTÚ i takový výklad navrhované úpravy, že 
definice obsahuje právní fikci, podle které se na přípolož hledí tak, že 
ochranné pásmo stavby, v jehož prostoru se přikládá, ze zákona nepřekročí 
(ačkoliv fakticky k tomu dojít může). Na druhou stranu může být v dané 

Akceptováno. 
 
Důvodová zpráva bude upravena ve smyslu 
připomínky. 
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definici uvedené nepřekročení hranice ochranného pásma stavby, v jehož 
prostoru se přípolož přikládá, chápáno též jako podmínka přípolože, resp. 
požadavek na ochranné pásmo přípolože, které by nesmělo překročit 
ochranné pásmo stavby. 
 
ČTÚ má tak zato, že je potřeba definici přípolože nebo alespoň důvodovou 
zprávu k ní upravit tak, aby bylo zcela patrné, zda je nepřekročení hranice 
ochranného pásma podmínkou přípolože nebo výše uvedenou právní fikcí.  
 
V případě, že se bude jednat o podmínku, bude potřeba zejména vyřešit 
otázku přípolože k vedení sítě elektronických komunikací. Za situace, kdy 
stavba přípolože a stavba vedení, k níž je přípolož přikládána, budou obě 
samostatné stavby vedení sítě elektronických komunikací se stejnými 
předepsanými parametry ochranného pásma, totiž podmínka, že ochranné 
pásmo přípolože nepřekročí hranici ochranného pásma stavby, k níž je 
přikládána, nemůže být splněna, když má současně podle navrhované 
definice platit, že přípolož se přikládá v ochranném pásmu stavby, k níž je 
přikládána. 

 3. K bodu 4 Návrhu (§ 1 odst. 6) 
 
Připomínka ČTÚ: Podle bodu 4 Návrhu se přípoloží rozumí podzemní 
stavba infrastruktury elektronických komunikací při provádění podzemní 
stavby vodovodů, kanalizací, energetických vedení, veřejného osvětlení, 
produktovodů a vedení sítí elektronických komunikací. 
 
K tomu ČTÚ uvádí, že podle § 104 odst. 12 zákona č. 127/2005 Sb., 
o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů 
(zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, se 
podzemním komunikačním vedením rozumí kabelové vedení, včetně 
kabelových souborů a zařízení uložených pod povrchem země a kabelových 
rozvaděčů umístěných nad úrovní terénu. 
 

Akceptováno. 
 
Důvodová zpráva bude upravena ve smyslu 
připomínky. 
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Z navrhované definice přípolože ani důvodové zprávy není zřejmé, že by se 
měla vztahovat v určitém rozsahu na stavby, resp. vedení umístěné v určité 
části nad úrovní terénu. 
 
Pokud by však tomu mělo být, tj. přípolož by se měla vztahovat i na některé 
stavby, resp. vedení umístěné z části nad povrchem země, ČTÚ navrhuje 
přesněji definovat pojem „podzemní stavby“ v rámci definice přípolože, 
případně alespoň doplnit příslušnou část důvodové zprávy (k bodu 4 
Návrhu) tak, aby bylo zřejmé, jak je „podzemní stavba“ chápána.   

 4. K bodu 4 Návrhu (§ 1 odst. 6) 
 
Připomínka ČTÚ: Podle bodu 4 Návrhu se o přípolož jedná v případě 
podzemní stavby infrastruktury elektronických komunikací při provádění 
podzemní stavby vodovodů, kanalizací, energetických vedení, veřejného 
osvětlení, produktovodů a vedení sítí elektronických komunikací v 
zastavěném území obce. Podle takto formulované definice se tedy v případě 
provádění takového druhu staveb mimo zastavěné území obce o přípolož 
nejedná, na rozdíl od stavby pozemních komunikací (písm. a)), kde tato 
podmínka stanovena není.  
 
Z důvodové zprávy k bodu 4 Návrh není zřejmé, z jakého důvodu se má 
navrhovaná právní úprava přípolože aplikovat, jedná-li se o provádění 
podzemní stavby vodovodů, kanalizací, energetických vedení, veřejného 
osvětlení, produktovodů a vedení sítí elektronických komunikací, pouze na 
zastavěné území obce. ČTÚ tak navrhuje, aby byla v tomto směru důvodová 
zpráva k bodu 4 Návrhu doplněna. Přičemž je však názoru, že pro vedení 
sítí elektronických komunikací nedává toto omezení smysl, a to 
i s poukazem na cíle zákona č. 194/2017 Sb.  

Akceptováno. 
 
Text "v zastavěném území obce" navrhujeme 
vypustit. 

 5. K bodu 4 Návrhu (§ 1 odst. 6) 
 
Připomínka ČTÚ: Definice přípolože obsažená v navrhovaném § 1 odst. 6 
Návrhu předpokládá, že přípoloží je podzemní stavba infrastruktury 

Vysvětleno.  
 
Navrhovaná úprava předpokládá dohodu mezi 
stavebníkem hlavní stavby a stavebníkem 
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elektronických komunikací, pro kterou je uzavřena dohoda o přípoloži 
mezi stavebníkem přípolože a stavebníkem stavby.  
 
Podle bodu 19 Návrhu (§ 2i odst. 3) je potřeba před započetím výstavby 
přípolože uzavřít dohodu o přípoloži mezi stavebníkem přípolože a 
stavebníkem stavby, ke které se přípolož přikládá. 
 
ČTÚ má zato, že podmínka uzavření dohody o přípoloži nepatří do samotné 
definice přípolože, když je stanovena mezi podmínkami výstavby přípolože 
obsaženými v bodu 19 Návrhu. 
 
ČTÚ tak navrhuje, aby byla v bodu 4 Návrhu část věty „pro kterou je 
uzavřena dohoda o přípoloži mezi stavebníkem přípolože a stavebníkem 
stavby“ vypuštěna. 

přípolože, ve které budou sjednána  práva a 
povinnosti při provádění stavby a následném 
provozování obou staveb a zároveň bude 
určena vzájemní poloha těchto staveb,, aby 
byla zajištěna bezpečnost a dodržení dalších 
předpisů. Uzavření dohody je jednou ze 
základních podmínek pro provedení přípolože 
bez povolení stavebního úřadu, bez uzavření 
dohody by se jednalo o černou stavbu. 

Hlavní město Praha K Článku I 
 
K bodu 7 (§ 2 odst. 8): 
- Navrhujeme celý text vypustit.    

- Odůvodnění: 

Navrženou úpravu považujeme za nesystémovou. V prvé řadě není 
zřejmé, proč mají být vydáním závazného stanoviska k posouzení vlivů 
záměru na životní prostředí (EIA) nahrazeny pouze souhlasy a povolení 
vydávané na úseku ochrany přírody a krajiny. Ačkoliv vnímáme, že u 
záměrů posuzovaných v rámci procesu EIA dochází často ve spojení s 
navazujícími řízeními k duplicitnímu hodnocení vlivů záměru ze strany 
dotčených orgánů státní správy, tato duplicita se projevuje bezpochyby 
nejen v oblasti ochrany přírody a krajiny, ale ve shodné míře i na jiných 
úsecích státní správy. Vydáním závazného stanoviska EIA by tak jistě 
mohly být nahrazeny rovněž závazné stanovisko orgánu ochrany 
veřejného zdraví z hlediska hlukových dopadů realizace záměru, souhlas 
s odnětím půdy ze zemědělského půdního fondu, závazné stanovisko 

Akceptováno jinak 
Předmětné ustanovení bylo z návrhu 
vypuštěno, s tím, že do zákona č. 114/1992 Sb. 
byla ve spolupráci s MŽP navržena úprava 
vydání jednotného závazného stanoviska 
k zásahu do přírody a krajiny. 
 
 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/3LBSBJ3B9P78)



110 
 

orgánu ochrany ovzduší (např. stanovisko k umístění stavby pozemní 
komunikace v zastavěném území obce o předpokládané intenzitě 
dopravního proudu 15 000 a více vozidel za 24 hodin – viz § 11 odst. 1 
písm. b) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, nebo závazné 
stanovisko vodoprávního úřadu. Vlivy záměru na zájmy chráněné výše 
uvedenými dotčenými orgány podle jednotlivých složkových zákonů jsou 
rovněž předmětem posuzování v procesu EIA. Odstranění takové 
duplicity však podle našeho názoru vyžaduje komplexnější úpravu přímo 
v zákoně 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, popř. též v jednotlivých 
složkových zákonech, tak jako je tomu obdobně například u nahrazování 
správních aktů při vydávání integrovaného povolení podle zákona č. 
76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o 
integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o 
integrované prevenci), ve znění pozdějších předpisů. Dílčí úprava 
v předloženém návrhu, formulovaná navíc neodůvodněně pouze ve 
vztahu k oblasti ochrany přírody a krajiny, se nám z tohoto hlediska jeví 
jako nedostatečná. Zvláště pak upozorňujeme na problematičnost 
navrženého nahrazení aktů orgánu ochrany přírody vydávaných formou 
správního rozhodnutí, zejména povolení výjimek ze zákazů stanovených 
pro ochranu zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů (§ 56 zákona č. 
114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „zákon o ochraně přírody a krajiny“), či výjimek ze zákazů ve 
zvláště chráněných územích (§ 43 zákona o ochraně přírody a krajiny). 
Rozhodování o daných výjimkách je založeno na poměřování veřejného 
zájmu na ochraně přírody a krajiny s jiným konkurujícím veřejným 
zájmem. Úvaha o převaze jednoho či druhého veřejného zájmu musí být 
přezkoumatelně vtělena do výsledného rozhodnutí orgánu ochrany 
přírody. Například v případě zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů, 
které jsou předmětem ochrany podle práva Evropské unie, pak může být 
výjimka udělena pouze na základě některého z taxativně uvedených 
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důvodů vyplývajících z unijní legislativy. Porovnávání veřejných zájmů 
v dané míře detailnosti není v současném procesu EIA inkorporováno (viz 
např. náležitosti posudku v příloze č. 5 a stanoviska EIA v příloze č. 6 
zákona o posuzování vlivů na životní prostředí). Na rozdíl od výše 
uvedených závazných stanovisek dotčených orgánů tak v tomto bodě 
předložený návrh podle našeho názoru nesměřuje k odstranění 
nežádoucích duplicit, ale jeho výsledkem může být úplná absence řádného 
posouzení konkurujících veřejných zájmů v rozsahu vyžadovaném 
právem Evropské unie. K tomu lze poznamenat, že podle současného 
znění zákona o posuzování vlivů na životní prostředí dotčené orgány 
mohou uplatnit svá vyjádření k dokumentaci ve stanovené lhůtě, avšak 
nemusejí tak učinit. Při nečinnosti dotčených orgánů by tak celá váha 
rozhodování o zásahu do jednotlivých zájmů chráněných zákonem 
o ochraně přírody a krajiny zůstala na bedrech orgánu EIA, což si v praxi 
nedokážeme představit. 

- V případě ponechání navrhovaného bodu: 

- ve větě první doporučujeme, v souladu s čl. 45 odst. 4 Legislativních 
pravidel vlády, za slovo „krajiny“ vložit odkaz na poznámku pod čarou a 
v ní uvést citaci jiného právního předpisu či jeho ustanovení a dále, 
v souladu s čl. 45 odst. 5 Legislativních pravidel vlády, slovo „zvláštního“ 
nahradit slovem „jiného“ a na konci doplnit odkaz na poznámku pod čarou 
a v ní uvést citaci jiného právního předpisu či jeho ustanovení; 

- ve větě druhé doporučujeme, v souladu s čl. 45 odst. 4 Legislativních 
pravidel vlády, za slova „stavebního zákona“ a za slovo „krajiny“ vložit 
odkazy na poznámky pod čarou a v nich uvést citaci jiných právních 
předpisů či jejich ustanovení a dále, v souladu s čl. 45 odst. 5 
Legislativních pravidel vlády, slovo „zvláštního“ nahradit slovem 
„jiného“ a na konci doplnit odkaz na poznámku pod čarou a v ní uvést 
citaci jiného právního předpisu či jeho ustanovení. 

 K bodu 15 (§ 2c odst. 6): 
- Navrhujeme celý text vypustit.  

Vysvětleno 
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Odůvodnění: 
Návrh se týká pouze stavby vybraných staveb energetické infrastruktury 
a staveb infrastruktury elektronických komunikací, je speciální oproti 
úpravě v § 13 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.   
Navrhovaná úprava povede k další složitosti procesní úpravy řízení pro 
určitý typ staveb, navíc není stanovena podmínka informovat stavební 
úřad, v jehož obvodu se „část stavby“ bude nacházet.  

 Předložený návrh na doplnění § 2c o nový 
odstavec 6 je obdobou stávající právní úpravy 
§ 2e odst. 2, řešící příslušnost řízení u staveb 
dopravní infrastruktury, které se mají 
uskutečnit na území více krajů.  
Akceptujeme částečně připomínku na 
doplnění znění odstavce 6 ohledně 
informování stavebního úřadu, v jehož 
správním obvodu se část stavby nachází a u 
něhož nebyla podána žádost, který bude znít: 
„Jde-li o stavbu podle odstavce 1, která se 
má uskutečnit ve správním obvodu dvou 
nebo více stavebních úřadů, provede řízení 
ten z nich, u kterého jako prvního byla 
podána žádost a o této skutečnosti 
bezodkladně informuje stavební úřad, v 
jehož správním obvodu se má stavba též 
uskutečnit“. 

 K bodu 20 (§ 2j a 2k): 
- V § 2j odst. 2 navrhujeme za slova „stavebnímu úřadu“ vložit slova 

„min. 5 dnů“. 

Odůvodnění: 
Považujeme za nezbytné uvést zároveň časový údaj pro splnění 
povinnosti. 

- V § 2k navrhujeme celý text vypustit.  

Odůvodnění: 
Navrhované ustanovení považujeme za nekoncepční, pokud se vztahuje 
pouze k určitému druhu stavby, rozhodování o osvobození od povinnosti 
složit kauci může řízení prodloužit, neboť je proti němu možné podání 
odvolání. Navrhované ustanovení rovněž neřeší situaci (ve vztahu 
k vrácení kauce), kdy rozhodnutí orgánu bude změněno, případně bude 

Akceptováno 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno  
Předmětné ustanovení bylo z návrhu 
vypuštěno. 
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odvolání důvodné pouze částečně. Nový odstavec 3 věta druhá podle 
našeho názoru nedává smysl, namísto slov „podal-li návrh“ měl 
předkladatel zřejmě na mysli situaci, kdy nebyl podán návrh na 
osvobození ve stanovené lhůtě.  

 K Článku XXII 
 
K bodu 1 (§ 149 odst. 4): 
- s ohledem na zásady obsažené v § 6 odst. 1 správního řádu, které 

zmiňuje též Důvodová zpráva ke zmíněnému bodu novely, navrhujeme 
celý text vypustit. 

 
Odůvodnění: 
Navrhované znění podle našeho názoru zakotvuje fikci souladu 
posuzované věci s veřejným zájmem, totiž vydání fiktivního 
souhlasného závazného stanoviska po marném uplynutí stanovené lhůty. 
Z Důvodové zprávy vyplývá, že úmyslem zákonodárce je stanovit lhůty 
pro vydání závazného stanoviska, které dosud stanoveny nejsou, a to s 
odkazem na úpravu lhůt pro vydání rozhodnutí ve věci samé. V případě 
lhůt, které správní řád stanoví pro vydání rozhodnutí, však není s jejich 
marným uplynutím spojen vznik práva, resp. marným uplynutím 
nenastává fikce kladného rozhodnutí ve věci. Následkem nedodržení 
lhůt je např. postup v rámci opatření před nečinností. Z tohoto úhlu 
pohledu se jeví stanovení lhůt pro vydání závazného stanoviska, resp. 
jejich marné uplynutí, které má za následek „vznik“ fiktivního 
souhlasného závazného stanoviska, více než problematické a může vést 
ke vzniku nevratných škod na chráněném veřejném zájmu.  V rámci 
výkonu státní správy na úseku státní památkové péče pak i stanovení 
třicetidenní, ev. šedesátidenní, lhůty pro vydání závazného stanoviska 
neznamená skutečný čas pro přípravu závazného stanoviska dotčeným 

Neakceptováno 
 
Byť se úprava může jevit jako nesystémová, 
panuje na této úpravě širší politická shoda. 
Fikce závazných stanovisek je řešena ve 
stavebním zákoně, ve správním řádu je pouze 
pořádková lhůta pro vydání závazného 
stanoviska. 
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orgánem, neboť z platného právního předpisu – zákona č. 20/1987 Sb., 
o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, vyplývá orgánu 
státní správy památkové péče povinnost vyžádat si písemné vyjádření 
odborné organizace státní památkové péče jako obligatorní podklad v 
řízení o vydání závazného stanoviska, přičemž lhůta pro zpracování 
tohoto vyjádření může být až 50 dnů. Z tohoto hlediska by tedy byl orgán 
státní památkové péče neúměrně krácen na možnosti vůbec závazné 
stanovisko vydat. Okamžikem, k němuž je vázáno vydání závazného 
stanoviska, je marné uplynutí lhůty 30 dnů, resp. 60 dnů ve složitých 
případech. Návrh nestanoví žádní kritéria pro posouzení složitosti 
případu. Vydání fiktivního závazného stanoviska konstruuje předložený 
návrh jako vyvratitelnou právní domněnku, neboť používá slovní 
spojení „má se za to“.  Pokud tedy bude vydáno závazné stanovisko po 
stanovené lhůtě, ale ještě před vydáním rozhodnutí příslušného orgánu, 
pak by s ohledem na použitou terminologii mohla soudní praxe přikročit 
k dané domněnce jako vyvratitelné. Podle našeho názoru bude fiktivní 
souhlasné závazné stanovisko nepřezkoumatelné a tedy nezákonné, 
neboť toto závazné stanovisko nebude splňovat zákonné obsahové 
požadavky § 149 odst. 2 správního řádu. Základní úlohou dotčených 
orgánů ve správních řízeních je ochrana veřejného zájmu. V případě 
schválení předloženého návrhu bude možnost ochrany veřejného zájmu, 
kterým je zájem na zachování kulturního dědictví, podstatně oslabena a 
mnohdy zcela znemožněna. Nesouhlasíme s tvrzením uvedeným na str. 
9 Důvodové zprávy, že „Návrh stanoví jednoznačné lhůty pro vydávání 
a přezkum závazných stanovisek, přičemž stanoví důsledky nesplnění 
těchto lhůt, které vedou zejména k tomu, aby nesplnění lhůt správními 
orgány nešlo k tíži účastníků řízení.“, neboť návrh nereflektuje skutečný 
stav věci, obsáhlost, odbornost a náročnost posuzování záměrů z 
hlediska jejich přípustnosti v oblasti památkové péče, když s nedodržení 
velmi krátké lhůty, která by nadto s ohledem na povinnost dodržet lhůtu 
pro zpracování obligatorního podkladu pro vydání závazného stanoviska 
stanovenou jiným právním předpisem byla ještě kratší, spojuje vznik 
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fiktivního souhlasného závazného stanoviska. Tato navrhovaná úprava 
podle našeho názoru zcela popírá smysl a účel ochrany veřejného zájmu.  
Problematika památkové péče a posuzování přípustnosti konkrétních 
záměrů na památkově chráněných věcech je problematikou časově i 
odborně náročnou. Musíme také poukázat na skutečnost, že postup 
vydání fiktivního právního aktu v našem právním řádu opakovaně selhal 
a byl nahrazen výslovným zakotvením povinnosti akt vydat. Typickým 
příkladem byl fiktivní souhlas ohlášených prací. Při změně tohoto 
institutu zákonem č. 350/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 183/2006 
Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů, a některé související zákony, bylo argumentováno 
mimo jiné posílením právní jistoty stavebníka, kterou mu zjevně fiktivní 
souhlas neposkytoval. Z hlediska práv adresáta závazného stanoviska je 
pak třeba zmínit, že stávající judikatura ve věcech přezkumu zákonnosti 
závazných stanovisek není jednotná a poskytnutí záruk soudního 
přezkumu je více než sporné. Viz rozsudky Nejvyššího správního soudu 
sp. zn. 6 As 277/2016 - 40 ze dne 16. 5. 2017, sp. zn. 2 As 163/2016 – 
27 ze dne 10. 5. 2017, sp. zn. 10 As 97/2014 - 127  ze dne 8. 7. 2015, 
sp. zn. 4 As 42/2014 – 69 ze dne 23. 5. 2014 nebo sp. zn. 2 As 75/2009-
113 ze dne 23. 8. 2011. Lze zmínit i nález Ústavního soudu sp. zn. I. ÚS 
2866/15 ze dne 14. 3. 2016. Jako závěr tohoto výčtu judikatury je třeba 
uvést věc vedenou pod sp. zn. RS 9/2018, ve které dosud rozšířený senát 
Nejvyššího správního soudu nerozhodl. 

 K Článku XXVI 
 
K bodům 2 a 3 (§ 5 odst. 2 písm. c) a § 20 odst. 1): 
- Navrhujeme slova „15 dnů“ nahradit slovy „30 dnů“. 

Odůvodnění: 
Navrhované lhůty považujeme za nepřiměřeně krátké. 

Akceptováno – viz vypořádání připomínky 
NSS. 

 K bodu 5 (§ 24 odst. 2): 
- Navrhujeme slova „30 dnů“ nahradit slovy „60 dnů“. 

 

Vysvětleno 
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Odůvodnění: 
Rozhodnutí o vyvlastnění, tj. výrok o vyvlastnění práv a výrok o náhradě 
za vyvlastnění, nelze v žádném případě považovat za jednoduché 
rozhodnutí, je jím zasahováno a omezováno ústavně zaručené právo 
vlastnit, čemuž musí odpovídat řádné odůvodnění obou výroků. 

Domníváme se, že po absolvování ústního 
jednání má vyvlastňovací úřad k dispozici 
všechny podklady, na jejichž základě bude 
rozhodovat. Lhůtu 30 dní, která mnohdy 
správním úřadům svědčí pro provedení celého 
řízení, proto považujeme za adekvátní. 

 Nad rámec návrhu 
 
Požadujeme: 
- V bodu 1 přílohy zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, 
vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických 
komunikací, ve znění zákona č. 169/2018 Sb., doplnit slova: 
„stavby v rámci vnitřního městského okruhu hlavního města Prahy,“. 
 
Odůvodnění: 
Dokončení vnitřního městského okruhu patří mezi prioritní stavby hlavního 
města Prahy, obdobně, jako je tomu i o okruhu vnějšího (D0). 

Vysvětleno 
 
Pražský okruh (D0) je již obecně uveden 
v platném znění přílohy k zákonu a toto 
vymezení považuje předkladatel za 
dostačující.  

 - V bodu 2 přílohy zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, 
vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických 
komunikací, ve znění zákona č. 169/2018 Sb., doplnit slova: 
„dráhy tramvajové,“. 
 
Odůvodnění: 
Dráhy tramvajové jsou ve městech páteří rozvoje udržitelné dopravy a 
mobility, a proto je potřebné, aby měly stejné postavení jako dráhy 
železniční a dráhy speciální. 

Vysvětleno 
 
Příloha zákona ve stávajícím znění pamatuje 
na dálnice, silnice I třídy a dráhy, které jsou 
v této příloze explicitně vyjmenovány. Tyto 
dráhy nemají jen lokální význam (vyjma dráhy 
speciální, která představuje klíčový prostředek 
zajištění dopravní obslužnosti hlavního 
města), zatímco význam tramvajových drah se 
vyčerpává územím dotčeného města. Paušální 
zahrnutí tramvajových drah do přílohy zákona 
by popřelo smysluplnost samotného výčtu 
významných dopravních staveb celostátního 
či regionálního významu, které jsou v příloze 
doposud uvedeny.  
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 - V bodu 2 přílohy zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, 
vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických 
komunikací, ve znění zákona č. 169/2018 Sb., doplnit k drahám speciálním 
i související technické stavby, např. vstupy do stanice metra a výstupy ze 
stanice metra. 
 
Odůvodnění: 
I související stavby by měly být prováděny ve stejném režimu, než samotné 
dráhy. 

Vysvětleno 
 
Vymezení předmětných staveb do požadované 
míry detailu nepovažuje předkladatel za 
účelné. 
 

Moravskoslezský 
kraj 

K čl. I bod 6 
§ 2 odst. 7 
„(7) Směřuje-li odvolání proti obsahu závazného stanoviska, který je 
závazný pro výrokovou část rozhodnutí vydaného ve správním řízení podle 
§ 1, je účastník povinen v odvolání uvést námitky, z nichž musí být patrno, 
z jakých skutkových a právních důvodů považuje účastník závazné 
stanovisko za nezákonné nebo nesprávné. Námitky podle předchozí věty 
může účastník v odvolání uvést jen ve lhůtě pro podání odvolání; ustanovení 
§ 37 odst. 3 správního řádu se nepoužije. Zmeškání lhůty podle předchozí 
věty nelze prominout. Správní orgán nadřízený správnímu orgánu 
příslušnému k vydání závazného stanoviska přezkoumává v rámci 
odvolacího řízení soulad napadeného závazného stanoviska s právními 
předpisy a jeho správnost jen v rozsahu námitek uvedených v odvolání.“ 
 
Navrhujeme odstavec buď zcela vypustit, nebo upravit ve smyslu níže 
uvedeného odůvodnění. 
 
Odůvodnění: 
Z uvedené právní úpravy ani z důvodové zprávy nevyplývá, zda se jedná o 
speciální právní úpravu vůči ust. § 149 odst. 5 nebo 6 správního řádu. 
V důsledku toho mohou v praxi nastat stejné problémy, které jsou nyní 
s aplikací ust. § 4 odst. 9 až 11 stavebního zákona, a které se shodou 
okolností snaží tatáž novela dle důvodové zprávy odstraňovat.  

Akceptováno  
Předmětné ustanovení bylo z návrhu 
vypuštěno. 
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Příslušné ustanovení sice stanoví, že skutkové a právní důvody nesouhlasu 
se závazným stanoviskem je potřeba uvést již v odvolání, a že zmeškání lhůty 
ve vztahu k této povinnosti nelze prominout, avšak nelze z ní vyčíst následky 
tohoto zmeškání či neuvedené relevantních důvodů a skutečností. Náležitosti 
odvolání jsou upraveny v ust. 82 odst. 2 správního řádu. Pokud podané 
odvolání trpí vadami, vyzve správní orgán odvolatele k jejich odstranění a 
poskytne mu k tomu přiměřenou lhůtu. Pokud nedojde k odstranění 
vytknutých vad – např. doplnění důvodů, rozhoduje o odvolání odvolací 
správní orgán o odvolání způsobem, který jeho obsah umožňuje, tj. posoudí 
např. pouze zákonnost napadeného rozhodnutí a nikoliv věcnou správnost. 
Mělo by být upřesněno, zda v případě nedoplnění nově stanovených 
náležitostí správní orgán vůbec nepostupuje dle ust. § 149 odst. 5 a 6, nebo 
zda takové odvolání vůbec neprojedná (pak by bylo patrně nutné upravit 
také správní řád), nebo zda absenci těchto náležitostí reflektuje pouze 
nadřízený dotčený orgán, ke kterému se závazné stanovisko postupem dle 
ust. § 149 odst. 5 a 6 správního řádu dostalo. 
 
Kromě toho upozorňujeme z praxe také na skutečnost, že posouzení, zda 
odvolání obsahuje v daném konkrétním případě skutkové a právní důvody 
namítané nezákonnosti nebo nesprávnosti závazného stanoviska, může být 
mnohdy velmi problematické. V odvoláních dávají jejich podatelé často 
průchod emocím, což v kombinaci se střípky faktického právního povědomí 
může zapříčinit takřka nemožnost dešifrovat skutečný obsah či jednotlivé 
odvolací námitky. Pokud bude kvalifikace námitek v kontextu navrhovaného 
ustanovení dalším aspektem správního rozhodnutí, který bude soudně 
přezkoumatelný, je otázkou, zda není další takovéto ustanovení v celkovém 
kontextu případných soudy zrušených rozhodnutí z důvodu nesprávné 
kvalifikace odvolacích námitek kontraproduktivní. 
 
Z poslední věty není zřejmé, zda odvolací správní orgán přezkoumává 
v rozsahu odvolacích námitek i zákonnost závazného stanoviska, nebo zda 
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zákonnost posuzuje v celkovém rozsahu. Pokud by měl nadřízený dotčený 
orgán přezkoumávat pouze v rozsahu odvolacích námitek také zákonnost, 
vyvstává problém zejména s případy, kdy závazné stanovisko bude zcela 
nebo částečně prosto odůvodnění. Nedostatek důvodů je důvod rozporu 
závazného stanoviska s právními předpisy. I kdyby však tento nedostatek 
odvolatel nenamítal, není možné správnost závazného stanoviska v rozsahu 
odvolacích věcně přezkoumat, protože to trpí nezákonností v důsledku 
nedostatku důvodů. Soudní řád správní na tyto případy obdobně reaguje 
tzv. „nepřezkoumatelností správního rozhodnutí“, tu však správní řád 
nezná. Rozhodnutí a závazné stanovisko lze tedy zrušit pro nezákonnost 
nebo změnit pro nesprávnost, avšak není možné jej v rozsahu odvolacích 
námitek rušit pro nepřezkoumatelnost.  

 K čl. I bod 7 
§ 2 odst. 8  
„(8) Záměr, k jehož uskutečnění je potřeba povolení nebo souhlas podle 
zákona o ochraně přírody a krajiny, lze provést i bez tohoto povolení nebo 
souhlasu, bylo-li u něj provedeno posouzení vlivů na životní prostředí podle 
zvláštního právního předpisu. Rozhodnutí podle stavebního zákona není 
podmíněno závazným stanoviskem podle zákona o ochraně přírody a 
krajiny, bylo-li u záměru, k němuž se rozhodnutí vztahuje, provedeno 
posouzení vlivů na životní prostředí podle zvláštního právního předpisu." 
 
Navrhujeme uvedený odstavec vypustit. 
 
Odůvodnění: 
V důvodové zprávě je k této části novely uvedeno, že eliminuje množství 
závazných stanovisek, povolení a souhlasů. Pokud byl záměr posouzen dle 
zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně 
některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní 
prostředí), ve znění pozdějších předpisů, je dle předkladatele nadbytečné 
vydávat další závazná stanoviska či úkony podle zákona č. 114/1992 Sb., o 
ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. Máme za to, že 

Akceptováno jinak 
Předmětné ustanovení bylo z návrhu 
vypuštěno, s tím, že do zákona č. 114/1992 Sb. 
byla ve spolupráci s MŽP navržena úprava 
vydání jednotného závazného stanoviska 
k zásahu do přírody a krajiny. 
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takto rezignovat na ochranu veřejných zájmů dle jednoho právního předpisu 
v důsledku naplňování ochrany jiných veřejných zájmů dle jiného právního 
předpisu ad hoc nelze, stejně jako není vhodné takto nepřímo novelizovat 
rozsah pravomoci správních orgánů dle zákona o ochraně přírody a krajiny. 
Je zcela nepochybné, že zákon o posuzování vlivů na životní prostředí 
nepokrývá stejnou materii jako zákon o ochraně přírody a krajiny. Kromě 
toho by pak musel zákonodárce stejně přistupovat ke všem závazným 
stanoviskům vydávaným na úseků ochrany životního prostředí, tedy i 
závazným stanoviskům orgánů ochrany ZPF, lesa, ovzduší atd. To je však 
z výše uvedených důvodů nemožné. Vyvolané řešení by vyvolalo také 
problém s nakládáním s námitkami v řízení týkajícím se zájmů chráněných 
zvláštními právními předpisy i s odvoláními. Máme za to, že není 
v kompetenci dotčeného orgánu, který vydává závazné stanovisko EIA, 
vyjadřovat se k námitkám nebo odvolacím námitkám týkajícím se např. 
kácení dřevin, významných krajinných prvků nebo ochrany krajinného rázu. 

 K čl. I bod 20 
§  2k 
Navrhujeme uvedené ustanovení vypustit. 
 
Odůvodnění:  
Navržená úprava „kauce“ za odvolání a napadená závazná stanoviska je 
dle našeho názoru v rozporu s čl. 11 Listiny základních práv a svobod a se 
základními zásadami správního řízení tak, jak jsou zakotveny ve správním 
řádu. Soukromé vlastnictví je jedním ze základních institutů právního státu, 
základním a nejdůležitějším věcným právem. Ve smyslu uvedeného je 
potřeba mu přiznat také náležitou míru ochrany ve správních řízeních 
veřejnoprávního charakteru. Právo podat odvolání patří mezi nejdůležitější 
procesní práva účastníků řízení. Sankcionovat osoby, jež využijí práva 
podat odvolání za účelem ochrany svého vlastnického práva, navrženou 
propadnou kaucí, je podle našeho názoru v rozporu s ústavním pořádkem 
ČR a zásadami správního řízení. Odvolatelé totiž v době podání odvolání 
nemohou předvídat, jakým způsobem správní orgán rozhodne, propadnutí 

Akceptováno jinak 
Předmětné ustanovení bylo z návrhu 
vypuštěno. 
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či nepropadnutí kauce nemohou žádným způsobem dopředu ovlivnit či 
očekávat. V důsledku toho by bez jakéhokoliv osobního přičinění byli 
někteří odvolatelé sankcionováni propadnutím kauce a jiní nikoliv, což 
odporuje také zásadě rovného přístupu k účastníkům správního řízení. 
V právním státě nelze akceptovat úpravu, v důsledku které bude hlavním 
faktorem rozhodování účastníka, zda podat odvolání a v jakém rozsahu, 
strach, že může přijít o poměrně vysokou částku peněz.  
 
V praktické rovině nelze nezmínit také dopady na vytíženost správních 
orgánů, jež může mít rozhodování o osvobození od povinnosti složit kauci a 
o případných odvoláních a rozhodování o zastavení řízení. Přestože 
odvolání proti usnesení obecně nemá odkladný účinek, lze očekávat různá 
zdržení rozhodovacích postupů, jež může tato nová úprava přinést. 
Pozornost předkladatele by si zasloužily také případy, kdy bude finální 
meritorní rozhodnutí zrušeno, ať už vyhověním řádným či mimořádným 
opravným prostředkům. V takových případech není jasné, zda se bude kauce 
opětovně hradit pro účely nového projednání, nebo zda se např. bude vracet 
účastníkovi až po novém projednání.  
 
V odstavci 3 navrženého ustanovení je uvedeno, že se řízení o odvolání 
zastaví, nebyl-li odvolatel osvobozen od povinnosti složit kauci a nesložil-li 
ji ve lhůtě podle odstavce 1 nebo, podal-li návrh na osvobození, ve lhůtě 
podle odstavce 2. Mělo by být upraveno, jakým způsobem se odvolací řízení 
„zastaví“. Není zřejmé, zda má řízení zastavit správní orgán, a pokud ano, 
který správní orgán, a zda, jakým způsobem a s jakými účinky má být 
o zastavení řízení rozhodnuto. Pozornosti by v těchto případech nemělo 
uniknout ani nabytí právní moci prvoinstančního rozhodnutí a možnost 
podat odvolání proti zastavení řízení.  
 
Pokud nebude této zásadní připomínce vyhověno, je nutné řešit osud kauce 
ve vztahu k možnému zrušení rozhodnutí v přezkumném řízení, případně 
správním soudem ke správní žalobě. 
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 K čl. XXII bod 1 
§ 149 odst. 4 
„(4) Správní orgán příslušný k vydání závazného stanoviska vydá závazné 
stanovisko bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne doručení 
žádosti o vydání závazného stanoviska tomuto správnímu orgánu. Ve zvlášť 
složitých případech, zejména je-li nezbytné provedení místního šetření, se 
tato lhůta prodlužuje o 30 dní. Pokud závazné stanovisko není dotčeným 
orgánem vydáno ve lhůtě, má se za to, že bylo vydáno souhlasné závazné 
stanovisko.“. 
 
Navrhujeme vypustit poslední větu uvedeného odstavce. 
 
Odůvodnění: 
Institut tzv. souhlasů „mlčky“ byl v minulosti využit i ve stavebním zákoně, 
přičemž s ohledem na nepraktičnost a procesní komplikace, jež tato úprava 
vyvolávala, byl tento institut novelou provedenou zákonem č. 350/2012 
vypuštěn. Máme za to, že nejistota účastníků a stavebního úřadu vedoucího 
řízení nastane i v případě konkludentních závazných stanovisek. Není jasné, 
jak bude stavební úřad nakládat s námitkami účastníků řízení, které by se 
týkaly agendy dotčeného orgánu, který se záměrem mlčky souhlasil, jakým 
způsobem se pak bude k takovýmto námitkám případně vyjadřovat dotčený 
orgán, zda např. nakonec vydá nové písemné závazné stanovisko, anebo se 
k námitkám pouze písemně vyjádří bez ohledu na to, že původní závazné 
stanovisko bylo konkludentní, tedy bez odůvodnění. Samostatným 
problémem pak je přezkum těchto závazných stanovisek, který bude muset 
patrně spočívat ve zcela novém posouzení věci druhoinstančním dotčeným 
orgánem. Upozorňujeme na soudní judikaturu na úseku správního 
soudnictví, která fiktivní správní akt označuje za nepřezkoumatelný pro 
nedostatek odůvodnění a ruší rozhodnutí ve věci. S ohledem na uvedené se 
domníváme, že zdánlivé urychlení přípravy žádosti povede k procesním 
komplikacím a tedy i prodlužování řízení v dalších etapách. Pokud by byla 
navrhovaná úprava přijata, mělo by být vyjasněno, jakým způsobem bude 

Akceptováno 
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aplikovaná u koordinovaných závazných stanovisek a příp. závazných 
stanovisek vydávaných postupem dle ust. § 149 odst. 5 správního řádu 
v dosavadním znění. 

 K čl. XXIV bod 4 
§ 2 odst. 1 písm. n) 
„n) závazným republikovým nástrojem územního plánování“. 
 
Navrhujeme vypustit slovo „závazným“. 
 
Odůvodnění: 
Není zřejmé, proč v daném případě předkladatel užívá pojmu „závazný“ 
v označení nástroje územního plánování, když závaznost obou dokumentů je 
konkrétně upravena v ust. § 31 odst. 4 a § 35a odst. 4 stavebního zákona ve 
znění po navrhované novele. Využití tohoto přívlastku v označení nástroje 
je matoucí a nekoncepční, neboť v jiných částech u také závazných územně 
plánovacích dokumentací tento přívlastek použitý není. 

Akceptováno jinak. 
 
V souladu s připomínkou MMR vypuštěno 
písmeno n) z návrhu zcela. 

 K čl. XXIV bod 8 
§ 4 odst. 9 
„(9) Ustanovení § 149 odst. 2 až 5 a 7 správního řádu se na závazné 
stanovisko, které není podkladem pro rozhodnutí, ale je podkladem pro jiný 
úkon stavebního úřadu podle tohoto zákona, použije obdobně; lhůty pro 
zahájení přezkumného řízení a vydání rozhodnutí v přezkumném řízení 
počínají běžet od právních účinků jiného úkonu podle tohoto zákona.“. 
 
Navrhujeme toto ustanovení upravit. 
 
Odůvodnění:  
Text tohoto ustanovení novely neodpovídá platnému znění zákona 
s vyznačením navrhovaných změn. 

Akceptováno jinak.  
 
Znění § 4 odst. 9 stavebního zákona bylo 
upraveno ve vazbě na vypořádání připomínek 
k § 149 správního řádu a ve vazbě na diskuzi 
na LRV. 
 

 K čl. XXIV bod 22 
§ 32 odst. 1 písm. g) 

Vysvětleno. 
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„g) stanoví plochy a koridory zejména dopravní a technické infrastruktury, 
které budou předmětem řešení územního rozvojového plánu nebo jeho 
aktualizace.“. 
 
Navrhujeme toto ustanovení upravit. 
 
Odůvodnění:  
Není zřejmé, jaký je vztah této obsahové náležitosti PÚR k náležitosti dle 
ust. § 32 odst. 1 písm. d) a e). Musí se jednat o plochy a koridory vymezené 
dle odstavce 1 písm. d), přičemž pokyn pro podrobnější zpracování 
v územním rozvojovém plánu je pouze dalším atributem těchto ploch? 
Pokud ano, považujeme za vhodnější tuto obsahovou náležitost zařadit do 
ust. § 32 odst. 1 písm. e) a jednoznačně tak formulovat, že se bude jednat 
o plochy a koridory dle písmene d). Pokud předkladatel míní připustit, aby 
PÚR stanovila plochy a koridory, které budou předmětem řešení územního 
rozvojového plánu, aniž by se jednalo o plochy a koridory vymezené dle 
písmene d), bylo by vhodné namísto slova „stanoví“ použít slovo 
„vymezuje“. 

Ustanovení bylo upraveno v souladu s 
připomínkou MMR. Ustanovení je dle názoru 
předkladatele dostatečně výstižné. PÚR 
stanoví (nevymezí), které plochy a koridory 
mají být předmětem řešení ÚRP nebo jeho 
aktualizace. Současně však platí, že PÚR 
konkretizuje úkoly územního plánování v 
republikových, přeshraničních a 
mezinárodních souvislostech (§ 31 odst. 1) a 
schematicky vymezuje plochy a koridory 
zejména dopravní a technické infrastruktury 
mezinárodního nebo republikového významu 
nebo které svým významem přesahují území 
jednoho kraje [§ 32 odst. 1 písm. d)]. 

 K čl. XXIV bod 24 
§ 35a odst. 3 
„(3)  Územní rozvojový plán se pořizuje pro celé území republiky a 
vydává jej vláda formou nařízení, které se projednává a vydává podle tohoto 
zákona.“ 
 
Navrhujeme toto ustanovení upravit. 
 
Odůvodnění: 
Se stanovením formy nařízení vlády pro územní rozvojový plán nemůžeme 
souhlasit. S ohledem na jeho zákonný obsah, podrobnost odpovídající 
podrobnosti zásad územního rozvoje i proces vedoucí k jeho vydání je 
evidentní, že se má co do formy jednat o opatření obecné povahy. V tomto 
směru poukazujeme na příslušné pasáže plenárního usnesení Ústavního 

Akceptováno 
 
Územní rozvojový plán bude vydáván formou 
opatření obecné povahy dle správního řádu a 
bude se jednat o územně plánovací 
dokumentaci. 
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soudu 5/10 ze dne 2. 11. 2010, ve kterém se Ústavní soud zabýval povahou 
PÚR a konstatoval: …K argumentu stěžovatelů, že z hlediska požadavku na 
konkrétnost předmětu regulace není rozdíl mezi politikou územního rozvoje 
a územně plánovací dokumentací jiný než v míře podrobnosti, která je daná 
rozsahem území, jež politika či územně plánovací dokumentace řeší, Ústavní 
soud podotýká, že právě intenzita podrobnosti je klíčová pro posouzení 
naplnění podmínky konkrétnosti v. obecnost předmětu regulace. Míra 
podrobnosti regulace u politiky územního rozvoje je - ve srovnání např. se 
zásadami územního rozvoje - tak nízká, že již je namístě hovořit o obecnosti 
předmětu regulace… Tyto závěry je potřeba podtrhnout tím spíš, že 
primárním účelem územního rozvojového plánu má být vytvoření závazného 
územně plánovacího podkladu pro umísťování záměrů v území. Kromě toho, 
že v daném případě nese nově navržený nástroj materiální znaky opatření 
obecné povahy, je třeba zmínit i to, že ani samotné využití institutu 
prováděcího předpisu, tedy nařízení vlády, není v daném případě vhodné. 
Prováděcí předpisy slouží k provedení příslušných ustanovení zákona ve 
smyslu jeho rámce i obsahu, neměly by jej doplňovat ani stát obsahově vedle 
něj. V daném případě mají být obsahem územního rozvojového plánu 
koridory a plochy pro nové záměry a podmínky pro jejich umístění. 
Obsahově se tedy jedná o samostatný a nezávislý dokument, čemuž 
odpovídá i proces jeho vydávání, zcela odlišný od legislativního procesu, 
jak jej upravují Legislativní pravidla vlády. V metodické pomůcce pro 
přípravu návrhů právních předpisů 
(https://www.vlada.cz/assets/ppov/lrv/dokumenty/Metodicka_pomucka.pdf) 
je uvedeno, že zákony nemohou „zmocňovat“ správní orgány k vydávání 
opatření obecné povahy v těch případech, kdy je vzhledem k předmětu 
úpravy třeba vydat prováděcí právní předpis. Domníváme se, že toto 
pravidlo je třeba aplikovat i opačně, tzn., že v daném případě nelze zmocnit 
vládu k vydání prováděcího právního předpisu, když se má materiálně 
jednat o opatření obecné povahy. Opatření obecné povahy je akt, který 
nestanoví obecná pravidla chování, ale nastavuje regulativy týkající se 
konkrétní věci (záměru) vůči neurčitému okruhu adresátů. Kromě toho je 
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absurdní, aby politika územního rozvoje, územní rozvojový plán a zásady 
územního rozvoje, tedy dokumentace obsahově velmi podobné, se stejnou 
procedurou pořízení a vydání, a v případě územního rozvojového plánu a 
zásad územního rozvoje totožné co se týče podrobnosti, měly každá jinou 
formu vydání. Uzavíráme, že územní rozvojový plán by měl být v zájmu 
systémovosti a kvality úpravy územně plánovací činnosti vydáván formou 
opatření obecné povahy. Jedině tak mohou být také odpovídajícím 
způsobem zajištěna práva veřejnosti, pro kterou to často bude poslední 
stupeň vymezení záměru v rámci nástrojů územního plánování před jeho 
umístěním. 

 K čl. XXIV bod 26 
§ 36 odst. 4 
„(4) Zásady územního rozvoje mohou převzít bez věcné změny záměry 
uvedené v územním rozvojovém plánu, přitom jiný způsob grafického 
vyjádření se nepovažuje za věcnou změnu. Záměry podle věty první jsou v 
průběhu projednávání zásad územního rozvoje nebo jejich aktualizace 
součástí odůvodnění; jsou součástí úplného znění.“ 
 
Navrhujeme toto ustanovení upravit. 
 
Odůvodnění: 
Toto ustanovení je zmatečné. Jestliže je územní rozvojový plán závazný pro 
pořizování nižší územně plánovací dokumentace, není zřejmé, proč 
předkladatel umožňuje v případě zásad územního rozvoje rozhodnout, zda 
záměry převezmou či nikoliv („mohou“). Pokud je nějaký záměr součástí 
odůvodnění, neznamená to, že jej územně plánovací dokumentace převzala, 
ale pouze, že jej vnímá jako limit území a jako takový jej v odůvodnění 
zobrazí. Pokud má dokumentace záměr „převzít“, je potřeba jej zobrazit ve 
výroku. Vzhledem k tomu, že míra podrobnosti zásad územního rozvoje je 
totožná jako u rozvojového plánu, mělo by být upraveno, zda musí být záměr 
převzat bez věcné změny, anebo zda bude v tomto případě krajům v rámci 

Akceptováno jinak. 
 
Předmětné ustanovení vypuštěno. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/3LBSBJ3B9P78)



127 
 

zachování jejich práva na samosprávu umožněna úprava koridoru 
v závislosti na detailnějším prověření podmínek v území. 

 K čl. XXIV bod 57 
§ 170  odst. 2 
„(2) Práva k pozemkům a stavbám, potřebná pro uskutečnění staveb nebo 
jiných veřejně prospěšných opatření podle tohoto zákona, lze dále odejmout 
nebo omezit, stanoví-li tak vláda v územním rozvojovém plánu.“ 
 
Navrhujeme tento bod zrušit a upravit § 170 odst. 1 – blíže viz odůvodnění. 
 
Odůvodnění: 
Formulace uvedeného ustanovení je zmatečná a nesystematická. Není 
zřejmé, zda se jedná o stavby nebo veřejně prospěšné stavby. Ustanovení 
neodpovídá ani důvodové zprávě, ve které je uvedeno, že má vláda možnost 
určit stavby a opatření jako veřejně prospěšné s možností vyvlastnění. 
Vyvlastnit lze jen na základě zákona, a ne na základě nástroje územního 
plánování, resp. nařízení vlády. Oprávnění k odejmutí či omezení práva má 
být založeno přímo zákonem a územní rozvojový plán by měl pouze označit 
veřejně prospěšné stavby a opatření, tedy určit, o které pozemky a stavby se 
bude fakticky jednat. Oprávnění stanovit účel vyvlastnění nelze přesunout 
na vládu a její nařízení. Z uvedených důvodů navrhujeme zrušení uvedeného 
bodu a úpravu § 170 odst. 1: „Práva k pozemkům a stavbám, potřebná pro 
uskutečnění staveb nebo jiných veřejně prospěšných opatření podle tohoto 
zákona, lze odejmout nebo omezit, jsou-li vymezeny ve vydané územně 
plánovací dokumentaci nebo územním rozvojovém plánu, a jde-li o: …“. 

Akceptováno jinak. 
 
§ 170 SZ není předmětem návrhu zákona. 

 K čl. XXIV bod 58 
§ 180 odst. 2 
„(2) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že zpracovává územně 
plánovací dokumentaci v rozporu s § 159 odst. 1.“ 
 
Navrhujeme toto ustanovení upravit. 
 

Akceptováno jinak. 
 
Znění předmětného ustanovení 
přeformulováno podle výsledků projednání na 
LRV. 
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Odůvodnění: 
Vzhledem k tomu, že pro vydání prováděcího právního předpisu stanovícího 
jednotný standard ÚPD je stanovena tříletá lhůta, měla by být do té doby 
vyloučena aplikace ustanovení přechodnými ustanoveními. 

 K čl. XXV 
bod 1 
„1. Zahájená přezkumná řízení vedená podle dosavadních zákonů, jejichž 
předmětem jsou závazná stanoviska dotčených orgánů, se dokončí podle 
zákona č. 500/2004 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto 
zákona.“ 
 
Navrhujeme toto ustanovení vypustit. 
 
Odůvodnění: 
V přechodných ustanoveních se zpravidla stanoví, že na právní vztahy 
vzniklé přede dnem nabytí účinnosti nového právního předpisu se vztahují 
dosavadní právní předpisy. Aplikace účinné právní úpravy vyplývá přímo 
z ústavního pořádku České republiky. V případech, kdy uběhne v den 
účinnosti novely více než 30 dnů od podání žádosti o vydání závazného 
stanoviska, se patrně uplatní domněnka, že ke dni nabytí účinnosti novely 
bude vydáno konkludentní souhlasné závazné stanovisko. Vůli dotčeného 
orgánu souhlasit se záměrem však nelze předvídat, neboť dotčený orgán v tu 
chvíli postupoval podle dosavadní právní úpravy s vědomím, že musí být 
vydáno písemné závazné stanovisko.  
 
Vzhledem k tomu, že předkladatel navrhuje stanovit v přechodných 
ustanoveních také aplikaci účinné právní úpravy, a nejen té dosavadní, měl 
by v přechodných ustanoveních upravit také vztah k novele stavebního 
zákona, zejména co se týče změn týkajících se pořizování a obsahu územně 
plánovací dokumentace. 
 

Akceptováno 
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Bez povšimnutí by v přechodných ustanoveních neměla zůstat ani nová 
skutková podstata přestupku. V takovém případě by v souladu se zásadou 
zákazu retroaktivity mělo být stanoveno, že se odpovědnost za přestupky 
posuzuje podle dosavadní právní úpravy, pokud k jednání zakládajícímu 
odpovědnost došlo přede dnem nabytí účinnosti novely. 

 K čl. XXV 
bod 2 
„2. Ministerstvo prověří záměry dopravní a technické infrastruktury 
vymezené v zásadách územního rozvoje, které jsou zároveň obsažené 
v politice územního rozvoje a současně se jedná o veřejně prospěšné stavby 
nebo veřejně prospěšná opatření z hlediska aktuálnosti a 
nepřezkoumatelnosti (§ 174 odst. 2 správního řádu a § 101b soudního řádu 
správního). Záměry vyhovující uvedeným hlediskům převezme ze zásad 
územního rozvoje bez věcné změny do územního rozvojového plánu, 
přitom jiný způsob grafického vyjádření se nepovažuje za věcnou změnu.“ 
 
Navrhujeme toto ustanovení upravit. 
 
Odůvodnění: 
Nepřezkoumatelnost není zákonný pojem a ani citovaná ustanovení jej 
nezmiňují. Použití tohoto pojmu je proto nevhodné. V případě záměrů 
obsažených v zásadách územního rozvoje je potřeba vycházet ze 
zásady presumpce správnosti správních aktů. V opačném případě by 
nepřevzetím záměru do územního rozvojového plánu vznikla domněnka, že 
zásady územního rozvoje jsou v důsledku nedostatečného odůvodnění 
v rozporu s právními předpisy. 

Akceptováno jinak 
 
Textace přechodného ustanovení byla 
upravena podle požadavku Legislativní rady 
vlády tak, aby neevokovala možnou 
nezákonnost záměrů, které jsou dnes obsahem 
ZÚR. 

 K čl. XXV 
bod 3 
„3. První územní rozvojový plán pořídí ministerstvo zkreslením záměrů 
vyhovujícím hlediskům uvedeným v bodě 2 a předloží vládě k vydání. 
Záměry přebírané do územně rozvojového plánu podle bodu 2 nepodléhají 
projednání, posuzování vlivů na udržitelný rozvoj území (§ 35a až 35d), ani 

Akceptováno 
 
V souladu s připomínkami MMR upraveno na 
slovo „převezme“. 
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nejsou přezkoumatelné podle správního řádu nebo soudního řádu 
správního.“ 
 
Navrhujeme toto ustanovení upravit. 
 
Odůvodnění: 
„Zkreslení“ není zákonný pojem a je otázkou, co si lze pod ním představit. 
Vhodnější se jeví využití spojení „první územní rozvojový plán bude 
obsahovat…“ V přechodných ustanoveních lze upravit vztah dosavadní a 
nové právní úpravy, nikoliv stanovit pro některé případy, jež nastanou až po 
účinnosti novely, výjimky z aplikace nové právní úpravy. 

Kraj Vysočina Připomínka k části dvacáté, čl. XXII., bod 1 a bod 2 
V navrhovaném odst. 4 ust. § 149 správního řádu navrhujeme za poslední 
větu doplnit věty:  
"Lhůta se staví po dobu vypracování odborného posouzení či vyjádření 
podle zvláštního zákona. Lhůta se přiměřeně prodlužuje, není-li s ohledem 
na nevhodné roční období možné provést místní šetření. O tom je příslušný 
správní orgán povinen informovat žadatele nebo orgán, který je příslušný k 
vedení navazujícího řízení." 
V navrhovaném odst. 6 ust. § 149 správního řádu navrhujeme 
za předposlední větu doplnit věty: 
"Lhůta se staví po dobu vypracování odborného posouzení či vyjádření 
podle zvláštního zákona. Lhůta se přiměřeně prodlužuje, není-li s ohledem 
na nevhodné roční období možné provést místní šetření. O tom je příslušný 
správní orgán povinen informovat žadatele nebo orgán, který je příslušný k 
vedení navazujícího řízení." 
Odůvodnění: I přes značnou a někdy jen stěží pochopitelnou hypertrofii 
závazných stanovisek v tzv. „složkových zákonech“ zůstává řada 
závazných stanovisek důležitými právními akty pro ochranu veřejných 
zájmů na jednotlivých úsecích státní správy. Závazná stanoviska jsou sice 
procesně „neúplným“ právním aktem, z hlediska hmotněprávního se ale 
často opírají o složité zjišťování skutkového stavu, správní úvahy ve 

Akceptováno částečně 
 
K bodu 2 
Akceptováno částečně 
 
V obou případech bylo vloženo ustanovení o 
prodloužení lhůty, pokud je zapotřebí nařídit 
ohledání na místě nebo jde-li o zvlášť složitý 
případ. 
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skutkové oblasti i o správní uvážení. K vydání zákonného (nikoli jen ryze 
formálního) závazného stanoviska jsou často třeba (aktuální) odborné 
poznatky nebo terénní šetření na místě samém. Pro tato závazná stanoviska 
může být třicetidenní resp. šedesátidenní propadná lhůta k jejich vydání 
nedostatečná. Především se jedná o případy, v nichž zákon obligatorně či 
fakultativně požaduje při vydávání závazného stanoviska součinnost 
správního orgánu s odborným orgánem (srov. např. ust. § 32 odst. 2 
písmeno f) zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ust. § 12 odst. 2 
zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ust. § 78 odst. 5 zákona č. 
114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.) Specifický je tento problém na 
úseku ochrany přírody a krajiny, kdy je možné některé zákonem předvídané 
aspekty posuzovat jen ve vhodném ročním období (zejména jaro – léto): 
např. stav dřevin, stav významných krajinných prvků, ochranných pásem 
zvláště chráněných území, požadavků bližších ochranných podmínek 
zvláště chráněných území atd. Přitom je většinou správní orgán ve vhodném 
ročním období schopen situaci posoudit sám.   
 Ve většině případů by bylo možné využít těchto efektivních a procesně 
hospodárných nástrojů namísto nadužívání znaleckých posudků proto, aby 
se správní lhůta zastavila (ust. § 71 odst. 1 písmeno b) správního řádu) nebo 
specificky na úseku ochrany přírody a krajiny obligatorní vyžadování 
biologického posouzení jako součást žádosti (ust. § 67 zákona o ochraně 
přírody), když odborné vyhodnocení může učinit (mnohem levněji a 
relativně rychleji) samotný správní orgán.  
Z vlastní praxe Krajského úřadu Kraje Vysočina i z jeho praxe jako 
metodického orgánu vůči obecním úřadům lze konstatovat, že většina 
závazných stanovisek je vydávána (resp. ve II. stupni posuzována) už dnes 
ve lhůtách, které stanoví návrh novely ust. § 149 správního řádu a jen malé 
procento z nich je z výše uvedených objektivních příčin vydáváno ve 
lhůtách delších. 

 Připomínka k části dvacáté, čl. XXII., bod 1 (z hlediska ochrany památkové 
péče) 

Akceptováno částečně 
 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/3LBSBJ3B9P78)



132 
 

Stanovení lhůty pro vydání závazného stanoviska, tak jak je navrhováno, by 
přineslo další aplikační problémy k již tak komplikovaným rozhodnutím 
podmíněným závazným stanoviskem, např.:  
- Není zřejmé, jakým způsobem by se lhůta počítala, například v případě 

neúplných žádostí, kdy dotčený orgán vyzývá žadatele k  jejímu 
doplnění, popř. s odkazem na § 154 (cit.: „přiměřeně použije i další 
ustanovení tohoto zákona, pokud jsou přitom potřebná“) vydání 
závazného stanoviska přeruší, popř. zastaví. 

- Také není zřejmé, kdo a jakým způsobem bude zjišťovat, zda již 
uplynula lhůta a došlo k fikci vydání souhlasného závazného stanoviska, 
nebo bude postačovat, že žadatel správnímu orgánu, který vydává 
rozhodnutí podmíněné závazným stanoviskem, sdělí, že mu závazné 
stanovisko nebylo vydáno.   

- Prodloužení lhůty o 30 dní v případě zvlášť složitých případů bude 
značně subjektivní, zejména pokud se nebude jednat o případy, kdy je 
nezbytné provést místní šetření. Žadatel by mohl u správního orgánu 
tvrdit, že lhůta 30 dnů již uplynula a nastala fikce souhlasného 
stanoviska, přičemž dotčený správní orgán příslušný pro vydání 
závazného stanoviska se bude řídit lhůtou prodlouženou o 30 dní. 

- Fikce souhlasného stanoviska není v souladu s ochranou veřejného 
zájmu (v případě památkové péče v souladu se zájmem na ochraně 
kulturního dědictví). V řadě případů je závazné stanovisko zásadní pro 
další navazující správní řízení. U fiktivního souhlasného závazného 
stanoviska pak lze navíc automaticky předpokládat jeho 
nepřezkoumatelnost a tedy nezákonnost. Na druhou stranu pokud 
„selžou“ stanovené lhůty pro jeho vydání i opatření proti nečinnosti, lze 
si představit vydání rozhodnutí správního orgánu bez závazného 
stanoviska.  

Návrh možného řešení:  
Pokud je vůlí zákonodárce závazně ukotvit dodržování lhůt pro vydání 
závazného stanoviska (viz důvodová zpráva), navrhujeme na místo 
navrženého nového znění § 149 odst. 4 správního řádu upravit § 154 

Viz výše. Lhůta pro vydání závazného 
stanoviska je pořádkovou lhůtou. Fikce 
závazného stanoviska je zavedena ve 
stavebním zákoně. 
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správního řádu, kdy výslovně uvedená ustanovení části druhé navrhujeme 
rozšířit o § 71, § 80, a s tím související § 45, § 64, § 65 a § 66. 

 Připomínka k části dvacáté druhé, čl. XXIV., bod 53 
Požadujeme změnit znění ustanovení § 161a odst. 7 na toto znění:  „Krajský 
úřad vkládá prostorová data do národního geoportálu územního plánování 
za svůj správní obvod v elektronické verzi ve strojově čitelném formátu. 
V případě, že krajský úřad disponuje informačním systémem na úseku 
územního plánování, Národní geoportál využije jeho služby formou 
systémové integrace.“ 

Neakceptováno  
 
Vzhledem k tomu, že vybudování národního 
geoportálu územního plánování se 
předpokládá  formou systémové integrace s 
informačními systémy krajů, je žádoucí, aby 
data do systému vkládaly KÚ, které jimi 
disponují. 

Pardubický kraj 1. Ohledně nového ustanovení § 2k odst. 1 zákona č. 416/2009 Sb. 
považujeme za nepřiměřeně vysokou výši kauce za závazná stanoviska. 
Navrhujeme snížení alespoň na 5 000 Kč za každé závazné stanovisko.  
Je však na zvážení, zda zavedení kaucí není v rozporu s ústavním 
pořádkem. Navrhovaná kauce by v mnoha případech mohla znamenat 
zpoplatnění přístupu k soudní ochraně v rámci správního soudnictví, 
kdy by části osob mohla být odňata možnost bránit se proti rozhodnutí o 
umístění či povolení stavby dopravní infrastruktury správní žalobou, a 
to jen z důvodu nedostatku financí. Tomuto protiústavnímu důsledku 
nelze důsledně předejít tím, že součástí navrhované právní úpravy je 
i úprava osvobození od povinnosti složit kauci, které bude přiznáno 
účastníku, který prokáže, že to odůvodňují jeho osobní nebo majetkové 
poměry.  

Akceptováno jinak 
Předmětné ustanovení bylo z návrhu 
vypuštěno. 
 
 

 2. S ustanovením § 161a odst. 7 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon) nesouhlasíme a 
navrhujeme jeho znění upravit tak, aby za svůj správní obvod povinně 
vkládaly prostorová data do národního geoportálu územního plánování 
nejen krajské úřady, ale taktéž pořizující obecní úřady a úřady územního 
plánování. Je nezbytné stanovit úřadům územního plánování a 
pořizujícím obecním úřadům povinnost vkládat předmětná data do 
národního geoportálu, aby byla zajištěna jejich součinnost a aby 
krajským úřadům neodůvodněně nenarůstal objem povinností.  

Neakceptováno 
 
Vzhledem k tomu, že vybudování národního 
geoportálu územního plánování se 
předpokládá  formou systémové integrace s 
informačními systémy krajů, je žádoucí, aby 
data do systému vkládaly KÚ, které jimi 
disponují. 
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Královéhradecký 
kraj 

Část první. 
 

K bodu č. 6 – nesouhlasíme s úpravou textu zákona. Nevidíme důvod 
k omezení rozsahu přezkumu obsahu závazného stanoviska pouze 
v rozsahu námitky a zcela vyloučit posouzení souladu obsahu ZS jako 
takového s platnými předpisy.  Vydávat rozhodnutí na základě nezákonných 
ZS resp. jejich částí (proti kterým nebyla vznesena námitka) považujeme za 
kontraproduktivní. 

Akceptováno 
Předmětné ustanovení bylo z návrhu 
vypuštěno. 
 

 K bodu. č. 7 – nesouhlasíme s navrženou úpravou. Otázky řešené v režimu 
EIA a územním řízení jsou rozdílné, to platí i pro předkládané dokumentace. 
Ochranu veřejných zájmů spadající do působnosti speciálních orgánů 
veřejné správy je třeba v územním řízení zajistit. Jinak věc bude muset 
s ohledem na judikaturu NS soudu stejně posoudit stavební úřad. 

Akceptováno jinak 
Předmětné ustanovení bylo z návrhu 
vypuštěno, s tím, že do zákona č. 114/1992 Sb. 
byla ve spolupráci s MŽP navržena úprava 
vydání jednotného závazného stanoviska 
k zásahu do přírody a krajiny. 
 

 K bodu 9. Nevidíme důvod, proč by měl být z procesu kolaudace vyřazen 
vlastník pozemku. Těžko si lze přestavit stavbu, která byla realizována na 
100% podle ověřené dokumentace. Pokud budou v rámci kolaudace vzaty 
na vědomí drobné odchylky – ty jsou vždy, týká se to vlastníka pozemku. 
Navíc přípoloží  se v ochranném pásmu jedné stavby objeví ochranné pásmo 
druhé stavby, které pozemek opět zatíží. 

Vysvětleno. 
 
Viz výše vypořádání k NSS. S argumentem k 
drobným odchylkám (ve smyslu § 118 odst. 7) 
se nemůže předkladatel ztotožnit, jelikož 
pokud by se jednalo pouze o nepodstatné 
odchylky, pak by tyto mohly být schváleny v 
rámci vydání kolaudačního souhlasu, kterého 
se vlastník pozemků beztak neúčastní. Mimo 
uvedené nepodstratné odchylky lze projednat 
při kolaudaci pouze tehdy, pokud nejsou 
dotčena práva třetích osob. Na základě 
doporučení v rámci projednání v LRV je 
úprava účastenství v kolaudačním řízení 
řešena ve stavebním zákoně. 
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 K bodu č. 19 Nesouhlasíme s navrženým zněním, považujeme ho pro praxi                  
za nesrozumitelné, vyvolávající pochybnosti při jeho aplikaci. 
Přeformulovat. 

Vysvětleno.  
 
Právní úprava předpokládá, že stavebník 
přípolože bude muset vždy před začátkem 
přípolože uzavřít dohodu o přípoloži mezi 
stavebníkem stavby, ke které se přípolož 
přikládá, a stavebníkem přípolože. 

 K bodu č. 20. – nesouhlasíme s návrhem textu § 2k. V prvé řadě se jedná o 
princip, který vůbec nesměřuje k urychlení procesu povolení staveb, ba 
naopak. Jedná se o příklad vkládání jakéhosi dalšího podmiňujícího řízení 
do hlavního řízení, kdy vyřešení této otázky ovlivňuje zásadním způsobem 
odvolací řízení. Navíc zavádí do právního systému novou zásadu 
„Spravedlnost pouze pro bohaté“.     
Je evidentní, že každý požádá o prominutí kauce, věc bude muset být řešena 
v „mezitímní“ řízení, což bude celou záležitost jen časově komplikovat. 
Navíc není na místě, aby o věci prominutí kauce rozhodoval ten orgán, proti 
jehož rozhodnutí i závazným stanoviskům směřuje odvolání popř. napadení 
záv. stanovisek. Tento orgán nebude nezaujatý – stane se jakýmsi soudcem 
ve vlastní věci. Vytváří se tak prostor pro judikaturu správních soudů. 
Obdobně počátek běhu lhůty odvolacího orgánu spojeného s dějem u jiného 
úřadu, který není v jeho působnosti, považujeme za nepřijatelný. 

Akceptováno 
Předmětné ustanovení bylo z návrhu 
vypuštěno. 
 

 Část dvacátá. 
  
Bod č. 1 – nesouhlasíme s úpravou lhůt ve správním řádu. Požadujeme 
ponechat stávající znění zákona. Nesouhlasíme s textem zákona, podle 
kterého by se nevydání záv. stanoviska ve lhůtě považovalo, že bylo vydáno 
souhlasné závazné stanovisko. Je to absurdní, neboť by neexistující obsah 
ZS mohl být předmětem odvolání a přezkoumání toliko „slovního spojení – 
souhlasné závazné stanovisko“. To by pak mohlo být předmětem přezkumu 
v rámci správního soudnictví.  

Neakceptováno 

 Část dvacátá druhá. 
  

Neakceptováno 
 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/3LBSBJ3B9P78)



136 
 

Bod č. 24 nesouhlasíme s navrženým textem, aby politika územního rozvoje 
ČR byla prohlášena za územní plán. Je to grafické schéma v měřítku 
1:1.000.000 na principu „tady někde“ na území ČR, a na základě toho nelze 
omezovat vlastnická a jiná věcná práva. Takové postupy už směřují do 
zpochybnění ochrany vlastnických práv garantovaných ústavními zákony. 

Novela stavebního zákona neprohlašuje 
politiku územního rozvoje za územní plán, ale 
zavádí nový nástroj územního plánování na 
úrovni státu, kterým je územní rozvojový plán. 
PÚR zůstane i nadále dalším nástrojem 
územního plánování na úrovni státu, který 
bude obsahovat zákonem stanovené 
náležitosti, včetně schematicky vymezených 
koridorů dopravní a technické infrastruktury 
(pouze upozorňujeme, že se jedná o vymezení 
schematické, měřítko 1: 1000000 zákona ani 
prováděcí předpisy neuvádí). 

Plzeňský kraj 1. K novému ustanovení § 2k zákona č. 416/2009 Sb.: V tomto ustanovení 
je možnost podat odvolání proti správnímu rozhodnutí podmíněna 
složením kauce. Jsme toho názoru, že se jedná o nepřípustné omezování 
práva na podání odvolání proti rozhodnutí, které vzešlo z řízení, jehož je 
odvolatel účastníkem. Toto ustanovení je v rozporu s ustanovením § 81 
a násl. správního řádu a dále je v rozporu se zásadami správního řízení 
(např. § 4 odst. 4 správního řádu). Dále se domníváme, že toto 
ustanovení není ani v souladu s ústavním pořádkem, kdy dochází 
k omezování přístupu k právu na odvolací přezkum rozhodnutí – právo 
projednat věc v odvolacím řízení by tak připadlo pouze těm osobám, 
které jsou dostatečně majetné a mohou si dovolit složení kauce v řádu 
desetitisíců korun. 

Akceptováno 
Předmětné ustanovení bylo z návrhu 
vypuštěno. 
 
 

 2. K přechodným ustanovením novely zákona č. 416/2009 Sb., bod 2: Aby 
bylo nejlépe dosaženo sledovaného účelu, je vhodné do poslední věty 
odstavce přidat slovo „konečného“ tak, aby věta za středníkem zněla „v 
takovém případě územní rozhodnutí pozbývá platnosti marným 
uplynutím lhůty pro podání žaloby proti společnému povolení nebo 
právní mocí konečného rozhodnutí soudu, kterým byla žaloba 
zamítnuta.“ Je totiž nutné brát v potaz skutečnost, že rozhodnutí 
krajského soudu, kterým se žaloba zamítne, není konečným 

Akceptováno jinak 
Přechodné ustanovení bude upraveno  
následovně: 
„2. V případě, že stavba dopravní 
infrastruktury byla umístěna územním 
rozhodnutím, které nabylo právní moci přede 
dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, lze vést 
společné řízení a vydat společné povolení, 
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rozhodnutím ve věci, i když je pravomocné. Kasační stížnost je 
mimořádným opravným prostředkem, který směřuje proti 
pravomocnému rozsudku krajského soudu a Nejvyšší správní soud může 
rozsudek krajského soudu, kterým byla zamítnuta žaloba, zrušit, ovšem 
mezitím by již pozbylo platnosti územní rozhodnutí. 

jímž se mění územní rozhodnutí a povoluje 
stavba, za předpokladu, že k žádosti o vydání 
společného povolení bude přiložena 
dokumentace podle § 2j zákona č. 416/2009 
Sb., ve znění účinném ode dne nabytí 
účinnosti tohoto zákona. Ustanovení § 2j 
zákona č. 416/2009 Sb., ve znění účinném ode 
dne nabytí účinnosti tohoto zákona, a 
ustanovení stavebního zákona o společném 
územním a stavebním řízení se použijí 
obdobně. Bylo-li společné povolení podle věty 
první zrušeno v přezkumném řízení nebo 
rozhodnutím soudu, dnem nabytí právní moci 
tohoto rozhodnutí správního orgánu nebo 
soudu se platnost územního rozhodnutí 
prodlužuje tak, že uplyne za 2 roky ode dne 
nabytí právní moci tohoto rozhodnutí 
správního orgánu nebo soudu.“. 

 3. K novému znění § 149 odst. 4 správního řádu: Zde je ukotvena fikce 
souhlasného závazného stanoviska, pokud dotčený správní orgán do 30, 
resp. do 60 dnů závazné stanovisko nevydá. Toto ustanovení je velmi 
problematické. Podle § 149 odst. 1 správního řádu je závazné stanovisko 
závazné pro rozhodnutí správního orgánu. Jakým způsobem se ale 
správní orgán má opřít o fiktivní souhlasné závazné stanovisko, když 
neví, jaké jsou důvody pro jeho vydání. Zde je třeba upozornit na 
judikaturu správních soudů, ze které vyplývá, že pro vydání zákonného 
rozhodnutí je třeba mít k dispozici zákonné podklady – jedním z těch 
podkladů má být také řádně odůvodněné a srozumitelné závazné 
stanovisko dotčeného správního orgánu. Fiktivní souhlasné stanovisko 
pak v žádném případě nemůže v soudním přezkumu obstát. K vyslovení 
nepřezkoumatelnosti fiktivního souhlasného závazného stanoviska pak 
ale samozřejmě dojde ještě dříve, než se věc dostane ke správnímu 

Akceptováno 
 
V návrhu novely správního řádu je uvedena 
pouze lhůta pro vydání závazného stanoviska 
dotčeného orgánu. Fikce závazného 
stanoviska byla z návrhu novely správního 
řádu vypuštěna. 
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soudu, pokud bude napadeno v rámci odvolacího řízení – nadřízený 
orgán správnímu orgánu, který „vydal“ takovéto fiktivní závazné 
stanovisko bude nucen napadené stanovisko zrušit s ohledem na jeho 
nepřezkoumatelnost. Ve výsledku tedy k žádnému urychlení nedojde, 
protože se věc nakonec ještě protáhne tím, že se bude rušit 
nepřezkoumatelné fiktivní souhlasné závazné stanovisko. Domníváme 
se, že při stanovování pravidel by stačil odkaz na § 71 správního řádu, 
kde jsou jasně stanovena pravidla pro to, v jakých lhůtách má být věc u 
správního orgánu vyřízena. Pokud tomu tak není, je možné využit 
obrany proti nečinnosti správního orgánu dle § 80 správního řádu. Zde 
upozorňujeme, že podobná praxe (fikce souhlasu) již byla ve stavebním 
zákoně zakotvena u vydávání souhlasů – od tohoto však bylo upuštěno, 
protože to v praxi přinášelo řadu problémů. Rovněž tak fikci rozhodnutí 
obsahoval i zákon č. 106/1999 Sb. a i zde bylo od tohoto typu rozhodnutí 
upuštěno. Fikce souhlasného závazného stanoviska tak v žádném 
případě není cestou k urychlení a zjednodušení povolování staveb. 

 4. Dále pokud se zasahuje do správního řádu a provádí se jeho novela § 
149, považujeme za nejvýše vhodné, aby došlo k odstranění chyby, která 
se v tomto paragrafu nachází. V § 149 odst. 5 stávajícího znění 
správního řádu je odkaz na § 88 odst. 1 správního řádu. Tento odkaz je 
zjevně chybný, o čemž nepochybuje ani odborná literatura – viz Správní 
řád – komentář, II. vydání, Josef Vedral. 

Neakceptováno. 
Předkladatel připomínky neuvedl, na který 
správný paragraf má být v tomto odstavci 
odkazováno. Znění odstavce 5 (nově odstavce 
6) je dohodnuto s Ministerstvem vnitra, které 
je garantem správního řádu. 

 5. K novému znění § 5 odst. 1 zákona o vyvlastnění: Do tohoto ustanovení 
je přidána věta, která stanoví fikci doručení do ciziny. Toto doručování 
se týká návrhu smlouvy, který zasílá vyvlastnitel vyvlastňovanému. 
Jsme toho názoru, že toto ustanovení pouze ustálí praxi vyvlastnitelů, 
kteří se nesnaží řádně zkontaktovat vyvlastňovaného, ačkoliv znají 
adresu jeho pobytu. U tohoto vycházíme z vlastní praxe, kdy je 
vyvlastňovacímu úřadu dokládáno, že se vyvlastniteli nepodařilo 
s druhou stranou navázat kontakt, přičemž z těchto dokladů je zřejmé, 
že se vyvlastnitel nikdy nesnažil navázat osobní kontakt s danou osobou, 
pouze se spoléhal na písemný styk. Úředníkovi vyvlastňovacího úřadu 

Vysvětleno 
 
Viz vypořádání u MV. 
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se pak podařilo navázat kontakt s advokátem vyvlastňovaného během 
jednoho odpoledne. Jsme toho názoru, že vyvlastnitelé obecně vyvíjejí 
malou snahu k navázání kontaktu s vyvlastňovaným a nové ustanovení 
vyvlastňovacího zákona by je v tomto značně laxním postupu pouze 
podporovalo. Je třeba připomenout, že vlastnické právo je chráněno 
Ústavou a pokud má dojít k jeho nucenému omezení nebo odejmutí, 
musí to být především vyvlastnitel, který má oprávněnost takového 
postupu prokazovat a je především pak v zájmu vyvlastnitele, aby sám 
vyvíjel větší iniciativu při jednání s vyvlastňovaným tak, aby 
k vyvlastnění vůbec nemuselo dojít. Jsme tedy zásadně proti, aby při 
doručování do ciziny byla zakotvena fikce doručení pouze na základě 
odeslání zásilky bez dalších povinností vyvlastnitele. 

 6. K novele stavebního zákona v souvislosti se zavedením územního 
rozvojového plánu a národním geoportálem územního plánování: 
Územně rozvojový plán zcela popírá dosavadní koncepci územního 
plánování ve stavebním zákoně. Logická hierarchie jednotlivých 
dokumentací je územně rozvojovým plánem zcela narušena. Takto 
výrazné zásahy do stavebního práva by měly být řešeny v kompletní 
novelizaci či zcela novém stavebním zákoně tak, aby před tím mohla 
probíhat odborná diskuze. Národní geoportál územního plánování pak 
klade další požadavky na personálně nedostatečně obsazené krajské 
úřady. Z těchto důvodů nesouhlasíme s navrženou novelizací stavebního 
zákona. 

Neakceptováno 
 
Předkladatel si toto uvědomuje a s uvedeným 
v zásadě souhlasí. Tento úkol však vyplynul z 
programového prohlášení vlády a dohody 
jednotlivých resortů. 

 7. K bodu 7. (§ 2 odst. 8): Návrh zákona předpokládá, že pro zajištění 
zájmů chráněných zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, 
v platném znění (dále jen „ZOPK“), postačí, když u záměru 
definovaného v ust. § 1 tohoto zákona bude provedeno posouzení v 
procesu EIA zakončeném vydaným závazným stanoviskem podle ust. § 
9a zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o 
změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na 
životní prostředí). Tímto závazným stanoviskem mají být nahrazeny 
všechny právní akty doposud předpokládané ZOPK k ochraně 

Akceptováno jinak 
Předmětné ustanovení bylo z návrhu 
vypuštěno, s tím, že do zákona č. 114/1992 Sb. 
byla ve spolupráci s MŽP navržena úprava 
vydání jednotného závazného stanoviska 
k zásahu do přírody a krajiny. 
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jednotlivých jím chráněných veřejných zájmů. Toto řešení však zcela 
opomíjí skutečnost, že závazné stanovisko podle § 9a zákona o 
posuzování vlivů nemůže po věcné stránce v potřebné šíři ochránit 
případné veřejné zájmy chráněné v části druhé, třetí a páté ZOPK (viz 
např. ust. § 56 odst. 1 a zejm. odst. 2 ZOPK). K tomuto závěru lze dojít 
mimo jiné ze znění ust. § 67 odst. 2 ZOPK, které hodnocení v rámci 
procesu EIA (pokud po věcné a formální stránce naplňuje požadavky na 
podrobnost hodnocení vlivu záměru ve sm. vyhl. č. 142/2018 Sb.) 
považuje za podklad pro posouzení konkrétního záměru v jednotlivých 
řízeních dle ZOPK, nikoliv za materiál způsobilý jednotlivá řízení a v 
nich obsaženou správní úvahu zcela nahradit. Kromě toho proces EIA 
nevede orgán ochrany přírody, výsledné hodnocení by tak ve svém 
výsledku bylo provedeno věcně nepříslušným správním orgánem bez 
přímé účasti orgánu ochrany přírody. Touto novelou by došlo k 
faktickému vyloučení ochrany veřejných zájmů chráněných ZOPK při 
plánování, povolování a realizaci záměrů vymezených v ust. § 1 zákona 
č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické 
infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací, ve znění 
pozdějších předpisů. 

Středočeský kraj Změna zákona o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické 
infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací 
 
§ 2i odst. 3 věta první 
 
Navrhujeme slovo „povolení“ nahradit slovy „územní rozhodnutí ani 
územní souhlas“. 
 
Odůvodnění:  
Vedení sítí elektronických komunikací nevyžaduje podle § 103 odst. 1 písm. 
e) bod 4 stavební povolení ani ohlášení. Jinak by však vyžadovaly 
minimálně územní souhlas podle § 96 odst. 2 písm. a).  

Akceptováno 

 Přechodná ustanovení – odstavec 2 Akceptováno jinak 
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Navrhujeme odstavec 2 z přechodných ustanovení k tomuto zákonu 
vypustit.  
 
Odůvodnění:  
Společné povolení nelze vydat vzhledem k existenci pravomocného 
územního rozhodnutí, jedná se o překážku v řízení podle § 48 správního 
řádu. 

Přechodné ustanovení bude upraveno  
následovně: 
„2. V případě, že stavba dopravní 
infrastruktury byla umístěna územním 
rozhodnutím, které nabylo právní moci přede 
dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, lze vést 
společné řízení a vydat společné povolení, 
jímž se mění územní rozhodnutí a povoluje 
stavba, za předpokladu, že k žádosti o vydání 
společného povolení bude přiložena 
dokumentace podle § 2j zákona č. 416/2009 
Sb., ve znění účinném ode dne nabytí 
účinnosti tohoto zákona. Ustanovení § 2j 
zákona č. 416/2009 Sb., ve znění účinném ode 
dne nabytí účinnosti tohoto zákona, a 
ustanovení stavebního zákona o společném 
územním a stavebním řízení se použijí 
obdobně. Bylo-li společné povolení podle věty 
první zrušeno v přezkumném řízení nebo 
rozhodnutím soudu, dnem nabytí právní moci 
tohoto rozhodnutí správního orgánu nebo 
soudu se platnost územního rozhodnutí 
prodlužuje tak, že uplyne za 2 roky ode dne 
nabytí právní moci tohoto rozhodnutí 
správního orgánu nebo soudu.“. 

 Změna správního řádu 
 

§ 149 odst. 4 
 
Zásadní připomínkou Středočeského kraje je, že mezi zákony, které jsou 
v souvislosti s předloženým návrhem měněny, je uvedena též zásadní 
změna § 149 správního řádu. Novelou má být do § 149 správního řádu nově 

Akceptováno jinak 
 
V návrhu novely správního řádu je pouze 
vložena lhůta pro vydání závazného 
stanoviska dotčeného orgánu, která je lhůtou 
pořádkovou. Fikce závazného stanoviska byla 
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vložen odstavec 4 tohoto znění:  
 
„4. Správní orgán příslušný k vydání závazného stanoviska vydá závazné 
stanovisko bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne doručení 
žádosti o vydání závazného stanoviska tomuto správnímu orgánu. Ve zvlášť 
složitých případech, zejména je-li nezbytné provedení místního šetření, se 
tato lhůta prodlužuje o 30 dní. Pokud závazné stanovisko není dotčeným 
orgánem vydáno ve lhůtě, má se za to, že bylo vydáno souhlasné závazné 
stanovisko.“  
 
Domníváme se, že navrženou změnou tohoto ustanovení správního řádu 
bude zásadním způsoben ohroženo uplatňování veřejného zájmu na úseku 
státní památkové péče. Správní orgán si je v rámci řízení podle zákona č. 
20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, mimo 
jiné povinen vyžádat písemné vyjádření odborné organizace památkové 
péče, která má zákonem stanovenou lhůtu pro vydání tohoto písemného 
vyjádření na 20 dní, kterou lze ve zvlášť složitých případech prodloužit až 
na 50 dní. Připočteme-li k tomuto zákonem stanovené procesní povinnosti, 
jako seznámení účastníků s podklady řízení a časové prodlevy vzniklé při 
doručování těchto dokumentů, je dodržování stanovených lhůt ze strany 
správních orgánů náročné a hraniční.  
 
V případě navržené změny § 149 správního řádu, tedy že závazná 
stanoviska nevydaná ve vymezených lhůtách se považují za souhlasná, se 
otevírá žadatelům možnost záměrně obcházet zákonem chráněný veřejný 
zájem taktickým „zdržováním“ správního řízení v souladu s jeho 
procesními právy, jako je navrhování nových důkazů, prodlužování 
doručování apod., způsobem, aby správní orgán nevydal své závazné 
stanovisko včas. Je také nutné upozornit, že v souvislosti s výše uvedeným 
je ohroženo nejen dodržování zákona o státní památkové péči, ale také 
mezinárodní závazky jak je zavádí Úmluva o ochraně architektonického 
dědictví Evropy. 

z tohoto obecného právního předpisu 
vypuštěna. 
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Vzhledem k výše uvedenému procesu navrhujeme stanovit lhůtu pro 
vydání závazného stanoviska v délce 90 dnů.  

 Upozorňujeme dále na nutnost zajištění souladu navrhovaných změn 
s Úmluvou o ochraně archeologického dědictví Evropy (sdělení 
Ministerstva zahraničních věcí č. 99/2000 Sb.m.s.).  
Pro Českou republiku vstoupila úmluva v platnost podle článku 14 odstavce 
5 dne 23. září 2000.) 
 
Z úmluvy uvádíme toto ustanovení:  
 
Integrovaná konzervace archeologického dědictví 
 
Čl. 5 Každá Strana se zavazuje: 
 
(i) že se bude snažit sladit a spojit požadavky archeologie a územních 
rozvojových plánů zajištěním účasti archeologů na:  
a) vytváření politiky, která má zajistit vyváženou strategii ochrany, 
konzervace a zhodnocování archeologicky zajímavých lokalit, 
b) různých fázích rozvojových projektů, 
 
(ii) že zajistí, aby archeologové, městští a oblastní pracovníci územního 
plánování společně systematicky vedli konzultace, aby bylo možné: 
a) upravit územní plány, jež by pravděpodobně měly nepříznivé dopady na 
archeologické dědictví, 
b) vyhradit dostatečný čas a prostředky k provedení řádného vědeckého 
bádání na nalezišti a publikaci jeho závěrů, 
(iii) že zajistí, aby vyhodnocení dopadů na životní prostředí a z nich 
vyplývající rozhodnutí plně přihlížela k archeologickým nalezištím a jejich 
umístění,… 
 
Rovněž upozorňujeme na nutnost zajištění souladu navrhovaných změn 

Konstatování 
 
Předkladatel uvádí, že navržená úprava je 
v souladu s uvedenými mezinárodními 
úmluvami. 
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s Úmluvou o ochraně architektonického dědictví Evropy (Sdělení 
Ministerstva zahraničních věcí č. 73/2000 Sb.m.s.). 
Pro Českou republiku vstoupila úmluva v platnost podle článku 22 odstavce 
3 dne 1. srpna 2000.) 
 
Z úmluvy uvádíme toto ustanovení:  
 
Zákonné ochranné procedury 
 
Čl. 4 Každá Strana se zavazuje, že: 
1. zavede patřičné procedury dohledu a autorizace, jak to vyžaduje právní 
ochrana daných statků, 
2. předejde znetvoření, zchátrání nebo demolici chráněných statků. V tomto 
směru se každá Strana zavazuje, pokud tomu již tak neučinila, zavést 
legislativu, která: 
 
a) vyžaduje příslušnému úřadu předložit jakýkoli plán na demolici nebo 
změnu památek, které jsou již chráněné, nebo se u nich vede ochranné 
řízení, jakož i jakýkoli plán, který ovlivňuje jejich okolí, 
b) vyžaduje příslušnému úřadu předložit jakýkoli plán ovlivňující 
architektonický soubor nebo jeho část nebo místo, který obsahuje: 
- demolici budov, 
- výstavbu nových budov, a 
- závažné změny, které se dotýkají charakteru architektonického souboru 
nebo místa, 
 
Odůvodnění:  
Posouzení projektu vyžaduje možnost dostatečné lhůty jak pro odbornou 
organizaci státní památkové péče, tak pro dotčené orgány památkové péče. 
Situace s omezením lhůt pro vyjádření dotčených orgánů by vedla 
k degradaci výkonu státní památkové péče, což by bylo i v rozporu 
s mezinárodními úmluvami (viz výše), které jsou součástí právního řádu 
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České republiky. 
 § 149 odst. 4 věta poslední 

 
Poslední větu ve znění „Pokud závazné stanovisko není dotčeným orgánem 
vydáno ve lhůtě, má se za to, že bylo vydáno souhlasné závazné 
stanovisko.“ navrhujeme vypustit.  
 
Odůvodnění:  
Do zákona je vložena fikce vydání souhlasného závazného stanoviska, 
nejsou tedy známé případné podmínky a odůvodnění, proč je stanovisko 
kladné. Zodpovědnost je jenom přesunuta na stavební úřady, neb např. 
podle § 90 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování 
a stavebním řádu (stavební zákon) v územním řízení stavební úřad 
posuzuje, zda je záměr žadatele v souladu s požadavky - zvláštních 
právních předpisů a se závaznými stanovisky, popřípadě s rozhodnutími 
dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů nebo tohoto zákona, 
popřípadě s výsledkem řešení rozporů.  Nelze požadovat po stavebním 
úřadu při existenci pouhého fiktivního závazného stanoviska odborné 
posouzení podle zvláštních právních předpisů. Dají se očekávat rozsudky 
soudu rušící rozhodnutí stavebního úřadu založené na fiktivním závazném 
stanovisku! Takové zkušenosti byly např. i s fiktivními rozhodnutí podle 
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Dále není 
vůbec zřejmý postup v případě napadení fiktivního závazného stanoviska 
v rámci odvolání. Předpoklad je, že nadřízený orgán by musel takové 
stanovisko zrušit, neboť nemá co přezkoumávat!  
 
Podle § 86 odst. 2, písm. b) stavebního zákona má žadatel povinnost přiložit 
k žádosti o územní rozhodnutí závazná stanoviska dotčených orgánů, 
obdobně v § 110 odst. 2 písm. c stavebního zákona má žadatel povinnost 
přiložit k žádosti o stavební povolení závazná stanoviska dotčených 
orgánů. 
Bude tedy namísto toho dokládat, že podal žádost dotčenému orgánu a ten 

Akceptováno 
 
V návrhu novely správního řádu je pouze 
vložena lhůta pro vydání závazného 
stanoviska dotčeného orgánu, která je lhůtou 
pořádkovou. Fikce závazného stanoviska byla 
z tohoto obecného právního předpisu 
vypuštěna. 
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vydal fiktivní závazné stanovisko?  
Jihočeský kraj Část první, Čl. I, k bodu 20. - § 2k: Navrhujeme celý text § 2k vypustit. 

Odůvodnění: Navrhovaná povinnost složit kauci v případě podání odvolání 
proti rozhodnutí o umístění nebo povolení stavby dopravní infrastruktury 
není v souladu s ústavním pořádkem České republiky.  
Navrhovaná změna zákona č. 419/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, 
vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických 
komunikací není v souladu s právem na soudní ochranu ve vztahu 
k rozhodnutí veřejné správy zaručeným v Čl. 36 odst. 2 Listiny základních 
práv a svobod. Ochrana veřejných subjektivních práv ve vztahu 
k rozhodnutím správních orgánů je zaručena institutem žaloby proti 
rozhodnutí dle § 65 a násl. zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve 
znění pozdějších předpisů. Jednou z klíčových podmínek soudní ochrany a 
projednání žaloby je vyčerpání řádných opravných prostředků, jsou-li 
zákonem připuštěny.  
Navrhovaná kauce by v mnoha případech mohla znamenat zpoplatnění 
přístupu k soudní ochraně v rámci správního soudnictví, kdy by části osob 
mohla být odňata možnost bránit se proti rozhodnutí o umístění či povolení 
stavby dopravní infrastruktury správní žalobou, a to jen z důvodu 
nedostatku financí. Tomuto protiústavnímu důsledku nelze důsledně 
předejít tím, že součástí navrhované právní úpravy je i úprava osvobození 
od povinnosti složit kauci, které bude přiznáno účastníku, který prokáže, že 
to odůvodňují jeho osobní nebo majetkové poměry.  
V navrhované úpravě absentují kritéria, podle kterých bude správní orgán 
rozhodovat o návrhu odvolatele a dále není stanoveno, jakým způsobem 
bude odvolatel své osobní a majetkové poměry dokládat, aby bylo možné 
posoudit osvobození od povinnosti složit kauci. Také není dostatečným 
způsobem z předkládané změny zákona zřejmé, jak bude správní orgán 
posuzovat, zda jde o zřejmě bezúspěšné uplatňování nebo bránění práva. 
V praxi by toto rozhodování správních orgánů mohlo znamenat značné 
rozdíly v přístupu a rozhodování, které by znamenaly dotčení přístup 
k soudní ochraně některých odvolatelů. Lze tedy konstatovat, že navržená 

Akceptováno 
Předmětné ustanovení bylo z návrhu 
vypuštěno. 
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právní úprava povinnosti složit kauci obsažená v ust. § 2k zákona č. 
419/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické 
infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací je v 
přímém rozporu s Čl. 36 odst. 2 Listiny základních práv a svobod a tedy 
navrhovaná právní úprava není v souladu s ústavním pořádkem České 
republiky, protože na základě navrhované změny může dojít k omezení 
práva na soudní a jinou ochranu z důvodu osobních a majetkových poměrů 
odvolatele, kdy toto právo bude omezeno rozhodnutím správního orgánu, 
který rozhodne o přiznání povinnosti nebo osvobození od povinnosti složit 
kauci. 
Ustanovení také neřeší situaci, kdy je sice odvolání zamítnuto a napadené 
rozhodnutí potvrzeno, ale následně je rozhodnutí o odvolání a po té i 
prvostupňové rozhodnutí zrušeno ve správním soudnictví, příp. na základě 
mimořádného opravného prostředku. V takovém případě by měla být kauce 
vrácena. 

 Část dvacátá druhá (zákon č. 183/2006 Sb.): Požadujeme sjednotit pojem 
„Národní geoportál územního plánování“ 
Odůvodnění: § 1 odst. 1 SZ zavádí pojem „vedení informačního systému 
v územním plánování“, přitom dále je používán název „Národní geoportál 
územního plánování“ – viz např. § 7 odst. 1 písm. f) SZ, § 11 odst. 1 písm. 
c) SZ atd. 

Vysvětleno. 
 
Informačním systémem v územním plánování 
není pouze zaváděný národní geoportál 
územního plánování, ale také v současné době 
existující evidence územně plánovací činnosti. 
Také tento systém je informačním systémem, 
který je v současné době již fungujícím. 

 Část dvacátá druhá (zákon č. 183/2006 Sb.), § 2 odst. 1 písm. j) : 
Požadujeme doplnit: zastavitelnou plochou plocha vymezená k zastavění v 
územním plánu, územním rozvojovém plánu nebo v zásadách územního 
rozvoje 
Odůvodnění: I územní rozvojový plán může vymezovat plochy 
republikového významu (např. plochy pro zásobníky plynu pro uchování 
státních rezerv, plochy pro jaderné elektrárny, úložiště jaderného odpadu, 
popř. strategické průmyslové zóny zasahující na území 2 krajů). 

Akceptováno 
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 Část dvacátá druhá (zákon č. 183/2006 Sb.), § 2 odst. 1 písm. l) a m): 
Požadujeme upravit text: „vymezená ve vydané vydaném územním 
rozvojovém plánu nebo územně plánovací dokumentaci“ následovně  
„vymezená v platném územním rozvojovém plánu nebo v platné územně 
plánovací dokumentaci“ 
Odůvodnění: Datum vydání dokumentace není shodné s datem nabytí 
účinnosti, účinná a tedy závazná pro rozhodování v území je vydaná 
dokumentace až po doručení, z textu navíc nebylo zřejmé, zda se podmínka 
vydání (účinnosti) vztahuje i na územně plánovací dokumentaci.  

Neakceptováno. 
 
Jedná se o stávající právní úpravu, se kterou 
nejsou aplikační potíže. 

 Část dvacátá druhá (zákon č. 183/2006 Sb.) § 7 + § 11: Požadujeme uvést 
do souladu terminologii „národní geoportál, jehož součástí je evidence 
územně plánovací činnosti“. 
Odůvodnění: V § 11 odst. 1 písm. c) SZ je uvedeno, že Ministerstvo „vede 
národní geoportál územního plánování, jehož součástí je evidence územně 
plánovací činnosti“. 
Oproti tomu je v § 7 odst. 1 písm. f) SZ uvedeno, že orgán kraje „vkládá 
data do národního geoportálu územního plánování a do evidence územně 
plánovací činnosti za svůj správní obvod“.  

Akceptováno jinak 
 
Znění § 11 odst. 1 písm. c) upraveno v souladu 
s připomínkou MMR. Evidence územně 
plánovací činnosti nebude výslovně uvedena 
jako součást národního geoportálu územního 
plánování. 

 Část dvacátá druhá (zákon č. 183/2006 Sb.), § 35b odst. 1: Požadujeme text 
upravit následovně: „obsahuje návrh (textovou a grafickou část), včetně 
zdůvodnění navrženého řešení“ 
Odůvodnění: Zdůvodnění navrženého řešení bude stejně jako u návrhu 
obsahovat textovou a grafickou část (schémata). 

Akceptováno jinak 
 
Návrh upraven podle požadavku MMR a 
podle výsledků projednání na LRV. 

 Část dvacátá druhá (zákon č. 183/2006 Sb.), § 35d odst. 3: Požadujeme text 
upravit následovně: „územní rozvojový plán se zpracovává, projednává a 
zveřejňuje pouze v digitální podobě“. 
Odůvodnění: Dle našeho názoru je nevhodné, aby část ÚRP byla v digitální 
podobě a část ne.  

Akceptováno jinak 
 
Odstavec byl z návrhu vypuštěn. 

 Část dvacátá druhá (zákon č. 183/2006 Sb.), § 35d : Požadujeme do textu 
doplnit termín, ve kterém nabývá ÚRP účinnosti. 

Neakceptováno. 
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Odůvodnění: Ze znění zákona není zřejmé, od kterého data je ÚRP závazný 
pro rozhodování v území (od vydání nařízení vlády, doručení nebo 
zveřejnění apod?). 

ÚRP bude vydáván formou opatření obecné 
povahy. Datum nabytí účinnosti je tudíž 
jednoznačné. 

 Část dvacátá druhá (zákon č. 183/2006 Sb.), § 36 odst. 4 a 5 : Požadujeme 
do textu doplnit termín, ve kterém nabývá aktualizace ÚRP účinnosti, 
včetně provázanosti se zveřejněním úplného znění. 
Odůvodnění: Ze znění zákona není zřejmé, od kterého data je aktualizace 
ÚRP závazná pro rozhodování v území (od vydání nařízení vlády, doručení 
nebo zveřejněn spolu s úplným zněním apod?). Domníváme se, že by bylo 
vhodné stanovit shodný přístup jako u ZUR a ÚP.  

Neakceptováno. 
 
ÚRP bude vydáván formou opatření obecné 
povahy. Datum nabytí účinnosti je tudíž 
jednoznačné. 

 Část dvacátá druhá (zákon č. 183/2006 Sb.), § 36 odst. 4: Ustanovení je,dle 
našeho názoru, zmatečné a nesrozumitelné. Znamená, že záměry, které 
budou mít věcný dopad do území kraje, se nebudou projednávat (budou 
pouze součástí odůvodnění a následně se v úplném znění přenesou do 
výrokové části, aby byly závazné? Nebo jelikož jsou v ÚRP tak nebudou ve 
výroku ZÚR? V případě 2 nemusí být součástí ZÚR tedy vůbec. Tento 
princip je nepřehledný, je to obdobné, jako když by se do ÚP přebíral 
koridor ze ZÚR beze změny a tudíž byl vymezen jen v odůvodnění  
Ustanovení je pro veřejnost klamavé, průhlednější je napsat, že pokud se 
přebírá bez věcné změny, nelze k němu uplatnit nic, ale schovávat to do 
odůvodnění je nevhodné řešení. 

Akceptováno jinak 
 
Ustanovení § 36 odst. 4 bylo z návrhu 
vypuštěno. 

 Část dvacátá druhá (zákon č. 183/2006 Sb.), § 90 odst. 2: Požadujeme text 
upravit: „Stavební úřad posuzuje soulad s republikovými nástroji 
územního plánování, územně plánovací dokumentací a …“. 
Odůvodnění: Část záměrů a priorit  vymezená v PUR nemusí být obsažena 
v URP a nebyla by tak součástí posouzení záměru stavebním úřadem.   

Akceptováno jinak 
 
Ustanovení § 90 SZ není předmětem návrhu 
tohoto zákona. 

 Část dvacátá druhá (zákon č. 183/2006 Sb.) § 159 odst. 1 : Požadujeme 
doplnit vazbu na § 20a SZ, tedy na strojově čitelný formát. 
Odůvodnění: Doplněním vazby na § 20a SZ, tedy na strojově čitelný formát 
ve vektorové podobě se celkově prováže povinnost předávat ÚPD ve 

Neakceptováno. 
 
Ustanovení § 159 bylo přeformulováno. 
Vazba na strojově čitelný formát bude 
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vektorové podobě, ve struktuře dle jednotného standardu, zejména 
s ohledem na nové ustanovení § 180 odst. 2 SZ zavádějící sankci na 
nesplnění povinnosti ÚPD dle jednotného standardu ve strojově čitelném 
formátu. 

provedena prováděcí vyhláškou, která bude 
upravovat náležitosti jednotného standardu.  
 

 Část dvacátá druhá (zákon č. 183/2006 Sb.) § 163 odst. 3, § 165 odst. 1 : 
Požadujeme doplnit text: „ve vektorové podobě“  
Odůvodnění: § 20a zavádí nově pojem „elektronická verze ve strojově 
čitelném formátu ve vektorové podobě“. § 166 odst. 3 doplňuje u 
poskytování územní studie dovětek, že krajskému úřadu se poskytuje 
územní studie rovněž v elektronické verzi ve strojově čitelném formátu. 
Novým pojmem je tedy vlastně řečeno, že u původního pojmu tj. 
„elektronická verze ve strojově čitelném formátu“ nejde o vektorovou 
podobu. Je nutné §20a propsat i do §§ 163 odst. 3 a 165 odst. 1, který 
pojednává o předání strojově čitelného formátu, tj. poskytuje rovněž v 
elektronické verzi ve strojově čitelném formátu ve vektorové podobě. 
Pokud by nebyla provedena ještě tato změna u § 165 odst. 1, byl by 
v rozporu s § 20a, nedávalo by to smysl. 

Akceptováno 

 Část dvacátá druhá (zákon č. 183/2006 Sb.) přechodná ustanovení odst. 4 : 
Dl našeho názoru chybí vazba na § 159 odst. 1 a § 161a  
Odůvodnění: Ustanovení č. 4 říká, že prováděcí právní předpisy 
k Národnímu geoportálu územního plánování a k jednotnému standardu 
budou vyhotoveny do 3 let, nicméně účinnost těchto ustanovení není 
odložena. 

Vysvětleno. 
 
Není třeba odkládat účinnost uvedených 
ustanovení. Naplnit ustanovení lze až tehdy, 
kdy prováděcí vyhláška stanoví náležitosti 
jednotného standardu a náležitosti národního 
geoportálu územního plánování. Toto vyplývá 
z dikce příslušných ustanovení. 

Zlínský kraj 1) V návrhu zákona bod 20 doporučujeme z navrhovaného ustanovení 
§ 2k vypustit odst. 2 a  zásadně upravit odst. 3 takto: „Lhůta pro 
předání spisu odvolacímu orgánu počíná běžet dnem následujícím po 
složení kauce. Nesložil-li odvolatel kauci podle odst. 1, řízení o odvolání 
se zastaví.“  

 

Akceptováno jinak 
Celé ustanovení § 2k bylo z návrhu vypuštěno. 
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Odůvodnění: Navrhovaná úprava klade v otázce rozhodování o osvobození 
odvolatele od kauce nepřiměřené nároky na správní orgán, který povoluje 
umístění stavby dopravní infrastruktury, a to při rozhodování o 
skutečnostech, které nesouvisí s jeho věcnou působností. Máme na mysli 
otázky osobních nebo majetkových poměrů odvolatele a otázky, zda nejde 
o zřejmě bezúspěšné uplatňování nebo bránění práva.     

 2) V návrhu zákona bod 7 doporučujeme upravit navrhované znění 
odst. 8 takto: „(8) Záměr, k jehož uskutečnění je potřeba povolení nebo 
souhlas nebo závazné stanovisko dotčeného orgánu, lze provést i bez 
tohoto povolení nebo souhlasu nebo závazného stanoviska, bylo-li u něj 
provedeno posouzení vlivů na životní prostředí podle zvláštního 
právního předpisu a v procesu posouzení vlivů záměru na životní 
prostředí byla zabezpečena i ochrana veřejných zájmů v působnosti 
dotčeného orgánu. Rozhodnutí podle stavebního zákona není 
podmíněno závazným stanoviskem dotčeného orgánu podle zvláštního 
právního předpisu, bylo-li u záměru, k němuž se rozhodnutí vztahuje, 
provedeno posouzení vlivů na životní prostředí podle zvláštního 
právního předpisu.“ 

 
Odůvodnění: Návrh směřuje k další eliminaci dvojího posuzování záměru 
dotčenými orgány, které chrání veřejné zájmy, jejichž zabezpečení a 
ochrana je řešena již v procesu EIA (hluk, emise, doprava apod.).   

Akceptováno jinak 
Předmětné ustanovení bylo z návrhu 
vypuštěno, s tím, že do zákona č. 114/1992 Sb. 
byla ve spolupráci s MŽP navržena úprava 
vydání jednotného závazného stanoviska 
k zásahu do přírody a krajiny. 
 
 

 3) Do „Přílohy“ zákona č. 416/2009 Sb., doporučujeme doplnit do bodu 
1.2 „Silnice I. třídy“ za text „I/49“ text „I/57“. 

Odůvodnění: Silnice I/57 jako propojení dálnice D48 - Palačov – Valašské 
Meziříčí – Vsetín – Pozděchov - D49 je součástí Politiky územního rozvoje 
ČR (čl. 111 – koridor S2) jako náhrada za trasu E442 (I/35) přes CHKO 
Beskydy. V tomto koridoru je připravována řada záměrů (např. I/57 
Valašské Meziříčí obchvat, I/57 Semetín – Bystřička 2 stavba, I/57 Jarcová 
– Bystřička), které budou sloužit jako obchvaty a propojení velkých sídel 

Akceptováno 
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východní části Zlínského kraje s krajským městem, včetně propojení na 
Slovensko. 

Olomoucký kraj 1. Část první, Čl. I, k bodu 4. - § 1 odst. 6 písm. b): „b) podzemní stavby 
vodovodů, kanalizací, energetických vedení, veřejného osvětlení, 
produktovodů a vedení sítí elektronických komunikací18) v zastavěném 
území obce,…“ . V textu navrhujeme vypustit slova „veřejného 
osvětlení“. 
Odůvodnění: V navrhovaném ust. § 1 odst. 6 je uvedeno, že ochranné 
pásmo přípolože nemůže překročit ochranné pásmo stavby, v jehož 
prostoru se přípolož přikládá (jinak by se již nejednalo o přípolož), 
přičemž veřejné osvětlení ochranné pásmo nemá. 

Vysvětleno. 
 
Při křížení nebo souběhu kabelů VO s 
inženýrskými sítěmi je nutno zachovat 
vzdálenosti dle ČSN 73 6005 a dále nutno 
dodržet zákon č.458/2000, zvláště pak § 46 – 
OCHRANNÁ PÁSMA.  

 2. Část první, Čl. I, k  bodu 5. - § 2 odst. 3 : „Po dobu vyvlastňovacího 
řízení se běh lhůty platnosti rozhodnutí o povolení stavby podle jiného 
právního předpisu 19) staví.“ Navrhujeme změnit formulaci tohoto 
ustanovení tak, že se vypustí slova „rozhodnutí o“.  
Odůvodnění: Doplněním slov „podle jiného právního předpisu 19)” 
dostala věta zcela jiný smysl, přičemž povolením se dle § 118 zákona č. 
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, rozumí např. i 
územní souhlas nebo souhlas s ohlášením, přičemž tato povolení nejsou 
správními rozhodnutími. 

Akceptováno 
 
Bude explicitně doplněno, že se úprava týká 
pouze územního řízení, stavebního řízení a 
společného územního a stavebního řízení. 
Souhlasy nepřicházejí v úvahu, jelikož ty jsou 
vyžadovány již k žádosti vypořádání 
vlastnických práv a nelze tak souhlasem 
„povolit“ stavbu, pro kterou by muselo být 
následně právo vyvlastňováno. 
V § 2 odst. 3 se za slovo „platnosti“ vkládá 
slovo „územního“ a slova „o povolení stavby“ 
se nahrazují slovy „stavebního povolení, 
společného povolení, kterým se stavba 
umisťuje a povoluje (dále jen „společné 
povolení“) 20)“. 
Poznámka pod čarou č. 20 zní: 
„20) zákon č. 183/2006 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů.“. 

 3. Část první, Čl. I, k bodu 7. - § 2 odst. 8: „Záměr, k jehož uskutečnění je 
potřeba povolení nebo souhlas podle zákona o ochraně přírody a Akceptováno jinak 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/3LBSBJ3B9P78)



153 
 

krajiny, lze provést i bez tohoto povolení nebo souhlasu, bylo-li u něj 
provedeno posouzení vlivů na životní prostředí podle zvláštního 
právního předpisu. Rozhodnutí podle stavebního zákona není 
podmíněno závazným stanoviskem podle zákona o ochraně přírody a 
krajiny, bylo-li u záměru, k němuž se rozhodnutí vztahuje, provedeno 
posouzení vlivů na životní prostředí podle zvláštního právního 
předpisu.“ Navrhujeme změnit formulaci tohoto ustanovení tak, že aby 
se vztahovala na všechna závazná stanoviska v oblastech, jaké jsou 
posuzovány procesu posuzováním vlivů záměru na životní prostředí. 
Odůvodnění: Navržené ustanovení je nesystémové, když ze všech 
oblastí, které jsou v procesu EIA posuzovány, je možnost vydat 
navazující rozhodnutí podle stavebního zákona bez závazného 
stanoviska vázané pouze na závazné stanovisko podle zákona o ochraně 
přírody a krajiny, tedy toliko zákona č. 114/1992 Sb. Nikoliv však již 
např. na úseku ochrany zemědělského půdního fondu, odpadů, veřejného 
zdraví apod. 

Předmětné ustanovení bylo z návrhu 
vypuštěno, s tím, že do zákona č. 114/1992 Sb. 
byla ve spolupráci s MŽP navržena úprava 
vydání jednotného závazného stanoviska 
k zásahu do přírody a krajiny. 
 

 4. Část první, Čl. I, k bodu 15. - § 2c odst. 6 : „Jde-li o stavbu, která se má 
uskutečnit ve správním obvodu dvou nebo více stavebních úřadů, 
provede řízení a vydá rozhodnutí ten stavební úřad, u kterého byla 
podána žádost.“ Navrhujeme tento odstavec vypustit.  
Odůvodnění: Podle důvodové zprávy se tímto ustanovením docílí časové 
úspory, jelikož se nebude využívat obecná úprava v § 13 odst. 4 
stavebního zákona. V praxi však stanovení stavebního úřadu 
v případech, kdy je stavba navrhována na území v působnosti více 
stavebních úřadů, znamená prodlevu v řádu dnů. Krajský úřad však při 
stanovení stavebního úřadu může vzít v potaz aktuální personální 
obsazení jednotlivých stavebních úřadů i to, jak velkou částí navrhovaná 
stavba zasahuje do toho kterého stavebního úřadu. Pokud však bude 
místní příslušnost záležet na žadateli (kam podá žádost), může se stát, že 
tento stavební úřad bude zrovna nevhodně personálně vybaven, příp. již 
vytížen jinými náročnými řízeními, což v konečném důsledku může vést 
k nečinnosti a podstatně větším časovým ztrátám. 

Vysvětleno  
 
Předložený návrh na doplnění § 2c o nový 
odstavec 6 je obdobou stávající právní úpravy 
§ 2e odst. 2, řešící příslušnost řízení u staveb 
dopravní infrastruktury, které se mají 
uskutečnit na území více krajů.  
Na základě informací od stavebníků 
energetické infrastruktury způsobuje proces 
stanovení stavebního úřadu podle § 13 odst. 4 
stavebního zákona zdržení nikoliv v řádu dnů 
ale zpravidla v řádu týdnů, což není 
zanedbatelné. Samozřejmě nelze zcela 
vyloučit riziko toho, že žádost bude podána u 
úřadu, který je vytížený více než jiný stavební 
úřad.  
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 5. Část první, Čl. I, k bodu 20. - § 2k: Navrhujeme celý text § 2k vypustit. 
Odůvodnění: Navrhovaná povinnost složit kauci v případě podání 
odvolání proti rozhodnutí o umístění nebo povolení stavby dopravní 
infrastruktury není v souladu s ústavním pořádkem České republiky.  
Navrhovaná změna zákona č. 419/2009 Sb., o urychlení výstavby 
dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury 
elektronických komunikací není v souladu s právem na soudní ochranu 
ve vztahu k rozhodnutí veřejné správy zaručeným v Čl. 36 odst. 2 
Listiny základních práv a svobod. Ochrana veřejných subjektivních práv 
ve vztahu k rozhodnutím správních orgánů je zaručena institutem žaloby 
proti rozhodnutí dle § 65 a násl. zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád 
správní, ve znění pozdějších předpisů. Jednou z klíčových podmínek 
soudní ochrany a projednání žaloby je vyčerpání řádných opravných 
prostředků, jsou-li zákonem připuštěny.  
Navrhovaná kauce by v mnoha případech mohla znamenat zpoplatnění 
přístupu k soudní ochraně v rámci správního soudnictví, kdy by části 
osob mohla být odňata možnost bránit se proti rozhodnutí o umístění či 
povolení stavby dopravní infrastruktury správní žalobou, a to jen 
z důvodu nedostatku financí. Tomuto protiústavnímu důsledku nelze 
důsledně předejít tím, že součástí navrhované právní úpravy je i úprava 
osvobození od povinnosti složit kauci, které bude přiznáno účastníku, 
který prokáže, že to odůvodňují jeho osobní nebo majetkové poměry.  
V navrhované úpravě absentují kritéria, podle kterých bude správní 
orgán rozhodovat o návrhu odvolatele a dále není stanoveno, jakým 
způsobem bude odvolatel své osobní a majetkové poměry dokládat, aby 
bylo možné posoudit osvobození od povinnosti složit kauci. Také není 
dostatečným způsobem z předkládané změny zákona zřejmé, jak bude 
správní orgán posuzovat, zda jde o zřejmě bezúspěšné uplatňování nebo 
bránění práva. V praxi by toto rozhodování správních orgánů mohlo 
znamenat značné rozdíly v přístupu a rozhodování, které by znamenaly 

Akceptováno 
Předmětné ustanovení bylo z návrhu 
vypuštěno. 
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dotčení přístup k soudní ochraně některých odvolatelů. Lze tedy 
konstatovat, že navržená právní úprava povinnosti složit kauci obsažená 
v ust. § 2k zákona č. 419/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní 
a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací 
je v přímém rozporu s Čl. 36 odst. 2 Listiny základních práv a svobod a 
tedy navrhovaná právní úprava není v souladu s ústavním pořádkem 
České republiky, protože na základě navrhované změny může dojít 
k omezení práva na soudní a jinou ochranu z důvodu osobních a 
majetkových poměrů odvolatele, kdy toto právo bude omezeno 
rozhodnutím správního orgánu, který rozhodne o přiznání povinnosti 
nebo osvobození od povinnosti složit kauci. 
Ustanovení také neřeší situaci, kdy je sice odvolání zamítnuto a 
napadené rozhodnutí potvrzeno, ale následně je rozhodnutí o odvolání a 
po té i prvostupňové rozhodnutí zrušeno ve správním soudnictví, příp. 
na základě mimořádného opravného prostředku. V takovém případě by 
měla být kauce vrácena. 

 6. Část dvacátá, Změna správního řádu, Čl. XXII, k bodu 1. - § 149 odst. 
4, věta třetí: „Pokud závazné stanovisko není dotčeným orgánem vydáno 
ve lhůtě, má se za to, že bylo vydáno souhlasné závazné stanovisko.“ 
Navrhujeme větu třetí z odstavce 4 vypustit. 
Odůvodnění: Navrhovaným ustanovením vzniká kladné závazné 
stanovisko tzv. fikcí. Takovéto závazné stanovisko neobsahuje 
odůvodnění a bude tedy prakticky vždy nepřezkoumatelné. Již Nejvyšší 
správní soud dovodil, že obsah závazného stanoviska by tedy měl 
alespoň v základní rovině odpovídat požadavkům kladeným na 
odůvodnění správního rozhodnutí. Jedině tak bude možné přezkoumat 
ve správním soudnictví zákonnost závazného stanoviska jakožto úkonu 
správního orgánu, který byl závazným podkladem přezkoumávaného 
rozhodnutí. Domníváme se, že toto ustanovení povede k právní nejistotě 
žadatelů a v praxi budou stavební úřady zpravidla vždy žádat dotčené 
orgány o poskytnutí součinnosti. 

Akceptováno 
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 7. Část dvacátá druhá, Změna stavebního zákona, Čl. XXIV, k bodu 55. - 
§ 163 odst. 3, věta druhá: Navrhujeme doplnit do věty druhé slovní 
spojení „a úplné znění územního rozvojového plánu po vydání jeho 
aktualizace“ tak, aby věta druhá zněla: „Ministerstvo poskytne krajským 
úřadům územní rozvojový plán a úplně znění územního rozvojového 
plánu po vydání jeho aktualizace v elektronické verzi ve strojově 
čitelném formátu.“  
Odůvodnění: Požadovaná data jsou nezbytná pro zpracování následné 
aktualizace ZÚR, protože kraj má povinnost uvést do souladu ZÚR 
s vydaným ÚRP a jeho aktualizaci. 

Akceptováno 

 8. Část dvacátá druhá, Změna stavebního zákona, Čl. XXIV, k bodu 58. - 
§ 180 odst. 2: „Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že zpracovává 
územně plánovací dokumentaci v rozporu s § 159 odst. 1.“ V souvislosti 
tímto novým přestupkem navrhujeme upravit a doplnit ustanovení § 182, 
věta první za středníkem takto: „přestupek podle § 179 odst. 3 písm. b), 
dopustí-li se jej právnická nebo podnikající fyzická osoba, a přestupek 
podle § 180 odst. 2 v prvním stupni projednává stavební úřad příslušný 
podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona.“ 
Odůvodnění: Nově definovaný přestupek bude páchán v souvislosti 
s pořizováním územně plánovací dokumentace, tedy v oblasti územního 
plánování. Bylo by tedy vhodné, aby jej v prvním stupni projednával 
stavební úřad obecního úřadu obce s rozšířenou působností, stejně jako 
je tomu u přestupku dle § 179 odst. 3 písm. b), a nikoliv kterýkoliv 
obecný stavební úřad (např. i tzv. jedničkové obce). 

Akceptováno jinak. 
 
V § 159 byl vytvořen nový odstavec 2, který 
je následně předmětem přestupku podle § 180 
odst. 2 

 9. Část dvacátá třetí, Změna zákona o vyvlastnění, Čl. XXVI, k bodu 3. - § 
20 odst.1: „Náhrada se stanoví na základě znaleckého posudku 
vyhotoveného na žádost vyvlastňovaného, pokud jej vyvlastňovaný 
předloží vyvlastňovacímu úřadu ve lhůtě 15 dnů ode dne, kdy bylo 
vyvlastňovanému doručeno uvědomění o zahájení vyvlastňovacího 
řízení, v opačném případě se náhrada stanoví na základě znaleckého 
posudku podle § 5 odst. 2 písm. a) vyhotoveného na žádost vyvlastnitele; 
ustanovení § 10 odst. 4 tím není dotčeno. Zmeškání lhůty nelze 

Vysvětleno 
 
Návrh zavádí nerovnost účastníků, kdy jeden 
z nich by měl horší postavení než druhý. 
Především však tuto problematiku řeší již 
pozměňovací návrh uplatněný MPO a HK, 
který navrhuje prodloužit patnáctidenní lhůtu 
na třicetidenní. Navíc o této lhůtě je 
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prominout.“ Navrhujeme doplnění povinnosti, aby znalecký posudek 
vyvlastnitele (příp. i vyvlastňovaného) měl náležitosti podle ust. § 127a 
zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění 
pozdějších předpisů. 
Odůvodnění: Vyvlastňovanému se zákonem mění jeho postavení 
k horšímu, kdy je mu stanovena poměrně krátká lhůta k předložení 
znaleckého posudku, jejíž zmeškání nelze prominout. Pokud znalecký 
posudek nepředloží, postupuje se podle znaleckého posudku 
vyvlastnitele. Současně je z praxe zřejmá snaha vyvlastnitele stanovit 
náhradu za vyvlastnění v co nejmenší částce. Pokud bude pro 
vyvlastnitele povinností předložit znalecký posudek, který bude mít 
všechny zákonem požadované náležitosti a bude obsahovat doložku 
znalce o tom, že si je vědom následků vědomě nepravdivého znaleckého 
posudku, dojde k vyšší ochraně práv vyvlastňovaného. 

vyvlastňovaný povinně informován 
vyvlastňovatelem již dopředu, tedy lhůta na 
vypracování posudku je mnohem delší. Blíže 
k důvodům viz výše. 

Jihomoravský kraj ČÁST PRVNÍ – Změna zákona o urychlení výstavby dopravní, vodní a 
energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací 
 
K bodu č. 6 – navrhujeme ponechat § 2 odst. 7 v původním znění a nově 
navrhovaný odstavec 7 zařadit jako odstavec 8. 
 
Odůvodnění: 
K zajištění účelu sledovaného zákonem č. 416/2009 Sb. navrhujeme 
ponechat v platnosti současné znění § 2 odst. 7 tohoto zákona, které 
upravuje lhůtu 60 dnů pro vydání závazných stanovisek, které slouží jako 
podklad k vydání rozhodnuti dle § 1 zákona č. 416/2009 Sb.  s tím, že do 
jisté míry uplatňuje již nyní fikci, že není-li vydáno závazné stanovisko do 
60 dnů, pak rozhodnutí není podmíněno tímto závazným stanoviskem a k 
případnému později vydanému závaznému stanovisku se nepřihlíží.  
Nově navrhovaná obecná úprava lhůt pro vydávání závazných stanovisek 
v odstavci 4 § 149 správního řádu překračuje stanovený rámec i účel novely 
– viz část dvanáctá. Dále přináší nežádoucí diferenciaci mezi úpravou lhůt 
pro vydávání rozhodnutí a závazných stanovisek. Fikce vydání kladného 

Akceptováno jinak 
Úprava fikce souhlasu bude obsažena přímo 
ve stavebním zákoně. 
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závazného stanoviska po uplynutí lhůty je v rozporu se zajišťováním 
požadavků zvláštních zákonů. Úprava by přinesla kolize výkladů užití lhůt 
dle navrhované obecné úpravy a přednostní úpravy ve zvláštních zákonech. 

 K bodu č. 7 – navrhujeme zrušit nově navrhovaný odstavec 8 v § 2, který 
zní: 
„(8) Záměr, k jehož uskutečnění je potřeba povolení nebo souhlas podle 
zákona o ochraně přírody a krajiny, lze provést i bez tohoto povolení nebo 
souhlasu, bylo-li u něj provedeno posouzení vlivů na životní prostředí podle 
zvláštního právního předpisu. Rozhodnutí podle stavebního zákona není 
podmíněno závazným stanoviskem podle zákona o ochraně přírody a 
krajiny, bylo-li u záměru, k němuž se rozhodnutí vztahuje, provedeno 
posouzení vlivů na životní prostředí podle zvláštního právního předpisu.". 
 
Odůvodnění:  
Navrhovaná právní úprava je nesystémová, neodůvodněná a není 
provázána se zvláštními zákony, návrh překračuje rámec navrhované 
novely. Posouzení podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na 
životní prostředí (proces EIA) v současné podobě nemůže nahradit postupy 
při vydávání správních aktů podle složkových zákonů v oblasti životního 
prostředí. Uvedené platí i pro vydávání rozhodnutí a závazných stanovisek 
(povolení a souhlasů) podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a 
krajiny, které je navrženo ve vztahu k posuzovaným záměrům vypustit.  
Podstatou postupů v rámci procesu EIA je zjištění a posouzení dopadů 
záměru na jednotlivé složky životního prostředí, přičemž jsou akcentovány 
rizikové oblasti. Odborná posouzení věcných aspektů provedená v rámci 
dokumentů zpracovaných v procesu EIA nemohou nahradit řešení otázky 
právní, kdy se v rámci řízení posuzuje naplnění požadavků spojených 
zákonem s konkrétními instituty. Integrovaní povolovacích či závazně 
vyjadřovacích postupů do procesu EIA pak koliduje s jeho právní úpravou 
v zákoně č. 100/2001 Sb. Dokumenty předkládané v procesu posuzování 
vlivů na životní prostředí (zejména dokumentace záměru zpracovaná podle 
přílohy č. 4 z. č. 100/2001 Sb.)  svým obsahem a předepsanou osnovou 

Akceptováno jinak 
Předmětné ustanovení bylo z návrhu 
vypuštěno, s tím, že do zákona č. 114/1992 Sb. 
byla ve spolupráci s MŽP navržena úprava 
vydání jednotného závazného stanoviska 
k zásahu do přírody a krajiny. 
 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/3LBSBJ3B9P78)



159 
 

nemohou nahradit specializovaná hodnocení, která jsou vyžadována 
orgánem ochrany přírody v postupech podle z. č. 114/1992 Sb. (např. 
hodnocení podle § 67 z. č. 114/1992 Sb., pro jehož zpracování je třeba 
zvláštní autorizace odlišná od autorizace v procesu EIA). Za daných 
okolností by navíc přenesení režimu ochrany institutů zákona č. 114/1992 
Sb. do procesu EIA výrazně nahrávalo odpůrcům záměrů ze strany 
veřejnosti, kteří by uvedené využívali ke zřejmě účinnému napadání 
závěrečných aktů z procesu EIA i rozhodnutí vydaných v navazujících 
řízeních. Z dikce návrhu vyplývá, že by se při naplnění v něm uvedených 
okolností měl vztahovat na všechny záměry, a to i mimo rámec řízení 
týkajících se záměrů významné infrastruktury vymezených v § 1 zákona č. 
416/2009 Sb. Takový postup nepřípustně přesahuje stanovený účel a rozsah 
novely. 

 K bodu č. 19 - § 2i odstavec 3 a 4 včetně poznámek pod čarou  
Navrhované znění odstavce třetího je zmatečné. Pokud je cílem navrhované 
úpravy stanovení, že přípolož nevyžaduje žádné projednání dle stavebního 
zákona (dle důvodové zprávy), pak navrhované znění tento záměr 
nenaplňuje.  
Návrh rovněž neřeší, jakým způsobem bude informován stavební úřad, 
který by byl příslušný přípolož umístit, a stavební úřad, který vydal stavební 
povolení nebo společné povolení pro stavbu, ke které se přípolož přikládá.  
 
Návrh:  

Navrhujeme úpravu znění (včetně poznámek pod čarou) následujícím 
způsobem: 
(3) Stavba přípolože nevyžaduje územní rozhodnutí o umístění stavby20) 
povolení20) stavebního úřadu a také závazné stanovisko21) orgánu státní 
památkové péče; stavba, ke které se přípolož přikládá nevyžaduje 
povolení22). Stavebník přípolože je povinen před započetím výstavby 
přípolože uzavřít dohodu o přípoloži mezi stavebníkem přípolože a 
stavebníkem stavby, ke které se přípolož přikládá, ve které se zejména 

Vysvětleno. 
 
V oblasti výstavby elektronických komunikací 
dochází ke stanovení speciálních, 
jednodušších postupů v případě, že je stavba 
elektronických komunikací prováděna jako 
tzv. přípolož při provádění jiné stavby. V 
takovém případě nebude vyžadováno povolení 
podle stavebního zákona ani závazné 
stanovisko podle zákona o památkové péči, 
čímž dojde k urychlení jejich výstavby. Tato 
úprava usnadní koordinaci výkopových prací 
při výstavbě liniových staveb, a to nejen u 
staveb financovaných z veřejných prostředků, 
u kterých je povinnost koordinace na žádost 
oprávněné osoby stanovena zákonem 
194/2017 Sb. 
Navrhovaná úprava předpokládá dohodu mezi 
stavebníkem hlavní stavby a stavebníkem 
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vymezí vzájemná práva a povinnosti při koordinaci výstavby a následném 
provozování obou staveb, určí jejich vzájemnou poloha a další podmínky 
pro realizaci a provozování. Dohodu o přípoloži je stavebník povinen 
předložit před zahájením její realizace věcně příslušným stavebním 
úřadům 
 
(4) Přípolož je samostatnou stavbou a je právně a technicky oddělena od 
stavby, ke které se přípolož přikládá. V řízeních a postupech podle 
stavebního zákona pro stavbu, ke které se přikládá přípolož, se k přípoloži 
nepřihlíží.  
 _______ 
20)§ 79 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 

(stavební zákon), ve znění zákona č. 350/2012 Sb. a zákona č. 225/2017 
Sb. 

 20) §  118 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 
řádu (stavební zákon), ve znění zákona č. 350/2012 Sb. a zákona č. 
225/2017 Sb. 

21) § 14 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění 
pozdějších předpisů. 
22) § 118 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 

řádu (stavební zákon), ve znění zákona č. 350/2012 Sb. a zákona č. 
225/2017 Sb. 

Odůvodnění:  
Stavby elektronických komunikací jsou stavbou podle § 103 odst. 1 písm. e) 
bodu 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(dále „SZ“) a jako takové vyžadují vydání územního rozhodnutí o umístění 
stavby. To ostatně vyplývá i ze zákona č. 419/2009 Sb. Stanovení, že stavba 
přípolože nevyžaduje povolení podle § 118 SZ je zmatečné, neboť toto 
ustanovení lze aplikovat pouze na stavby, které vyžadovaly stavební 
povolení a pro které již toto stavební povolení (§ 115 SZ) případě společné 
povolení (94j SZ) bylo vydáno. Tzn., že postup podle § 118 SZ by se mohl 
týkat pouze stavby, ke které se přípolož přikládá (viz nově navrhovaný § 1 

přípolože, ve které budou sjednána  práva a 
povinnosti při provádění stavby a následném 
provozování obou staveb a zároveň bude 
určena vzájemní poloha těchto staveb.  
Předmětný § 2i odst. 4 směřuje k tomu, aby 
stavební úřady hleděly na obě stavby jako na 
oddělené i v procesech a postupech podle 
stavebního zákona. 
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odst. 6 zákona 416/2009 Sb.) nikoli stavby přípolože. Nicméně v tomto 
smyslu není navrhované znění formulováno.  
Přípolož sama je ve fázi záměru stavbou „nepovolenou“ a pokud současně 
odstavec 4 stanoví právní samostatnost přípolože a stavby, k níž se přikládá, 
pak je odkaz na § 118 SZ nesmyslný. Jestliže je účelem návrhu stanovit, že 
přípolož nevyžaduje „povolení“ podle SZ, pak je třeba upravit, má-li být 
samostatnou stavbou v právním slova smyslu, že jednak přípolož nevyžaduje 
územní rozhodnutí o umístění stavby, a současně, že není třeba projednat 
změnu stavby před dokončením (§ 118 SZ) stavby, ke které se bude přípolož 
přikládat.  
Současně je však nezbytné zajistit informovanost jak (obecného) stavebního 
úřadu příslušného k vydání územního rozhodnutí o umístění „samostatné“ 
stavby přípolože, tak stavebního úřadu příslušného k vydání stavebního 
povolení nebo společného povolení pro stavbu, ke které se přípolož bude 
přikládat (obecný, speciální nebo jiný stavební úřad), a který by byl tak byl 
příslušný k projednání změny stavby před dokončením této stavby. 

 K bodu č. 20 - § 2k odst. 2 
S navrhovaným řešením (v části) nesouhlasíme.  
 
Návrh: 
Navrhujeme úpravu znění následujícím způsobem: 

(2) Na návrh odvolatele rozhodne správní orgán, který vydal napadené 
rozhodnutí, o jeho osvobození od povinnosti složit kauci, doloží-li odvolatel, 
že to odůvodňují jeho osobní nebo majetkové poměry, a nejde-li o zřejmě 
bezúspěšné uplatňování nebo bránění práva. Návrh lze podat nejpozději ve 
lhůtě pro podání odvolání. O návrhu rozhoduje správní orgán usnesením. 
Nevyhoví-li správní orgán návrhu, je odvolatel povinen složit kauci 
nejpozději do 15 dnů ode dne právní moci usnesení. 

Odůvodnění: 
Navrhovaná úprava je nejednoznačná, není zřejmé, co se má rozumět 
formulací „a nejde-li o zřejmě bezúspěšné uplatňování nebo bránění 

Akceptováno jinak 
Celé ustanovení § 2k bylo z návrhu vypuštěno. 
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práva“. O jaké „uplatňované“ nebo „bráněné“ právo by se mělo jednat. 
Důvodová zpráva nepředkládá v této otázce žádné vysvětlení. Přijetí 
navrhované úpravy v tomto znění by v praxi přinášelo značné výkladové 
problémy.  
Zároveň přenáší rozhodovací zátěž při odvolání proti závaznému stanovisku 
na správní orgán, který naprosto není příslušný posuzovat za dotčený orgán 
případnou bezúspěšnost takového odvolání. 

 K bodu č. 20 - § 2k   
S navrhovaným řešením (v části) nesouhlasíme.  
 
Návrh: 
Navrhujeme v § 2k odst. 2 úpravu znění následujícím způsobem: 
(2) Na návrh odvolatele rozhodne správní orgán, který vydal napadené 
rozhodnutí, o jeho osvobození od povinnosti složit kauci, doloží-li odvolatel, 
že to odůvodňují jeho osobní nebo majetkové poměry, a nejde-li o zřejmě 
bezúspěšné uplatňování nebo bránění práva. Návrh lze podat nejpozději ve 
lhůtě pro podání odvolání. O návrhu rozhoduje správní orgán usnesením. 
Nevyhoví-li správní orgán návrhu, je odvolatel povinen složit kauci 
nejpozději do 15 dnů ode dne právní moci usnesení. 

Nesouhlasíme s navrhovaným řešením § 2k odst. 3, odst. 4 a odst. 5  
 
Zastavení řízení je pak třeba jednoznačně vztáhnout pouze k podání určitého 
odvolatele, kdy nesložení kauce jen některého z odvolatelů nezastavuje celé 
odvolací řízení. Je třeba stanovit, aby součástí rozhodnutí odvolacího 
orgánu bylo rozhodnutí o vrácení/propadnutí kaucí. Není vhodné, aby kauce 
byly příjmem pouze státního rozpočtu. Kauce nechť připadne min. z 
poloviny tomu orgánu, který vydal napadené rozhodnutí a kauce 
administruje. 
 
Odůvodnění: 

Akceptováno jinak 
Celé ustanovení § 2k bylo z návrhu vypuštěno. 
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Navrhovaná úprava je nejednoznačná, není zřejmé, co se má rozumět 
formulací „a nejde-li o zřejmě bezúspěšné uplatňování nebo bránění 
práva“. O jaké „uplatňované“ nebo „bráněné“ právo by se mělo jednat. 
Důvodová zpráva nepředkládá v této otázce žádné vysvětlení. Přijetí 
navrhované úpravy v tomto znění by v praxi přinášelo značné výkladové 
problémy. Zároveň přenáší rozhodovací zátěž při odvolání proti závaznému 
stanovisku na správní orgán, který naprosto není příslušný posuzovat za 
dotčený orgán případnou bezúspěšnost takového odvolání. 
Současně navrhovaná úprava nebude plnit zamýšlený účel, neboť není 
komplexní. Podle důvodové zprávy je cílem navrhované úpravy „eliminace 
záměrného prodlužování povolovacích procesů staveb dopravní 
infrastruktury jejich v řadě případů neopodstatněným napadáním“. Neboli 
– odvolání má podat jen ten, kdo má na výsledku řízení skutečný zájem a 
uplatnit jen ty argumenty, které jsou ve věci relevantní. Navrhovaná úprava 
však počítá s tím (není jiná interpretace), že se bude vracet kauce i tomu 
odvolateli, který podal odvolání nedůvodně, nicméně do rozhodnutí bylo 
zasaženo na základě jiného odvolání (případně na základě vlastní úvahy 
odvolacího orgánu).  
Stejně tak se bude vracet celá kauce, i když jen některý z argumentů bude 
shledán v odvolacím řízení důvodným. Tj. např. jedno závazné stanovisko 
bude napadeno důvodně, tři nikoli, kauce se bude vracet celá (za všechna 
závazná stanoviska). Má-li sloužit navrhovaná úprava důvodovou zprávou 
deklarovanému cíli (neopodstatněné napadání rozhodnutí), pak by měla 
směřovat i k tomu, aby odvolací argumentace byla redukována jen na 
skutečně podstatné aspekty. Takto bude naopak podněcovat odvolatele 
k hromadění co největšího množství odvolacích argumentů, neboť k vrácení 
kauce postačí i jen jeden úspěšný.  

 V rámci novely požadujeme doplnit přílohu k zákonu 416/2009 Sb. 
Do bodu 1.2 žádáme doplnit text: I/50 
 
Odůvodnění: 

Akceptováno 
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Jedná se o silnici, po které vede hlavní evropský tah E50, a to průtahy 
několika obcí. 

 ČÁST JEDENÁCTÁ – Změna zákona o pozemních komunikacích  
 
K bodu č. 2 - § 37a  
Nesouhlasíme s navrhovaným zněním § 37a odst. 1. 
 
Odůvodnění: 
Uváděný princip, kdy je funkce komunikace vztahovaná pouze k přístupu 
k nemovitostem, je použitelný jen u účelových komunikací, příp. snad 
nižších tříd místních komunikací. Zúžení funkce pozemní komunikace v 
navrhovaném odstavci 1 § 37a je tak v zásadním rozporu s ust. § 5 tohoto 
zákona (č. 13/1997 Sb.) a je i obecně nepřípustné. Silnice i některé třídy 
místních komunikací mají vyšší dopravní význam a je nezbytné, aby tzv. 
vhodná trasa zajistila i tyto funkce.  

Vysvětleno 
Navrhovaná úprava má za cíl zajistit, aby 
zrušením přejezdu nedošlo k znepřístupnění 
některých nemovitostí, či značnému ztížení 
jejich přístupnosti. Význam a funkce 
jednotlivých kategorií pozemních komunikací 
tím není nijak dotčen. 

 ČÁST DVACÁTÁ – Změna správního řádu  
 
K bodu č. 1 - § 149 v nový odst. 4 
Navrhujeme zrušit poslední větu navrhovaného odst. 4 
 
Odůvodnění: 
Pokud správní řád nestanoví lhůtu pro vydání závazného stanoviska, na 
rozdíl od stanovení lhůty pro vydání správního rozhodnutí, je to zřejmě dáno 
charakterem tohoto úkonu. Správní orgán má možnost při podání neúplné 
žádosti a nutnosti jejího doplnění řízení přerušit a vyčkat až na doplnění 
žádosti o potřebné doklady. V případě nesoučinnosti žadatele by při 
marném uplynutí zákonem stanovené lhůty nastala fikce vydání souhlasného 
závazného stanoviska, což by mohlo vést i k záměrné nesoučinnosti 
žadatelů. Správní orgán by sice mohl v případě nesoučinnosti žadatele vydat 
nesouhlasné závazné stanovisko, což by ovšem vedlo k zastavení celého 
stavebního řízení, pro něž je závazné stanovisko třeba, a lhůty pro vydání 
stavebních povolení se budou vydáváním nesouhlasných závazných 

Akceptováno 
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stanovisek prodlužovat.  
Navrhovaná obecná úprava lhůt pro vydávání závazných stanovisek dle § 
149 překračuje stanovený rámec i účel novely. Dále přináší nežádoucí 
diferenciaci mezi úpravou lhůt pro vydávání rozhodnutí a závazných 
stanovisek. Fikce vydání kladného závazného stanoviska po uplynutí lhůty 
je v rozporu se zajišťováním požadavků zvláštních zákonů. Úprava by 
přinesla kolize výkladů užití lhůt dle navrhované obecné úpravy a 
přednostní úpravy ve zvláštních zákonech. 

 ČÁST DVACÁTÁ DRUHÁ – Změna Stavebního zákona 
 
K bodu č. 24 - § 35a odst. 3 
Nesouhlasíme s pořízením územního rozvojového plánu pro území celé 
republiky.  

Návrh: 
Navrhujeme úpravu znění následujícím způsobem: 

(3) Územní rozvojový plán se pořizuje pro vymezenou část celé území 
republiky a vydává jej vláda formou nařízení, které se projednává a vydává 
podle tohoto zákona. 

Odůvodnění: 
Považujeme za účelné pořizovat územní rozvojový plán pro jednotlivé 
konkrétní záměry republikového nebo mezinárodního významu. Novelou 
velkoryse navržený dokument pořizovaný pro celou republiku nazvaný 
územní rozvojový plán nepovede ke zkrácení doby přípravy projektů 
společného zájmu na potřebných 3,5 roku. Podle názvu má územní 
rozvojový plán blíže k územnímu plánu, logicky by tedy měl být podrobnější 
než zásady územního rozvoje, které jsou ze své podstaty „pouze“ zásadami 
ne plánem. Územním rozvojovým plánem je narušena filozofie stavebního 
zákona, která z hlediska územního plánování postupuje od obecného ke 
konkrétnímu, tedy od politiky přes zásady k územnímu a regulačnímu plánu. 
Nově včleňuje mezi Politiku územního rozvoje a Zásady územního rozvoje 

Neakceptováno 
 
Pořízení ÚRP pro celé území České republiky 
vyplynulo z řady jednání s dotčenými resorty. 
K pořízení ÚRP pro celé území republiky se v 
konečném důsledku kloní též MMR a to z 
důvodu vzájemné koordinace území, resp. 
jednotlivých záměrů mezinárodního nebo 
republikového významu, které jsou na území 
republiky vymezeny. 
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nový nástroj a staví na stejnou úroveň územní rozvojový plán a zásady 
územního rozvoje. Zpracovávat pro celé území republiky územní (rozvojový) 
plán v měřítku 1: 100 000 a de facto slepit zásady územního rozvoje 
jednotlivých krajů do jednoho dokumentu tak, aby byl vytvořen podklad pro 
rozhodování stavebních úřadů a zkrácena lhůta pro vydání všech 
„povolení“, je dle výše uvedeného nesplnitelný úkol s nejistým výsledkem. 

 K bodu č. 54 - § 159 odst. 1 
Je nesystémové a znepřehledňující včlenit technické požadavky na výstupy 
Územně plánovací dokumentace do odstavce o povinnostech projektanta.  
Navrhujeme vytvořit samostatný odstavec nebo zařadit do jiné části zákona 
definující požadavky Územně plánovací dokumentace. 

Akceptováno 
 
Současně byl upraven § 180 odst. 2. 

 K čl. XXV – Přechodná ustanovení 
Navrhujeme zrušit odst. 2. a 3. přechodných ustanovení 
 
Odůvodnění: 
Přechodná ustanovení nekorespondují s novelizovanou částí stavebního 
zákona.  

Z přechodných ustanovení není zřejmé: 
- zda i pro první územní rozvojový plán PÚR stanoví plochy a koridory 

zejména dopravní a technické infrastruktury, které budou předmětem 
jeho řešení  

- co se stane se ZÚR po pořízení prvního územního rozvojového plánu 
 

- jak návrhové koridory, které budou převedeny do ÚRP, vyjmout z výroku 
ZÚR (bude nutné návrhové koridory převést ve smyslu § 36 odst. 4 dle 
navrženého znění do odůvodnění?) 

- nevyřešena je otázka územních rezerv ve výrokové části ZÚR. Kraje 
budou zřejmě nuceny po vydání prvního rozvojového plánu aktualizovat 
svoje ZÚR,  

- nevyřešená je otázka v současné době pořizovaných aktualizací ZÚR, 
kterými jsou např. převáděny územní rezervy záměrů republikového 
významu z PÚR do návrhových koridorů.  

Neakceptováno. 
 
Přechodná ustanovení č. 2 a 3 k zákonu č. 
183/2006 Sb. mají za cíl při pořízení prvního 
územního rozvojového plánu navázat na 
pořízené zásady územního rozvoje a to proto, 
že oba dva nástroje mají obdobnou 
podrobnost. Není žádoucí, aby byly záměry, 
které jsou již vymezeny a stabilizovány v 
jednotlivých ZÚR opětovně vymezovány a 
projednávány. Za tímto účelem nebude 
aplikován požadavek podle § 32 odst. 1 písm. 
g), protože se jedná o odlišný postup. 
Protože se záměry ze ZÚR do ÚRP přebírají 
bez věcné změny, zůstanou ZÚR i po pořízení 
prvního ÚRP nadále v účinnosti. Záměry, 
které bude řešit ÚRP a byly obsahem 
„výrokové“ části ZÚR zůstanou obsahem 
příslušné výrokové části ZÚR i nadále. 
Ustanovení § 36 odst. 4 bylo z návrhu 
vypuštěno. 
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Pokud bude navrhovaná úprava stavebního zákona přijata v navrhované 
podobě a má přinést časovou úsporu, je nutné zákonem stanovit, že první 
územní rozvojový plán pořídí MMR např. do 6 měsíců po nabytí účinnosti 
novely stavebního zákona. 

Textace přechodných ustanovení byla 
upravena podle výsledků projednání na LRV. 

Ústecký kraj A. K části první – změna zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení 
výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a 
infrastruktury elektronických komunikací 

2. K bodu 7 - § 2 odst. 8 

Navržený text navrhujeme doplnit následujícím způsobem: 
„(8) Záměr, k jehož uskutečnění je potřeba povolení nebo souhlas podle 
části druhé  zákona o ochraně přírody a krajiny, lze provést i bez tohoto 
povolení nebo souhlasu, bylo-li u něj provedeno posouzení podle zvláštního 
právního předpisu. Rozhodnutí podle stavebního zákona není podmíněno 
závazným stanoviskem podle zákona o ochraně přírody a krajiny, bylo-li u 
záměru, k němuž se rozhodnutí vztahuje, provedeno posouzení vlivů na 
životní prostředí podle zvláštního právního předpisu.“ 
 
Odůvodnění: 
Návrh podle důvodové zprávy vychází z předpokladu, že projednávání 
souhlasů a stanovisek podle zákona o ochraně přírody a krajiny je pouhou 
duplicitou k procesu posouzení vlivu záměru na životní prostředí podle 
zvláštního předpisu. Přestože v některých případech to zřejmě není 
vyloučeno, v obecné rovině by tento předpoklad bylo dle našeho názoru 
záhodno odůvodnit. Nicméně u věcí projednávaných ve správním řízení 
podle části třetí, čtvrté a páté zákona o ochraně přírody a krajiny, tj. 
například v případech stavebního záboru přírodních rezervací a území 
soustavy Natura 2000 či při porušení zákonných zákazů u zvláště 
chráněných druhů v nejvyšší kategorii ochrany – tedy v těch případech, u 
nichž platná právní úprava předpokládá například ukládání zcela 
konkrétních a v detailu koncipovaných nápravných a kompenzačních 
opatření navržených na základě podrobných podkladů aktuálních v době 

Akceptováno jinak 
Předmětné ustanovení bylo z návrhu 
vypuštěno, s tím, že do zákona č. 114/1992 Sb. 
byla ve spolupráci s MŽP navržena úprava 
vydání jednotného závazného stanoviska 
k zásahu do přírody a krajiny. 
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zásahu, hodnocení kritéria převahy veřejného zájmu či ovlivnění stavu 
druhů z hlediska ochrany nebo plnění reportingových povinností vůči 
Evropské komisi, považujeme za vyloučené, aby mohlo být rozhodování ve 
věci plnohodnotně nahrazeno již samotným posouzením vlivu záměru 
na  životní prostředí (provedeným na základě dokumentace EIA často i 
několik let před realizací záměru), a aby za adekvátní náhradu výroku ve 
věci s jeho vedlejšími ustanoveními mohlo být s úspěchem považováno již 
průřezové stanovisko o posouzení vlivu záměru na životní prostředí 
(nehledě přitom na to, že za současné právní úpravy by nebylo ani zdaleka 
zaručeno, že podmínky takového stanoviska, které mohou být relevantní 
právě pro ochranu přírody, budou vůbec převzaty do nějakého navazujícího 
rozhodnutí) či dokonce snad jen závěr zjišťovacího řízení. Zatímco 
v otázkách obecné ochrany přírody je taková náhrada možná představitelná 
(alespoň za jistých předpokladů), v případech shora uvedených by dle 
našeho názoru byla naprostou rezignací na cíle platné právní úpravy 
v oblasti ochrany přírody. Z tohoto důvodu doporučujeme omezit dopad 
navrhovaného ustanovení jen na instituty obecné ochrany přírody podle 
části druhé zákona  o ochraně přírody a krajiny, tj. na souhlasy a povolení 
k zásahům do významných krajinných prvků, k zásahům do krajinného 
rázu, ke kácení dřevin rostoucích mimo les a k odchylnému postupu při 
ochraně volně žijících ptáků. 

 B. K části dvacáté – změna správního řádu 
 
1. K bodům 1, 2 a 3 - § 149 
     Navrhovanou úpravu doporučujeme zcela vypustit, neboť zavedení 
institutu fiktivního souhlasného závazného stanoviska by mělo řadu 
paradoxních důsledků.  
 
    Odůvodnění: 
- navržené řešení zřejmě nepřipouští přerušení běhu lhůty pro vydání 
závazného stanoviska v případě, kdy žádost trpí vadami, resp. takovou 

K bodu 1 
Akceptováno jinak 
 
K bodu 2 
Akceptováno jinak 
 
K bodu 3 
Akceptováno jinak 
 
V návrhu novely správního řádu je pouze 
vložena lhůta pro vydání závazného 
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možnost by bylo nutno dovozovat nejistým výkladem jiných ustanovení 
SŘ,  

- stavební úřad by pravdivost tvrzení účastníků o fikci souhlasného 
závazného stanoviska musel iniciativně ověřovat u jednotlivých dotčených 
orgánů, aniž by mu jinak taková povinnost vyplývala z platné právní 
úpravy,  

- z hlediska právní teorie může zakotvení fikce souhlasného 
závazného stanoviska pouze v procesním předpise zasahovat do 
hmotněprávní úpravy ochrany veřejných zájmů, 

- fiktivní souhlasné závazné stanovisko je v principu 
nepřezkoumatelné a nadřízený správní orgán jej přitom nemá možnost 
zrušit ani změnit v přezkumném řízení,  jakákoliv jeho změna dle § 149 
odst. 4 bude vždy obnášet úplné nahrazení činnosti podřízeného orgánu 
nadřízeným orgánem, 

- stavební úřad nebude mít v případě fiktivního souhlasného 
závazného stanoviska možnost v prvoinstančním územním řízení 
přezkoumatelně vypořádat námitky účastníků, směřující do obsahu 
závazných stanovisek, a rovněž územní rozhodnutí tak může být stiženo 
nepřezkoumatelností, 

- protože některá závazná stanoviska obsahují dle platné právní 
úpravy (např. ochrana zemědělského půdního fondu či pozemků určených 
k funkci lesa) podmínky obligatorně, v těchto případech by fiktivní 
souhlasné závazné stanovisko bylo nezákonné.  

stanoviska dotčeného orgánu, která je lhůtou 
pořádkovou. Fikce závazného stanoviska byla 
z tohoto obecného právního předpisu 
vypuštěna. 

 C. K části dvacáté druhé – změna stavebního zákona 
 

2. K bodu 26 - § 36 odst. 4 

Akceptováno jinak 
 
Předmětné ustanovení bylo vypuštěno zcela. 
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Navrhujeme vypustit poslední větu odstavce, která zní: "Záměry podle 
věty první jsou v průběhu projednávání zásad územního rozvoje nebo 
jejich aktualizace součástí odůvodnění; jsou součástí úplného znění.“ 
Odůvodnění: 
Jestliže záměry uvedené v územním rozvojovém plánu budou pouze 
součástí odůvodnění, nestanou se po vydání zásad územního rozvoje 
jejich součástí a nemohou tedy být ani součástí úplného znění. 
V odůvodnění zároveň nelze stanovovat další úkoly pro územní 
plánování nebo podmínky pro rozhodování v území, odůvodnění 
pouze odůvodňuje návrh zásad územního rozvoje (výrok). Mají-li být 
záměry obsažené v územním rozvojovém plánu součástí zásad 
územního rozvoje, musí být součástí výroku, musí být v rozsahu, 
v jakém jsou zpřesňovány projednány a vydány zastupitelstvem kraje. 
Budou-li převzaty do návrhu zásad bez věcné změny, jak uvádí věta 
první odst. 4, postačí spojení s ustanovením § 39 odst. 3, které 
v novelizované podobě zní: „Ke stanoviskům, námitkám a 
připomínkám ve věcech, o kterých bylo rozhodnuto při schválení 
politiky územního rozvoje nebo při vydání územního rozvojového 
plánu, se nepřihlíží.“ 

 3. K bodu 53 - § 161a odst. 3 

Upozorňujeme na nesoulad tohoto ustanovení s bodem 51 - § 159. 
Odůvodnění: 
Bod 53 – § 161a odst. 3 zní: „Na národním geoportálu územního 
plánování jsou v jednotných standardech zveřejňovány vybrané části 
územně plánovacích dokumentací a územně plánovacích podkladů“. 
Jednotný standard je jako pojem zaveden bodem 51 - § 159, který zní: 
„Vybrané části územně plánovací dokumentace projektant zpracovává 
a předává pořizovateli v jednotném standardu vybraných částí územně 
plánovací dokumentace (dále jen „jednotný standard“). Vybrané části 
územně plánovací dokumentace, které budou zpracovány v jednotném 
standardu, a náležitosti jednotného standardu stanoví prováděcí 

Akceptováno. 
 
Text upraven, § 159 a 161a uvedeny do 
souladu. 
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právní předpis.“. Z uvedeného vyplývá, že jednotný standard bude 
stanoven pouze pro vybrané části územně plánovací dokumentace a 
nikoliv pro územně plánovací podklady, tedy např. územní studie. 

 5. K bodu 53 - § 161a odst. 7 

S navrhovaným ustanovením nesouhlasíme a navrhujeme toto znění: 
„Krajský úřad, úřad územního plánování a obecní úřad vkládá 
prostorová data do národního geoportálu územního plánování za svůj 
správní obvod v elektronické verzi ve strojově čitelném formátu. Úřad 
územního plánování a obecní úřad může o vložení prostorových dat za 
svůj správní obvod požádat krajský úřad.“ 
Odůvodnění: 
Uvedené ustanovení v navrženém znění ukládá povinnost vkládat 
prostorové informace pouze krajskému úřadu, který je pořizovatelem 
pouze územně plánovací dokumentace kraje a územně plánovacích 
podkladů kraje. Zcela opomíjí úřady územního plánování a pořizující 
obecní úřady, které pořizují územně plánovací dokumentace obce a 
územně plánovací podklady obce. Tyto dokumenty na obecní úrovni 
přitom mají tvořit stěžejní náplň prostorových dat poskytovaných pro 
infrastrukturu pro prostorové informace v Evropském společenství za 
téma plánované využití území. Považujeme za důležité delegovat 
povinnost vkládat data i na úřady územního plánování a obecní úřady, 
jinak krajské úřady nebudou mít možnost vynutit si jejich náležitou 
součinnost. 

Neakceptováno 
 
Vzhledem k tomu, že vybudování národního 
geoportálu územního plánování se 
předpokládá  formou systémové integrace s 
informačními systémy krajů, je žádoucí, aby 
data do systému vkládaly KÚ, které jimi 
disponují. 

 6. K bodu 53 - § 161a 

Navrhujeme doplnit nový odstavec 10) tohoto znění:  
„(10) Národní geoportál územního plánování přednostně spolupracuje 
formou systémové integrace s informačními systémy krajůX5) na úseku 
územního plánování a využívá jejich síťové služby“. Poznámka pod 
čarou X5) zní: „Např. zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech 
veřejné správy“. 

       Odůvodnění: 

Neakceptováno 
 
Bude prověřeno a případně řešeno v prováděcí 
vyhlášce. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/3LBSBJ3B9P78)



172 
 

V rámci eGovernmentu vznikly pod zastřešením projektem 
Ministerstva vnitra ČR Digitální mapa veřejné správy tzv. Geoportály 
územně analytických podkladů, které provozuje většina krajů ČR, a 
které slouží jako nástroje pro správu a údržbu dat územně analytických 
podkladů na správním území daného kraje. Tyto projekty byly 
financovány z prostředků Evropské unie za finanční spoluúčasti krajů. 
Výše uvedený požadavek si klade za cíl nastavit určitou formu 
spolupráce a provázanosti obou systémů, tak aby se předešlo 
zbytečnému vytváření nového obsahu či dvojí práci. V současné době 
geoportály krajů integrují a využívají poskytované služby systémem 
Evidence územně plánovací činnosti, přičemž je žádoucí, aby obdobná 
spolupráce informačních systémů fungovala i po vzniku národního 
geoportálu Územního plánování. 

Liberecký kraj K části:        ČÁST PRVNÍ 
                    Změna zákona o urychlení výstavby dopravní, vodní a 
energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací 
 
                     Čl. I 
             
1. K bodu 15: 
 

Navrhované znění § 2c odst. 6 
 
„Jde-li o stavbu, která se má uskutečnit ve správním obvodu dvou nebo 
více stavebních úřadů provede řízení a vydá rozhodnutí ten stavební 
úřad, u kterého byla podána žádost“. 
 
Navrhujeme celý text vypustit  
 
Odůvodnění: 

Akceptováno částečně 
 
Zákon č. 416/2009 Sb. je vůči stavebnímu 
zákonu tzv. „lex specialis“ pro stavby 
dopravní, vodní a energetické infrastruktury a 
infrastruktury elektronických komunikací. 
Předložený návrh na doplnění § 2c o nový 
odstavec 6 je obdobou stávající právní úpravy 
§ 2e odst. 2, řešící příslušnost řízení u staveb 
dopravní infrastruktury, které se mají 
uskutečnit na území více krajů.  
Akceptujeme částečně připomínku na 
doplnění znění odstavce 6 ohledně 
informování stavebního úřadu, v jehož 
správním obvodu se část stavby nachází a u 
něhož nebyla podána žádost, který bude znít: 
„Jde-li o stavbu podle odstavce 1, která se má 
uskutečnit ve správním obvodu dvou nebo 
více stavebních úřadů, provede řízení ten z 
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Návrh se týká pouze stavby vybraných staveb energetické 
infrastruktury a staveb infrastruktury el. komunikací, jde speciální 
úpravu oproti úpravě ve stavebním zákoně (ust. § 13 odst. 4).  Uvedená 
úprava povede k další složitosti procesní úpravy řízení pro určitý typ 
staveb, navíc není stanovena podmínka informovat stavební úřad, 
v jehož obvodu se „část stavby“ bude nacházet. 
 
Pokud by nebylo vyhověno tomuto návrhu, pak navrhujeme za 
uvedenou větu doplnit další větu tohoto znění: 
 
Stavební úřad, u kterého byla podána žádost má za povinnost o této 
skutečnosti informovat stavební úřad, v jehož správním obvodu se má 
stavba též uskutečnit. 
 
Odůvodnění: 
 
Vzhledem k tomu, kdy stavba se má uskutečnit ve správním obvodu 
více stavebních úřadů, a kdy řízení povede ten stavební úřad, u kterého 
byla žádost podána, je přinejmenším vhodné, aby byl o této skutečnosti 
informován stavební úřad, který o stavbě nepovede řízení a nebude 
vydávat ani rozhodnutí. 
 
Na zvážení do úvahy dále dáváme skutečnost, zdali by v navrhované 
úpravě neměla být upravena i ta skutečnost, pokud jsou podány žádosti 
u všech stavebních úřadů, v jejichž správním obvodu je stavba 
umisťována, pak by asi mělo platit pravidlo, že řízení povede a 
rozhodnutí vydá ten stavební úřad, u kterého byla podána žádost jako 
první a o této skutečnosti by měl opět za povinnost informovat ostatní 
stavební úřady, v jejichž správním obvodu se stavba nachází.   
 
Odůvodnění: 

nich, u kterého jako prvního byla podána 
žádost, a o této skutečnosti bezodkladně 
informuje stavební úřad, v jehož správním 
obvodu se má stavba též uskutečnit.“. 
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Mohlo by dojít k situaci, kdy investor z důvodu opatrnosti podá žádost 
o svůj stavební záměr na všechny stavební úřady, v jejichž správním 
obvodu se stavba navrhuje.  

 2. K bodu 19: 
 
V důvodové zprávě k tomuto bodu je uvedeno, že vyjmutí přípoloží 
z povinnosti mít povolení ke stavbě ve smyslu ust. § 118 SZ 
neznamená, že by vlastník veřejné technické komunikační sítě neměl 
mít smlouvu s vlastníkem nemovitosti o zřízení služebnosti.  Tato 
úprava tedy znamená, že SÚ sice stavbu přípolože z hlediska práva 
veřejného nepovoluje, avšak v případě, pokud by nebyla uzavřena 
s vlastníkem nemovitosti smlouva o zřízení služebnosti ve prospěch 
této přípolože, pak by bylo nutné přistoupit k vyvlastnění bez toho, kdy 
by pro takové omezení existovalo ve vztahu k vyvlastňované 
nemovitosti veřejnoprávní rozhodnutí, které by vymezovalo rozsah 
přípolože a tedy zásah do tohoto vlastnictví. Je tedy otázkou, zda by 
absence jakéhosi „podkladového rozhodnutí“ se negativně nepromítla 
do vyvlastňovacího řízení z hlediska vymezení jeho rozsahu a 
z hlediska prokázání veřejného zájmu na vyvlastnění ve 
vyvlastňovacím řízení, jak vyžaduje ustálená soudní judikatura. 

Vysvětleno.  
 
Právní úprava předpokládá, že stavebník 
přípolože bude muset vždy před začátkem 
přípolože uzavřít dohodu o přípoloži mezi 
stavebníkem stavby, ke které se přípolož 
přikládá.  
 

 3. K bodu 20: 
 
Nové ust. § 2k stanovící povinnost složit kauci za podání odvolání a 
každý přezkum závazného stanoviska v rámci podaného odvolání proti 
umístění a povolení stavby dopravní infrastruktury 
Toto ustanovení považujeme za nekoncepční, pokud se vztahuje pouze 
k určitému druhu stavby, rozhodování o osvobození od povinnosti 
složit kauci může řízení naopak prodloužit, neboť je proti němu možné 
podání odvolání. Nová ustanovení rovněž neřeší situaci /ve vztahu 
k vrácení kauce/, kdy rozhodnutí orgánu bude změněno, případně bude 
odvolání důvodné pouze částečně.  

Akceptováno jinak 
Celé ustanovení § 2k bylo z návrhu vypuštěno. 
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Navrhujeme proto celé ust. § 2k vypustit. 
 
Přes výše uvedené, pokud nebude našemu návrhu vyhověno, k návrhu 
nového textu znění máme tuto zásadní připomínku: 
 
Navrhované znění § 2k odst. 3: 
 
Lhůta pro předání spisu odvolacímu orgánu počíná běžet dnem 
následujícím po složení kauce. Nebyl-li odvolatel osvobozen od 
povinnosti složit kauci a nesložil-li ji ve lhůtě podle odst. 1 nebo, podal-
li návrh na osvobození, ve lhůtě podle odst. 2, řízení o odvolání se 
zastaví. 
 
Návrh:  
 
Lhůta pro předání spisu odvolacímu orgánu počíná běžet dnem 
následujícím po složení kauce, nebo dnem následujícím po právní moci 
Usnesení, kterým byl odvolatel osvobozen od povinnosti složit kauci. 
Nebyl-li odvolatel osvobozen od povinnosti složit kauci a nesložil-li ji 
ve lhůtě podle odst. 1 nebo, nepodal-li návrh na osvobození ve lhůtě 
podle odst. 2, řízení o odvolání se zastavuje. 
 
Odůvodnění: 
 
Navrhujeme upřesnění textu tak, aby v něm byly jednoznačně 
stanoveny jak lhůty pro předání spisu odvolacímu orgánu, tak zákonné 
důvody pro zastavení odvolacího řízení. Tak, jak je odstavec navrhován 
je z hlediska jeho textu zmatečný a nelogický ve vztahu k zastavení 
odvolacího řízení., ve vztahu ke stanovené lhůtě pro předání spisu 
odvolacímu orgánu byl text doplněn o další důvod.  

 K části:           ČÁST DVACÁTÁ Akceptováno jinak. 
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  Změna správního řádu 
 
                        Čl. XXII 
 
4. K bodu 1: 

 
Do ust. § 149 odst. 3 se vkládá nový odstavec, který upravuje tzv. fikci 
souhlasného závazného stanoviska pro případ, kdy nebude vydáno ve 
lhůtě 30 dnů, resp. 60 ode dne podání žádosti.  
 
Navrhované znění § 149 odst. 4 (nový odstavec): 
 
Správní orgán příslušný k vydání závazného stanoviska vydá závazné 
stanovisko bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne 
doručení žádosti o vydání závazného stanoviska tomuto správnímu 
orgánu. Ve zvlášť složitých případech, zejména je-li nezbytné 
provedení místního šetření, se tato lhůta prodlužuje o 30 dní. Pokud 
závazné stanovisko není dotčeným orgánem vydáno ve lhůtě, má se za 
to, že bylo vydáno souhlasné závazné stanovisko.  
 
Tak, jak je zde v poslední větě tohoto odstavce formulována tzv. „fikce 
vydání souhlasného závazného stanoviska dotčeného orgánu“ pokud 
tento je nevydá ve stanovené lhůtě (jde o jakousi koncentraci ZS) ještě 
neznamená, že by v rámci posouzení stavebního záměru stavebním 
úřadem automaticky odpadla povinnost prověřit stavební záměr 
z hlediska veřejného zájmu DO, který závazné stanovisko nevydal. Tak 
jak je tento souhlas jazykově formulován, tedy neznamená bez dalšího 
souhlas mlčky ale je pouze právní domněnkou, ta vyplývá ze slovního 
spojení „má se za to“, že bylo vydáno souhlasné závazné stanovisko“. 
Takováto úprava tedy snímá z dotčeného orgánu odpovědnost za 
prověření stavebního záměru z hledisek jím chráněných veřejných 
zájmů, ale to automaticky ještě neznamená, že by tyto zájmy neměly 

 
Připomínka byla zohledněna. V návrhu novely 
správního řádu je pouze vložena lhůta pro 
vydání závazného stanoviska dotčeného 
orgánu, která je lhůtou pořádkovou. Fikce 
závazného stanoviska byla z tohoto obecného 
právního předpisu vypuštěna. 
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být v rámci navazujícího povolovacího řízení chráněny. Pak ovšem 
nezbývá než dovodit, že tím, kdo by je měl chránit, by pak nemohl být 
nikdo jiný než stavební úřad. Takováto úprava tedy pouze přenáší 
odpovědnost z dotčeného orgánu na stavební úřad, který však pro 
takové posouzení nemá odborné předpoklady. Domníváme se, že 
pokud měl zákonodárce v úmyslu opravdu naplnění koncentrační 
zásady a udělení souhlasu mlčky, pak by musel souhlas mlčky v textu 
jazykově formulovat tak, aby byl jednoznačný. 
 
S ohledem na uvedené proto navrhujeme text poslední věty tohoto 
znění: 
 
Návrh: 
 
Pokud závazné stanovisko není dotčeným orgánem vydáno ve 
stanovené lhůtě, pak platí, že veřejný zájem chráněný příslušným 
dotčeným orgánem podle příslušného správního předpisu není 
stavebním záměrem dotčen. 
 
Novela správního řádu nemá přechodné ustanovení.  
 
Do ustanovení § 149 doplnit další nový odstavec ve znění, jak je 
uvedeno v navrhovaném ust. § 4 odst. 9 stavebního zákona (viz část 
DVACÁTÁ DRUHÁ – změna stavebního zákona, Čl. XXIV, bod 8). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno jinak. Úprava  přesunuta do 
stavebního zákona. 
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 K části: ČÁST DVACÁTÁ DRUHÁ 
                        Změna stavebního zákona 
 
                        Čl. XXIV  
 
5. K bodu 8: 
 

Navrhované znění § 4 odst. 9 
 
„Ustanovení § 149 odst. 2 až 5 a 7 správního řádu se na závazné 
stanovisko, které není podkladem pro rozhodnutí, ale je podkladem pro 
jiný úkon stavebního úřadu podle tohoto zákona, použije obdobně, lhůty 
pro zahájení přezkumného řízení a vydání rozhodnutí v přezkumném 
řízení počínají běžet od právních účinků jiného úkonu podle tohoto 
zákona“. 
 
Návrh: 
 
Navrhujeme vypustit bez náhrady a začlenit je do ust. § 149 správního 
řádu jako samostatný odstavec. 
 
Odůvodnění: 
 

Nově navrhované znění uvedené v § 4 odst. 9 a v něm navrhovaná úprava 
je nesystémová. Domníváme se, že tuto úpravu je zapotřebí včlenit  do 
navrhované úpravy uvedené v § 149 správního řádu a to jako samostatný 
odstavec. Jsme toho názoru, že problematiku závazných stanovisek a jejich 
přezkum je nutné zabezpečit v rámci obecné právní úpravy obsažené v ust.  
§ 149 správního řádu, čímž bude zajištěna jednotnost dané úpravy v rámci 
obecného právního předpisu. Je nutné si uvědomit, že správní řád dopadá i 
na postupy mimo správní řízení. 

Akceptováno jinak.  
 
Znění § 4 odst. 9 stavebního zákona bylo 
upraveno ve vazbě na vypořádání připomínek 
k § 149 správního řádu. 
Předmětné ustanovení bylo konzultováno s 
Ministerstvem vnitra jako ústředním orgánem, 
který kompetenčně zodpovídá za správní řád a 
upraveno po projednání na LRV. Bylo 
konstatováno, že s ohledem na skutečnost, že 
se závazné stanovisko vydává také pro jiné 
úkony stavebního úřadu podle tohoto 
(myšleno stavebního) zákona, je nezbytné tuto 
úpravu včlenit právě do stavebního zákona. 
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 K části: ČÁST DVACÁTÁ TŘETÍ 
                        Změna zákona o vyvlastnění 
 
                        Čl. XXVI    
 
10. K bodu 2. a 3., které do § 5 odst. 2 doplňuje písmeno c) týkající se 

možnosti vyvlastňovaného předložit vyvlastňovacímu úřadu posudek 
vypracovaný na jeho žádost ve lhůtě do 15 dnů ode dne, kdy mu bylo 
doručeno oznámení o zahájení řízení a změně ust. § 20 odst. 1, které 
stanoví, že náhrada se stanoví na základě posudku vyhotoveného na 
žádost vyvlastňovaného, pokud jej předloží vyvlastňovacímu úřadu ve 
lhůtě do 15 dnů ode dne doručení zahájení řízení.  

 
Uvedenou lhůtu považujeme za nepřiměřeně krátkou, navrhujeme 
proto, aby v ust. § 5 odst. 2 písm. c) a ust. § 20 odst. 1 se ..“15 dnů“ 
nahradilo slovy „30 dnů“. 
 
K bodu 5., kde je doplněna lhůta pro vydání rozhodnutí o vyvlastnění 
/výroku o vyvlastnění  
i náhradě za vyvlastnění/ do „30 dnů ode dne konání ústního jednání“. 
Rozhodnutí o vyvlastnění tj. výrok o vyvlastnění práv a výrok o 
náhradě za vyvlastnění nelze v žádném případě považovat za 
jednoduché rozhodnutí, je jím zasahováno a omezováno ústavně 
zaručené právo vlastnit, čemuž musí odpovídat řádné odůvodnění obou 
výroků.  
 
Navrhujeme proto termín „30 dnů….“ nahradit „..60 dnů“. 

K bodu 2 a 3 – Akceptováno – viz připomínky 
NSS 
 
K bodu 5 – Vysvětleno 
 
Nesouhlasíme s prodloužením lhůty. 
Předkladatel nezpochybňuje, že se jedná o 
složité úkony, nicméně jsme přesvědčeni, že 
30 dní ode dne konání ústního jednání 
poskytuje vyvlastňovacímu úřadu dostatečný 
časový prostor k vyhotovení rozhodnutí, 
jelikož již disponuje všemi nezbytnými 
podklady pro rozhodnutí (posudky, námitky 
účastníků). 

Karlovarský kraj Část jedenáctá: Změna zákona o pozemních komunikacích: 
§ 37a odst. 2 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích 
 

Vysvětleno 
Návrh bude upraven tak, že účastníkem řízení 
bude obec, na jejímž území se rušený přejezd 
nachází, vždy, tj. nejen v případě, že půjde o 
přejezd v zastavěném území obce. Zájmy 
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(2) Účastníkem řízení o povolení zrušení přejezdu je vlastník pozemní 
komunikace, vlastník dráhy a, jde-li o přejezd v zastavěném území obce, tato 
obec. 
 
Odůvodnění: 
Odbor dopravy a silničního hospodářství navrhuje nové znění, tak jak je 
uvedeno a to z toho důvodu, že v případě rušení přejezdů na silnicích I. třídy 
je kraj vyloučen ze správního řízení a tím tedy do něj nemůže zasáhnout, 
jako účastník řízení nebo dotčený orgán. Domníváme se, že je vhodné, aby 
i kraj v případě rušení přejezdů na silnicích I. třídy měl právo vyjádřit se 
k předmětné záležitosti, jelikož se jedná o jeho územní obvod, stejně tak 
jako u obce, které bylo toto právo přiděleno v souladu s § 37a odst. 2 
navrhovaného znění. 
 
Návrhem nového znění se kraj stane účastníkem řízení v případech rušení 
přejezdu na silnici I. třídy. 
 
Návrh nového znění: 
Odst. 2 § 37a zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích:  
(2) Účastníkem řízení o povolení zrušení přejezdu je vlastník pozemní 
komunikace, vlastník dráhy a, jde-li o přejezd v zastavěném území obce, tato 
obec. Dále kraj, v jehož územním obvodu se přejezd nachází, jde-li o zrušení 
přejezdu na silnici I. třídy. 

obyvatel tak budou obcí v dostatečné míře 
hájeny a není nezbytné, aby byl účastníkem 
řízení i kraj. 
 

 Část dvacátá: Změna správního řádu  
Připomínka k bodu 1. 
 
Nesouhlas s navrženým § 149 odst. 4  
 
Odůvodnění: 
Není zřejmé, jak žadatel pozná, že jde o zvlášť složitý případ, na který 
dotčený orgán potřebuje 60 dní. Bude muset dotčený orgán informovat 
žadatele, že jde o zvlášť složitý případ, aby očekával lhůtu 60 dní? Je zde 

Neakceptováno, řešeno úpravou ve 
stavebním zákoně 
Definice zvlášť složitého případu není 
v zákoně uvedena, je však dovozována 
výklady a toto dovozování dosud nečinilo 
zásadní problémy. Tento pojem je ve 
správním řádu užíván zcela běžně. 
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riziko zvýšení administrativní zátěže. 
 
Návrh nového znění: 
Vypustit navržený odst. 4 

 Část dvacátá: Změna správního řádu  
Připomínka k bodu 1. 
 
Nesouhlas s navrženým § 149 odst. 4 
 
Odůvodnění: 
Není zřejmé, jak bude správnímu orgánu (např. stavebnímu úřadu) 
prokázáno, že dotčený orgán ve lhůtě nevydal závazné stanovisko v případě, 
kdy si závazné stanovisko obstarává žadatel (např. stavebník) sám? Pokud 
stavebník dostane negativní závazné stanovisko, nemusí ho stavebník 
předložit stavebnímu úřadu k řízení s tím, že ho ve lhůtě neobdržel. Pokud 
budou nejasné úkony nahrazovány neformálním sdělením, je zde riziko 
zvýšení administrativní zátěže. 
 
Návrh nového znění: 
Vypustit navržený odst. 4 

Neakceptováno, řešeno úpravou ve 
stavebním zákoně 
Definice zvlášť složitého případu není 
v zákoně uvedena, je však dovozována 
výklady a toto dovozování dosud nečinilo 
zásadní problémy. Tento pojem je ve 
správním řádu užíván zcela běžně. 
 

 Část dvacátá druhá: Změna stavebního zákona 
Připomínka k bodu 4. 
 
Nesouhlas s pojmem „závazným“ 
 
Odůvodnění: 
Není zřejmé, proč u republikových nástrojů územního plánování musí být 
uvedeno, že jsou závazné – to vyplývá z jejich schválení vládou a dalších 
ustanovení zákona. Naopak by mohlo být dovozováno, že ostatní nástroje 
územního plánování, které nejsou uvozeny tímto pojmem, závazné nejsou. 
 
Návrh nového znění: 

Akceptováno jinak 
 
Pojem „závazné republikové nástroje 
územního plánování“ byl z návrhu novely 
vypuštěn. 
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Vypustit pojem „závazným“ před slovy „republikovým nástrojem 
územního plánování“ v celé novele. 

 Část dvacátá druhá: Změna stavebního zákona 
Připomínka k bodu 16. 
 
V § 20a rozšířit požadavek o prostorová data. 
 
Odůvodnění: 
Vektorová forma zahrnuje i grafiku bez prostorového uspořádání, proto zde 
musí být specifikováno jaká vektorová forma to je. Obecně máme vektorová 
data (obrázky tvořené např. v programu CorelDRAW) a vektorová geodata 
(neboli prostorová data). Doplněním o prostorová data se také zajistí lepší 
provázanost s §161a, kde např. v odstavci (7) Krajský úřad vkládá 
prostorová data do národního geoportálu….., ale nikde v novele zákona není 
zmínka o vzniku a předání těchto prostorových dat krajskému úřadu. 
 
Návrh nového znění: 
např. doplněním: „ve vektorové formě včetně prostorových dat (v grafické 
části)“ nebo „v grafické části ve formě vektorových prostorových dat 
(geodat)“ 

Akceptováno 

 Část dvacátá druhá: Změna stavebního zákona 
Připomínka k bodu 24. 
 
Nesouhlas se způsobem vklínění územního rozvojového plánu do struktury 
nástrojů územního plánování a s jeho obsahem 
 
Odůvodnění: 
Upozorňujeme na nelogické a po právní stránce vágní vklínění územního 
rozvojového plánu do struktury nástrojů územního plánování. Není zřejmé 
proč je nutné do územního rozvojového plánu „nasát“ také záměry, které 
jsou dostatečně ošetřeny zapracováním v zásadách územního rozvoje. Jejich 
zkopírováním do územního rozvojového plánu vznikne vážné riziko 

Akceptováno částečně 
 
Návrh byl upraven podle připomínek ze strany 
MMR. Na zavedené územního rozvojového 
plánu panuje širší resortní shoda a jeho 
zavedení podporuje i praxe. 
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problematické a časově náročné aktualizace, pokud vyvstane potřeba např. 
úpravy záměru. Dále viz další připomínky k bodům týkajícím se územního 
rozvojového plánu v této novele. 
 
Návrh nového znění: 
Zcela přepracovat a vyprecizovat koncepci územního rozvojového plánu 
nebo jiného (např. dílčího „jednozáměrového“) nástroje územního 
plánování v kompetenci MMR. 

 Část dvacátá druhá: Změna stavebního zákona 
Připomínka k bodu 24. 
 
Formální chyba: v § 35a odst. 2 za slovem „dále“ má být „stanoví“ 
 
Odůvodnění: 
Pravděpodobně se jedná o chybu v psaní v první větě odstavce. 
 
Návrh nového znění: 
Územní rozvojový plán pro vymezené plochy a koridory stanoví zejména 
účel vymezení popřípadě dále stanoví podmínky pro rozhodování v území. 

Akceptováno jinak 
 
Upraveno podle připomínek MMR, 
předmětná část byla vypuštěna. 

 Část dvacátá druhá: Změna stavebního zákona 
Připomínka k bodu 24. 
 
V § 35b odst. 5 písm. a) za slovem „její“ chybí slovo „aktualizace“. 
 
Odůvodnění: 
Pravděpodobně se jedná o chybu v psaní. 
 
Návrh nového znění:  
politiky územního rozvoje nebo její aktualizace, 

Akceptováno 

 Část dvacátá druhá: Změna stavebního zákona 
Připomínka k bodu 24. 
 

Neakceptováno 
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V § 35b zvážit návrh územních rezerv. 
 
Odůvodnění: 
Zvážit možnost vymezení územních rezerv. 

Územní rozvojový plán bude obsahovat pouze 
záměry, které jsou určeny k realizaci, nikoliv 
k prověření. 

 Část dvacátá druhá: Změna stavebního zákona 
Připomínka k bodu 24. 
 
V § 35c odst. 7 není krajům dána možnost uplatnit k částem řešení, které se 
změnily od projednání, stanovisko. Ale obcím a veřejnosti je umožněno 
uplatnit připomínky. 
 
Odůvodnění: 
Nerovné postavení dotčených osob vstupujících do projednání územního 
rozvojového plánu. 
 
Návrh nového znění: 
V případě, že došlo k podstatné úpravě návrhu na základě výsledků 
projednání, projedná ministerstvo upravený návrh se zástupci ministerstev, 
jiných ústředních správních úřadů a krajů, které mohou ve lhůtě do 60 dnů 
od projednání uplatnit svá stanoviska. Návrh ministerstvo vystaví po dobu 
30 dnů způsobem umožňujícím dálkový přístup a umožní v této lhůtě obcím 
a veřejnosti uplatnit písemné připomínky k částem řešení, které se změnily 
od projednání podle odstavce 2. 

Akceptováno jinak. 
 
Lhůta 60 dnů byla zkrácena na 30 dnů, což je 
dle názoru předkladatele lhůta adekvátní 
opakovanému projednání. 

 Část dvacátá druhá: Změna stavebního zákona 
Připomínka k bodu 24. 
 
V § 35e odst. 2 slovo „rozhodně“ nahradit slovem „rozhodne“ 
 
Odůvodnění: 
Pravděpodobně se jedná o chybu v psaní. 
 
Návrh nového znění: 

Akceptováno 
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Nevyžaduje-li aktualizace územního rozvojového plánu aktualizaci politiky 
územního rozvoje, rozhodne vláda o aktualizaci územního rozvojového 
plánu a o jejím obsahu. 

 Část dvacátá druhá: Změna stavebního zákona 
Připomínka k bodu 26. 
 
Nesouhlas s navrženým § 36 odst. 4 
 
Odůvodnění: 
Je nelogické a po právní stránce vágní, aby záměry, které budou převzaty 
bez věcné změny z územního rozvojového plánu do zásad územního 
rozvoje, byly součástí pouze odůvodnění, a nepropsaly se pak do úplného 
znění (výrokové části). Koordinační výkres je pouze odůvodnění opatření 
obecné povahy a nemá žádnou právní závaznost. (Vzhledem k tomu, že 
koordinační výkres, oproti průběžně aktualizovaným územně analytickým 
podkladům, „stárne“ lze do budoucna očekávat, že přestane být součástí 
úplného znění dokumentací). 
Návrh znění tohoto odstavce dokládá naprostou nekonzistenci vložení 
nového nástroje územního plánování – územního rozvojového plánu – do 
struktury dosavadních nástrojů územního plánování.  Povinnost „souladu“ 
z odst. 3 tohoto § je v rozporu s vloženým odst. 4. Zároveň je naprosto 
nejasný vztah na soulad, vzájemné vazby a časovou posloupnost pořizovaní 
třech nástrojů: územního rozvojového plánu, zásad územního rozvoje a 
územního plánu. Nejsou jednoznačně jasné postupy projednávání 
převzatých záměrů, není dořešena úhrada nákladů na vyvolané změny 
dokumentací apod. 
Dalším nejasným momentem je posouzení z hlediska vlivu na udržitelný 
rozvoj území zásad územního rozvoje, které by bez záměrů převzatých 
z územního rozvojového plánu vykazovalo zcela jistě jiné výsledky 
posuzování kumulativních a synergických vlivů. 
 

Akceptováno jinak 
 
Ustanovení bylo z návrhu pro nadbytečnost 
vypuštěno. 
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Vložený odst. 4 dokládá nedostatečnou promyšlenost vklínění nového 
nástroje územního plánování do celé struktury stavebního zákona. 
 
Návrh nového znění: 
Zcela přepracovat a vyprecizovat koncepci územního rozvojového plánu 
nebo jiného (např. dílčího „jednozáměrového“) nástroje územního 
plánování v kompetenci MMR. 

 Část dvacátá druhá: Změna stavebního zákona 
Připomínka k bodu 31. 
 
Text v navrženém § 42 odst. 10 „aktualizace pořizované zkráceným 
postupem pořízení aktualizace“ požadujeme nahradit textem „aktualizace 
pořizované zkráceným postupem“. 
 
Odůvodnění: 
Vypustit slova „pořízení aktualizace“ pro jejich nadbytečnost. 
 
Návrh nového znění: 
Aktualizaci zásad územního rozvoje včetně aktualizace pořizované 
zkráceným postupem a úplné znění zásad územního rozvoje po této 
aktualizaci kraj doručí veřejnou vyhláškou; 

Akceptováno 

 Část dvacátá druhá: Změna stavebního zákona 
Připomínka k bodu 39. 
 
Text v navrženém § 55 odst. 7 „změny pořizované zkráceným postupem 
pořízení změny“ požadujeme nahradit textem „změny pořizované 
zkráceným postupem“. 
 
Odůvodnění: 
Vypustit slova „pořízení změny“ pro jejich nadbytečnost. 
 
Návrh nového znění: 

Akceptováno 
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Změnu územního plánu včetně změny pořizované zkráceným postupem a 
úplné znění územního plánu po této změně obec doručí veřejnou vyhláškou; 

 Část dvacátá druhá: Změna stavebního zákona 
Připomínka k bodu 46. 
 
Text v navrženém § 71 odst. 11 „změny pořizované zkráceným postupem 
pořízení změny“ požadujeme nahradit textem „změny pořizované 
zkráceným postupem“. 
 
Odůvodnění: 
Vypustit slova „pořízení změny“ pro jejich nadbytečnost. 
 
Návrh nového znění: 
Změnu regulačního plánu včetně změny pořizované zkráceným postupem a 
úplné znění regulačního plánu po této změně obec nebo kraj doručí veřejnou 
vyhláškou; 

Akceptováno 

 Část dvacátá druhá: Změna stavebního zákona 
 
Chybí novelizované ustanovení § 96b odst. 3 dle textu Platného znění 
zákonů s vyznačením změn. 
 
Odůvodnění: 
Orgán územního plánování ve svém závazném stanovisku musí posoudit, 
zda záměr je přípustný z hlediska souladu s novým závazným republikovým 
nástrojem územního plánování (s územním rozvojovým plánem). 
 
Návrh nového znění: 
§ 96b odst. 3 
V závazném stanovisku orgán územního plánování určí, zda je záměr 
přípustný z hlediska souladu se závaznými republikovými nástroji 
územního plánování a … 

Akceptováno jinak 
 
Ustanovení § 96b SZ není předmětem návrhu 
tohoto zákona. 

 Část dvacátá druhá: Změna stavebního zákona Akceptováno jinak. 
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Připomínka k bodu 51. 
 
V § 159 by měly být uvedeny veškeré náležitosti zpracovávané a předávané 
ÚPD včetně strojově čitelného formátu a vektorové formy s prostorovými 
daty; 
 
Podmínka by se neměla vztahovat na zpracovávání, ale pouze předávání;  
 
Pořizovatel nemá s projektantem smluvní vztah – dle smlouvy o dílo mu 
tedy nemůže být dílo předáváno. 
 
Odůvodnění: 

1. Bylo by vhodné i v § 159 zakotvit povinnost projektanta zpracovat      
a předat celou ÚPD ve strojově čitelném formátu včetně prostorových 
dat (nejen tedy vybranou část ve standardu).  

2. Jak je dokumentace zpracovávána není možné kontrolovat. Formáty    
a obsah digitálních dat lze kontrolovat pouze na předaných datech, 
aniž by bylo vždy jednoznačně zřejmé, jak byly zpracovávány. 

3. Dále je nutné uvážit důsledky toho, že se dokumentace má předávat 
pořizovateli (což navíc může být i fyzická osoba splňující kvalifikační 
požadavky), který ovšem nemá s projektantem žádný smluvní vztah    
a tedy žádnou možnost na projektanta působit. Obec jako objednatel 
pak dle tohoto znění nenese žádnou zodpovědnost. Obec, které 
nabyde účinnost dokumentace i bez splnění těchto podmínek, nebude 
mít žádný zájem a nebude možné ji nijak „motivovat“ k zajištění 
splnění těchto požadavků.    

 
Návrh nového znění: 

 
Slovo „zpracovávané“ je v § 152 odst. 2 
záměrně. Je nezbytné, aby byl návrh 
zpracován v jednotném standardu od počátku 
tak, aby i na případných konzultacích nebo 
kontrolních dnech byl prezentován v tomto 
standardu, což předejde pozdějším 
nedorozuměním. Ve vazbě na tuto připomínku 
byl upraven § 180, kdy sankce se vztahuje 
pouze na situaci, kdy projektant neodevzdá 
ÚPD v jednotném standardu. 
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Zpracovává a předává územně plánovací dokumentaci a územní studie ve 
strojově čitelném formátu, ve vektorové formě včetně prostorových dat a 
vybrané části územně plánovací dokumentace v jednotném standardu… 
 
Vypustit slovo „zpracovává“. 
 
Provázat odpovědnost pořizovatele, případně obce, s dalšími částmi zákona 
– motivační resp. sankční ustanovení vázat např. na nabytí účinnosti 
dokumentace. 

 Část dvacátá druhá: Změna stavebního zákona 
Připomínka k bodu 53. 
 
Není jednoznačně srozumitelné, co jsou „výstupy územně plánovací 
činnosti“ ve vztahu k dalším bodům národního geoportálu. 
 
Není zřejmé, co je konkrétně myšleno zněním navrženého odst. 7 § 161a.  
 
V navrženém § 161a odst. 3 vypustit text „územně plánovacích podkladů“. 
 
Odůvodnění: 
V jednotlivých částech novely (týkající se nejen Národního geoportálu 
územního plánování) nejsou konzistentně používány pojmy „výstupy 
z územně plánovací činnosti“ – „prostorová data“ – „územně plánovací 
dokumentace ve strojově čitelném formátu“ – „vybrané části územně 
plánovacích dokumentace v jednotných standardech“ – „územně plánovací 
dokumentace“ apod. Není zcela jasná vzájemná vazba mezi těmito pojmy a 
jejich použití je poněkud zmatené.  
 
Výraz „Krajský úřad vkládá“ je naprosto nedostatečný pro výčet činností, 
které lze jen tušit za tímto pojmem. Vzhledem k výše zmíněné zmatečnosti 
pojmů a úkonů týkajících se digitálních dat v územním plánování nelze 
zdaleka dohlédnout, jaké všechny úkony bude nutné, aby krajský úřad v této 

Akceptováno jinak. 
 
Návrh textu § 161a byl upraven v souladu 
s připomínkami MMR. 
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věci vykonával. Nelze tedy ani odhadnout personální, technickou a finanční 
náročnost těchto činností. Dle současných negativních zkušeností se 
zpracováním dokumentací ve strojově čitelném formátu se bude jednat o 
velmi odborně, časově, organizačně i technicky náročné činnosti, které 
budou mít navíc zásadní dopad ve vztahu k novelizovanému § 159 na 
projektovou činnost a výkon působnosti stavebního úřadu ve věcech 
přestupků. 
 
Nejsou informace o tom, že by se zpracovával jednotný standard i pro 
územně plánovací podklady. 
 
Návrh nového znění: 
Vznik Národního geoportálu územního plánování podporujeme, ovšem je 
nutné vyprecizovat koncepci terminologie, činností a jejich vzájemných 
vazeb týkajících se digitálních dat v územním plánování. 
 
Je nutné upřesnit pojem „Krajský úřad vkládá …“. Vzhledem k tomu, že se 
jedná o povinnosti výkonu přenesené působnosti krajským úřadem nelze je 
stanovit až prováděcím předpisem. 
 
V tomto smyslu je nutné upravit také Zprávu RIA a Důvodovou zprávu. 
 
Na národním geoportálu územního plánování jsou v jednotných standardech 
zveřejňovány vybrané části územně plánovacích dokumentací. 

 Část dvacátá druhá: Změna stavebního zákona 
Připomínka k bodu 55. 
 
V navrženém § 163 odst. 3 doplnit poskytnutí nejen územního rozvojového 
plánu krajským úřadům, ale i jeho aktualizaci a úplné znění po jeho 
aktualizaci. 
 
Odůvodnění: 

Akceptováno 
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Jedná se jen o logické doplnění nově navrženého ustanovení. 
 
Návrh nového znění: 
Ministerstvo poskytne krajským úřadům územní rozvojový plán, jeho 
aktualizaci a úplné znění po jeho aktualizaci v elektronické verzi ve strojově 
čitelném formátu. 

 Část dvacátá druhá: Změna stavebního zákona 
Připomínka k bodu 55. 
 
Rozšířit o vektorovou formu a prostorová data. 
 
Odůvodnění: 
Pokud mají být krajské úřady v souladu s územním rozvojovým plánem a 
přebírat do ZÚR záměry z tohoto plánu, pak by tento plán měl být poskytnut 
krajskému úřadu rovněž ve formě vektorových prostorových dat. 
 
Návrh nového znění: 
„Ministerstvo poskytne krajským úřadům územní rozvojový plán v 
elektronické verzi ve strojově čitelném formátu ve vektorové formě včetně 
prostorových dat (v grafické části)“ nebo „v grafické části ve formě 
vektorových prostorových dat (geodat)“. 

Akceptováno 

 Část dvacátá druhá: Změna stavebního zákona 
Připomínka k bodu 56. 
 
Rozšířit o vektorovou formu a prostorová data. 
 
Odůvodnění: 
Z důvodu vkládání prostorových dat krajskými úřady na národní geoportál 
ÚP. 
 
Návrh nového znění: 

Akceptováno 
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„, jemuž se územní studie poskytuje rovněž v elektronické verzi ve strojově 
čitelném formátu ve vektorové formě včetně prostorových dat (v grafické 
části)“ nebo „v grafické části ve formě vektorových prostorových dat 
(geodat)“. 

 Upravit §165, který není novelizován – rozšířit o vektorovou formu a 
prostorová data. 
 
Odůvodnění: 
Z důvodu vkládání prostorových dat krajskými úřady na národní geoportál 
ÚP. 
 
Návrh nového znění: 
jemuž se uvedená dokumentace poskytuje rovněž v elektronické verzi ve 
strojově čitelném formátu „ve vektorové formě včetně prostorových dat (v 
grafické části)“ nebo „v grafické části ve formě vektorových prostorových 
dat (geodat)“. 

Akceptováno 

 Část dvacátá druhá: Změna stavebního zákona 
Připomínka k Čl. XXV Přechodná ustanovení, bod 2. a 3. 
 
Nesouhlas se způsobem vzniku prvního územního rozvojového plánu 
 
Body přechodných ustanovení jsou v rozporu s novelou vloženým písm. g) 
§ 32 odst. 1 zákona. 
 
Není řešeno, zda se jiný způsob verbálního vyjádření bude považovat za 
věcnou změnu. 
 
Nevhodnost pojmu „zkreslením“ 
 
Odůvodnění: 
Vznik „prvního“ územního rozvojového plánu se dle uvedeného bodu jeví 
jako čistě formální akt, bez vlivu na urychlení realizace záměrů. Tento úkon 

Neakceptováno. 
 
Přechodná ustanovení č. 2 a 3 k zákonu č. 
183/2006 Sb. mají za cíl při pořízení prvního 
územního rozvojového plánu navázat na 
pořízené zásady územního rozvoje a to proto, 
že oba dva nástroje mají obdobnou 
podrobnost. Není žádoucí, aby byly záměry, 
které jsou již vymezeny a stabilizovány v 
jednotlivých ZÚR opětovně vymezovány a 
projednávány. Za tímto účelem nebude 
aplikován požadavek podle § 32 odst. 1 písm. 
g), protože se jedná o odlišný postup. 
Protože se záměry ze ZÚR do ÚRP přebírají 
bez věcné změny, zůstanou ZÚR i po pořízení 
prvního ÚRP nadále v účinnosti. Záměry, 
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však zásadně změní postavení zásad územního rozvoje (z hlediska jejich 
stěžejního obsahu) v prostředí nástrojů územního plánování. Není zde 
zřejmé, co se následně s „vysátými“ zásady územního rozvoje stane – co má 
následně učinit kraj případně obce.  
Návrh nového znění: 
Doporučujeme do nového nástroje územního plánování zapracovávat pouze 
záměry, které doposud nejsou řešeny v zásadách územního rozvoje. 

které bude řešit ÚRP a byly obsahem 
„výrokové“ části ZÚR zůstanou obsahem 
příslušné výrokové části ZÚR i nadále. 
Ustanovení § 36 odst. 4 bylo z návrhu 
vypuštěno. 

Svaz měst a obcí 
ČR 

Připomínky obecné 
1. Návrh zákona, který obsahuje návrh na změnu správního řádu neřeší, 

jakým způsobem se bude konkrétně postupovat v případě nedostatků 
v předložené projektové dokumentaci k žádosti o vydání 
koordinovaného závazného stanoviska a jak bude probíhat počítání lhůt 
pro vydání koordinovaného závazného stanoviska, resp. jeho fikci. 

Neakceptováno 
Úprava vydávání koordinovaného závazného 
stanoviska není navrženou úpravou dotčena, 
v případě nedostatků žádosti se postupuje 
stejně jako doposud, správní orgán si vyžádá 
doplnění žádosti. 
 

 2. Dle našeho názoru není nutno zavádět další nový závazný nástroj 
územního plánování na úrovni státu – územní rozvojový plán, a to 
s ohledem na existenci Politiky územního rozvoje ČR. Oba bude 
schvalovat vláda, oba jsou nástroje územního plánování a k tomu ještě 
bude vytvořena státní projekční kancelář, tedy další úřad, který se bude 
oběma dokumenty zabývat. Je to nákladné, duplicitní a ve vztahu 
k pořizování ÚPD kontraproduktivní vzhledem k povinnosti 
vyhodnocovat soulad s dalším republikovým dokumentem. Způsob, 
jakým bude tato kancelář dále zpracovávat, aktualizovat a udržovat 
územně analytické podklady za Českou republiku, je bez dalšího 
rozsáhlého aparátu zcela nepředstavitelné, vzhledem ke zkušenostem, 
jak je obtížné zajišťovat aktualizaci dat ÚAP za ORP tak, aby data byla 
neustále aktuální. 

Neakceptováno 
 
Důvody, které vedly předkladatele a 
spolupředkladatele k zavedení tohoto nástroje 
jsou popsány v důvodové zprávě. 
Zjednodušeně lze konstatovat, že stát v 
současné době nemá nástroj na prosazení 
svých strategických zájmů (dálnic, železnic 
apod.). Byť politika územního rozvoje je 
nástrojem, který je závazný i pro rozhodování 
v území, její obecnost a schematičnost přímé 
rozhodování podle ní neumožňuje. Pro 
ilustraci lze uvést, že ani téměř 4 roky po 
schválení aktuální politiky územního rozvoje 
(aktualizace č. 1) ji nemá do svých 
dokumentací (zásad územního rozvoje) 
promítnuta většina krajů. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/3LBSBJ3B9P78)



194 
 

Co se týká státní projekční kanceláře, je třeba 
uvést, že stát nebude zavádět žádný nový úřad, 
ale využije již existující organizační složku 
státu, kterou je Ústav územního rozvoje.  
K potřebě rozsáhlého aparátu na údržbu ÚAP 
se MMR domnívá, že toto tvrzení se nezakládá 
na pravdě. Podle zkušeností s počty 
pracovníků na jednotlivých úřadech územního 
plánování se problematikou ÚAP obvykle 
zabývá 1 až 2 pracovníci, více spíše 
výjimečně. Toto plyne i z každoročního 
dotazníkového šetření, které MMR provádí. 
Nejedná se tedy o žádný „rozsáhlý“ aparát. 

 3. Národní geoportál územního plánování, kde budou zveřejňovány 
územně plánovací dokumentace v jednotném standardu, je užitečný 
nástroj pro orientaci a informovanost veřejnosti o územních plánech. V 
praxi bude ale nutno nejprve sjednotit datové modely jednotlivých krajů, 
které doposud jednotné nejsou. 

Konstatování 
 
MMR již pracuje na přípravě standardizace 
vybraných částí územních plánů. 
Standardizace dalších vybraných nástrojů 
bude pokračovat. Úkol připravit standardizaci 
územních plánů vyplývá též z programového 
prohlášení vlády. 

 4. V návrhu jsme nenalezli možnost výměny stavby za jinou stavbu 
obdobně jako je tomu v § 11 zákona o vyvlastnění („Místo náhrady 
uvedené v § 10 odst. 1 písm. a) se vyvlastňovanému poskytne jiný 
pozemek nebo stavba, dohodne-li se na tom s vyvlastnitelem; právo na 
vyrovnání rozdílu v ceně vyvlastněného pozemku nebo stavby a 
náhradního pozemku nebo stavby není dotčeno.“). Bude toto ustanovení 
použito obdobně? 

Vysvětleno 
 
Návrhem není dotčeno. 

 Konkrétní připomínky: 

1) K části první, bodu 20. 
Akceptováno jinak 
Předmětné ustanovení bylo z návrhu 
vypuštěno. 
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Svaz požaduje navrhované ustanovení vypustit s odkazem na procesní 
postup dle stavebního zákona a správního řádu. 
Zdůvodnění: 
Dle našeho názoru není třeba zavádět speciální právní úpravu 
odvolacího řízení, neboť podmínky a proces odvolacího řízení by měly 
být shodné s dikcí stavebního zákona ve spojení se správním řádem. 

 

 2)  K části první, bodu 20 – odst. 4. 
Svaz požaduje, z důvodu eliminace níže popsaného rizika, toto 
ustanovení vázat na rozhodnutí správního soudu tak, že na konci § 2k 
odst. 4 se doplní následující text:    

„V případě rozhodnutí odvolacího orgánu dle písm. a) připadne kauce 
státu až marným uplynutím lhůty pro podání žaloby podle zvláštního 
zákona1 a v případě podání žaloby až rozhodnutím soudu, kterým soud 
žalobu zamítne.“  

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

Zdůvodnění: 
Principiálně jde o přínosný návrh, který v praxi zefektivní proces 
odvolacího řízení a měl by podstatně eliminovat odvolání, která jsou 
v řízení o umístění nebo povolení stavby dopravní infrastruktury 
podávána pouze za účelem průtahů (obstrukcí) v řízení. Uvedený návrh 
však v sobě skrývá možné úskalí: neochotu odvolacích orgánů 
rozhodnutí správního orgánu I. instance potvrzovat a odvolání zamítat 
s obavou, že pokud by následně ve správním soudnictví bylo rozhodnutí 
o odvolání zrušeno správním soudem, bude to mít pro odvolací orgán 
negativní právní následky ve smyslu možného náhledu na propadlou 
kauci jako na nesprávný úřední postup (vznik újmy na straně odvolatele). 
Právě uvedené pak v praxi může vést k hromadnému rušení správních 
rozhodnutí I. instance odvolacími orgány, a to i tam, kde ke zrušení 
nebude žádný věcný ani právní důvod.  

Akceptováno jinak 
Celé ustanovení § 2k bylo z návrhu vypuštěno. 
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 2) K části první. 
Svaz požaduje doplnit přílohu obsahující výčet dopravní infrastruktury 
o tyto stavby: 
1.2 Silnice I. třídy  
1/13 a I/9 pro napojení Šluknovského výběžku a řešení dopravy v Bílině 

a na Děčínsku 
5. Elektroenergetická vedení  
Vedení 110 kV do Šluknovského výběžku 
Zdůvodnění: 
Realizace uvedených staveb má zásadní vliv na socioekonomickou 
situaci regionu Severních Čech. 

Akceptováno 

 3) K části první, bodu 4. 
Svaz požaduje uvedenou úpravu vypustit. 
Zdůvodnění: 
Přípolože požadujeme z návrhu zákona vypustit a uvedené sítě 
elektronických komunikací povolovat ve stejném (shodném) režimu 
jako ostatní inženýrské sítě (vodní a energetické infrastruktury) dle 
stavebního zákona. 

Vysvětleno 
 
V rámci procesu plánování a výstavby 
veřejných sítí elektronických komunikací 
nové generace, které jsou plnohodnotným a 
svébytným druhem technické infrastruktury 
budované ve veřejném zájmu, totiž v současné 
době investoři, stavebníci i projektanti naráží 
na řadu dlouhodobých i nově vznikajících 
překážek. Tyto překážky následně brání 
rychlému a efektivnímu rozvoji nejen v rámci 
samotného odvětví elektronických 
komunikací, ale i v převážné části s ním nutně 
spojených různých oblastí podnikání a 
společenského života v České republice. 

 4) K části jedenácté.  
Svaz požaduje vložit nové body 1. a 2. (a stávající body 1. – 5. 

přečíslovat), které zní: 

Vysvětleno 
Jedná se o připomínku nad rámec 
předloženého návrhu zákona. 
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„1. V § 19a odst. 3 se v první větě slovo „zveřejněn“ nahrazuje slovem 
„vyvěšen“.“ 

„2. V § 19a odst. 3 se věta „Lhůta pro podávání námitek činí 10 dnů 
ode dne zveřejnění návrhu opatření obecné povahy“ nahrazuje větou: 
„Lhůta pro podávání námitek činí 10 dnů ode dne vyvěšení návrhu 
opatření obecné povahy.“ 
Zdůvodnění: 
Tento návrh se přímo nedotýká problematiky zrychlení výstavby 
dopravní infrastruktury, ale pokud je již legislativcem navrhována 
změna zákona o pozemních komunikacích, a jeho navrhované změny se 
také týkají jiných oblastí než urychlení výstavby dopravní infrastruktury 
(návrh změny zákona o pozemních komunikacích se týká např. 
i problematiky rušení železničních přejezdů), navrhuje se výše 
uvedeným způsobem drobně novelizovat ustanovení § 19a odst. 3 
zákona, které v praxi činí obrovské problémy. Jde o záležitost 
dočasného zákazu stání a zastavení na místní komunikaci nebo silnici 
(tzv.  vyblokování parkovacích míst), které je v podstatě každodenní 
agendou příslušných silničních správních orgánů. Ve věci se vydává 
opatření obecné povahy a o jeho návrhu se vede řízení. S ohledem na 
skutečnost, že dle soudní judikatury (např. rozsudek Nejvyššího 
správního soudu ze dne 16. 8. 2016, čj. 6 As 231/2015-44) se návrh 
opatření obecné povahy považuje za zveřejněný teprve až 15 dnem po 
dni vyvěšení (doručení veřejné vyhlášky), tak se řízení o návrhu opatření 
obecné povahy v této záležitosti neúměrně protahuje (musí se čekat 15 
dnů na zveřejnění návrhu opatření obecné povahy na úřední desce, a pak 
ještě nechat zveřejněný návrh na úřední desce nejméně 10 dnů). Dále 
podle § 19a odst. 3 zákona o pozemních komunikacích platí, že lhůta 
pro podávání námitek činí 10 dnů ode dne zveřejnění návrhu opatření 
obecné povahy. Opět zde tedy časově platí lhůta 15 dnů ode dne 
vyvěšení návrhu, kdy je návrh zveřejněn a pak lhůta 10 dnů na podávání 
případných námitek, což je součtu 25 dnů, než může být přistoupeno 
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k vyhotovení finálního opatření obecné povahy, přičemž k tomu je 
nutné připočíst ještě dalších pět dnů, než na úřední desce vyvěšené 
finální opatření obecné povahy nabyde účinnosti. Vyblokování 
parkovacího místa pak tedy obnáší administrativní proces minimálně na 
měsíc (pokud silniční správní úřad koná všechny úkony neprodleně), 
což je pro praxi a každodenní využívání tohoto institutu naprosto 
neúnosné. Proto se navrhuje proces řízení o návrhu opatření obecné 
povahy upravit tak, že návrh opatření obecné povahy musí být vyvěšen 
(nikoliv zveřejněn) na úřední desce nejméně 10 dnů a rovněž lhůta na 
podávání námitek se bude vázat nikoliv na zveřejnění, ale na vyvěšení 
návrhu opatření obecné povahy. Tímto nám odpadne lhůta 15 dnů na 
zveřejnění návrhu, čímž se výrazně zkrátí proces řízení o návrhu 
opatření obecné povahy (o polovinu, na celkových 15 dnů, což obnáší 
10 dnů, kdy návrh musí být vyvěšen na úřední desce, a zároveň k němu 
v této lhůtě budou moci být vznášeny námitky a 5 dnů na nabytí 
účinnosti finálního opatření obecné povahy). Navrhovanou změnou 
zákona nikomu tím žádná újma nevznikne a povede to k výraznému 
zefektivnění a zrychlení výkonu státní správy. Tento návrh změny 
zákona bezpochyby uvítají všechny silniční správní úřady, které 
o vyblokování parkovacích míst rozhodují v podstatě každodenně.  

 5) K části dvacáté, bodu 1. 
Svaz požaduje doplnit postup v případě nedostatků v projektové 
dokumentaci k žádosti o vydání koordinovaného závazného stanoviska. 
Zdůvodnění: 
Z předloženého návrhu není patrné, kdo bude oprávněn k rozhodnutí, 
zda uplynula lhůta 30 dní a nastává fikce anebo se jedná o zvlášť složitý 
případ a lhůta pro vydání koordinovaného závazného stanoviska činí 60 
dní. Na toto ustanovení může mít odlišný názor koordinátor, který 
zajišťuje vydání koordinovaného závazného stanoviska na obci 
s rozšířenou působností, pracovník stavebního úřadu, v odvolacím 
řízení nadřízený orgán a zejména stavebník, potažmo jeho právní 

Akceptováno úpravou textu a přesunuto do 
stavebního zákona. 
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zástupce. Dále není uvedeno, jakým způsobem bude lhůta pro vydání 
koordinovaného stanoviska přerušována. 
Je nutné řešit následující otázky: 
- dle  ustanovení § 64 odst. 1 písm. a) správního řádu, kdy každý 

dotčený orgán (např. dotčený orgán chránící veřejné zájmy na úseku 
ochrany přírody a krajiny, či chránící veřejné zájmy na úseku 
ochrany ovzduší) vydá usnesení o přerušení řízení o vydání 
koordinovaného závazného stanoviska a vyzve žadatele k odstranění 
nedostatků v žádosti nebo příslušný dotčený orgán vydá sám dle § 
149 správního řádu negativní závazné stanovisko, které neprodleně 
odešle žadateli a koordinátorovi na vědomí a pak ostatní dotčené 
orgány se budou žádostí zabývat a do 30 dnů vydají svá stanoviska?  

- jakmile bude projektová dokumentace doplněna, bude nutné, aby se 
opět všechny dotčené orgány k žádosti vyjádřily, vzhledem k tomu, 
že předložený podklad se změnil. Poběží opět lhůta 30 dnů pro 
vydání stanoviska? 

- jak se stavební úřad dozví, že žadatel schválně neopomněl doložit 
příslušné závazné stanovisko (např. stanovisko Hasičského 
záchranného sboru), bude se písemně usnesením o dožádání 
příslušného orgánu dotazovat, zda stanovisko bylo vydáno?    

- jak posuzovat např. ustanovení § 89 odst. 1 stavebního zákona 
(obdobně § 112 odst. 1 stavebního zákona), kdy se v zákoně uvádí:    
„Závazná stanoviska, která mohou dotčené orgány uplatňovat podle 
§ 4 odst. 4 stavebního zákona, a námitky účastníků řízení a 
připomínky veřejnosti musí být uplatněny nejpozději při ústním 
jednání, případně při veřejném ústním jednání, při kterém musí být 
nejpozději uplatněny také připomínky veřejnosti; jinak se k nim 
nepřihlíží. Jestliže dojde k upuštění od ústního jednání, musí být 
závazná stanoviska dotčených orgánů podle § 4 odst. 4 a 
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námitky účastníků řízení a připomínky veřejnosti uplatněny ve 
stanovené lhůtě; jinak se k nim nepřihlíží“.  

Svaz navrhuje se, aby bylo v návaznosti na výše uvedené doplněno, že 
„projektová dokumentace k žádosti o vydání koordinovaného stanoviska 
byla přiložena elektronicky“. Důvodem pro doplnění je skutečnost, aby 
se dotčené orgány mohly k žádosti vyjadřovat současně. 

 
 
 
Připomínka nad rámec předloženého návrhu 
zákona 

Sdružení místních 
samospráv 

1.  
V paragrafu § 37a „Rušení přejezdů“ (bod 1a) požadujeme snížit 
maximální možnou délku alternativní trasy (nyní 10 km). Důvodem je 
zachování optimální obslužnosti území, na které odkazuje nelegislativní 
strategický dokument „Politika architektury a stavební kultury České 
republiky“ (Téma 1 – Uspořádání krajiny a sídel) schválený Vládou České 
republiky dne 14. 1. 2015 usnesením č. 22. 

Akceptováno 

 2.  
V paragrafu § 37a „Rušení přejezdů“ (bod 2) požadujeme mezi účastníky 
řízení zařadit obec, kterou přejezd prochází, a to i v případě, že se přejezd 
nachází mimo zastavěné území obce.  

Akceptováno 

Veřejná 
ochránkyně práv 

KONKRÉTNÍ PŘIPOMÍNKY 

1. Část první, čl. I, k bodu 9 (§ 2b odst. 3); (zákon o urychlení výstavby) 

Jedná se o návrh speciální právní úpravy vůči obecnému právnímu předpisu, 
tj. stavebnímu zákonu č. 183/2006 Sb., který s účinností od 1. 1. 2018 
opětovně zavedl institut „kolaudačního řízení“. Konkrétně jde o ustanovení 
§ 122a odst. 1 stavebního zákona, v němž zákonodárce vymezuje okruh 
účastníků kolaudačního řízení, kterými jsou stavebník, vlastník stavby, 
není-li stavebníkem, a rovněž vlastník pozemku, na kterém je stavba 
provedena, není-li stavebníkem a může-li být jeho vlastnické právo 
kolaudačním rozhodnutím přímo dotčeno. Zákonodárce zde jednoznačně 
vyšel z dřívější právní úpravy a zejména judikatury.  
Předkládaný návrh, který se má sice vztahovat pouze na kolaudace 
vybraných staveb, je z pohledu ústavně-právního značně diskutabilní. 
Je třeba upozornit, že dřívější platná právní úprava stavebního práva (zákon 

Vysvětleno 
 
Viz obdobná připomínka a její vypořádání od 
NSS. 
K výše uvedenému doplňujeme, že nález 
Ústavního soudu odpovídal tehdejšímu 
stavebnímu zákonu. Základní argumentační 
pilíř Ústavního soudu byl založen na premise, 
že nelze bez účastenství vlastníka kolaudovat 
stavbu. Tento názor byl překonán zavedením 
kolaudačního souhlasu. Přičemž tento nebyl v 
letech následujících po jeho zavedení ze 
strany Ústavního soudu zpochybněn. Z 
tohoto důvodu se lze důvodně domnívat, že 
stávající pohled Ústavního soudu bude 
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č. 50/1976 Sb.) byla v otázce účastenství „vlastníka pozemku“ v rámci 
kolaudačního řízení předmětem soudního přezkumu. Ústavní soud ve svém 
nálezu Pl. ÚS 2/99 ze dne 22. 3. 2000, dospěl k závěru, že „vyloučení 
vlastníka pozemků, na kterých je realizována cizí stavba, z kolaudačního 
řízení a v důsledku toho též z práva na soudní ochranu, považuje 
za pochybení zákonodárce, které má ústavní rozměr.“ Na základě tohoto 
nálezu pak bylo zrušeno ustanovení § 78 odst. 1 stavebního zákona 
(č. 50/1976 Sb.), a to ke dni 31. 12. 2000. Ústavní soud v nálezu, mimo jiné, 
uvedl, že se vyloučením z kolaudačního řízení vlastník pozemků ocitá 
v nerovnoprávném postavení, když bez rozumných důvodů je mu přiznáno 
méně práv než stavebníkovi. Taková úprava navíc dle Ústavního soudu 
znamená, že cit. „majitel pozemku je vyloučen též z práva domáhat se 
soudní ochrany, neboť není-li účastníkem správního řízení, není ani aktivně 
legitimován k podání správní žaloby… Takový stav je, dle názoru 
navrhujícího soudu, v rozporu s principem rovnosti v právech dle čl. 1 
Listiny základních práv a svobod.“ 
Lze tedy předpokládat, že v případech, kdy bude případně vydané 
kolaudační rozhodnutí ze strany přímo dotčeného vlastníka pozemku 
napadeno až u Ústavního soudu, naváže Ústavní soud na svoji jasnou právní 
argumentaci a dříve vyslovený názor. 
V neposlední řadě je též otázkou, proč by měl navrhovaný režim dopadat (a 
prakticky „zvýhodňovat“) výhradně stavby energetické infrastruktury. 
Navrhuji proto od této koncepce upustit, navrhovaný bod zcela vypustit, 
a ponechat tak obecnou právní úpravu zakotvenou ve stavebním zákoně 
č. 183/2006 Sb., která odpovídá ústavním principům.  

odlišný od jeho již téměř 20letého 
předchozího nálezu. Ve vazbě na projednání 
na LRV přesunuto do obecné úpravy 
účastenství ve stavebním zákoně a vypuštění 
vlastníka pozemku jako účastníka 
kolaudačního řízení u všech staveb. 
 
 
 

 2. Část dvacátá, čl. XXII k bodu 1 (§ 149 odst. 4); (správní řád) 

Navrhovaná změna správního řádu směřovaná ke stanovení lhůty 
pro vydání závazného stanoviska, a v případě jejího nedodržení k fikci 
vydání souhlasného závazného stanoviska, má podle důvodové zprávy 
přispět k hospodárnosti a rychlosti při činnosti správních orgánů. Rychlost 
a plynulost správní činnosti by však měla být řešena systémově jinak 

Akceptováno částečně a fikce závazného 
stanoviska přesunuta do § 4 stavebního 
zákona. 
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(personálním posílením na dotčených úřadech) než tím, aby byla 
oklešťována ochrana veřejných zájmů.  
Pravděpodobně největší dotčení veřejných zájmů nastává při umísťování 
staveb do území. Jedná se zpravidla o přetrvávající stav, který má zásadní 
dlouhodobé dopady. U kulturních památek jsou pak změny provedené 
stavebníkem mnohdy nevratné. V takovýchto případech by mohly být 
veřejné zájmy nejenom výrazně ohroženy, ale i přímo poškozeny, pokud by 
dotčené orgány, s ohledem na množství práce, nestihly k plánovanému 
záměru ve lhůtě uplatnit své stanovisko a případně v něm určit také 
podmínky, za kterých by byl záměr realizovatelný. 
Jsem přesvědčena, že fikce vydání závazného stanoviska by v praxi 
znamenala nejasnosti a vyvolávala by nejistotu u žadatele o vydání 
rozhodnutí, jehož by bylo závazné stanovisko podkladem. V souvislosti 
s fikcí se totiž objevuje řada otázek, např. jak by měl žadatel fiktivní 
závazné stanovisko dokládat; nebo která lhůta (30 nebo 60 dní) by byla 
pro uplatnění fikce rozhodující. Další otázky, které vyvstávají, jsou např. 
tyto: Nebyla by fiktivní závazná stanoviska rušena z důvodu své 
nepřezkoumatelnosti, protože odůvodnění nebude existovat? Pokud by 
dotčený orgán vydal závazné stanovisko po uvedených lhůtách, ale ještě 
před vydáním rozhodnutí, jak by měl správní orgán, který rozhoduje, 
postupovat? Byla by v takovém případě fikce vydání závazného stanoviska 
vyvrácena? 
Z výše uvedených důvodů nesouhlasím se zakotvením fikce vydávání 
závazného stanoviska do správního řádu. Navrhuji proto novelizační bod 
zcela vypustit. Pokud by předkladatel trval na tom, aby ve správním řádu 
byly uvedeny lhůty pro vydání závazného stanoviska, lze tak učinit 
odkazem na přiměřené použití § 71, který upravuje lhůty pro vydání 
rozhodnutí.  

 3. Část dvacátá, čl. XXII k bodu 2 (§ 149 odst. 6); (správní řád) 

Z navrhovaného znění ustanovení není zřejmé, od kdy běží správnímu 
orgánu nadřízenému správnímu orgánu, který závazné stanovisko vydal, 
lhůta pro potvrzení nebo změnu závazného stanoviska. 

Akceptováno úpravou textu. 
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Navrhuji proto dané ustanovení o tuto skutečnost zpřesnit.  
 4. Část dvacátá druhá, čl. XXV, k bodu 1; (správní řád) 

Navrhuje se zahájená přezkumná řízení vedená podle dosavadních zákonů, 
jejichž předmětem jsou závazná stanoviska dotčených orgánů, dokončit 
podle správního řádu ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti 
navrhovaného zákona. 
S ohledem na znění důvodové zprávy, která odkazuje i na § 4 odst. 9 
stavebního zákona, dovozuji, že na základě uvedeného přechodného 
ustanovení by mělo spolu s účinností zákona dojít k uplatnění lhůt 
pro přezkum (v širším smyslu) závazných stanovisek nově navrhovaných v 
§ 149 odst. 6 a 7 správního řádu. Zatímco lhůty uvedené v odst. 6 by mohly 
působit pozitivně na urychlení posouzení věci, lhůty v odst. 7 by mohly 
v některých případech znamenat ukončení již zahájených přezkumných 
řízení, což by bylo v neprospěch osob, které k přezkumu daly podnět ještě 
za dosavadní právní úpravy, která lhůty pro přezkum nestanovila. Marné 
uběhnutí lhůt, které jsou nově navrhovány, by mohlo být způsobeno 
i nečinností správního orgánu, kterou může osoba podávající podnět jen 
velmi obtížně ovlivnit. Za takových okolností nepovažuji za vhodné, 
aby došlo k aplikaci lhůt podle § 149 odst. 7 správního řádu spolu 
s účinností navrhovaného zákona. Navrhuji proto předkládané přechodné 
ustanovení upravit tak, aby se již zahájená přezkumná řízení vedená podle 
dosavadních právních předpisů, jejichž předmětem jsou závazná stanoviska 
dotčených orgánů, dokončila podle dosavadních právních předpisů. 

Akceptováno. 

 5. Část dvacátá třetí, čl. XXVI, k bodu 3 (§ 20 odst. 1); (zákon 
o vyvlastnění) 

Návrh zachovává pravidlo, které stanoví, že náhrada za vyvlastnění se určí 
především na základě znaleckého posudku předloženého vyvlastňovaným. 
Nově stanovená lhůta v délce 15 dnů běžící ode dne, kdy je 
vyvlastňovanému oznámeno zahájení vyvlastňovacího řízení, je však 
k předložení znaleckého posudku nepřiměřeně krátká. Mnoho znalců 
v oboru oceňování nemovitostí uvádí dobu dvou týdnů jako „standartní 

Částečně akceptováno 
 
Lhůta bude prodloužena na 30 dní (viz NSS). 
Jde o nejčastěji navrhovanou lhůtu. Pokud i 
VOP předpokládá, že za určitých příznivých 
okolností je možné splnit rovněž 15denní 
lhůtu, pak její zdvojnásobení je relevantním 
prodloužením. 
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dobu pro vytvoření znaleckého posudku“. Od vyvlastňovaného nelze 
očekávat, že okamžitě poté, co oznámení o zahájení řízení převezme, 
vyhledá znalce, který bude moci během několika dnů ohledat nemovitost 
a vypracovat znalecký posudek, který pak ještě bude muset vyvlastňovaný 
zaslat úřadu. Nevylučuji, že při příznivé shodě okolností bude možné toto 
vše během 15 dnů uskutečnit. Zákon by však měl zachovávat určitý časový 
prostor i pro ty případy, kdy zajištění znalce a vytvoření znaleckého 
posudku zabere delší čas, aniž by se jednalo o obstrukční jednání 
vyvlastňovaného. Tím spíše, pokud nebude možné vyvlastňovanému 
zmeškání 15 denní lhůty prominout. 
Lhůta v délce 15 dnů je nepřiměřeně krátká i přesto, že vyvlastňovaný bude 
o své možnosti předložit znalecký posudek informován vyvlastnitelem již 
v rámci jednání před zahájením vyvlastňovacího řízení. Tímto způsobem 
bude totiž vyvlastňovaný informován pouze o tom, že bude v budoucnu 
pravděpodobně (nikoliv nezbytně) vyvlastňovací řízení zahájeno a že mu 
od okamžiku uvědomění o zahájení řízení začne běžet lhůta k předložení 
znaleckého posudku. Kdy přesně začne lhůta k předložení znaleckého 
posudku plynout však vyvlastňovaný tímto způsobem nezjistí. Na újmu 
vyvlastňovaného by pak nemělo být to, že se rozhodne neopatřit si znalecký 
posudek již před zahájením řízení v průběhu jednání s vyvlastnitelem, ale 
až poté, co bude řízení skutečně zahájeno. Teprve od tohoto okamžiku bude 
mít totiž znalecký posudek pro vyvlastňovaného zásadní význam, neboť 
bude podle něj obligatorně stanovována náhrada za vyvlastnění (což 
v průběhu jednání s vyvlastnitelem neplatí, ledaže by se na tom 
vyvlastňovaný s vyvlastnitelem dohodli). 
Navrhovanou úpravou dochází dle mého názoru k omezení práv 
vyvlastňovaného a k jeho znevýhodnění ve srovnání s vyvlastnitelem, který 
bude mít v době zahájení vyvlastňovacího řízení znalecký posudek opatřen, 
zatímco vyvlastňovanému má být nově stanovena lhůta tak krátká, že mu 
opatření znaleckého posudku v mnoha případech ani neumožní. Změna se 
přitom netýká jen staveb podle zákona č. 416/2009 Sb., ale i staveb menšího 
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významu, kde zájem na urychlení vyvlastňovacího řízení není natolik 
významný, aby odůvodnil tak zásadní omezení práv vyvlastňovaného. 
Navrhuji proto lhůtu pro předložení znaleckého posudku prodloužit 
vyvlastňovanému na 60 dnů. 

 6. Část dvacátá třetí, čl. XXVI, k bodům 2 a 4 (§ 5 odst. 2 písm. c/ a § 22 
odst. 1); (zákon o vyvlastnění) 

V souvislosti s připomínkou č. 5 navrhuji, aby v informaci o lhůtě 
k předložení znaleckého posudku, kterou předkládá vyvlastňovanému 
vyvlastnitel, byla tato lhůta prodloužena na 60 dnů. Současně 
s prodloužením lhůty pro předložení znaleckého posudku pak navrhuji 
prodloužit i lhůtu pro konání ústního jednání, a to na 105 dnů. 

Vysvětleno 
 
Domníváme se, že není třeba lhůtu 
prodlužovat, jelikož i s prodloužením lhůt 
podle § 5 odst. 2 a § 20 odst. 1 je lhůta 60 (resp. 
30) dnů pro konání ústního jednání dostatečná 
k seznámení se úřadu i vyvlastnitele s 
předloženým posudkem vyvlastňovaného. 

 7. Část dvacátá třetí, čl. XXVI, k bodu 5 (§ 24 odst. 2); (zákon 
o vyvlastnění) 

Navrhuje se, aby v případech, kdy budou podmínky pro vyvlastnění 
splněny, vydal vyvlastňovací úřad rozhodnutí o vyvlastnění do 30 dnů 
od konání ústního jednání. 
Poté, co je mu doručeno uvědomění o zahájení vyvlastňovacího řízení, je 
vyvlastňovaný významně omezen v nakládání s pozemkem nebo stavbou, 
jichž se vyvlastnění týká. O tom, že bylo zahájeno vyvlastňovací řízení, je 
zapisována poznámka do katastru nemovitostí. Bude-li řízení ukončeno 
s negativním závěrem pro vyvlastnitele, vyvlastňovanému tato omezení 
zaniknou. Vyvlastňovaný má proto v případech, kdy podmínky 
pro vyvlastnění nebudou splněny, stejný zájem na bezodkladném ukončení 
vyvlastňovacího řízení, jaký má vyvlastnitel v případě, že tyto podmínky 
splněny budou. Není důvod stanovovat lhůtu 30 dnů pro vydání rozhodnutí 
jen pro ty případy, kdy bude vydání rozhodnutí v zájmu vyvlastnitele. 
Navrhuji proto, aby 30 denní lhůta pro vydání rozhodnutí byla stanovena 
i pro případ, uvedený v § 24 odst. 1, kdy podmínky pro vyvlastnění splněny 
nebudou. 

Akceptováno 
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Připomínky připomínkových míst uvedených v článku 5 odst. 1 legislativních pravidel vlády, s nimiž podle článku 5 odst. 7 Legislativních 
pravidel vlády nemůže vzniknout rozpor 

 
Nejvyšší správní 
soud 

Obecné připomínky 

Přes veškeré výtky odborné veřejnosti i dotčených skupin 
v předchozích případech je předkládána další novelizace 
právní úpravy územního plánování a stavebního práva. 
Jakkoliv se má jednat primárně o úpravu sektorovou, 
zasahuje i do obecné právní úpravy. Jde tak o další z řady 
zásahů, přinášejících, ne-li už přímo chaos, tak 
přinejmenším prohloubení právní nejistoty, pokud jde o 
výklad a aplikaci měněných či nově zaváděných institutů, 
stejně jako riziko nedůslednosti provedených změn a 
z toho plynoucích rozporností a dalších výkladových 
problémů. Bylo tomu tak u všech předchozích úprav 
stavebního zákona a předložený návrh je toho nejlepším 
důkazem, když mění i úpravu účinnou teprve od ledna 
tohoto roku. Sám přitom neskýtá žádné záruky, že by tomu 
tentokrát mělo být jinak.  

Soustavnými změnami, významnými jak svým rozsahem, 
počtem i hloubkou, jsou tak zcela eliminovány veškeré 
mechanismy vyjasňování a sjednocování výkladu a 
aplikace právní úpravy, z nichž by, kromě řádného výkonu 
veřejné správy na dotčených úsecích, mohly následně 
vzejít promyšlené podněty k její změně.  

Navrhovaná úprava je ovšem problematická také svým 
obsahem. Jako její cíl je otevřeně deklarováno 
zjednodušení a zrychlení plánovacích a povolovacích 
procedur. Z konkrétních navrhovaných změn je ovšem 
zřejmé, že se tak děje bez dostatečných záruk, že přitom 

Konstatování 
Byť v obecné rovině lze s tímto konstatováním souhlasit, tento 
úkol vyplynul z programového prohlášení vlády a dohody 
jednotlivých resortů. 
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nedojde k popření samotného smyslu veřejnoprávní 
regulace územního plánování a povolovací činnosti 
stavebních úřadů. Tím je jednak ochrana dotčených 
veřejných zájmů vymezených stavebním zákonem i řadou 
dalších předpisů, jednak ochrana práv a oprávněných 
zájmů dotčených osob, včetně práv ústavně 
garantovaných.  

Z návrhu nevyplývá, že by podkladem pro navrhované 
změny byla zevrubná analýza příčin délky a 
komplikovanosti plánovacích a povolovacích procesů. I 
ze zkušeností správních soudů je přitom zřejmé, že kromě 
důsledného uplatňování práv dotčenými osobami k těmto 
příčinám patří také zdlouhavá a nedostatečná příprava 
záměrů, nedostatečný respekt k regulativům využití území 
včetně dotčených veřejných zájmů a práv dotčených osob, 
včetně vlastníků, a v neposlední řadě mnohdy nízká 
kvalita výkonu veřejné správy. Ve vztahu k těmto 
příčinám však navrhovaná změna právní úpravy nepřináší 
žádná řešení.  

Jak Nejvyšší správní soud při podobných příležitostech 
opakovaně upozorňuje, programové usnadňování situace 
stavebníkům a jiným žadatelům (dosahované nezřídka 
právě na úkor dotčených veřejných zájmů a práv ostatních 
dotčených osob) se v konečném důsledku může projevit 
kontraproduktivně. Pokud se totiž problémy stavebních a 
jiných záměrů nevyřeší v řádně vedených procesech před 
správními orgány, tím častěji jejich rozhodnutí a další 
opatření neobstojí v soudním přezkumu. Stavebníci se pak 
(často marně) domáhají práv nabytých v dobré víře. 
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Tento názor můžeme podložit judikaturou soudů ve 
správním soudnictví k celé řadě institutů, zavedených do 
právní úpravy územního plánování a stavebního řádu 
předchozími, často unáhlenými a nekoncepčními 
změnami. I na základě zběžné analýzy navrhovaných 
změn je zřejmé, že přinášejí více nových problémů, než 
řešení těch dosavadních. 

 Konkrétní připomínky 
 
část první - změna zákona č. 416/2009 Sb. 
 
1. K novelizačním bodům 4 (§ 1 odst. 6) a 19 (§ 2i odst. 

3 a 4)  

Podzemní stavba infrastruktury elektronických 
komunikací ve formě tzv. přípolože může představovat 
novou právní zátěž území i v případech, v nichž její 
ochranné pásmo nepřesáhne ochranné pásmo stavby, do 
nějž se přípolož umisťuje. To platí jak z hlediska 
dotčených veřejných zájmů, tak práv dotčených osob, 
zejména vlastníků nemovitostí. Může to bát dáno jednak 
jiným obsahem omezení v jednotlivých ochranných 
pásmech (co je zakázáno v jednom, nemusí být v jiném a 
naopak), jednak se tím může blokovat jiné (v ochranném 
pásmu stavby přípustné) využití, které bude následně 
nutno realizovat mimo ochranné pásmo, tedy za cenu další 
zátěže území. V každém případě se proto jeví jako 
problematické, aby k přípoloži docházelo bez jakéhokoliv 
projednání s příslušnými správními orgány (ať již 
samostatně nebo v rámci povolení „hlavní“ stavby).  

Vysvětleno.  
 
Navrhovaná úprava předpokládá dohodu mezi stavebníkem 
hlavní stavby a stavebníkem přípolože, ve které budou sjednána  
práva a povinnosti při provádění stavby a následném 
provozování obou staveb a zároveň bude určena vzájemní 
poloha těchto staveb, aby byla zajištěna bezpečnost a dodržení 
dalších předpisů. 
Citovaný § 2i odst. 4 pak směřuje k tomu, aby stavební úřady 
hleděly na obě stavby jako na oddělené i v procesech a 
postupech podle stavebního zákona. 
 

 2. K novelizačnímu bodu 6 (§ 2 odst. 7)  Akceptováno jinak 
Předmětné ustanovení bylo z návrhu vypuštěno. 
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Opuštění revizního principu při přezkumu závazných 
stanovisek v rámci odvolacího řízení a jeho nahrazení 
vázaností námitek odvolatele je jedním z příkladů 
potenciálně významného ohrožení vymahatelnosti práva a 
ochrany veřejných zájmů v procesech podle zákona č. 
413/2009 Sb. Současně se může v konečném důsledku 
obrátit proti samotnému účelu prováděných změn právní 
úpravy. Pokud totiž správní orgán nadřízený dotčenému 
orgánu při projednávání „odvolání“ zjistí, že je závazné 
stanovisko stiženo vadou, pro kterou je třeba jej zrušit, 
nebude tak moci učinit v rámci tohoto přezkumu ale bude 
povinen zahájit samostatné „přezkumné řízení“. To však 
již nebude integrováno do odvolacího řízení a nemusí 
s ním být ani časově koordinováno. 

To vše ale pouze za předpokladu, že v rámci navržené 
novelizace skutečně dojde ke změně § 4 odst. 9 stavebního 
zákona oproti znění po nabytí účinnosti zákona č. 
225/2017 Sb.  

Důvodová práva je ovšem zavádějící ve vztahu 
k samotnému opuštění revizního principu při (odvolacím) 
přezkumu závazných stanovisek. Není totiž pravdou, že by 
nutně souvisel s povinností odvolatele uvést konkrétní 
skutkové či právní důvody odvolání. To je zcela zřejmé i 
z obecné úpravy odvolání proti rozhodnutí (§ 82 odst. 2 a 
§ 89 odst. 2 správního řádu), které se přitom důvodová 
zpráva dovolává. 

 

 3. K novelizačnímu bodu 7 (§ 2 odst. 8)  

Změna spočívající v integraci povolení a souhlasů podle 
zákona o ochraně přírody a krajiny do posouzení vlivů 
záměru na životní prostředí není promítnuta ani do zákona 

Akceptováno jinak 
Předmětné ustanovení bylo z návrhu vypuštěno, s tím, že do 
zákona č. 114/1992 Sb. byla ve spolupráci s MŽP navržena 
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o ochraně přírody a krajiny ani do zákona o posuzování 
vlivů na životní prostředí. Navíc není zřejmé, proč se má 
tato integrace týkat právě jen zákona o ochraně přírody a 
krajiny a ne také dalších zákonů z oblasti ochrany 
životního prostředí, jejichž předmět regulace je také 
posuzován v rámci EIA. 

Především ale, s ohledem na zásadně rozdílnou míru 
podrobnosti dokumentace záměru v době posuzování EIA 
a povolování stavby, lze důvodně pochybovat, že již v této 
fázi bude například možno „rozhodnout“ o povolení 
kácení konkrétních dřevin rostoucích mimo les podle § 8 
zákona o ochraně přírody a krajiny a stanovit za ně 
odpovídající náhradní výsadbu (§ 9 téhož). Nelze proto 
vyloučit, že tato integrace bude stejně neúčinná, jako 
zákonem č. 225/2017 Sb. provedená integrace územního a 
stavebního řízení bez vyřešení podrobnosti projektové 
dokumentace (viz níže). 

úprava vydání jednotného závazného stanoviska k zásahu do 
přírody a krajiny. 
 

 4. K novelizačnímu bodu 9 (§ 2b odst. 3)  

Vlastníci pozemků tak ztrácejí možnost zúčastnit se 
v kolaudačním řízení posouzení shody skutečného 
provedení stavby s rozhodnutími, na jejichž vydání se měli 
možnost např. svými vyjádřeními podílet. To významně 
oslabuje jejich možnost chránit svá majetková práva. 

Vysvětleno 
 
Jak již bylo uvedeno v důvodové zprávě, předkladatel se 
domnívá, že všechna svá legální práva mohl účastník hájit již v 
územním řízení, případně ve stavebním řízení. Zájem vlastníka 
je chráněn právě ve vymezení podmínek územního, případně 
stavebního řízení. Ověření shody záměru s povolovanou 
stavbou lze již bez dalšího svěřit veřejnoprávní moci, jelikož v 
její kompetenci je zajištění toho, že bude zkolaudována, tedy 
provozována stavba, která byla předmětem povolení. K 
uvedenému je dále třeba si rovněž uvědomit, jaké skupiny 
staveb a jaké situace se navrhované úpravy týkají a v jaké 
četnosti takto mohou být aplikovány. Jedná se zejména o stavby 
liniové povahy, kde je snahou úpravy zjednodušit 
administrativní postupy, a to stavby nebo její části, pro která se 
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zřizuje věcné břemeno nebo jiné obdobné oprávnění. Ochrana 
práv vlastníků je tak chráněna skrze smlouvy o sjednání 
věcného břemene, v případech, kdy jsou práva zřízení věcného 
břemene vyvlastněna, pak skrze definování nezbytného rozsahu 
vyvlastnění, který je determinován mimo jiné i parametry 
stavby. Nejčastěji tak jde o stavby, které umožňují další 
využívání pozemků, protože jde například o nadzemní 
elektrická vedení nebo naopak o stavby energetického 
podzemního vedení. U těchto nadzemních staveb je možná 
kontrola souladu s původním záměrem možná i bez účastenství 
na kolaudačním řízení, u podzemních staveb naopak jejich 
povaha znemožňuje jednoduché vizuální ověření přesného 
umístění, ať již vlastník účastníkem bude či nikoliv. 
Pro stavby, které povahou znemožňují další využívání 
pozemků, se rovnou vyvlastňuje v nezbytném rozsahu celý 
pozemek a vlastníkovi jsou tak odejmuta všechna práva k 
pozemku, včetně z nich vyplývajícího účastenství.  
Výše uvedené má za cíl doložit, že v případě staveb, na které je 
ustanovením mířeno, může v praxi dojít k zahrnutí vlastníka ve 
smyslu § 122a odst. 1 písm. c) jen zřídkakdy. Ve vazbě na 
projednání na LRV přesunuto do obecné úpravy účastenství ve 
stavebním zákoně a vypuštění vlastníka pozemku jako 
účastníka kolaudačního řízení u všech staveb. 

 5. K novelizačnímu bodu 20 (§ 2j)  

V připomínkovém řízení k návrhu novely stavebního 
zákona provedené později zákonem č. 225/2017 Sb. 
uplatnil Nejvyšší správní soud tuto připomínku 
k novelizačnímu bodu, zakotvujícímu možnost 
společného (tehdy koordinovaného) povolení: 

 Možnost (v některých případech povinnost) využití 
institutu koordinovaného povolení pro některé účely je 

Akceptováno jinak 
Základní vymezení rozsahu dokumentace bude uvedeno přímo 
v zákoně. 
Pokud jde o požadovaný výčet dosud nezkolaudovaných staveb, 
jedná se o následující stavby: 
Novostavby: 
Dálnice D3  0306 obchvat Tábora (MÚK Čekanice – MÚK 

Měšice) 
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dokonce sporná. Zvláště u rozsáhlých (např. liniových) 
staveb si lze stěží představit současnou garanci 
hospodárnosti řízení (požadavek zpracování projektové 
dokumentace v rozsahu pro stavební povolení, není-li ještě 
rozhodnuto o přesné poloze stavby) a zásad zákonnosti, 
ochrany veřejných zájmů a práv dotčených osob (možnost 
stavebního úřadu, dotčených orgánů a dotčených osob 
reálně ovlivnit výsledek řízení, pokud je záměr zpracován 
v již natolik podrobné podobě a při jeho přípravě „již byly 
proinvestovány finanční prostředky značné výše“).  

Nyní navrhovaná změna je reakcí na skutečnost, že se naše 
tehdejší pochybnosti v praxi potvrdily.  

Zvolené řešení je však opět problematické, a to hned 
z několika důvodů. Především, pokud jde o rozsah a obsah 
dokumentace, odkazuje zákon na prováděcí právní 
předpis. Jeho návrh, ani jen teze, však nejsou součástí 
předloženého materiálu. Není tak možno posoudit, zda 
dokumentace vyžadovaná pro společné povolení bude 
dostatečným podkladem pro posouzení záměru z hledisek 
stanovených jak stavebním zákonem, tak i dotčenými 
právními předpisy. 

Za pozornost stojí odůvodnění navrženého řešení 
obsažené ve zvláštní části důvodové zprávy: „Zavedení 
tohoto postupu vychází z předpokladu, že na významné 
státní investory je možné přenést větší odpovědnost za to, 
že stavba bude provedena v souladu s příslušnými 
právními předpisy a že obstojí při kolaudaci. … stavebník 
ponese riziko, že pokud by stavba nebyla provedena 
v souladu s příslušnými právními předpisy, nebude 
zkolaudována a nebude tedy možné ji užívat.“ 

 0307 Tábor – Soběslav 
 0308 Soběslav – Bošilec 
 0309.3 Borek – Úsilné  
Dálnice D4 Skalka – Háje  
Dálnice D6 Praha – Pavlov 
Dálnice D7 Postoloprty - Bitozeves 
Dálnice D8 0805 Lovosice - Řehlovice 
Dálnice D11 1105-2 Osičky – Hradec Králové  
 
Modernizace dálnice D1: 

• Úsek 4 (Ostředek – Šternov) 
• Úsek 10 (Hořice – Koberovice) 
• Úsek 15 (Jihlava – Velký Beranov) 
• Úsek 18 (Měřín – Velké Meziříčí západ) 
• Úsek 20 (Velké Meziříčí východ – Lhotka) 
• Úsek 21 (Lhotka – Velká Bíteš) 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/3LBSBJ3B9P78)



213 
 

Má-li být důvodová zpráva korektním podkladem pro 
projednávání záměru nové právní úpravy v dalších fázích 
legislativního procesu, důrazně doporučujeme její 
doplnění o údaje o počtu staveb a délce úseků dálniční a 
jiné infrastruktury, která je v současné době v České 
republice provozována bez kolaudace, případně bez 
dalších klíčových povolení příslušných správních orgánů. 
Nejvyššímu správnímu soudu je z jeho úřední činnosti 
známo několik takových případů, např. jihovýchodní úsek 
dálničního obchvatu Prahy D0, kde dochází 
k dlouhodobému zneužívání institutu zkušebního 
provozu, neboť jinak by nebylo možné dálniční obchvat 
využívat. 

 6. K novelizačnímu bodu 20 (§ 2k)  

Jak je předkladateli nepochybně známo, vyčerpání 
řádných opravných prostředků je podmínkou přípustnosti 
žaloby proti rozhodnutí správního orgánu (§ 68 písm. a) 
soudního řádu správního). Zavedení kauce  násobně 
(nezřídka dokonce řádově) vyšší oproti soudnímu 
poplatku tak představuje významnou překážku nejen pro 
možnost správního přezkumu (u závazných stanovisek 
dokonce jediného – viz výše), ale také pro přístup k soudu. 

Předkladatel má za to, že navržená kauce není v kolizi 
s ústavně garantovaným právem na soudní přezkum podle 
čl. 36 odst. 2 Listiny základních práv a svobod. To má být 
zajištěno možností osvobození od povinnosti složení 
kauce. Problematická je ovšem jednak neurčitá formulace 
podmínek pro tuto možnost, jednak sama skutečnost, že o 
osvobození rozhoduje správní orgán, a to dokonce ten, 
jehož rozhodnutí má být přezkoumáváno. Navíc vzniká 
otázka soudní přezkoumatelnosti rozhodnutí o návrhu na 

Akceptováno jinak 
Předmětné ustanovení bylo z návrhu vypuštěno. 
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osvobození, resp. návazného rozhodnutí o zastavení 
odvolacího řízení. Lze očekávat, že v nejvíce konfliktních 
případech tak nová právní úprava (nebude-li dříve jako 
ústavně nekonformní zrušena Ústavním soudem) povede 
k prodlužování celkové délky povolovacího řízení.  

 7. K novelizačnímu bodu 33 (příloha zákona)  

Je navrženo rozšíření přílohy, která byla podle veřejně 
dostupných informací navržena ke zrušení Ústavním 
soudem. I s ohledem na dosavadní judikaturu Ústavního 
osudu v obdobných případech nepovažujeme za vhodné 
do rozhodnutí soudu tuto přílohu rozšiřovat o další 
záměry. 

Vysvětleno 
Předpokládáme, že příloha v přezkumu Ústavním soudem 
obstojí. 

 Část jedenáctá – změna silničního zákona 

8. K novelizačnímu bodu 2 (§ 37a)  

Rušení přejezdů za navržených podmínek bude nezřídka 
představovat významné zhoršení dopravní dostupnosti 
území. V každém jednotlivém případě by mělo dojít nejen 
k posouzení splnění zákonem stanovených podmínek, ale 
též nezbytnosti zrušení konkrétního přejezdu. Např. i 
v návaznosti na kategorii dotčené pozemní komunikace, 
resp. dráhy.  

Pro toto opatření by, mj. vzhledem k okruhu dotčených 
osob (zejména, avšak nikoliv výlučně vlastníků pozemků) 
bylo vhodnější zvolit formu opatření obecné povahy. 
Bude-li zachována forma individuálního rozhodnutí, měla 
by být zvážena možnost rozšíření okruhu účastníků řízení 
přinejmenším o dotčené obce. Těmi by zřejmě byly jak 
obce na „rušené“ trase pozemní komunikace, tak obce na 
„jiné vhodné trase“ ve smyslu odst. 1. 

Akceptováno částečně 
V připomínce uvedené aspekty budou posuzovány v rámci 
vhodnosti trasy. 
Návrh bude upraven tak, že obec, na jejímž území se rušený 
přejezd nachází, bude účastníkem řízení vždy. 
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 Část dvacátá – změna správního řádu 

9. K novelizačnímu bodu 1 a 2 (§ 149 odst. 4 a 6)  

Navrhované znění nerespektuje obecnou konstrukci lhůt 
pro vydání rozhodnutí podle § 71 správního řádu. Ta, na 
rozdíl od předchozí právní úpravy, již nepočítá s možností 
prodlužování lhůt rozhodnutím správního orgánu, ale 
sama stanoví případy, kdy je na základě objektivních 
skutečností lhůta ex lege delší. 

Takovou objektivní skutečností ovšem zcela jistě není 
„zvláštní složitost případu“. Vytváří se tak nový problém, 
obdobný jako u některých zvláštních předpisů, u nichž 
dosud nebyla zohledněna změna obecné právní 
konstrukce, kdo a jakým způsobem stanoví, že se v určité 
věci jedná o zvlášť složitý případ. Nejednoznačnost 
navrhované právní úpravy nepochybně povede ke sporům, 
tím spíše, že s marným uplynutím lhůty je spojována fikce 
souhlasného závazného stanoviska. 

Samostatným problémem je sama fikce souhlasného 
závazného stanoviska. S ohledem na judikaturní závěry 
k starším právním úpravám používajícím fikci správních 
aktů se lze důvodně obávat, že taková stanoviska při 
případném soudním přezkumu nedostojí požadavku 
přezkoumatelnosti. Nevyhnutným důsledkem by bylo 
rušení správních rozhodnutí vydaných na základě 
takových závazných stanovisek. 

Neakceptováno 

Zda se jedná o zvlášť složitý případ je na posouzení správního 
orgánu. 

Definice zvlášť složitého případu není v zákoně uvedena, je 
však dovozována výklady a toto dovozování dosud nečinilo 
zásadní problémy. Tento pojem je ve správním řádu užíván 
zcela běžně. 

 Část dvacátá druhá – změna stavebního zákona 

10. K novelizačním bodům 8 a 9 (§ 4 odst. 9 až 11)  

Konstatování 
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Navrhovanou změnu jednoznačně doporučujeme. 
Dosavadní znění přijaté zákonem č. 225/2017 Sb. bylo 
krajně problematické. Bylo chybou, že k jeho přijetí vůbec 
došlo. 

 11. K novelizačnímu bodu 24 (§ 35a) a všem souvisejícím  

Nejvyššímu správnímu soudu nepřísluší hodnotit 
potřebnost zavedení zcela nového nástroje územního 
plánování v podobě územního rozvojového plánu. Nemělo 
by se tak však stát dílčí novelou, kterou nemůže být tento 
nástroj dostatečně promítnut do všech souvisejících 
ustanovení stavebního zákona, ale i dalších předpisů. 
Dosavadní soustava nástrojů územního plánování byla 
konstruována jako funkční komplex a nově vnášený prvek 
nepochybně způsobí její narušení. K prosazení záměrů 
státu proto mají být přednostně využity stávající zákonné 
prostředky. 

Navíc, návrh dostatečně nereflektuje judikaturní závěry 
správních soudů a zejména Ústavního soudu vyslovené při 
několika pokusech o podrobení Politiky územního rozvoje 
ČR soudnímu přezkumu jakožto opatření obecné povahy. 
S ohledem na deklarovanou a zamýšlenou vyšší míru 
konkrétnosti co do dotčených ploch a obsažených záměrů 
je zřejmé, že územní rozvojový plán (na rozdíl od Politiky) 
pojmové znaky opatření obecné povahy splňuje. 
Navrhovaná právní úprava by tuto skutečnost měla 
reflektovat a ne se pokoušet účelově vyhnout soudnímu 
přezkumu úkonu, který je zjevně způsobilý zasáhnout 
v konkrétních případech (tedy nikoliv „jen“ jako právní 
norma) do práv dotčených osob. Tím vyvolané dlouholeté 
soudní spory rozhodně nepovedou k naplnění 
deklarovaných cílů navrhované právní úpravy. 

Konstatování 
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Nepřípadnost navrhované formy nařízení vlády je zřejmá 
i z důvodové zprávy, neboť územní rozvojový plán nemá 
být v žádném směru provedením stavebního zákona ale 
Politiky územního rozvoje.  

 Část dvacátá třetí – změna zákona o vyvlastnění 

12. K novelizačnímu bodu 1 (§ 5 odst. 1)  

Zavedení fikce doručení pro korespondenci mezi 
soukromými subjekty nepovažujeme za vhodnou. 
Nepochybně bude docházet ke sporům ohledně správnosti 
adresy, adekvátnosti zvoleného způsobu doručování apod. 

Akceptováno jinak – viz vypořádání obdobné připomínky 
MV. 
 

 13. K novelizačním bodům 2 a 3 (§ 5 odst. 2 a § 20 odst. 
1)  

Pravidlo, že výše náhrady za vyvlastnění se stanoví podle 
znaleckého posudku vyhotoveného na žádost 
vyvlastňovaného, patří k několika málo opatřením ve 
prospěch osoby, která má být vyvlastněním zásadním 
způsobem dotčena na svém ústavně garantovaném právu. 
Omezení tohoto práva na 15 dní, navíc často pro osoby, 
pro něž opatření znalce není běžnou činností, je naprosto 
neadekvátní. Na tom nic nemění skutečnost, že je o této 
možnosti vlastník nemovitosti informován již v rámci 
dohodovacího řízení. V té době totiž ještě není jisté, že 
k zahájení vyvlastňovacího řízení dojde, a že tedy bude 
opatření posudku nezbytné. Nehledě na náklady na 
vyhotovení posudku, přinejmenším prozatímně nesené 
vlastníkem. 

S ohledem na obecně známé a státem dlouhodobě 
neřešené nedostatky v oblasti kvality a zejména 
nezávislosti a nestrannosti znalecké činnosti, obzvláště 
právě v oblasti oceňování nemovitostí, se pak jako zcela 

Akceptováno jinak 
 
Předložený návrh primárně předpokládá stanovení výše 
náhrady na žádost vyvlastňovaného, a aby ten měl dostatek času 
na jeho zajištění, bude prodloužena původně navržená lhůta 15 
dní na dvojnásobek tj. na 30 dní. To je standardní lhůta, v níž 
vyvlastňovací úřady běžně zajišťují zpracování nezávislých 
znaleckých posudků.  
Pokud není předložen znalecký posudek ze strany 
vyvlastňovaného, má vyvlastňovaný možnost v případě 
nesouhlasu s posudkem, který předloží vyvlastnitel, v rámci 
probíhajícího řízení podle § 117 Správního řádu uplatnit 
námitku a pokud ji vyvlastňovací úřad vyhodnotí jako 
oprávněnou, zajistí nezávislý posudek u jím ustanoveného 
znalce. Právo vyvlastňovaného na spravedlivou výši náhrady 
není tedy předloženým návrhem nijak omezováno. 
Pokud jde o naznačované nedostatky v oblasti kvality 
znaleckých posudků, tak zejména v případě oceňování věcných 
břemen, které tvoří zdaleka největší počet vyvlastňovacích 
řízení, zásadní problém spočívá v rozdílném výkladu 
jednotlivých znalců ve způsobu aplikace zákona č. 151/1997 
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nevhodné jeví pravidlo stanovení náhrady za vyvlastnění 
podle posudku opatřeného vyvlastnitelem. Pokud je tedy 
třeba čelit případným obstrukcím ze strany 
vyvlastňovaného, měl by v takových případech znalecký 
posudek opatřovat vyvlastňovací úřad.  

Sb., o oceňování majetku, a v jeho nejednoznačnosti. Tento 
nedostatek by měla odstranit probíhající novela tohoto zákona 
včetně jeho prováděcího předpisu.   

Konfederace 
zaměstnavatelských 
a podnikatelských 
svazů ČR – Svaz 
podnikatelů ve 
stavebnictví 
v České republice 

Novelizační bod 6 § 2 odstavec 7 zákona č. 416/2009 Sb. 
 
Vypuštění dosavadní právní úpravy řešící nevydání 
závazného stanoviska dotčeným orgánem 
 
V § 2 zákona č. 416/2009 Sb. navrhujeme ponechání 
textace původního odstavce 7. 
 
Dosavadní ustanovení se ze zákona č. 416/2009 Sb. 
vypouští s ohledem na navrhovanou generální úpravu 
tohoto institutu ve správním řádu. 
Jak bude uvedeno níže, máme za to, že úprava správního 
řádu, tak jak je navržena, není pro stavby dopravní 
infrastruktury ani jiné infrastrukturní stavby funkční. 
Navíc není zřejmé, zda tato úprava navržená ve správním 
řádu bude v meziresortním připomínkovém řízení 
akceptována zejména Ministerstvem vnitra. 
Proto navrhujeme ponechání úpravy dosavadního 
odstavce 7 v původním znění.  
Nově doplňované odstavce 7 a 8 by se označily jako 
odstavce 8 a 9. 

Akceptováno jinak 
Právní úprava fikce souhlasu bude upravena přímo ve 
stavebním zákoně, ale v z. 416/2009 Sb. zůstane zachována 
speciální právní úprava. 

 § 2 odst. 5 zákona č. 416/2009 Sb. 
 
S ohledem na navrhovanou úpravu zákona o vyvlastnění 
navrhujeme obdobně upravit i doručení do ciziny podle 
stavebního zákona: 
 

Vysvětleno  
 
Připomínka nad rámec předloženého návrhu zákona. 
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§ 2 
(5) V řízení podle stavebního zákona, které je 

řízením s velkým počtem účastníků, se oznámení o 
zahájení řízení doručuje postupem podle stavebního 
zákona. Ostatní písemnosti se doručují jednotlivě pouze 
žadateli, obci, na jejímž území má být záměr uskutečněn, 
a dotčeným orgánům; ostatním účastníkům řízení se 
doručují veřejnou vyhláškou, o čemž se tito účastníci 
poučí v oznámení o zahájení řízení, je-li jim doručováno 
jednotlivě. Pokud se doručuje jednotlivě do ciziny, 
platí, že dnem doručení je patnáctý den ode dne, kdy 
byla písemnost odeslána prostřednictvím 
provozovatele poštovních služeb. 
 
Novelou se zavádí nová úprava doručení v zákoně o 
vyvlastnění. Obdobnou úpravu je vhodné zavést i pro 
stavební zákon. 

 Novelizační bod 9 § 2b doplňovaný odstavec 3  
 
Navrhujeme tuto úpravu promítnout nikoliv do § 2b, který 
je věnován stavbám energetické infrastruktury, ale do 
obecného § 2 a uvést v tomto znění: 
 
„(3) Účastníkem kolaudačního řízení, jehož předmětem je 
stavba dopravní nebo energetické infrastruktury nebo 
infrastruktury elektronických komunikací, je pouze 
stavebník a vlastník stavby, není-li stavebníkem.“. 
 
Není důvod, aby se nová definice účastníků kolaudačního 
řízení vztahovala pouze na stavby energetické 
infrastruktury. Mnohem systematičtější je vztáhnout tuto 

Vysvětleno 
 
Při zohlednění nálezu Ústavního soudu ze dne 22. 3. 2000, Pl. 
ÚS 2/99, připomínek vznesených v rámci mezirezortního 
připomínkového řízení a ve vazbě na projednání v LRV 
přesunuto do obecné úpravy účastenství ve stavebním zákoně, 
kde došlo k vypuštění vlastníka pozemku jako účastníka 
kolaudačního řízení u všech staveb. 
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úpravu obecně na infrastrukturu upravenou zákonem č. 
416/2009 Sb. 

 § 4a a nově vkládaný § 4b 
 
Znění by mělo být upraveno tak, aby reflektovalo existenci 
nového nástroje územního plánování zaváděného novelou, 
a to územní rozvojový plán: 
 

§ 4a 
(1) Dospěje-li vyvlastňovací úřad ve vyvlastňovacím 
řízení, které se týká práva k pozemku nebo ke stavbě 
potřebného k uskutečnění stavby dopravní infrastruktury 
vymezené v zásadách územního rozvoje nebo v územním 
rozvojovém plánu a uvedené v….. 
 
Dále do § 4b obsahujícího mírnější variantu mezitímního 
rozhodnutí by měly být systematicky doplněny i stavby 
dopravní infrastruktury: 
 

§ 4b 
Pro stavby energetické infrastruktury vymezené v 
zásadách územního rozvoje nebo v územním 
rozvojovém plánu a uvedené v příloze k tomuto zákonu 
se použije § 4a obdobně. Pro stavby dopravní 
infrastruktury neuvedené v příloze k tomuto zákonu  a 
stavby energetické infrastruktury, které nejsou uvedeny ve 
větě první, se použije § 4a odst. 1 a 3 až 8 obdobně. 
 
Podmínky upravující vydání mezitímního rozhodnutí by 
měly reflektovat nový nástroj územního plánování, a to 
územní rozvojový plán. Pokud je cílem tohoto nástroje 
umožnit povolení stavby podle územního rozvojového 

Akceptováno částečně 
 
Požadavek na doplnění celostátního nástroje územního 
plánování byl zohledněn s tím, že problematika energetické 
infrastruktury uvedené v příloze zákona se přesouvá do § 4a.   
Pokud jde o paušální rozšíření institutu mezitímního rozhodnutí 
na všechny stavby dopravní infrastruktury, byť s ponecháním 
přezkumu mezitímního rozhodnutí v odvolacím řízení, 
Ministerstvo dopravy k takovémuto rozšíření nenavrhuje 
přistupovat s ohledem na výsledky projednání předmětného 
návrhu právní úpravy v Poslanecké sněmovně při poslední 
novelizaci zákona č. 416/2009 Sb.   
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plánu, aniž by nutně musel být záměr promítnut do další 
územně plánovací dokumentace, je nasnadě, že tato 
možnost by měla být zohledněna i při stanovení podmínek 
vydání mezitímního rozhodnutí. 
Pokud bude přijata varianta mezitímního rozhodnutí podle 
§ 4b, kde není vyloučen dvoustupňový správní přezkum 
pro všechny stavby energetické infrastruktury, není důvod 
aby se tento institut nevztahoval také na všechny stavby 
dopravní infrastruktury podle zákona č. 416/2009 Sb. 

 § 149 odst. 4 správního řádu 
 
Fikce vydání závazného stanoviska dotčeného orgánu 
 
Navrhujeme odstavec 4 upravit takto: 
 
(4)     Správní orgán příslušný k vydání závazného 
stanoviska je povinen vydat závazné stanovisko bez 
zbytečného odkladu. Pokud nelze závazné stanovisko 
vydat bezodkladně, je správní orgán povinen vydat 
je nejpozději do 30 dnů ode dne doručení žádosti o jeho 
vydání tomuto správnímu orgánu. Nevydá-li správní orgán 
závazné stanovisko ani ve lhůtě dle věty druhé, v řízení o 
žádosti platí, že je jeho stanovisko souhlasné a že je žádost 
v souladu se zákonem, na jehož základě se závazné 
stanovisko vydává. K případnému později vydanému 
závaznému stanovisku se nepřihlíží. 
 
Dle našeho názoru je nezbytné co nejvíce omezit možnost, 
že tzv. fiktivní stanovisko bude dále věcně 
přezkoumáváno nadřízeným orgánem. Proto navrhujeme 
formulovat hmotněprávní fikci, že platí, že žádost (o 

Akceptováno s úpravou a přesunuto do § 4 stavebního 
zákona. 
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povolení) je v souladu se zákonem, na jehož základě se 
závazné stanovisko vydává. 

 Řešení otázky dočasných záborů 

§ 2f 

(1) Každý je povinen umožnit provádění měření a 
průzkumných prací v rámci přípravy stavby dopravní 
infrastruktury prováděné oprávněným investorem2), a 
to i před zahájením řízení, kterým se stavba umisťuje 
nebo povoluje nebo řízení, kterým se stavba umisťuje a 
povoluje. Za tímto účelem má oprávněný investor a jím 
zmocněné osoby právo vstupovat a vjíždět na cizí 
nemovité věci. Oprávněný investor nebo jím zmocněné 
osoby jsou povinni co nejvíce šetřit práv vlastníků 
dotčených nemovitých věcí a nejméně 14 dní předem 
jim provádění měření nebo průzkumných prací na 
jejich nemovité věci písemně oznámit na adrese podle 
§ 3 odst. 2. V oznámení podle předchozí věty musí být 
uveden důvod provádění měření nebo průzkumných 
prací na nemovité věci, popis činností, které mají být 
provedeny, rozsah využití pozemku, způsob, termín a 
upřesnění místa jejich provedení, označení 
oprávněného investora, jeho kontaktní údaje, datum 
vyhotovení oznámení a jméno, příjmení, funkce a 
podpis osoby oprávněné zastupovat oprávněného 
investora. Po skončení prací jsou oprávněný investor 
nebo jím zmocněné osoby povinni uvést nemovité věci 
do předchozího stavu, a není-li to možné s ohledem na 
povahu provedených prací, do stavu odpovídajícímu 
předchozímu účelu nebo užívání dotčené nemovité věci 
a bezprostředně písemně oznámit tuto skutečnost 
vlastníku nemovité věci na adrese podle § 3 odst. 2. 

Vysvětleno 
Jedná se o připomínku nad rámec předloženého návrhu zákona. 
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Pokud byl vlastník nebo uživatel nemovité věci v 
důsledku výkonu práv oprávněného investora nebo jím 
zmocněné osoby podle tohoto odstavce omezen v 
obvyklém užívání nemovité věci nebo mu vznikla újma 
na majetku, má právo na přiměřenou jednorázovou 
náhradu ve výši dvojnásobku částky stanovené podle 
zákona o oceňování majetku. 

(2) Byla-li stavba dopravní infrastruktury 
pravomocně povolena ve stavebním řízení, ve 
společném územním a stavebním řízení nebo 
společném územním a stavebním řízení s 
posouzením vlivů na životní prostředí, je každý 
povinen umožnit oprávněnému investorovi2) a jím 
zmocněným osobám dočasný vstup a vjezd na 
nemovité věci a dočasné provádění dalších činností 
za účelem realizace stavby dopravní infrastruktury 
nebo s ní souvisejících opatření, a to pouze 
v rozsahu vyplývajícím ze stavebním 
úřadem ověřené projektové dokumentace a 
v rozsahu nezbytném pro realizaci stavby dopravní 
infrastruktury nebo s ní souvisejících opatření, a 
pokud není možné realizaci stavby dopravní 
infrastruktury nebo s ní souvisejících opatření 
zajistit jinak. Za dočasný vstup a vjezd na nemovité 
věci a dočasné provádění dalších činností se pro 
účely tohoto ustanovení považuje doba nejvýše 1 
roku. Povinnost podle věty první vzniká teprve poté, 
co oprávněný investor nebo jím zmocněné osoby 
předem písemně informovaly vlastníka nemovité 
věci na adrese podle § 3 odst. 2 o požadovaném 
využití nemovitosti a pokusily se s vlastníkem 
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uzavřít dohodu o získání potřebných práv, přičemž 
dohody s vlastníkem nebylo dosaženo ani ve lhůtě 30 
dní od poskytnutí informace. V návrhu dohody 
podle předchozí věty musí být uveden důvod vstupů 
a vjezdů na nemovité věci, popis činností, které mají 
být provedeny, rozsah využití pozemku, způsob, 
termín a upřesnění místa jejich provedení, výše 
náhrady, označení oprávněného investora, jeho 
kontaktní údaje, datum vyhotovení návrhu a jméno, 
příjmení, funkce a podpis osoby oprávněné 
zastupovat oprávněného investora. Oprávněný 
investor nebo jím zmocněné osoby jsou povinni co 
nejvíce šetřit práv vlastníků dotčených nemovitých 
věcí. Po skončení prací jsou oprávněný investor 
nebo jím zmocněné osoby povinni uvést nemovité 
věci do předchozího stavu, a není-li to možné s 
ohledem na povahu provedených prací, do stavu 
odpovídajícímu předchozímu účelu nebo užívání 
dotčené nemovité věci a bezprostředně písemně 
oznámit tuto skutečnost vlastníku nemovité věci na 
adrese podle § 3 odst. 2. Pokud byl vlastník nebo 
uživatel nemovité věci v důsledku výkonu práv 
oprávněného investora nebo jím zmocněné osoby 
podle tohoto odstavce omezen v obvyklém užívání 
nemovité věci nebo mu vznikla újma na majetku, 
má právo na přiměřenou jednorázovou náhradu ve 
výši dvojnásobku částky stanovené podle zákona o 
oceňování majetku. Toto ustanovení se nevztahuje 
na obydlí, tedy na nemovitost, kde má fyzická osoba 
domácnost. 

ALTERNATIVA 
§ 141 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/3LBSBJ3B9P78)



225 
 

 Opatření na sousedním pozemku nebo stavbě 
  

(1) Pro vytvoření podmínek k provedení stavby nebo její 
změny, nutných zabezpečovacích prací, nezbytných 
úprav, udržovacích prací a k odstranění stavby nebo 
zařízení může stavební úřad uložit těm, kteří mají 
vlastnická nebo jiná věcná práva k sousedním pozemkům 
či stavbám na nich, aby umožnili provedení prací ze svých 
pozemků nebo staveb nebo na nich, pokud mezi 
zúčastněnými osobami nedošlo k dohodě. Účastníkem 
řízení je ten, v jehož prospěch má být povinnost uložena, 
a ten, z jehož pozemku nebo stavby nebo na jehož 
pozemku nebo stavbě mají být práce prováděny. 
 
(2) Ten, v jehož prospěch byla povinnost podle odstavce 1 
uložena, musí dbát, aby co nejméně rušil užívání 
sousedních pozemků nebo staveb a aby prováděnými 
pracemi nevznikly škody, kterým je možno zabránit. Po 
skončení prací je povinen uvést sousední pozemek nebo 
stavbu do předchozího stavu; nesplní-li tuto povinnost 
nebo nedojde k jiné dohodě, postupuje se podle obecných 
právních předpisů o náhradě škody. 
 
V praxi činí značné problémy realizace tzv. dočasných 
záborů, tedy realizace některých činností souvisejících se 
stavbou dopravní infrastruktury, které ale nemají trvalý 
charakter, a není tedy dán důvod pro trvalé vyvlastnění 
pozemku. Ani vyvlastnění služebnosti obvykle nepřichází 
v úvahu, protože než proběhne vyvlastňovací řízení, již 
není zábor potřeba, právě pro jeho dočasnost. Často se 
jedná o opatření související s již existující infrastrukturou 
nebo prostě o přístup na sousední pozemky, bez kterého 
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nelze stavbu realizovat. 
V případech, kdy realizaci stavby nelze zajistit jinak, a 
s vlastníkem nebylo možné uzavřít dohodu, měl by mít 
oprávněný investor přístup na relevantní pozemky za 
náhradu, aniž by musel absolvovat vyvlastňovací řízení. 
Povinnost by se netýkala obydlí, tedy nemovitosti, kde má 
fyzická osoba domácnost. 
Soudní ochrana vlastníka je zajištěna v civilním 
soudnictví, kdy se lze zdržovací žalobou, případně 
návrhem na vydání předběžného opatření rychle bránit 
případným excesům ze strany oprávněného investora. 
Náhrada by měla obdobně jako v případech podle 
odstavce 1 činit dvojnásobek částky stanovené oceněním, 
tak aby byl vlastník či uživatel kompenzován co 
nejspravedlivěji s ohledem na zásah do jeho práv.  
Alternativně lze zvážit úpravu § 141 SZ tak, aby byla 
využitelná skutečně pro plnou šíři dočasných záborů, tedy 
i pro práce dočasně prováděné na cizích pozemcích a 
stavbách. 

 Ex ante kontrola zadávacích podmínek 
 
Z důvodů, které nejsou zcela zřejmé, nebyla do novely 
zařazena úprava metodické činnosti Úřadu pro 
ochranu hospodářské soutěže. Navrhujeme proto její 
doplnění. 
1. Změna zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby 
dopravní, vodní a energetické infrastruktury, ve znění 
pozdějších předpisů 

 
Za § 2i se vkládá nový § 2j, který zní: 

„§ 2j 

Vysvětleno 
Jedná se o připomínku nad rámec předloženého návrhu 
zákona. 
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Posouzení zadávacích podmínek ex ante 

(1) Zadavatel nadlimitní veřejné zakázky podle zákona 
o zadávání veřejných zakázek, jejímž předmětem je 
zhotovení stavby dopravní infrastruktury podle § 1 
odst. 2 písm. a) nebo b) je oprávněn požádat před 
zahájením zadávacího řízení Úřad pro ochranu 
hospodářské soutěže o ex ante posouzení zadávacích 
podmínek nebo některé jejich části. Předmětem 
posouzení nejsou úplnost a správnost projektové 
dokumentace, soupisu stavebních prací, dodávek a 
služeb s výkazem výměr nebo požadavků na výkon 
nebo funkci, které je nahrazují. 

(2) Úřad pro ochranu hospodářské soutěže posoudí na 
základě žádosti zadavatele podle odstavce 1 předložené 
zadávací podmínky nebo jejich část a ve lhůtě 60 dní 
ode dne doručení žádosti zadavatele vydá stanovisko, 
ve kterém se uvede, zda jsou předložené zadávací 
podmínky nebo jejich část v souladu se zákonem o 
zadávání veřejných zakázek či nikoliv. Stanovisko 
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže odůvodní, 
případně uvede podmínky pro jeho aplikovatelnost. 

 
(3) Stanovisko vydané podle odstavce 2 Úřad pro 
ochranu hospodářské soutěže zveřejní způsobem 
umožňujícím dálkový přístup.“. 

2. Změna zákona o působnosti Úřadu pro ochranu 
hospodářské soutěže 
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V § 2 zákona č. 273/1996 Sb., o působnosti Úřadu pro 
ochranu hospodářské soutěže, písmeno b) zní: 

„b) vykonává dohled a zajišťuje metodickou 
podporu při zadávání veřejných zakázek,“. 
Platné znění s vyznačením změn  

Zákon č. 273/1996 Sb., o působnosti Úřadu pro 
ochranu hospodářské soutěže, ve znění pozdějších 

předpisů 
 

§ 2 
Úřad: 
 
a) vytváří podmínky pro podporu a ochranu 
hospodářské soutěže, 
b) vykonává dohled a zajišťuje metodickou podporu 

při zadávání veřejných zakázek, 
c) vykonává další působnosti stanovené zvláštními 

zákony. 

3. Změna zákona o zadávání veřejných zakázek 
V § 248 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 

zakázek, se doplňuje odstavec 4, který zní: 
 

„(4) Úřad zajišťuje metodickou podporu při zadávání 
veřejných zakázek a uveřejňuje způsobem 
umožňujícím dálkový přístup všechna metodická 
doporučení, která vydá.“. 
Platné znění s vyznačením změn  

§ 248 
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Výkon dozoru nad zadáváním veřejných zakázek a 
zvláštními postupy 

 
(1) Úřad vykonává dozor nad dodržováním pravidel 
stanovených tímto zákonem a zadávacími podmínkami 
pro zadání podlimitní a nadlimitní veřejné zakázky, 
včetně koncese s výjimkou koncesí malého rozsahu 
podle § 178, a pro zvláštní postupy podle části šesté, při 
kterém 
 
a) rozhoduje o tom, zda zadavatel při zadávání veřejné 
zakázky nebo při zvláštním postupu postupoval v 
souladu s tímto zákonem, 
b) rozhoduje o tom, zda postup zadavatele, který 
směřuje k zadání veřejné zakázky mimo zadávací 
řízení, je v souladu s tímto zákonem, 
c) ukládá nápravná opatření, 
d) rozhoduje o návrhu podle § 267, 
e) kontroluje podle kontrolního řádu soulad úkonů 
zadavatele při zadávání veřejných zakázek s tímto 
zákonem. 

 
(2) Zahájil-li zadavatel podle § 4 odst. 4 zadávací řízení 
za účelem zadání veřejné zakázky malého rozsahu, 
považuje se pro účely dozoru nad dodržováním 
pravidel stanovených tímto zákonem zadávaná veřejná 
zakázka za podlimitní veřejnou zakázku. 

 
(3) Úřad projednává přestupky podle tohoto zákona a 

ukládá pokuty za jejich spáchání. 
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(4) Úřad zajišťuje metodickou podporu při zadávání 
veřejných zakázek a uveřejňuje způsobem 
umožňujícím dálkový přístup všechna metodická 
doporučení, která vydá. 
 
V roce 2016 byl přijat zcela nový zákon o zadávání 
veřejných zakázek č. 134/2016 Sb., který je účinný od 1. 
10. 2016.  
Obecným cílem zákona bylo podle důvodové zprávy 
1) Zajištění souladu s evropskou právní úpravou; 
2) Nastavení jasných pravidel, které by v míře dovolující 

předmětem zákona zabránily korupci, garantovaly 
hospodárné nakládání s veřejnými prostředky, rychlou 
realizaci potřebných veřejných projektů a férovou 
soutěž dodavatelů; 

3) Maximálně možné snížení administrativní náročnosti 
procesu zadávání veřejných zakázek při současném 
zajištění dostatečné transparentnosti tohoto procesu. 

Na základě RIA dospěl předkladatel zákona k závěru, že 
zejména menší zadavatelé, jichž je velká část, potřebují 
pracovat s co nejjednodušším procesním postupem. Proto 
byla navržena varianta regulace požadující nižší míru 
formality a kazuistiky zákona s předpokladem, že MMR 
přistoupí k vydání doprovodných metodik1.    
Současně bylo konstatováno, že hlavním nákladem 
plánovaného zjednodušení zákona je případný vznik 
komplikací, kdy zadavatel nebude detailně naváděn přímo 
zákonem. Tento nedostatek měl být překonán vhodnou 
metodickou podporou, která měla zabránit vzniku sporů a 

 
1 Důvodová zpráva k zákonu o zadávání veřejných zakázek. 
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měla snížit zvýšené náklady vzniklé z případných 
chybných kroků zadavatele, který není zákonem přímo 
veden např. v oblasti mimořádně nízkých nabídkových 
cen.  
Gestor zákona, tedy MMR, se v rámci přijetí zákona o 
zadávání veřejných zakázek zavázal k metodické podpoře 
a současně deklaroval možnost vznášet dotazy k oblasti 
veřejných zakázek prostřednictvím Portálu o veřejných 
zakázkách.  
Metodiky k zákonu o zadávání veřejných zakázek 
zpracované ze strany MMR jsou zveřejňovány na Portálu 
o veřejných zakázkách (http://www.portal-vz.cz/cs/Jak-
na-zadavani-verejnych-zakazek/Metodiky-stanoviska/).  
Metodiky tak, jak je vydává MMR, reagují na všeobecné 
problémy a postupy v zadávání a jsou určeny zejména 
menším a méně zkušeným zadavatelům. Obdobně funguje 
zodpovídání dotazů přes Portál o veřejných zakázkách. 
Dotazy je možné klást v rámci info-fora dostupného na 
adrese http://www.portal-vz.cz/cs/Spoluprace-a-vymena-
informaci/Info-forum . 
MMR na tomto foŕu informuje, že „Odpovědi budou 
poskytovány Odborem práva veřejných zakázek a 
koncesí Ministerstva pro místní rozvoj jako součást 
metodické pomoci, a to na základě následujících pravidel: 

• Poskytován bude pouze obecný výklad 
jednotlivých ustanovení, institutů nebo 
problémů zákona o zadávání veřejných zakázek. 

• Odbor práva veřejných zakázek a koncesí si 
vyhrazuje právo rozhodnout o tom, zda otázka 
včetně odpovědi bude uveřejněna v rámci info-
fora, zda bude odpovězeno pouze tazateli e-
mailem nebo zda otázka nebude zodpovězena. 
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• Uveřejněny budou dotazy, které by mohly 
zajímat širší okruh uživatelů, a dotazy k 
problematice, která nebyla v rámci info-fora 
dosud řešena. 

• Dotazy, které se týkají postupu podle zákona o 
zadávání veřejných zakázek v konkrétních 
případech, a dotazy, které se netýkají 
problematiky veřejných zakázek a koncesí, 
nebudou zodpovídány.“. 
 

Přičemž k 8. 10. 2018, tedy více než 2 roky od účinnosti 
zákona o zadávání veřejných zakázek bylo na fóru 
zveřejněno pouze 84 odpovědí na dotazy. Fórum je tedy 
stejně jako dosavadní metodická podpora ze strany MMR 
funkční pro menší zadavatele, nicméně pro 
komplikovanější dotazy profesionálních zadavatelů 
týkající se konkrétních problémů je v praxi méně 
využitelná. 
 MMR se tedy snaží pokrýt zejména oblasti, kde neexistují 
spory ohledně výkladu některých institutů zákona o 
zadávání veřejných zakázek s tím, že hlavním cílem je 
edukace zadavatelů. Metodiky ani info-fórum však již 
nepokrývají konkrétní problémy zkušených 
institucionálních zadavatelů, kteří čelí konkrétním 
nevyjasněným otázkám ve svém odvětví. Nový zákon totiž 
svou jistě správně nastavenou flexibilitou a variantností 
nezasáhl pouze malé a nezkušené zadavatele, ale i ty velké. 
Výkladová stanoviska vydává v současné době také Úřad 
pro ochranu hospodářské soutěže mnohdy ve spolupráci s 
MMR. V současné době je však na stránkách úřadu2 

 
2 http://www.uohs.cz/cs/verejne-zakazky/vykladova-stanoviska-a-metodiky.html 
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zveřejněno pouze 5 výkladových stanovisek, která lze 
k výkladu zákona použít. 
Tato stanoviska již řeší zcela konkrétní problémy vzniklé 
praxí, nicméně jejich počet a periodicita vydávání jsou 
zcela nedostačující. Přitom v zahraničí je zcela běžné, že 
orgán dohledu zároveň poskytuje metodickou pomoc 
adresátům regulace. Například slovenský Úrad pre verejné 
obstarávanie vyadal pouze v září 2018 celkem 25 zcela 
konkrétních metodických usměrnění ke slovenskému 
zákonu o veřejném zadávání. Od začátku roku potom 
vydal 6 všeobecných metodických usměrnění a 4 obecná 
výkladová stanoviska k zákonu. 
Rizika a dopady nepřijetí právní úpravy 
Z důvodů nevyjasněných otázek vyplývajících z aplikace 
zákona potom dochází k pochybením na straně zadavatelů, 
k následným sporům a z toho vznikajícím prodlením 
v procesu zadávání veřejných zakázek. Nemalým 
problémem je také audit postupu v zadávacím řízení ze 
strany orgánů finanční kontroly a ze strany dotačních 
orgánů. I v těchto případech dochází k významným 
prodlením a finančním ztrátám. 
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 nákladů3. Náklady zvyšuje také rostoucí 
cena stavebních prací, náklady na přepracování 

 
3 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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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/). 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/3LBSBJ3B9P78)

http://www.eurorap.org/partner-countries/czech-republic/
http://www.eurorap.org/partner-countries/czech-republic/
https://www.cdv.cz/file/revidovana-narodni-strategie-bezpecnosti-silnicniho-provozu-na-obdobi-let-2011-az-2020-s-platnosti-od-roku-2017-byla-schvalena/
https://www.cdv.cz/file/revidovana-narodni-strategie-bezpecnosti-silnicniho-provozu-na-obdobi-let-2011-az-2020-s-platnosti-od-roku-2017-byla-schvalena/
https://www.cdv.cz/file/revidovana-narodni-strategie-bezpecnosti-silnicniho-provozu-na-obdobi-let-2011-az-2020-s-platnosti-od-roku-2017-byla-schvalena/


235 
 

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. 
 
Dotčené subjekty 
Subjekty dotčenými změnou právní úpravy je Úřad pro 
ochranu hospodářské soutěže, Ministerstvo pro místní 
rozvoj a také Ministerstvo dopravy ČR. 
Dotčenými subjekty budou dále investoři, vlastníci a 
provozovatelé 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. 
Dotčenými subjekty budou v širším smyslu i další 
účastníci trhu výstavby dopravní infrastruktury, a to 
zejména stavbaři a projektanti. V neposlední řadě jsou 
dotčenými subjekty uživatelé dopravní infrastruktury, tedy 
zejména podnikatelé působící na území ČR a obyvatelé 
ČR. 
 
Shrnutí 
Z výše uvedeného tedy vyplývá, že metodická podpora ze 
strany MMR nepokrývá dostatečně sofistikovanější 
problémy, kterým čelí větší zadavatelé. Metodická 
podpora ze strany Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže 
je potom zcela nedostatečná co do rozsahu a periodicity. 
Nepřijetí úpravy potom znamená zpoždění výstavby 
dopravní infrastruktury, zejména dálnic. S tím je spojeno 
značné ekonomické riziko a riziko zvýšené nehodovosti a 
úmrtnosti na nedokončených úsecích dálnic a další 
dopravní infrastruktury vyšších tříd. 
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Pozitivní dopady právní úpravy se pak dotknou širokého 
spektra subjektů včetně koncových uživatelů dopravní 
infrastruktury.  

 Uplatnění apelačního principu v rámci soudního 
přezkumu správního rozhodnutí 
 
Z důvodů, které nejsou zcela zřejmé, nebyla do novely 
zařazena úprava apelačního principu v rámci 
soudního přezkumu správního rozhodnutí. 
Navrhujeme její doplnění jako samostatného odstavce 
do § 2: 
 

(X) Je-li žaloba podaná proti rozhodnutí vydanému 
ve správním řízení podle § 1 důvodná, může soud 
rozhodnout tak, že napadené rozhodnutí změní, lze-li 
změnou rozhodnutí odstranit nezákonnost rozhodnutí 
nebo vadu řízení a lze-li takové rozhodnutí učinit na 
základě skutkového stavu, z něhož vyšel správní orgán, a 
který soud případně vlastním dokazováním v nikoli 
zásadních směrech doplnil. Za podmínek podle tohoto 
odstavce může soud změnit i rozhodnutí správního orgánu 
nižšího stupně, které předcházelo napadenému rozhodnutí. 
Soud může podle tohoto odstavce rozhodnout pouze tak, 
jak by mohl podle zvláštního právního předpisu 
rozhodnout správní orgán. Při změně rozhodnutí soud šetří 
práva nabytá v dobré víře.“. 
 
V současnosti dochází v rámci soudního přezkumu 
v mnoha případech k rušení správních rozhodnutí, 
kterými se povoluje stavba klíčové infrastruktury, pouze 
z důvodu formálních či nikoli zásadních věcných vad 

Vysvětleno 
Jedná se o připomínku nad rámec předloženého návrhu 
zákona. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/3LBSBJ3B9P78)



237 
 

rozhodnutí či řízení. Samotné řízení u správního soudu 
zpravidla trvá několik let. Předmětem opakovaného 
správního řízení v těchto případech je přitom zpravidla 
právě již jen náprava vady vymezené soudním 
rozhodnutím, fakticky však již neprobíhá žádné další 
dokazování a většinou nejsou vznášené ani nové 
(relevantní) právní a skutková tvrzení účastníků. 
Vydáním nového správního rozhodnutí se ale samozřejmě 
otevírá nový prostor pro podání odvolání a následný 
opakovaný soudní přezkum či pro užití dozorčích 
prostředků v rámci přezkumného řízení. Takto nastavený 
soudní přezkum se obzvláště u klíčových 
infrastrukturních stavebních záměrů, které jsou věcně 
nezřídka velmi složité a dotýkají se různých zájmů celé 
řady subjektů, jeví jako mimořádně neefektivní a 
neúčelný.  
S ohledem na výše uvedené se proto navrhuje zavedení 
apelačního principu soudního přezkumu v podobě 
možnosti soudu rozsudkem změnit napadené rozhodnutí 
správního orgánu a případně i rozhodnutí orgánu nižšího 
stupně, které mu předcházelo. Změna rozhodnutí je však 
podmíněna naplněním několika předpokladů. Jednak 
musí být naplněn základní předpoklad, že samotnou 
změnou rozhodnutí bude odstraněna jeho nezákonnost 
nebo vada řízení. Již tento základní předpoklad omezí 
použití apelačního principu pouze na případy méně 
závažných vad rozhodnutí či řízení. V praxi tedy lze 
očekávat, že častějším způsobem rozhodování správních 
soudů bude v případě důvodnosti žaloby i nadále rušení 
rozhodnutí a případné vrácení věci k dalšímu (správnímu) 
řízení. Obecně přitom lze předpokládat, že ve většině 
případů bude změnou rozhodnutí možné odstranit toliko 
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nezákonnost rozhodnutí. Případy, kdy by mohlo dojít 
k nápravě vady řízení změnou rozhodnutí, budou zřejmě 
ojedinělé.    
Dalším klíčovým předpokladem je, že změna rozhodnutí 
není správním soudem činěna na základě rozsáhlého a 
věcně významného doplnění dokazování. Těžiště 
dokazování zůstává i nadále ve fázi správního řízení. 
Návrh tedy plně respektuje zásadu subsidiarity správního 
soudnictví. 
Změna rozhodnutí se vylučuje v těch případech, kdy 
došlo k natolik závažným pochybením ze strany 
správního orgánu, že tyto vady způsobily nicotnost 
napadeného rozhodnutí. V těchto případech musí 
k nápravě vždy dojít na úrovni správního řízení. 
Další mezí pro možnou změnu rozhodnutí je také ochrana 
práv nabytých v dobré víře. Z povahy věci vyplývá, že 
půjde primárně o práva nabytá napadeným rozhodnutím 
správního orgánu či rozhodnutím jemu předcházejícím. 
Soud tedy nemůže rozhodnutí změnit takovým způsobem, 
kterým by neodůvodněně či nepřiměřeně zasáhl do práv 
nabytých v dobré víře.   
Navrhuje se také výslovně stanovit meze možného 
„změnového“ soudního rozhodnutí, které logicky leží 
v mezích stanovených zvláštními právními předpisy pro 
rozhodování správního orgánu. Pro vyloučení 
pochybností se také, zejména pro účely právní moci a 
výkonu rozhodnutí, staví najisto, že „změnový“ výrok 
rozsudku nahrazuje původní výrok správního orgánu. 
Z hlediska legislativního vyjádření se navrhovatel držel 
zejména úpravy změny rozhodnutí o uložení trestu 
v případě spáchání správního deliktu v § 78 odst. 2 
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soudního řádu správního. K několika doplněním došlo 
zejména na základě inspirace novou úpravou správního 
soudnictví přijatou nedávno na Slovensku, a to konkrétně 
v § 198 zákona č. 162/2015 Z. z., správny súdny poriadok. 

 Výmaz exekučních příkazů z KN 
 
Zákon č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení 
vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě (zákon o 
vyvlastnění) 
 
Návrh změny: 
 

1. V § 6 se za slova „nebo stavbě,“ vkládají slova 
„jakož i účinky nařízení výkonů rozhodnutí a 
exekučních příkazů v rozsahu týkající se 
vyvlastněného pozemku nebo stavby“. 

 
Vyznačení v platném znění: 
 
§ 6 
 
Vyvlastněním spočívajícím v odnětí vlastnického práva k 
pozemku nebo ke stavbě zanikají všechna práva třetích 
osob k vyvlastněnému pozemku nebo stavbě, jakož i 
účinky nařízení výkonů rozhodnutí a exekučních 
příkazů v rozsahu týkající se vyvlastněného pozemku 
nebo stavby, není-li dále stanoveno jinak. 
 
Katastrální úřady odmítají v případě vyvlastnění u 
vyvlastněných nemovitostí vymazávat poznámky o 
nařízených exekucích a exekučních příkazech s odkazem 
na to, že podle § 6 zákona o vyvlastnění zanikají toliko 

Akceptováno – viz připomínka HK 
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práva, která se v katastru nemovitostí zapisují vkladem. 
Pro zrušení poznámky vztahující se k probíhající exekuci 
vyžadují aktivní spolupráci exekutora, spočívající 
v předchozím zrušení exekučního příkazu. Navrhovaná 
úprava by měla předejít výkladovým nesrovnalostem a 
umožnit u vyvlastňované nemovitosti výmaz i těchto 
poznámek. 

Svaz průmyslu a 
dopravy České 
republiky 

A. ZÁSADNÍ KONKRÉTNÍ PŘIPOMÍNKY K ČÁSTI 
PRVNÍ, ZMĚNĚ ZÁKONA O URYCHLENÍ 
VÝSTAVBY DOPRAVNÍ, VODNÍ A ENERGETICKÉ 
INFRASTRUKTURY A INFRASTRUKTURY 
ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ 
 
K § 2c odst. 4 

Návrh na změnu: 
Požadujeme doplnit nový novelizační bod, který v druhé 
větě § 2c odst. 4 upraví text ustanovení podle konečného 
znění fikce souhlasu obsaženého v novele správního řádu. 
Odůvodnění 
Je nutné, aby fikce souhlasu dotčeného správního orgánu 
v případě nevydání závazného stanoviska ve stanovené 
lhůtě byla upravena v obou zákonech obdobným 
způsobem. Souvisí s připomínkou č. 1 oddílu C níže 
k fikci souhlasu k novele správního řádu.  

Akceptováno 

 K § 2h 

Návrh na změnu: 
Požadujeme doplnit nový novelizační bod v následujícím 
znění: 

Akceptováno – viz připomínka MPO 
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„XY. V § 2h se doplňuje nový odstavec 3 v následujícím 
znění: 
„(3) K žádosti o odnětí nebo o omezení pozemků určených 
k plnění funkcí lesa podle lesního zákona pro účely stavby 
dopravní nebo energetické infrastruktury, pro kterou je 
stanoven účel vyvlastnění zákonem, se vyjádření vlastníka 
a nájemce dotčených pozemků určených k plnění funkcí 
lesa nevyžaduje.“ 
 
Úplné znění ustanovení 

§ 2h 
(1) Žádost o vydání souhlasu s odnětím zemědělské půdy 

ze zemědělského půdního fondu pro účely stavby 
dopravní nebo energetické infrastruktury se podává u 
orgánu ochrany zemědělského půdního fondu, který je 
příslušný k jejímu vyřízení. 

(2) Při převodu majetku v souvislosti s uskutečněním 
stavby dopravní infrastruktury se nevyžaduje udělení 
souhlasu, výjimky nebo schválení podle zákona o 
majetku státu. 

(3) K žádosti o odnětí nebo o omezení pozemků 
určených k plnění funkcí lesa podle lesního zákona 
pro účely stavby dopravní nebo energetické 
infrastruktury, pro kterou je stanoven účel 
vyvlastnění zákonem, se vyjádření vlastníka a 
nájemce dotčených pozemků určených k plnění 
funkcí lesa nevyžaduje. 

 
Odůvodnění 
Po vzoru nedávné novelizace § 9 odst. 6 písm. b) zákona 
č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, 
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stanovující náležitosti žádosti o odnětí zemědělské půdy 
ze zemědělského půdního fondu, navrhujeme, aby byl 
stejný přístup aplikován i na žádosti obdobného druhu, 
kterými jsou bez pochybností i žádosti o odnětí či omezení 
pozemků určených k plnění funkcí lesa podle zákona č. 
289/1995 Sb., lesní zákon. Jde o principiálně stejný případ, 
kdy nedává smysl, aby v případě, kdy stavebník může 
práva k pozemku vyvlastnit, byl stavebník nucen 
zajišťovat vyjádření jejich jednotlivých vlastníků 
(spoluvlastníků). Dále je třeba si uvědomit, že jde o stavby 
povahou liniové, kdy zajišťování písemných vyjádření 
stovek až tisíců vlastníků (spoluvlastníků) pozemků, 
(nadto pro potřeby řízení, jejichž předmětem má být 
zejména ochrana veřejných a nikoli soukromých zájmů), 
jsou důvodem zásadních časových zdržení v jejich 
realizaci. 

 K novelizačnímu bodu 20, § 2k odst. 1 

Návrh na změnu: 
Požadujeme za slovo „dopravní“ vložit slova „nebo 
energetické“. 
 
Úplné znění ustanovení 
(1) Ve lhůtě pro podání odvolání je účastník řízení, který 
podává odvolání proti rozhodnutí, kterým se umísťuje 
nebo povoluje stavba dopravní nebo energetické 
infrastruktury, povinen složit na účet správního orgánu, 
který vydal napadené rozhodnutí, kauci ve výši 25 000 Kč 
a dalších 10 000 Kč za každé závazné stanovisko, proti 
jehož obsahu odvolání směřuje. O této povinnosti musí být 
účastník řízení v rozhodnutí poučen. 

Akceptováno jinak 
Celé ustanovení § 2k bylo z návrhu vypuštěno. 
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Odůvodnění 
Požadujeme možnost využití kauce rozšířit rovněž na 
energetickou infrastrukturu, která je svým významem 
srovnatelná se stavbami dopravní infrastruktury. Není 
relevantních důvodů pro odlišný postup.  

 K novelizačnímu bodu 20, § 2k odst. 3 

Návrh na změnu: 
Požadujeme ve větě druhé slova „ve lhůtě podle odstavce 
2“ nahradit slovy „po lhůtě podle odstavce 2“. 
 
Úplné znění ustanovení 
(3) Lhůta pro předání spisu odvolacímu orgánu počíná 

běžet dnem následujícím po složení kauce. Nebyl-li 
odvolatel osvobozen od povinnosti složit kauci a 
nesložil-li ji ve lhůtě podle odstavce 1 nebo, podal-li 
návrh na osvobození, ve po lhůtě podle odstavce 2, 
řízení o odvolání se zastaví.“ 

 
Odůvodnění 
Použití předložky „ve“ znamená, že žádost o osvobození 
je sama o sobě důvodem k zastavení odvolání, což zřejmě 
není návrhem zamýšleno, jelikož teprve zmeškání lhůty 
pro podání žádosti o osvobození bez uhrazení kauce je 
důvodem pro zastavení řízení o odvolání. V této 
souvislosti proto navrhujeme nahradit předložku „ve“ 
vhodnější předložkou „po“. 

Akceptováno jinak 
Celé ustanovení § 2k bylo z návrhu vypuštěno. 
 

 K novelizačnímu bodu 20, § 2k odst. 4 

Návrh na změnu: 
Akceptováno jinak 
Celé ustanovení § 2k bylo z návrhu vypuštěno. 
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Na konec odstavce navrhujeme doplnit větu: „V případě 
zrušení rozhodnutí odvolacího orgánu soudem vrátí stát po 
nabytí právní moci rozhodnutí kauci odvolateli.“. 
 
Úplné znění ustanovení 
(4) Kauce připadne státu, pokud  
a) odvolací orgán odvolání zamítne a napadené rozhodnutí 
potvrdí nebo 
b) odvolatel vzal podané odvolání zpět a odvolací řízení 
bylo zastaveno. 
V případě zrušení rozhodnutí odvolacího orgánu 
soudem vrátí stát po nabytí právní moci rozhodnutí 
kauci odvolateli. 
 
Odůvodnění 
Propadnutí kauce nelze spravedlivě vázat pouze na 
zamítnutí odvolacího orgánu, ale až na případné 
rozhodnutí soudu, tj. konečný verdikt v dané věci.  

 

 K novelizačnímu bodu 30, § 4b 

Návrh na změnu: 
Požadujeme ve větě první za slova „vymezené v“ vložit 
slova „územním rozvojovém plánu nebo“. 
 
Úplné znění ustanovení 

§ 4b 
Pro stavby energetické infrastruktury vymezené 

v územním rozvojovém plánu nebo zásadách 
územního rozvoje a uvedené v příloze k tomuto 
zákonu se použije § 4a obdobně. Pro stavby 

Akceptováno jinak  
Problematika přesunuta do § 4a, požadavek zohledněn. 
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energetické infrastruktury, které nejsou uvedeny ve 
větě první, se použije § 4a odst. 1 a 3 až 8 obdobně. 

 
Odůvodnění 
Vzhledem k návrhu na zavedení nových institutů 
územního plánování požadujeme jako podmínku pro 
uplatnění mezitímního rozhodnutí doplnit možnost 
vymezení staveb též pouze v územním rozvojovém plánu. 
Pokud se bude jednat o stavbu, kterou lze umístit i na 
základě územního rozvojového plánu, nevidíme důvod, 
aby se analogicky k zásadám územního rozvoje, rovněž 
uvedení v územním rozvojovém plánu nestalo podmínkou 
k možnosti uplatnění specifických postupů pro možnosti 
vyvlastnění. Obdobně dáváme k úvaze doplnit územní 
rozvojový plán rovněž u dopravní infrastruktury podle § 
4a. 

 K § 5a odst. 1 písm. b) 

Návrh na změnu: 
Požadujeme doplnit nový novelizační bod v následujícím 
znění: 
„XY. V § 5a odst. 1 písm. b) se slova „politiku územního 
rozvoje a“ nahrazují slovy „republikovým nástrojem 
územního plánování nebo“. 
 
Úplné znění ustanovení 
b) údaje o podmínkách stanovených pro stavební záměr 
politikou územního rozvoje a republikovým nástrojem 
územního plánování nebo územně plánovací 
dokumentací, nebo vyjádření příslušného orgánu 
územního plánování, není-li stavební záměr těmito 

Akceptováno jinak – viz připomínka MMR 
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dokumentacemi řešen, 
 
Odůvodnění 
Vzhledem k návrhu na zavedení nových institutů 
územního plánování požadujeme v této souvislosti 
aktualizovat odkazy na tyto instituty i v části týkající se 
projektů společného zájmu.  

 K novelizačnímu bodu 33, příloha k zákonu 

Návrh na změnu: 
 
Požadujeme vložit bod 7 v následujícím znění:  
„7. Výrobny elektřiny o celkovém instalovaném výkonu 
100 MW a více  
Nový jaderný zdroj v lokalitě Temelín 
Nový jaderný zdroj v lokalitě Dukovany“ 
 
Úplné znění ustanovení 
5. Elektroenergetická vedení  
vedení 400 kV Vernéřov – Vítkov  
vedení 400 kV Vítkov – Přeštice 
vedení 400 kV Přeštice – Kočín 
vedení 400 kV Kočín – Mírovka 
vedení 400 kV připojující vedení 400 kV Řeporyje – 

Prosenice do elektrické stanice Mírovka 
vedení 400 kV Výškov – Čechy Střed - Praha Sever 
vedení 400 kV Hradec - Výškov – Babylon – Bezděčín 
vedení 400 kV Hradec – Chrást – Přeštice 
vedení 400 kV Čechy Střed – Chodov 
vedení 400 kV Nošovice - Prosenice – Otrokovice – 

Sokolnice – Slavětice – Dasný a Slavětice – Čebín 
vedení 400 kV Otrokovice – Ladce (SK) 

Akceptováno 
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6. Plynárenská vedení 
VTL Plynovod DN1400, RU Kateřinský potok – RU 

Přimda  
7. Výrobny elektřiny o celkovém instalovaném výkonu 

100 MW a více  
Nový jaderný zdroj v lokalitě Temelín 
Nový jaderný zdroj v lokalitě Dukovany 
Odůvodnění 
Požadujeme doplnit navrhovanou přílohu o stavby 
v  lokalitách, které mají prioritní charakter v oblasti 
rozvoje jaderné energetiky a pro něž je třeba v souvislosti 
se zavedením možnosti vyvlastnění přijmout rovněž 
zrychlující instituty. Návrh je v souladu s usnesením vlády 
415/2008. 

 B. ZÁSADNÍ KONKRÉTNÍ PŘIPOMÍNKY K ČÁSTI 
SEDMNÁCTÉ, ZMĚNĚ ENERGETICKÉHO ZÁKONA 
 
K novelizačnímu bodu 5, § 23 odst. 2 a souvisejícím 
ustanovením energetického zákona 

Návrh na změnu: 
Požadujeme v novelizačním bodu 5, § 23 odst. 2 před 
středníkem doplnit slova „za jednorázovou náhradu“. 
Dále požadujeme v novele energetického zákona doplnit 
novelizační body s následujícím obsahem: 
„V § 24 odst. 4 v první větě před středníkem, § 25 odst. 4 
v první větě před středníkem, § 57 odst. 2 v první větě před 
středníkem, § 58 odst. 2 v první větě před středníkem, § 59 
odst. 2 v první větě za slova „vlastníkem nemovitosti“, § 
60 odst. 2 v první větě před středníkem a § 76 odst. 7 
v první větě za slova „vlastníkem nemovitosti“ vkládají 
slova „za jednorázovou náhradu“. 

Akceptováno – viz připomínka MPO 
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Úplné znění ustanovení 
(2) Výrobce elektřiny je povinen zajistit majetkové právo 

umožňující na cizí nemovitosti nebo její části zřízení 
anebo provozování výrobny elektřiny o celkovém 
instalovaném elektrickém výkonu 100 MW a více, s 
možností poskytovat podpůrné služby k zajištění 
provozu elektrizační soustavy, a stavby související, a 
to smluvně s vlastníkem nemovitosti za 
jednorázovou náhradu; v případě, že vlastník 
nemovitosti není znám nebo určen nebo proto, že je 
prokazatelně nedosažitelný nebo nečinný nebo 
nedošlo k dohodě s ním a jsou-li dány podmínky pro 
odejmutí nebo omezení vlastnického práva k pozemku 
nebo ke stavbě podle zvláštního právního předpisu4e), 
rozhodne příslušný vyvlastňovací úřad na návrh 
příslušného výrobce elektřiny o odejmutí nebo 
omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke 
stavbě podle zvláštního právního předpisu4e). 

 
Odůvodnění 
Návrh upřesňuje způsob stanovení náhrady za zřízení 
věcného břemene (a její výplaty), tak jak je to obdobné 
v jiném síťovém odvětví, např. v telekomunikacích. 
Jednorázovost náhrady za zřízení věcného břemene 
vyplývá z povahy daného institutu, jenž jej odlišuje od 
nájmu. 

 K § 96 

Návrh na změnu: 
Požadujeme doplnit nový novelizační bod v následujícím 
znění: 

Akceptováno jinak 
– viz připomínka MPO 
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„XY. V § 96 se doplňuje odstavec 11, který včetně 
poznámky pod čarou 47 zní: 
„(11) Pokud se pro stanovení náhrady za zřízení 
věcného břemene podle tohoto zákona zpracovává 
znalecký posudek, určí se výše náhrady podle 
oceňovacího předpisu v ceně zjištěné47). 
________________________ 
47) § 16b zákona č. 151/1997 Sb.“.“. 
 
Odůvodnění 
Je nutné stanovit jednotný způsob zpracování znaleckých 
posudků pro stanovení náhrady za zřízení věcného 
břemene podle energetického zákona. V současné době je 
praxe značně nejednotná, jednotlivé znalecké posudky se 
od sebe navzájem odlišují jak v použité metodě ocenění, 
tak ve výši stanovené náhrady. Podle zákona o ocenění 
majetku se postupuje při vyvlastnění práva věcného 
břemene, kdy náhrada za zřízení věcného břemene se 
stanovuje jako cena zjištěná. Je proto na místě postupovat 
podle zákona o oceňování majetku rovněž i při zpracování 
znaleckého posudku pro smluvní zřízení věcného 
břemene, pokud se strany nedohodnou jinak (na náhradě 
nezaložené na ocenění znaleckým posudkem). Návrhem 
se určí jediný možný postup, který zásadním způsobem 
urychlí postup určení výše náhrady. Nejasnostmi v určení 
metody ocenění, která má být použita pro stanovení výše 
náhrady, se velmi prodlužuje postup výstavby 
energetických sítí. Rozdílné výše náhrad stanovené 
různými znaleckými posudky jsou také často předmětem 
vleklých soudních sporů. Navrhované ustanovení se 
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nikterak nedotýká možnosti sjednat mezi smluvními 
stranami náhradu za zřízení věcného břemene bez 
zpracování znaleckého posudku a za ceny odlišné od cen, 
které by byly případně stanovené znaleckým posudkem, 
pokud by byl zpracován.  

 C. ZÁSADNÍ OBECNÉ PŘIPOMÍNKY K ČÁSTI 
DVACÁTÉ, ZMĚNĚ SPRÁVNÍHO ŘÁDU 
 
K novelizačnímu bodu 1, § 149 odst. 4 

Návrh na změnu: 
Požadujeme upravit znění poslední věty předmětného 
ustanovení tak, aby byla co nejvíce posílena jeho 
využitelnost a odolnost vůči případnému soudnímu 
přezkumu. Domníváme se, že fikce souhlasu by měla být 
formulována jako nevyvratitelná právní domněnka. 
Zároveň by mělo být uvedeno, že nevydáním závazného 
stanoviska ve stanovené lhůtě je fikcí dotčen nejenom 
souhlas, ale rovněž stanoveno, že veřejný zájem na 
ochraně svěřené správním orgánům zvláštními předpisy 
není dotčen. 

Akceptováno částečně 

 D. ZÁSADNÍ KONKRÉTNÍ PŘIPOMÍNKY K ČÁSTI 
DVACÁTÉ PRVNÍ, ZMĚNĚ ZÁKONA O 
ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍCH 
 
Návrh na změnu: 
Požadujeme vložení nového bodu. 
 
V § 102, odst. 1 se za slova „podle stavebního zákona“ 
vkládají slova „nebo podle liniového zákona“. 
 

Vysvětleno 
Jedná se o připomínku nad rámec předloženého návrhu zákona. 
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Úplné znění ustanovení 
(1) Ochranné pásmo podzemního komunikačního vedení 

vzniká dnem nabytí právní moci rozhodnutí 
o umístění stavby, nebo právními účinky územního 
souhlasu s umístěním stavby. Pokud není podle 
stavebního zákona nebo podle liniového zákona 
vyžadováno ani jedno z uvedených povolení, potom 
dnem uvedení sítě nebo zařízení elektronických 
komunikací do užívání. 

Odůvodnění 
Cílem úpravy je zajistit, aby i u staveb podzemního 
komunikačního vedení, např. přípojek anebo přípoloží, 
vzniklo ochranné pásmo ze zákona. 

 E. ZÁSADNÍ KONKRÉTNÍ PŘIPOMÍNKY K ČÁSTI 
DVACÁTÉ DRUHÉ, ZMĚNĚ STAVEBNÍHO 
ZÁKONA 
 
K novelizačnímu bodu 22, § 32 odst. 1 písm. g) 
 
Návrh na změnu: 
Požadujeme za slovo „stanoví“ vložit text „ , které“ a slova 
„zejména dopravní a technické infrastruktury, které“ 
nahradit slovy „uvedené v písm. d)“. 
Úplné znění ustanovení 
g) stanoví, které plochy a koridory zejména dopravní a 

technické infrastruktury, které uvedené v písm. d) 
budou předmětem řešení územního rozvojového plánu 
nebo jeho aktualizace). 

Odůvodnění 

Neakceptováno 
 
Byť základním důvodem pro zavedení územního rozvojového 
plánu je řešení především ploch a koridorů dopravní a technické 
infrastruktury, lze do budoucna akceptovat, že jeho předmětem 
budou i jiné plochy nebo koridory, které splňují kritéria 
republikové významnosti. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/3LBSBJ3B9P78)



252 
 

Z vloženého předmětného písm. g) musí být zřejmé, jaký 
je jeho vztah ke koridorům a plochám uvedeným v písm. 
d) téhož ustanovení. Domníváme se, že tento vztah je 
vyjádřen tak, že plochy a koridory vymezené v územním 
rozvojovém plánu musí být součástí schematického 
vymezení v politice územního rozvoje. Tuto tezi rovněž 
podporuje znění § 35a odst. 1, avšak z předkladatelem 
navrhovaného předmětného ustanovení § 32 odst. 1 písm. 
g) tomu tak nevyplývá, proto se navrhuje úprava, která by 
tento vztah lépe vyjádřila. Navrhovaná úprava tedy jasně 
stanoví, že pokud má politika územního rozvoje určité 
plochy a koridory vymezovat, vždy se jedná o vymezení 
schématické, jelikož konkrétní plochy a koridory mohou 
vymezovat až jiné nástroje územního plánování, tj. 
územně rozvojový plán a územně plánovací dokumentace. 

 K novelizačnímu bodu 24, § 35b odst. 4 

Návrh na změnu: 
Požadujeme vypustit slova „ , pokud tak stanoví vláda 
v územním rozvojovém plánu“. 
Odůvodnění 
Pravidlo výslovného slovního označení určitých staveb za 
stavby veřejně prospěšné platné v rámci územně 
plánovacích dokumentacích by nemělo být převzato do 
územního rozvojového plánu, jelikož  územní rozvojový 
plán bude obsahovat zcela klíčové a nejvýznačnější 
stavby  s celostátní důležitostí, kde se veřejná prospěšnost 
presumuje. Všechny stavby vymezené v územním 
rozvojovém plánu by tedy měly mít automatický status 
veřejně prospěšných staveb.  
 

Akceptováno. 
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Úplné znění ustanovení 
(4) Stavby a opatření, pro které byly vymezeny plochy a 
koridory územním rozvojovým plánem, jsou veřejně 
prospěšnými stavbami nebo veřejně prospěšnými 
opatřeními, pokud tak stanoví vláda v územním 
rozvojovém plánu. 

 K novelizačnímu bodu 57, § 170 odst. 2 

Návrh na změnu: 
Požadujeme slova „stanoví-li tak vláda“ nahradit slovy 
„jde-li o veřejně prospěšné stavby nebo veřejně prospěšná 
opatření uvedená“. 
 
Odůvodnění 
Již samotné vymezení vládou v územním rozvojovém 
plánu je dostatečným vyjádřením jejich veřejné 
prospěšnosti a měly by tak být dostatečným titulem 
k zahájení řízení o vyvlastnění. Úprava úzce souvisí 
s návrhem úpravy § 35b odst. 4 stavebního zákona.  
Úplné znění ustanovení 
(2) Práva k pozemkům a stavbám, potřebná pro 

uskutečnění staveb nebo jiných veřejně prospěšných 
opatření podle tohoto zákona, lze dále odejmout nebo 
omezit, stanoví-li tak vláda jde-li o veřejně 
prospěšné stavby nebo veřejně prospěšná opatření 
uvedená v územním rozvojovém plánu. 

Akceptováno jinak. 
 
 Ustanovení § 170 SZ není předmětem návrhu tohoto zákona. 

 F. ZÁSADNÍ KONKRÉTNÍ PŘIPOMÍNKY K ČÁSTI 
DVACÁTÉ TŘETÍ, ZMĚNĚ ZÁKONA O 
VYVLASTNĚNÍ 
 

Akceptováno – viz vypořádání připomínky NSS 
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K novelizačnímu bodu 2, § 5 odst. 2 písm. c) 

Návrh na změnu: 
Požadujeme číslo „15“ nahradit číslem „30“.. 
 
Úplné znění ustanovení 
c) informaci o možnosti vyvlastňovaného podle § 20 odst. 

1 předložit vyvlastňovacímu úřadu znalecký posudek 
vyhotovený na žádost vyvlastňovaného do 15 30 dnů 
ode dne, kdy bylo vyvlastňovanému doručeno 
uvědomění o zahájení vyvlastňovacího řízení. 

 
Odůvodnění 
Navrhuje se prodloužit lhůtu pro předložení vlastního 
znaleckého posudku vyvlastňovaného na 30 dní tak, aby 
měl vyvlastňovaný odpovídající časový prostor pro 
možnost tohoto práva využít.  

 K § 10 odst. 1 písm. b) 

Návrh na změnu: 
Požadujeme doplnit nový novelizační bod v následujícím 
znění: 
„XY. V § 10 odst. 1 písm. b) se slova „břemenu8)“ 
nahrazují slovy „břemenu určená podle oceňovacího 
předpisu jako cena zjištěná8)“. 
Zároveň se v poznámce pod čarou 8 číslo „18“ nahrazuje 
číslem „16b“.“. 
 
Úplné znění ustanovení 
b) ve výši ceny práva odpovídajícího věcnému břemenu8) 

Akceptováno jinak – viz připomínka MPO 
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břemenu určené podle oceňovacího předpisu jako 
cena zjištěná8), došlo-li k omezení vlastnického práva 
k pozemku nebo stavbě zřízením věcného břemene 
nebo došlo-li k odnětí nebo omezení práva 
odpovídajícího věcnému břemenu.  

-------------------------------- 
8) § 18 16b zákona č. 151/1997 Sb.. 
Odůvodnění  
Navrhovaná změna je systematické sesouladění 
technického rázu textu odstavce jedna s ostatními odstavci 
téhož ustanovení, které v případě ceny zjištěné podle 
oceňovacího předpisu neodkazují na poznámku pod čarou, 
nýbrž odkazují ve svém ustanovení přímo na tento předpis 
spolu s výslovným uvedením způsobu určení ceny. Návrh 
tak jednoznačným způsobem stanoví, že cena práva 
odpovídajícího věcnému břemeni se v rámci zákona o 
oceňování majetku určí jako cena zjištěná. V poznámce 
pod čarou je nutné upravit číslo ustanovení zákona č. 
151/1997 Sb., na které se odkazuje.  

 K § 10 odst. 5 

Návrh na změnu: 
Požadujeme doplnit nový novelizační bod v následujícím 
znění: 
„XY. V § 10 odst. 5 se za stávající text doplňuje věta v 
následujícím znění: „Obdobně se postupuje pro účely 
stanovení náhrady za zřízení práva odpovídajícího 
věcnému břemenu.“.“ 
 
Úplné znění ustanovení 
(5) Cena pozemku nebo stavby se pro účely stanovení 

Akceptováno – viz připomínka MPO 
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náhrady určí vždy podle jejich skutečného stavu ke dni 
podání žádosti o vyvlastnění; přitom se nepřihlédne k 
jejich zhodnocení nebo znehodnocení v souvislosti s 
navrženým účelem vyvlastnění. Obdobně se postupuje 
pro účely stanovení náhrady za zřízení práva 
odpovídajícího věcnému břemenu. 
 
Odůvodnění 
Návrh reaguje na logickou nesystémovost daného 
pravidla. Je nemyslitelné, aby se v případě ceny práva 
odpovídajícího věcnému břemenu postupovalo odlišně od 
způsobu stanovení ceny pozemku či stavby, tj. podle jejich 
skutečného stavu, protože by tak vznikla nerovnost mezi 
vlastníky. Tedy rovněž i v případě, že je předmětem 
vyvlastnění zřízení práva odpovídajícího věcnému 
břemenu, má být při stanovování jeho ceny vycházeno ze 
stavu pozemku či stavby, kterou má nově zatěžovat, a to 
na základě stavu, ve kterém se nacházejí v době zřizování 
tohoto práva (věcného břemene), bez zohlednění jejich 
změny, kterou by zřízení věcného břemene způsobilo. 
Návrh odráží i reálnou praxi používanou v  takovýchto 
případech. 

 K novelizačnímu bodu 3, § 20 odst. 1 

Návrh na změnu: 
Požadujeme číslo „15“ nahradit číslem „30“. 
 
Úplné znění ustanovení 
(1) Náhrada se stanoví na základě znaleckého posudku 

vyhotoveného na žádost vyvlastňovaného, pokud jej 
vyvlastňovaný předloží vyvlastňovacímu úřadu ve 

Akceptováno – viz vypořádání připomínky NSS 
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lhůtě 15 30 dnů ode dne, kdy bylo vyvlastňovanému 
doručeno uvědomění o zahájení vyvlastňovacího 
řízení, v opačném případě se náhrada stanoví na 
základě znaleckého posudku podle § 5 odst. 2 písm. a) 
vyhotoveného na žádost vyvlastnitele; ustanovení § 10 
odst. 4 tím není dotčeno. Zmeškání lhůty nelze 
prominout. 

 
Odůvodnění 
Ve vazbě na zreálnění lhůty v § 5 odst. 2 zákona o 
vyvlastnění je upravena rovněž lhůta v tomto ustanovení, 
jelikož se jedná o stejnou lhůtu. 

Česká komora 
architektů 

1. Obecně k návrhu 

Česká komora architektů nesouhlasí s podobou 
předloženého materiálu a upozorňuje, že předložený 
materiál, ač se zásadním způsobem dotýká autorizovaných 
osob a jejich činnosti, nebyl při přípravě konzultován ani 
projednán s profesní komorou. Předložený materiál není 
koncepčním řešením dané situace a velmi nekoncepčně 
zasahuje do dalších legislativních dokumentů. 
 
Navíc předložená podoba úpravy stavebního zákona (část 
dvacátá druhá), která je součástí předloženého návrhu, 
svým rozsahem i podobou zásadně překračuje možnosti 
skutečně pouze nezbytně nutných doplňkových úprav 
dalšího zákona ve vztahu k úpravě zákona se kterým je 
předkládána. Rozsah navrhované úpravy dokonce 
překračuje rozsah novely stavebního zákona, která je 
účinná od 1.1.2018. V té souvislosti považujeme za 
nestandardní i to, že tuto novelu stavebního zákona, 
týkající se oblasti územního plánování, předkládá 

Neakceptováno 
 
Předkladatel si uvědomuje, že se v krátké době jedná již o 
několikátou novelizaci stavebního zákona, přičemž časté změny 
právních předpisů nepřispívají ke stabilitě právního prostředí 
jako celku. 
Je však potřeba uvést, že u navržených změn se jednoznačně 
projevuje jejich potřebnost. Jejich provedení navíc vyplývá z 
programového prohlášení vlády. 
Je také nezbytné uvést, že byť je předkladatelem materiálu 
Ministerstvo dopravy, na návrhu novely stavebního zákona 
pracovalo MMR, které je jeho gestorem. Zároveň je MMR též 
spolupředkladatelem navržené novely. 
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Ministerstvo dopravy a nikoli Ministerstvo pro místní 
rozvoj, které je gesčním ministerstvem odpovědným za 
stavební zákon. 
 
Česká komora architektů navržené úpravy v předložené 
podobě považuje za nevhodné a ohrazuje se proti 
předloženému materiálu, a to jak jeho rozsahu, tak i 
podobě, v jaké byl předložen a předem neprojednán.  
Zavádění dalšího nástroje a stupně do struktury územního 
plánování považujeme za nekoncepční a nepodložené, 
nesouhlasíme s unáhleným zřizováním dalších institucí 
v návaznosti na územní plánování, bez předložení analýz 
a vyhodnocení všech možností stávajících již zavedených 
systémů a operátů.  
Řešení považujeme za nekoncepční ve vztahu 
k nastartované a dlouho připravované rekodifikaci 
stavební legislativy.  
Návrh nebere vůbec v potaz možnosti stávajících nástrojů 
územního plánování, které stavby infrastruktury i další 
stavby, na které se vztahuje zákon o urychlení výstavby, 
respektují, a místo efektivního využití s případnými 
drobnými úpravami pouze opět nesystémově rozšiřuje 
počet nástrojů a dalších stupňů a úrovní, které místo 
zjednodušení celé stavební legislativy pouze rozšiřují a 
vrství další typy a úrovně a tím i navyšují celkovou 
administrativu, která zatěžuje a komplikuje procesy nejen 
úředníkům, ale i stavebníkům. 
 
Česká komora architektů proto požaduje kompletní 
vypuštění těch částí části dvacáté druhé, které zavádějí 
územní rozvojový plán a národní geoportál územního 
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plánování, včetně navazujících úprav v dalších částech 
návrhu. 

 2. K části dvacáté druhé (Změna stavebního zákona)  

Požadujeme vypustit celé nově navrhované instituty 
„územní rozvojový plán“ a „národní geoportál územního 
plánování“ včetně všech dalších navrhovaných paragrafů 
a úprav, včetně vzniku nových složek a institucí. 
 
Odůvodnění: 
Nepovažujeme za koncepční a přípustné pouze jako 
změnovou část k jinému zákonu takto razantním 
způsobem rozšiřovat stávající závazné republikové 
nástroje územního plánování o nově nazývaný územní 
rozvojový plán, který svým způsobem dubluje již známé a 
zavedené nástroje a považujeme za velmi nešťastné a opět 
nekoncepční vznik samostatného institutu nově 
navrhovaného národního geoportálu územního plánování, 
který je navržen bez kontextu a využití možností již 
stávajících institutů a institucí.  
Cílem by mělo být soustředění všech informací (katastr 
nemovitostí, pozemkové úpravy a mapy, informace o 
sítích, ochranných pásmech i územní plány a všechny 
související informace) na jednom místě, ne na každou část 
zřizovat jiný nástroj a jinou instituci – velká zátěž pro 
všechny účastníky všech souvisejících procesů. 
Návrh navíc odkazuje na dosud neexistující dokumenty 
prováděcích vyhlášek, které ani dosud nebyly předloženy 
a projednány a tudíž nejsou známé dopady jejich důsledky 
(např. otázky standardů týkajících se územního plánování 
– souvisí s celkovým přístupem k územnímu plánování a 

Neakceptováno 
 
Zdůvodnění viz předešlá připomínka. 
 
Podrobněji k územnímu rozvojovému plánu uvádíme, že tento 
má napravit stávající nevhodný stav, kdy stát nemá účinný 
nástroj k prosazení svých strategických zájmů. Zejména se 
jedná o záměry veřejné dopravní a technické infrastruktury, 
jakými jsou dálnice, železnice, produktovody apod.).  
Na úrovni státu existuje Politika územního rozvoje ČR, která 
řeší v příslušné podrobnosti (obvykle schematicky) celé území 
ČR i ve vazbě na přeshraniční a mezinárodní souvislosti. 
Stavební zákon přímo uvádí, že je závazná taktéž pro 
rozhodování v území, nicméně její obecnost a schematičnost 
vede spíše k nepřímé závaznosti a stavební zákon nijak neřeší, 
zda by bylo možné umístit záměr pouze na základě politiky 
územního rozvoje bez hierarchicky nižších stupňů 
dokumentací. 
Právě v této hierarchizaci je však často problém. Politika 
územního rozvoje (dále také jen „PÚR“) je závazná pro 
pořizování zásad územního rozvoje jednotlivých krajů a dalších 
nižších stupňů územně plánovacích dokumentací. O pořízení 
zásad územního rozvoje (dále také jen „ZÚR“) nebo jejich 
aktualizace však v samostatné působnosti rozhoduje 
zastupitelstvo příslušného kraje. Jedná se tedy o rozhodnutí 
samosprávné a současná právní úprava tak neumožňuje, aby stát 
mohl na pořízení aktualizace ZÚR vyvolané aktualizací PÚR 
jakkoliv trvat. Tento neutěšený stav potvrzuje i aktuální situace, 
kdy Aktualizace č. 1 Politiky územního rozvoje ČR byla vládou 
schválena již v dubnu 2015, dosud však byla promítnuta do 
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není úzce specifikované v návaznosti na zákon o urychlení 
výstavby, se kterým je předkládáno). 
Nesouhlasíme s takto nekoncepčním řešením, které má 
bez předchozího projednání tak zásadní dopady na 
všechny účastníky všech procesů týkajících se nejen 
územního plánování, ale i umisťování, povolování a 
následné realizace staveb. 
Požadujeme proto vypuštění celé této navržené předložené 
změny stavebního zákona. 

ZÚR pouhých 3 krajů, přičemž některé kraje avizují, že 
promítnutí aktuální PÚR do ZÚR lze očekávat až na přelomu 
let 2020 a 2021. Tato situace je dlouhodobě zcela neudržitelná 
a komplikuje umisťování a povolování záměrů významných z 
pohledu nejen České republiky, ale i z pohledu EU (zejména 
tzv. projekty společného zájmu, PCI). 
Co se týká zavedení národního geoportálu územního plánování, 
jeho potřeba je více než velká a váže na aktivity vyvíjené 
dlouhodobě ze strany MMR (zejména standardizace výstupů 
územních plánů a elektronizace a digitalizace řízení podle 
stavebního zákona). Lze uvést, že problémem stávající úpravy 
na úseku elektronizace jsou v zásadě dvě skutečnosti. První je, 
že neexistuje jednotné místo, kde by investor nebo stavebník 
mohl najít veškerou dokumentaci pohromadě. Druhou, která na 
první váže, je, že tato dokumentace je zveřejňována pouze ve 
formátu PDF/A a neumožňuje tedy provádět nad výstupy 
územního plánování v mnoha případech potřebné analýzy. Byť 
novela stavebního zákona v tomto směru učinila krok správným 
směrem, když byl do ní včleněn požadavek na odevzdávání 
územně plánovací dokumentace, jejich změn a aktualizací, v 
elektronické verzi ve strojově čitelném formátu, stále se jedná o 
řešení nedostatečné, resp. lze jej brát pouze jako první krok 
Cílem úpravy by mělo být zavedení jednotného geoportálu, na 
kterém budou zobrazeny veškeré výstupy územního plánování 
v České republice v jednotném datovém formátu tak, aby bylo 
umožněno nad těmito daty zpracovávat také geografické úlohy. 
Tento stav je žádoucí nejen pro veřejnou správu a občany, ale i 
pro investory a developery, kteří se pohybují napříč celou 
Českou republikou. 

 3. K části dvacáté (Změna správního řádu) Akceptováno 
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Upozorňujeme na problematický aspekt nově 
navrhovaného odstavce 4 § 149, který upravuje lhůtu 
k vydání závazného stanoviska, po jejímž překročení 
nastupuje fikce souhlasu. Jakkoli v obecné rovině vítáme 
zavedení lhůt pro vydávání závazných stanovisek, zvolené 
řešení není dle našeho názoru správné a může působit řadu 
komplikací. Pokud příslušný správní orgán do 30 dnů 
závazné stanovisko nevydá, není zřejmé, zda nastupuje 
fikce souhlasného stanoviska, nebo správní orgán případ 
vyhodnotil jako zvlášť složitý a lhůta se tím prodlužuje o 
dalších 30 dnů.  

Hospodářská 
komora České 
republiky 

A. Obecné zásadní připomínky 
1. Potřebnost navrhované právní úpravy jednoznačně 
potvrzujeme. Navrhovaný taxativní výčet dopravně-
infrastrukturních projektů však opomíjí městskou 
kolejovou dopravu, jejíž rozvoj se potýká se stejnými 
problémy jako rozvoj ostatní dopravní infrastruktury (jak 
silniční, tak i železniční) a jejíž význam je deklarován 
mimo jiné i statusem veřejně prospěšné stavby (např. 
v zákoně č. 266/1994 Sb., o dráhách nebo také ve většině 
územních plánů sídelních útvarů, jež disponují městskou 
kolejovou dopravou).   

Konstatování. 

 2. Návrh novely nerespektuje zákon č. 194/2017 Sb. o 
opatřeních ke snížení nákladů na budování 
vysokorychlostních sítí elektronických komunikací a jejím 
schválením dojde k částečné duplicitě a nelze vyloučit ani 
kolizi těchto právních předpisů. Podotýkáme, že ani 
důvodová zpráva se nezmiňuje o existující právní úpravě 
možnosti koordinace staveb (v novele přípolože) se 
stavbami veřejné infrastruktury dle zákona č. 194/2017 
Sb. 

Částečně akceptováno, vysvětleno. 
 
Důvodová zpráva bude upravena následovným způsobem:  
„V oblasti výstavby elektronických komunikací dochází ke 
stanovení speciálních, jednodušších postupů v případě, že je 
stavba elektronických komunikací prováděna jako tzv. přípolož 
při provádění jiné stavby. V takovém případě nebude 
vyžadováno povolení podle stavebního zákona ani závazné 
stanovisko podle zákona o památkové péči, čímž dojde k 
urychlení jejich výstavby. Tato úprava usnadní koordinaci 
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výkopových prací při výstavbě liniových staveb, a to nejen u 
staveb financovaných z veřejných prostředků, u kterých je 
povinnost koordinace na žádost oprávněné osoby stanovena 
zákonem 194/2017 Sb.“ 
Navrhovaná úprava předpokládá dohodu mezi stavebníkem 
hlavní stavby a stavebníkem přípolože, která by měla stanovit 
způsob a časování provedení prací tak, aby byla zajištěna 
bezpečnost a dodržení dalších předpisů. Citovaný §2i odst. 4 
pak směřuje k tomu, aby stavební úřady hleděly na obě stavby 
jako na oddělené i v procesech a postupech podle stavebního 
zákona. 
 

 3. Domníváme se, že předkladatel se nezabýval 
problematikou realizovatelnosti navrhovaných opatření 
včetně odůvodnění některých závěrů. Jako příklad 
uvádíme § 2i, odstavec 4). Dle našich zkušeností při 
projektování a realizaci předmětných staveb bude mít 
„přípolož“ vždy vliv na řízení a realizaci staveb ke kterým 
se přikládá (lhůty povolovacích řízení „mateřské stavby“, 
koordinace staveb – zajištění bezpečnosti dle nařízení 
vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích 
na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, 
reálnost nepřekročení šíře ochranného pásma a zejména 
ochrana veřejného zájmu a lze pokračovat). 

Částečně akceptováno, vysvětleno. 
 
Důvodová zpráva bude upravena následovným způsobem:  
„V oblasti výstavby elektronických komunikací dochází ke 
stanovení speciálních, jednodušších postupů v případě, že je 
stavba elektronických komunikací prováděna jako tzv. přípolož 
při provádění jiné stavby. V takovém případě nebude 
vyžadováno povolení podle stavebního zákona ani závazné 
stanovisko podle zákona o památkové péči, čímž dojde k 
urychlení jejich výstavby. Tato úprava usnadní koordinaci 
výkopových prací při výstavbě liniových staveb, a to nejen u 
staveb financovaných z veřejných prostředků, u kterých je 
povinnost koordinace na žádost oprávněné osoby stanovena 
zákonem 194/2017 Sb.“ 
Navrhovaná úprava předpokládá dohodu mezi stavebníkem 
hlavní stavby a stavebníkem přípolože, která by měla stanovit 
způsob a časování provedení prací tak, aby byla zajištěna 
bezpečnost a dodržení dalších předpisů. Citovaný §2i odst. 4 
pak směřuje k tomu, aby stavební úřady hleděly na obě stavby 
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jako na oddělené i v procesech a postupech podle stavebního 
zákona. 
 

 B. Zásadní konkrétní připomínky 
1. Připomínka k části první, nový novelizační bod k 
§ 1 odst. 5 (změna zákona o urychlení výstavby) 
Požadujeme doplnit nový novelizační bod upravující znění 
§ 1 odst. 5 následovně: 
„(5) Infrastrukturou elektronických komunikací se pro 
účely tohoto zákona rozumí komunikační vedení veřejné 
komunikační sítě a související komunikační zařízení, 
včetně jejich elektrických přípojek.“ 
Odůvodnění:  
Doplnění navrhujeme z důvodu, aby i elektrická přípojka 
komunikačního zařízení sítí elektronických komunikací 
mohla být považována za „přípolož“. 

Akceptováno 

 2. Připomínka k části první, novelizační bod 4, § 1 
odst. 6 (změna zákona o urychlení výstavby) 
Požadujeme text upravit takto: 
„(6) Přípoloží se pro účely tohoto zákona rozumí 
podzemní stavba infrastruktury elektronických 
komunikací při provádění  

a) stavby a rekonstrukce pozemních komunikací17), 
b) stavby a rekonstrukce dráhy18) 

 c)  podzemní stavby a rekonstrukce vodovodů, 
kanalizací, energetických vedení, veřejného osvětlení, 

Částečně akceptováno, vysvětleno. 
 
Přípolož je v návrhu definována jako podzemní stavba,která se 
přikládá k jiným stavbám, tedy při jiné stavební činnosti. Pojem 
renstrukce není ve stavebním zákoně definován, nicméně, 
pokud se jedná o změnu dokončené stavby, pak i ta je 
považována za stavbu.  
Vypuštění textu "v zastavěném území obce" bylo vyhověno. 
Neoddělitelnou součástí návrhu je i zúžení ochranného pásma 
pro podzemní vedení sítí elektronických komunikací z 1m na 
0,5m tak, aby byla přípolož v praxi realizovatelná v rámci 
ochranného pásma jiných liniových staveb, které bývá širší. Z 
tohoto důvodu je doplnění textu "ledaže k rozšíření dal souhlas 
vlastník pozemku dotčeného rozšířením ochranného pásma" 
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produktovodů a vedení sítí elektronických komunikací19) 
v zastavěném území obce, 
pro kterou je uzavřena dohoda o přípoloži mezi 
stavebníkem přípolože a stavebníkem stavby, ke které se 
přípolož přikládá, přičemž ochranné pásmo přípolože 
nepřekročí hranici ochranného pásma stavby, v jehož 
prostoru se přípolož přikládá, ledaže k rozšíření dal 
souhlas vlastník pozemku dotčeného rozšířením 
ochranného pásma.“. 
17) § 2 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích. 
18) § 2 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách. 
19) § 2 písm. h) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických 
komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů 
(zákon o elektronických komunikacích). 
Odůvodnění: 
Chybí možnost připokládat při rekonstrukci komunikací a 
staveb. 
Návrh novely zákona zavádí v § 1 odst. 6 termín 
„Přípolož“ pouze pro zastavěné území obce. 
Signifikantním problémem infrastruktury v České 
republice je nedostatečná míra připojení obcí na dálkovou 
optickou síť, která by ucelenou optickou trasou 
připojovala obce v rurálních oblastech České republiky. 
Důležitým důkazem budiž malá míra připojení převaděčů 
mobilní sítě na optické vedení. Evropská unie tento 
problém také pojmenovává ve své strategii pro rozvoj sítí  
5. Generace.  
Ochranné pásmo v intravilánu se řídí podle ČSN 73 6005. 
Stavebník je zpravidla vázaný dodržovat odstupy dané 

nadbytečné. Rozšíření ochranného pásma nad rámec 
ochranného pásma stavby, ke které se infrastruktura 
elektronických komunikací připokládá, by mohlo mít dopady, 
které dotčené orgány nevyřešily v rámci povolování "hlavní" 
stavby, což by mělo negativní dopad na možnosti její realizace 
i realizace "hlavní" stavby. 
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výše zmíněnou normou. Ochranné pásmo přikládané sítě 
by muselo být značně menší nežli ochranné pásmo sítě, ke 
které je přikládáno, aby šlo podmínce vyhovět. V případě 
shody šíře pásem – kterou lze často předpokládat, nebude 
možné ustanovení vyhovět.  
V dráhách Správy železniční dopravní cesty jsou již dnes 
vedeny elektronické komunikace společnosti ČD 
Telematika (druhá nejrozsáhlejší optická infrastruktura v 
ČR). Jde o celkem pochopitelné doplnění. 

 3. Připomínka k části první, nový novelizační bod k 
§ 2 odst. 5 (změna zákona o urychlení výstavby) 
Požadujeme doplnit nový novelizační bod upravující znění 
§ 2 odst. 5 následovně: 
„(5) V řízení podle stavebního zákona, které je řízením s 
velkým počtem účastníků, se oznámení o zahájení řízení 
doručuje postupem podle stavebního zákona. Ostatní 
písemnosti se doručují jednotlivě pouze žadateli, obci, na 
jejímž území má být záměr uskutečněn, a dotčeným 
orgánům; ostatním účastníkům řízení se doručují veřejnou 
vyhláškou, o čemž se tito účastníci poučí v oznámení o 
zahájení řízení, je-li jim doručováno jednotlivě. Pokud se 
doručuje jednotlivě do ciziny, platí, že dnem doručení je 
patnáctý den ode dne, kdy byla písemnost odeslána 
prostřednictvím provozovatele poštovních služeb.“. 
 
Odůvodnění: 
Novelou se zavádí nová úprava doručení v zákoně o 
vyvlastnění. Obdobnou úpravu je vhodné zavést i pro 
stavební zákon. 

Vysvětleno  
 
Připomínka nad rámec předloženého návrhu zákona. 
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 4. Připomínka k části první, novelizační bod 6, § 2 
odst. 7 (změna zákona o urychlení výstavby) 
Požadujeme ponechání původní textace odst. 7: 
„(7) Pokud je správní rozhodnutí v řízení podle § 1 
podmíněno závazným stanoviskem a dotčený orgán 
příslušný k vydání závazného stanoviska toto závazné 
stanovisko nevydá ani ve lhůtě 60 dní ode dne, kdy o to 
byl správním orgánem příslušným k vedení řízení podle 
§ 1 vyzván, platí, že rozhodnutí není podmíněno tímto 
závazným stanoviskem a k případnému později 
vydanému závaznému stanovisku se nepřihlíží. 
Ustanovení věty první se pro vydání závazného 
stanoviska k posouzení vlivů provedení záměru na životní 
prostředí nepoužije.“. 
Odůvodnění: 
Dosavadní ustanovení se ze zákona č. 416/2009 Sb. o 
urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické 
infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací 
(dále jen „zákona o urychlení výstavby“), vypouští 
s ohledem na navrhovanou generální úpravu tohoto 
institutu ve správním řádu. Jak bude uvedeno níže, máme 
za to, že úprava správního řádu, tak jak je navržena, není 
pro stavby dopravní infrastruktury ani jiné infrastrukturní 
stavby funkční. Navíc není zřejmé, zda tato úprava 
navržená ve správním řádu bude v meziresortním 
připomínkovém řízení akceptována zejména 
Ministerstvem vnitra. Proto navrhujeme ponechání úpravy 
dosavadního odstavce 7 v původním znění.  

Akceptováno jinak 
Právní úprava fikce souhlasu bude upravena přímo ve 
stavebním zákoně, ale v z. 416/2009 Sb. zůstane zachována 
speciální právní úprava. 

 5. Připomínka k části první, novelizační bod 9, § 2b 
odst. 3 (změna zákona o urychlení výstavby) 

Vysvětleno 
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Požadujeme úpravu promítnout nikoliv do § 2b, který je 
věnován stavbám energetické infrastruktury, ale do 
obecného § 2 a uvést v tomto znění: 
„(3) Účastníkem kolaudačního řízení, jehož předmětem je 
stavba dopravní nebo energetické infrastruktury nebo 
infrastruktury elektronických komunikací, je pouze 
stavebník a vlastník stavby, není-li stavebníkem.“. 
Odůvodnění: 
Není důvod, aby se nová definice účastníků kolaudačního 
řízení vztahovala pouze na stavby energetické 
infrastruktury. Mnohem systematičtější je vztáhnout tuto 
úpravu obecně na infrastrukturu upravenou Zákonem. 

Při zohlednění nálezu Ústavního soudu ze dne 22. 3. 2000, Pl. 
ÚS 2/99, a připomínek vznesených v rámci mezirezortního 
připomínkového řízení a ve vazbě na projednání v LRV 
přesunuto do obecné úpravy účastenství ve stavebním zákoně, 
kde došlo k vypuštění vlastníka pozemku jako účastníka 
kolaudačního řízení u všech staveb. 
 

 6. Připomínka k části první, nový novelizační bod k 
§ 2c odst. 4 (změna zákona o urychlení výstavby) 
Požadujeme doplnit nový novelizační bod, který v druhé 
větě § 2c odst. 4 upraví text ustanovení podle konečného 
znění fikce souhlasu obsaženého v novele správního řádu. 
Odůvodnění: 
Je nutné, aby fikce souhlasu dotčeného správního orgánu 
v případě nevydání závazného stanoviska ve stanovené 
lhůtě byla upravena v obou zákonech obdobným 
způsobem. Souvisí s připomínkou níže k fikci souhlasu 
k novele správního řádu. 

Akceptováno. Je upraveno dle konečného znění fikce ZS 

 7. Připomínka k části první, novelizační bod 17, § 2f 
(změna zákona o urychlení výstavby) 
Požadujeme doplnit za odst. 1 nový odstavec následujícího 
znění: 
„(2) Byla-li stavba dopravní infrastruktury pravomocně 
povolena ve stavebním řízení, ve společném územním a 

Vysvětleno 
Jedná se o připomínku nad rámec předloženého návrhu zákona. 
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stavebním řízení nebo společném územním a stavebním 
řízení s posouzením vlivů na životní prostředí, je každý 
povinen umožnit oprávněnému investorovi2) a jím 
zmocněným osobám dočasný vstup a vjezd na nemovité 
věci a dočasné provádění dalších činností za účelem 
realizace stavby dopravní infrastruktury nebo s ní 
souvisejících opatření, a to pouze v rozsahu vyplývajícím 
ze stavebním úřadem ověřené projektové dokumentace a 
v rozsahu nezbytném pro realizaci stavby dopravní 
infrastruktury nebo s ní souvisejících opatření, a pokud 
není možné realizaci stavby dopravní infrastruktury nebo 
s ní souvisejících opatření zajistit jinak. Za dočasný vstup 
a vjezd na nemovité věci a dočasné provádění dalších 
činností se pro účely tohoto ustanovení považuje doba 
nejvýše 1 roku. Povinnost podle věty první vzniká teprve 
poté, co oprávněný investor nebo jím zmocněné osoby 
předem písemně informovaly vlastníka nemovité věci na 
adrese podle § 3 odst. 2 o požadovaném využití 
nemovitosti a pokusily se s vlastníkem uzavřít dohodu o 
získání potřebných práv, přičemž dohody s vlastníkem 
nebylo dosaženo ani ve lhůtě 30 dní od poskytnutí 
informace. V návrhu dohody podle předchozí věty musí 
být uveden důvod vstupů a vjezdů na nemovité věci, popis 
činností, které mají být provedeny, rozsah využití 
pozemku, způsob, termín a upřesnění místa jejich 
provedení, výše náhrady, označení oprávněného 
investora, jeho kontaktní údaje, datum vyhotovení 
návrhu a jméno, příjmení, funkce a podpis osoby 
oprávněné zastupovat oprávněného investora. 
Oprávněný investor nebo jím zmocněné osoby jsou 
povinni co nejvíce šetřit práv vlastníků dotčených 
nemovitých věcí. Po skončení prací jsou oprávněný 
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investor nebo jím zmocněné osoby povinni uvést 
nemovité věci do předchozího stavu, a není-li to možné s 
ohledem na povahu provedených prací, do stavu 
odpovídajícímu předchozímu účelu nebo užívání dotčené 
nemovité věci a bezprostředně písemně oznámit tuto 
skutečnost vlastníku nemovité věci na adrese podle § 3 
odst. 2. Pokud byl vlastník nebo uživatel nemovité věci v 
důsledku výkonu práv oprávněného investora nebo jím 
zmocněné osoby podle tohoto odstavce omezen v 
obvyklém užívání nemovité věci nebo mu vznikla újma 
na majetku, má právo na přiměřenou jednorázovou 
náhradu ve výši dvojnásobku částky stanovené podle 
zákona o oceňování majetku. Toto ustanovení se 
nevztahuje na obydlí, tedy na nemovitost, kde má fyzická 
osoba domácnost.“. 
Alternativně navrhujeme následující úpravu v § 141 
stavebního zákona: 
„1) Pro vytvoření podmínek k provedení stavby nebo její 
změny, nutných zabezpečovacích prací, nezbytných úprav, 
udržovacích prací a k odstranění stavby nebo zařízení 
může stavební úřad uložit těm, kteří mají vlastnická nebo 
jiná věcná práva k sousedním pozemkům či stavbám na 
nich, aby umožnili provedení prací ze svých pozemků nebo 
staveb nebo na nich, pokud mezi zúčastněnými osobami 
nedošlo k dohodě. Účastníkem řízení je ten, v jehož 
prospěch má být povinnost uložena, a ten, z jehož pozemku 
nebo stavby nebo na jehož pozemku nebo stavbě mají být 
práce prováděny. 
(2) Ten, v jehož prospěch byla povinnost podle odstavce 1 
uložena, musí dbát, aby co nejméně rušil užívání 
sousedních pozemků nebo staveb a aby prováděnými 
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pracemi nevznikly škody, kterým je možno zabránit. Po 
skončení prací je povinen uvést sousední pozemek nebo 
stavbu do předchozího stavu; nesplní-li tuto povinnost 
nebo nedojde k jiné dohodě, postupuje se podle obecných 
právních předpisů o náhradě škody.“. 
Odůvodnění: 
V praxi činí značné problémy realizace tzv. dočasných 
záborů, tedy realizace některých činností souvisejících se 
stavbou dopravní infrastruktury, které ale nemají trvalý 
charakter, a není tedy dán důvod pro trvalé vyvlastnění 
pozemku. Ani vyvlastnění služebnosti obvykle nepřichází 
v úvahu, neboť než proběhne vyvlastňovací řízení, již není 
zábor potřeba, právě pro jeho dočasnost. Často se jedná o 
opatření související s již existující infrastrukturou nebo 
prostě o přístup na sousední pozemky, bez kterého nelze 
stavbu realizovat. 
V případech, kdy realizaci stavby nelze zajistit jinak, a 
s vlastníkem nebylo možné uzavřít dohodu, měl by mít 
oprávněný investor přístup na relevantní pozemky za 
náhradu, aniž by musel absolvovat vyvlastňovací řízení. 
Povinnost by se netýkala obydlí, tedy nemovitosti, kde má 
fyzická osoba domácnost. 
Soudní ochrana vlastníka je zajištěna v civilním 
soudnictví, kdy se lze zdržovací žalobou, případně 
návrhem na vydání předběžného opatření rychle bránit 
případným excesům ze strany oprávněného investora. 
Náhrada by měla obdobně jako v případech podle 
odstavce 1 činit dvojnásobek částky stanovené oceněním, 
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tak aby byl vlastník či uživatel kompenzován co 
nejspravedlivěji s ohledem na zásah do jeho práv.  
Alternativně lze zvážit úpravu § 141 stavebního zákona 
tak, aby byla využitelná skutečně pro plnou šíři dočasných 
záborů, tedy i pro práce dočasně prováděné na cizích 
pozemcích a stavbách. 

 8. Připomínka k části první, nový novelizační bod k 
§ 2h (změna zákona o urychlení výstavby) 
Požadujeme doplnit nový novelizační bod v následujícím 
znění: 
„XY. V § 2h se doplňuje nový odstavec 3 v následujícím 
znění: 
„(3) K žádosti o odnětí nebo o omezení pozemků 
určených k plnění funkcí lesa podle lesního zákona pro 
účely stavby dopravní nebo energetické infrastruktury, 
pro kterou je stanoven účel vyvlastnění zákonem, se 
vyjádření vlastníka a nájemce dotčených pozemků 
určených k plnění funkcí lesa nevyžaduje.“ 
Odůvodnění: 
Po vzoru nedávné novelizace § 9 odst. 6 písm. b) zákona 
č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, 
stanovující náležitosti žádosti o odnětí zemědělské půdy 
ze zemědělského půdního fondu navrhujeme, aby byl 
stejný přístup aplikován i na žádosti obdobného druhu, 
kterými jsou bez pochybností i žádosti o odnětí či omezení 
pozemků určených k plnění funkcí lesa podle zákona č. 
289/1995 Sb., lesní zákon. Jde o principiálně stejný případ, 
kdy nedává smysl, aby v případě, kdy stavebník může 
práva k pozemku vyvlastnit, byl stavebník nucen 
zajišťovat vyjádření jejich jednotlivých vlastníků 

Akceptováno – viz připomínka MPO 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/3LBSBJ3B9P78)



272 
 

(spoluvlastníků). Dále je třeba si uvědomit, že jde o stavby 
povahou liniové, kdy zajišťování písemných vyjádření 
stovek až tisíců vlastníků (spoluvlastníků) pozemků, 
(nadto pro potřeby řízení, jejichž předmětem má být 
zejména ochrana veřejných a nikoli soukromých zájmů), 
jsou důvodem zásadních časových zdržení v jejich 
realizaci.  

 9. Připomínka k části první, novelizační bod 20, § 
2k odst. 1 (změna zákona o urychlení výstavby) 
Požadujeme text ustanovení upravit následovně: 
„Ve lhůtě pro podání odvolání je účastník řízení, který 
podává odvolání proti rozhodnutí, kterým se umísťuje 
nebo povoluje stavba dopravní nebo energetické 
infrastruktury, povinen složit na účet správního orgánu, 
který vydal napadené rozhodnutí, kauci ve výši 25 000 Kč 
a dalších 10 000 Kč za každé závazné stanovisko, proti 
jehož obsahu odvolání směřuje. O této povinnosti musí být 
účastník řízení v rozhodnutí poučen.“. 
Odůvodnění:  
Požadujeme možnost využití kauce rozšířit rovněž na 
energetickou infrastrukturu, která je svým významem 
srovnatelná se stavbami dopravní infrastruktury. Není 
relevantních důvodů pro odlišný postup. 

Akceptováno jinak 
Celé ustanovení § 2k bude z návrhu vypuštěno. 

 10. Připomínka k části první, novelizační bod 20, § 
2k odst. 3 (změna zákona o urychlení výstavby) 
Požadujeme text ustanovení upravit následovně: 
„Lhůta pro předání spisu odvolacímu orgánu počíná běžet 
dnem následujícím po složení kauce. Nebyl-li odvolatel 
osvobozen od povinnosti složit kauci a nesložil-li ji ve lhůtě 

Akceptováno jinak 
Celé ustanovení § 2k bude z návrhu vypuštěno. 
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podle odstavce 1 nebo, podal-li návrh na osvobození, ve 
po lhůtě podle odstavce 2, řízení o odvolání se zastaví.“. 
Odůvodnění:  
Použití předložky „ve“ znamená, že žádost o osvobození 
je sama o sobě důvodem k zastavení odvolání, což zřejmě 
není návrhem zamýšleno, jelikož teprve zmeškání lhůty 
pro podání žádosti  
o osvobození bez uhrazení kauce je důvodem pro 
zastavení řízení o odvolání. V této souvislosti proto 
navrhujeme nahradit předložku „ve“ vhodnější předložkou 
„po“. 

 11. Připomínka k části první, novelizační bod 20, § 
2k odst. 4 (změna zákona o urychlení výstavby) 
Požadujeme text ustanovení upravit následovně: 
„Kauce připadne státu, pokud  
a) odvolací orgán odvolání zamítne a napadené 
rozhodnutí potvrdí nebo 
b) odvolatel vzal podané odvolání zpět a odvolací řízení 
bylo zastaveno. 
V případě zrušení rozhodnutí odvolacího orgánu soudem 
vrátí stát po nabytí právní moci rozhodnutí kauci 
odvolateli.“. 
Odůvodnění:  
Propadnutí kauce nelze spravedlivě vázat pouze na 
zamítnutí odvolacího orgánu, ale až na případné 
rozhodnutí soudu, tj. konečný verdikt v dané věci.  

Akceptováno jinak 
Celé ustanovení § 2k bude z návrhu vypuštěno. 
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 12. Připomínka k části první, novelizační bod 26, § 
3b odst. 7 písm. a) (změna zákona o urychlení 
výstavby) 
Požadujeme text upravit takto: 
„je-li jejich nabyvatelem Česká republika nebo právnická 
osoba zřízená zákonem nebo zřízená nebo založená státem 
nebo hlavním městem Prahou, vůči níž je stát nebo hlavní 
město Praha ovládající osobou, nebo“. 
Odůvodnění:  
V současné době nemůže Dopravní podnik hl. m. Prahy, 
jehož jediným akcionářem je Hlavní město Praha, při 
výkupu pozemků pro účely stavby metra I. D, využívat 
institutu navýšení kupní ceny dle § 3b odst. 1 zákona o 
urychlení výstavby, což ve svém důsledku má ten 
negativní efekt, že mnozí majitelé pozemků dotčených 
předmětnou stavbou metra odmítají přistoupit na 
nabízenou nezvýšenou cenu jejích nemovitostí, která je 
limitována znaleckým posudkem a stávajícím koeficienty 
dle zákona o urychlení výstavby. Pakliže by se předmětné 
ustanovení zákona o urychlení výstavby vztahovalo i na 
HMP, potažmo DPP, znamenalo by to jednoznačné 
urychlení a zefektivnění majetkoprávního vypořádání 
pozemků dotčených stavbou metra. Pro úplnost lze 
konstatovat, že se jeví jako vhodné doplnění právě textace 
„hlavní město Praha“, když působnost na územní 
samosprávné celky všeobecně by znamenala zcela 
nepřiměřené a extenzivní rozšíření výkladu tohoto 
ustanovení a současně nelze předpokládat realizace staveb 
specifikovaných v příloze zákona o urychlení výstavby 
jiným územně samosprávným celkem než HMP.  

Vysvětleno 
 
Jedná se o připomínku nad rámec předloženého návrhu zákona. 
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 13. Připomínka k části první, novému novelizační 
bod k § 4a odst. 1 (změna zákona o urychlení výstavby) 
Požadujeme text ustanovení upravit následovně: 
„(1) Dospěje-li vyvlastňovací úřad ve vyvlastňovacím 
řízení, které se týká práva k pozemku nebo ke stavbě 
potřebného k uskutečnění stavby dopravní infrastruktury 
vymezené v zásadách územního rozvoje nebo v územním 
rozvojovém plánu a uvedené v příloze k tomuto zákonu, k 
závěru, že podmínky pro vyvlastnění jsou s výjimkou 
určení výše náhrady za vyvlastnění splněny, vydá na 
žádost vyvlastnitele mezitímní rozhodnutí15) obsahující 
výroky podle § 24 odst. 3 zákona o vyvlastnění (dále jen 
"mezitímní rozhodnutí").“. 
Odůvodnění:  
Podmínky upravující vydání mezitímního rozhodnutí by 
měly reflektovat nový nástroj územního plánování, a to 
územní rozvojový plán. Pokud je cílem tohoto nástroje 
umožnit povolení stavby podle územního rozvojového 
plánu, aniž by nutně musel být záměr promítnut do další 
územně plánovací dokumentace, je nasnadě, že tato 
možnost by měla být zohledněna i při stanovení podmínek 
vydání mezitímního rozhodnutí. 

Akceptováno 

 14. Připomínka k části první, novelizační bod 30, § 
4b (změna zákona o urychlení výstavby) 
Požadujeme text ustanovení upravit následovně: 
„Pro stavby energetické infrastruktury vymezené 
v územním rozvojovém plánu nebo zásadách územního 
rozvoje a uvedené v příloze k tomuto zákonu se použije § 
4a obdobně. Pro stavby dopravní infrastruktury 
neuvedené v příloze k tomuto zákonu a stavby 

Akceptováno částečně 
 
Problematika energetické infrastruktury uvedené v příloze 
zákona byla přesunuta do § 4a, kde byl požadavek na doplnění 
celostátního nástroje územního plánování zohledněn. Pokud jde 
o paušální rozšíření institutu mezitímního rozhodnutí na 
všechny stavby dopravní infrastruktury, byť s ponecháním 
přezkumu mezitímního rozhodnutí v odvolacím řízení, 
Ministerstvo dopravy k takovémuto rozšíření nenavrhuje 
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energetické infrastruktury, které nejsou uvedeny ve větě 
první, se použije § 4a odst. 1 a 3 až 8 obdobně.“. 
Odůvodnění:  
Vzhledem k návrhu na zavedení nových institutů 
územního plánování požadujeme jako podmínku pro 
uplatnění mezitímního rozhodnutí doplnit možnost 
vymezení staveb též pouze v územním rozvojovém plánu. 
Pokud se bude jednat o stavbu, kterou lze umístit i na 
základě územního rozvojového plánu, nevidíme důvod, 
aby se analogicky k zásadám územního rozvoje, rovněž 
uvedení v územním rozvojovém plánu nestalo podmínkou 
k možnosti uplatnění specifických postupů pro možnosti 
vyvlastnění. Obdobně dáváme k úvaze doplnit územní 
rozvojový plán rovněž u dopravní infrastruktury podle § 
4a. 

přistupovat s ohledem na výsledky projednání předmětného 
návrhu právní úpravy v Poslanecké sněmovně při poslední 
novelizaci zákona č. 416/2009 Sb.   
 

 15. Připomínka k části první, nový novelizační bod k 
§ 5a odst. 1 písm. b) (změna zákona o urychlení 
výstavby) 
Požadujeme doplnit nový novelizační bod v následujícím 
znění: 
„b) údaje o podmínkách stanovených pro stavební záměr 
politikou územního rozvoje a republikovým nástrojem 
územního plánování nebo územně plánovací 
dokumentací, nebo vyjádření příslušného orgánu 
územního plánování, není-li stavební záměr těmito 
dokumentacemi řešen,“. 
Odůvodnění:  
Vzhledem k návrhu na zavedení nových institutů 
územního plánování požadujeme v této souvislosti 

Akceptováno jinak - viz připomínka MMR 
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aktualizovat odkazy na tyto instituty i v části týkající se 
projektů společného zájmu. 

 16. Připomínka k části první, novelizační bod 33 - 
Příloha (změna zákona o urychlení výstavby) 
Požadujeme text upravit takto: 
„2. Dráhy  
2.1 železniční  
železniční trať Praha - Plzeň - Domažlice - státní hranice,  
železniční trať Ústí nad Labem - Cheb,  
železniční trať Plzeň - České Budějovice,  
železniční trať Praha - České Budějovice - Horní Dvořiště 
- státní hranice,  
železniční spojení Praha - Kladno vč. napojení letiště 
Václava Havla Praha,  
železniční trať Praha Vysočany - Lysá nad Labem,  
železniční trať Hradec Králové - Pardubice - Chrudim,  
železniční trať Praha - Česká Třebová - Brno,  
železniční trať Velký Osek - Hradec Králové - Choceň,  
železniční trať Týniště nad Orlicí - Častolovice - Solnice,  
železniční trať Prostřední Žleb - Děčín - Mělník - Kolín - 
Havlíčkův Brod - Brno,  
železniční trať Brno - Zastávka u Brna - Okříšky,  
RS 1 Praha - Brno - Přerov - Ostrava - hranice PL,  
RS 2 Brno - Břeclav - st. hr. SK/AT,  

Vysvětleno 
Metro (speciální dráha) je v příloze zákona uvedeno již nyní. 
Příloha zákona ve stávajícím znění pamatuje na dálnice, silnice 
I třídy a dráhy, které jsou v této příloze explicitně vyjmenovány. 
Tyto dráhy nemají jen lokální význam (vyjma dráhy speciální, 
která představuje klíčový prostředek zajištění dopravní 
obslužnosti hlavního města), zatímco význam tramvajových 
drah se vyčerpává územím dotčeného města. Paušální zahrnutí 
tramvajových drah do přílohy zákona by popřelo smysluplnost 
samotného výčtu významných dopravních staveb celostátního 
či regionálního významu, které jsou v příloze doposud uvedeny.  
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RS 4 Drážďany - Ústí n. Labem - Praha vč. odbočky 
Kralupy (Nová Ves) - Louny - Most,  
železniční trať Otrokovice - Vizovice,  
železniční trať Hranice na Moravě - Horní Lideč,  
stavby v rámci železničního uzlu Praha (ohraničeného 
železničními stanicemi Praha-Ruzyně, Praha-Zličín, 
Praha-Řeporyje, Praha-Radotín, Praha-Zbraslav, Praha-
Uhříněves, Praha-Běchovice, Praha-Horní Počernice, 
Praha-Čakovice, Roztoky u Prahy),  
stavby v rámci železničního uzlu Brno (ohraničeného 
železničními stanicemi Brno-Maloměřice, Starý Lískovec, 
Modřice, Chrlice, Ponětovice),  
stavby v rámci železničního uzlu Ostrava (ohraničeného 
železničními stanicemi Polanka nad Odrou, Frýdek-
Místek, Český Těšín, Petrovice u Karviné, hraniční 
přechod Bohumín/Chalupki, Ostrava-Třebovice),  
železniční trať Olomouc - Šumperk,  
dráhy speciální,  
2.2 městské 
Linka D pražského metra (Depo Písnice – Náměstí Míru 
– Náměstí Republiky), 
Rozšiřování a úpravy sítě tramvajových drah v dotčených 
městech (Praha, Brno, Ostrava, Olomouc, Plzeň, Liberec 
vč. tratě do Jablonce nad Nisou a Most vč. tratě do 
Litvínova).“. 
Odůvodnění:  
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Rozvoj městské kolejové dopravy se potýká s obdobnými 
problémy jako ostatní dopravní infrastruktura. I jasně 
deklarované veřejně prospěšné stavby, jejichž význam 
není pouze lokální, ale mnohdy celoměstský s pozitivním 
dopadem do dělby přepravní práce ve prospěch udržitelné 
veřejné dopravy, se potýkají s nebývalými procesními 
průtahy spojenými právě s majetkoprávní problematikou. 
V navrhovaném taxativním výčtu dopravních staveb 
městská kolejová infrastruktura zastoupena nebyla, proto 
navrhujeme její doplnění s jasnou prioritou výstavby linky 
D pražského metra a rozvojem sítě tramvajových drah ve 
všech městech s tramvajovou dopravou. 

 17. Připomínka k části první, novelizační bod 33 - 
Příloha (změna zákona o urychlení výstavby) 
Požadujeme vložit nový bod v následujícím znění:  
„X. Výrobny elektřiny o celkovém instalovaném výkonu 
100 MW a více  
Nový jaderný zdroj v lokalitě Temelín 
Nový jaderný zdroj v lokalitě Dukovany“. 
Odůvodnění: 
Požadujeme doplnit navrhovanou přílohu o stavby 
v lokalitách, které mají prioritní charakter v oblasti 
rozvoje jaderné energetiky a pro něž je třeba v souvislosti 
se zavedením možnosti vyvlastnění přijmout rovněž 
zrychlující instituty. Návrh je v souladu s usnesením vlády 
č. 415/2008. 

Akceptováno 

 18. Připomínka k části sedmé, novelizační bod 2, § 9 
(změna zákona o ochraně zemědělského půdního 
fondu) 

Vysvětleno 
Jedná se o připomínku nad rámec předloženého návrhu zákona. 
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Požadujeme novelizační bod doplnit o úpravu ustanovení 
§9 odst. 2 písm. b), bodu 1 následovně: 
„b) pro umístění 
1. signálů, stabilizačních kamenů a jiných značek pro 
geodetické účely, vstupních šachet podzemního vedení a 
stožárů nadzemních vedení, pokud v jednotlivých 
případech nejde o plochu větší než 30 m2 a stožárů 
mobilních sítí elektronických komunikací, pokud v 
jednotlivých případech nejde o plochu větší než 30 m2 150 
m2.“ 
Odůvodnění: 
Stožáry a věže mobilních sítí elektronických komunikací 
se umisťují spolu s technologií do oplocených areálů, je 
tedy třeba ze ZPF odejmout plochu celého areálu včetně 
přístupové komunikace. Plocha areálu se obvykle 
pohybuje mezi 8x8 m a 10x12 m dle výšky a typu stožáru 
nebo věže, typu technologie a počtu operátorů na ní = 
množství technologie. Taktéž se jedná  
o 3 m široké přístupové komunikace v délce obvykle do 
15 m. 

 19. Připomínka k části sedmnácté, novelizační bod 5, 
§ 23 odst. 2 (změna energetického zákona) 
Požadujeme text ustanovení upravit následovně: 
„(2) Výrobce elektřiny je povinen zajistit majetkové právo 
umožňující na cizí nemovitosti nebo její části zřízení anebo 
provozování výrobny elektřiny o celkovém instalovaném 
elektrickém výkonu 100 MW a více, s možností poskytovat 
podpůrné služby k zajištění provozu elektrizační soustavy, 
a stavby související, a to smluvně s vlastníkem nemovitosti 
za jednorázovou náhradu; v případě, že vlastník 

Akceptováno – viz připomínka MPO 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/3LBSBJ3B9P78)



281 
 

nemovitosti není znám nebo určen nebo proto, že je 
prokazatelně nedosažitelný nebo nečinný nebo nedošlo k 
dohodě s ním a jsou-li dány podmínky pro odejmutí nebo 
omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě 
podle zvláštního právního předpisu4e), rozhodne příslušný 
vyvlastňovací úřad na návrh příslušného výrobce elektřiny 
o odejmutí nebo omezení vlastnického práva k pozemku 
nebo ke stavbě podle zvláštního právního předpisu4e). 
Dále požadujeme v novele energetického zákona doplnit 
novelizační body s následujícím obsahem: 
„V § 24 odst. 4 v první větě před středníkem, § 25 odst. 4 
v první větě před středníkem, § 57 odst. 2 v první větě 
před středníkem, § 58 odst. 2 v první větě před 
středníkem, § 59 odst. 2 v první větě za slova „vlastníkem 
nemovitosti“, § 60 odst. 2 v první větě před středníkem a 
§ 76 odst. 7 v první větě za slova „vlastníkem 
nemovitosti“ vkládají slova „za jednorázovou náhradu“. 
 
Odůvodnění: 
Návrh upřesňuje způsob stanovení náhrady za zřízení 
věcného břemene (a její výplaty), tak jak je to obdobné 
v jiném síťovém odvětví, např. v telekomunikacích. 
Jednorázovost náhrady za zřízení věcného břemene 
vyplývá z povahy daného institutu, jenž jej odlišuje od 
nájmu. 

 20. Připomínka k části sedmnácté, nový novelizační 
bod k § 96 (změna energetického zákona) 
Požadujeme doplnit nový novelizační bod v následujícím 
znění: 

Akceptováno jinak - viz připomínka MPO 
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„XY. V § 96 se doplňuje odstavec 11, který včetně 
poznámky pod čarou 47 zní: 
„(11) Pokud se pro stanovení náhrady za zřízení věcného 
břemene podle tohoto zákona zpracovává znalecký 
posudek, určí se výše náhrady podle oceňovacího 
předpisu v ceně zjištěné47).“ 
________________________ 
47) § 16b zákona č. 151/1997 Sb. 
Odůvodnění:  
Je nutné stanovit jednotný způsob zpracování znaleckých 
posudků pro stanovení náhrady za zřízení věcného 
břemene podle energetického zákona. V současné době je 
praxe značně nejednotná, jednotlivé znalecké posudky se 
od sebe navzájem odlišují jak v použité metodě ocenění, 
tak ve výši stanovené náhrady. Podle zákona o ocenění 
majetku se postupuje při vyvlastnění práva věcného 
břemene, kdy náhrada za zřízení věcného břemene se 
stanovuje jako cena zjištěná. Je proto na místě postupovat 
podle zákona o oceňování majetku rovněž i při zpracování 
znaleckého posudku pro smluvní zřízení věcného 
břemene, pokud se strany nedohodnou jinak (na náhradě 
nezaložené na ocenění znaleckým posudkem). Návrhem 
se určí jediný možný postup, který zásadním způsobem 
urychlí postup určení výše náhrady. Nejasnostmi v určení 
metody ocenění, která má být použita pro stanovení výše 
náhrady, se velmi prodlužuje postup výstavby 
energetických sítí. Rozdílné výše náhrad stanovené 
různými znaleckými posudky jsou také často předmětem 
vleklých soudních sporů. Navrhované ustanovení se 
nikterak nedotýká možnosti sjednat mezi smluvními 
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stranami náhradu za zřízení věcného břemene bez 
zpracování znaleckého posudku a za ceny odlišné od cen, 
které by byly případně stanovené znaleckým posudkem, 
pokud by byl zpracován. 

 21. Připomínka k části dvacáté, novelizační bod 1 a 
2, § 149 odst. 4 a 6 (změna správního řádu) 
Požadujeme, aby znění odst. 4 a 6 bylo následující: 
„(4) Správní orgán příslušný k vydání závazného 
stanoviska je povinen vydat závazné stanovisko bez 
zbytečného odkladu. Pokud nelze závazné stanovisko 
vydat bezodkladně, je správní orgán povinen vydat 
je nejpozději do 30 dnů ode dne doručení žádosti o jeho 
vydání tomuto správnímu orgánu. Nevydá-li správní 
orgán závazné stanovisko ani ve lhůtě dle věty druhé, v 
řízení o žádosti platí, že je jeho stanovisko souhlasné a že 
je žádost v souladu se zákonem, na jehož základě se 
závazné stanovisko vydává. K případnému později 
vydanému závaznému stanovisku se nepřihlíží. 
(6) V § 149 odst. 6 se za větu druhou vkládají věty 
„Správní orgán nadřízený správnímu orgánu 
příslušnému k vydání závazného stanoviska potvrdí nebo 
změní závazné stanovisko bez zbytečného odkladu. Pokud 
nelze závazné stanovisko potvrdit nebo změnit 
bezodkladně, je správní orgán příslušný k potvrzení nebo 
změně závazného stanoviska povinen potvrdit nebo změnit 
závazné stanovisko nejpozději do 30 dnů ode dne doručení 
žádosti o potvrzení nebo změnu závazného stanoviska od 
odvolacího orgánu, jinak platí, že bylo potvrzeno. Pokud 
správní orgán neuplatnil ve lhůtě závazným stanoviskem 
k žádosti žádné připomínky ve smyslu odst. 4, má se za to, 
že žádost je v souladu se zákonem., k nimž se připočítává 

K novelizačnímu bodu 1, § 149 odst. 4  
Akceptováno s úpravou a přesunuto do § 4 stavebního zákona. 
 
K novelizačnímu bodu 6, § 149 odst. 6 
Neakceptováno 
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doba až 30 dnů, jestliže je zapotřebí podání vysvětlení, 
vyžádání spisu nebo vyjádření od správního orgánu, který 
závazné stanovisko v prvním stupni vydal, nebo jde-li o 
zvlášť složitý případ.“. 
Odůvodnění: 
Požadujeme, aby byla co nejvíce posílena jeho 
využitelnost a odolnost vůči případnému soudnímu 
přezkumu. Domníváme se, že fikce souhlasu by měla být 
formulována jako nevyvratitelná právní domněnka. 
Zároveň by mělo být uvedeno, že nevydáním závazného 
stanoviska ve stanovené lhůtě je fikcí dotčen nejenom 
souhlas, ale rovněž stanoveno, že veřejný zájem na 
ochraně svěřené správním orgánům zvláštními předpisy 
není dotčen. 

 22. Připomínka k části dvacáté první, § 102 (změna 
zákona o elektronických komunikacích) 
Požadujeme text ustanovení § 102 odst. 1 upravit 
následovně: 
„(1) Ochranné pásmo podzemního komunikačního vedení 
vzniká dnem nabytí právní moci rozhodnutí o umístění 
stavby, nebo právními účinky územního souhlasu s 
umístěním stavby. Pokud není podle stavebního zákona 
nebo podle zvláštního zákonax) vyžadováno ani jedno z 
uvedených povolení, potom dnem uvedení sítě nebo 
zařízení elektronických komunikací do užívání.“ 
x) Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 416/2009 Sb., o 
urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické 
infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací, 
ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 
Odůvodnění:  

Vysvětleno 
Jedná se o připomínku nad rámec předloženého návrhu zákona. 
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Cílem úpravy je zajistit, aby i u staveb podzemního 
komunikačního vedení, např. přípojek anebo přípoloží, 
vzniklo ochranné pásmo ze zákona. 

 23. Připomínka k části dvacáté první, § 102 (změna 
zákona o elektronických komunikacích) 
Požadujeme ponechat původní znění: 
„Ochranné pásmo podzemního vedení elektronických 
komunikací činí 1,0 m po stranách krajního vedení.“ 
Odůvodnění:  
Z navrhované šíře ochranného pásma 0,5 m vyplývá 
zvýšená obtížnost a zvýšené náklady na návrh, realizaci a 
následné užívání podzemního vedení elektronických 
komunikací, a to zejména z důvodů nutnosti podrobného 
přeměření stávajících inženýrských sítí, vazby na souběhy 
a křížení s ostatními sítěmi technické infrastruktury 
(sondy, odkrytí, práce ve výkopu atd.), omezení strojního 
provádění zemních prací a tak podobně. V současné době 
byla výhodná i shoda s ochranným pásmem energetických 
vedení NN a veřejným osvětlením. 

Vysvětleno. 
 
Zúžení ochranného pásma u podzemního vedení sítě 
elektronických komunikací z 1m na 0,5m je nedílnou součástí 
návrhu na nově navrhovanou úpravu stavby přípolože tak, aby 
byla přípolož v praxi realizovatelná v rámci ochranného pásma 
jiných liniových staveb, které bývá širší.  Zároveň lze 
konstatovat, že se nejedná o úpravu, která by neměla obdobu v 
zahraničí. Šíře ochranného pásma např. na Slovensku je 0,5 m. 
 

 24. Připomínka k části dvacáté druhé, novelizační 
bod 22, § 32 odst. 1 písm. g (změna stavebního zákona) 
Požadujeme upravit znění daného ustanovení následovně: 
„g) stanoví, které plochy a koridory zejména dopravní a 
technické infrastruktury, které uvedené v písm. d) budou 
předmětem řešení územního rozvojového plánu nebo jeho 
aktualizace.“. 
Odůvodnění:  
Z vloženého předmětného písm. g) musí být zřejmé, jaký 
je jeho vztah ke koridorům a plochám uvedeným v písm. 
d) téhož ustanovení. Domníváme se, že tento vztah je 

Neakceptováno 
 
Byť základním důvodem pro zavedení územního rozvojového 
plánu je řešení především ploch a koridorů dopravní a technické 
infrastruktury, lze do budoucna akceptovat, že jeho předmětem 
budou i jiné plochy nebo koridory, které splňují kritéria 
republikové významnosti. 
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vyjádřen tak, že plochy a koridory vymezené v územním 
rozvojovém plánu musí být součástí schematického 
vymezení v politice územního rozvoje. Tuto tezi rovněž 
podporuje znění § 35a odst. 1, avšak z předkladatelem 
navrhovaného předmětného ustanovení § 32 odst. 1 písm. 
g) tomu tak nevyplývá, proto se navrhuje úprava, která by 
tento vztah lépe vyjádřila. Navrhovaná úprava tedy jasně 
stanoví, že pokud má politika územního rozvoje určité 
plochy a koridory vymezovat, vždy se jedná o vymezení 
schématické, jelikož konkrétní plochy a koridory mohou 
vymezovat až jiné nástroje územního plánování, tj. 
územně rozvojový plán a územně plánovací dokumentace. 

 25. Připomínka k části dvacáté druhé, novelizační 
bod 24, § 35b odst. 4 (změna stavebního zákona) 
Požadujeme upravit znění daného ustanovení následovně: 
„(4) Stavby a opatření, pro které byly vymezeny plochy a 
koridory územním rozvojovým plánem, jsou veřejně 
prospěšnými stavbami nebo veřejně prospěšnými 
opatřeními, pokud tak stanoví vláda v územním 
rozvojovém plánu.“. 
Odůvodnění:  
Pravidlo výslovného slovního označení určitých staveb za 
stavby veřejně prospěšné platné v rámci územně 
plánovacích dokumentacích by nemělo být převzato do 
územního rozvojového plánu, jelikož územní rozvojový 
plán bude obsahovat zcela klíčové a nejvýznačnější 
stavby s celostátní důležitostí, kde se veřejná prospěšnost 
presumuje. Všechny stavby vymezené v územním 
rozvojovém plánu by tedy měly mít automatický status 
veřejně prospěšných staveb. 

Akceptováno jinak. 
 
Předmětné ustanovení vypuštěno jako celek a řešeno jinak. 
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 26. Připomínka k části dvacáté druhé, novelizační 
bod 57, § 170 odst. 2 (změna stavebního zákona) 
Požadujeme upravit znění daného ustanovení následovně: 
„(2) Práva k pozemkům a stavbám, potřebná pro 
uskutečnění staveb nebo jiných veřejně prospěšných 
opatření podle tohoto zákona, lze dále odejmout nebo 
omezit, stanoví-li tak vláda jde-li o veřejně prospěšné 
stavby nebo veřejně prospěšná opatření uvedená v 
územním rozvojovém plánu.“. 
Odůvodnění:  
Již samotné vymezení vládou v územním rozvojovém 
plánu je dostatečným vyjádřením jejich veřejné 
prospěšnosti a měly by tak být dostatečným titulem 
k zahájení řízení o vyvlastnění. Úprava úzce souvisí 
s návrhem úpravy § 35b odst. 4 stavebního zákona. 

Akceptováno jinak. 
 
Ustanovení § 170 SZ není předmětem návrhu tohoto zákona. 

 27. Připomínka k části dvacáté třetí, novelizační bod 
2, § 5 odst. 2 písm. c) (změna zákona o vyvlastnění) 
Požadujeme upravit znění daného ustanovení následovně: 
„c) informaci o možnosti vyvlastňovaného podle § 20 odst. 
1 předložit vyvlastňovacímu úřadu znalecký posudek 
vyhotovený na žádost vyvlastňovaného do 15 30 dnů ode 
dne, kdy bylo vyvlastňovanému doručeno uvědomění o 
zahájení vyvlastňovacího řízení.“. 
Odůvodnění:  
Navrhuje se prodloužit lhůtu pro předložení vlastního 
znaleckého posudku vyvlastňovaného na 30 dní tak, aby 
měl vyvlastňovaný odpovídající časový prostor pro 
možnost tohoto práva využít. 

Akceptováno - viz vypořádání připomínky NSS 
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 28. Připomínka k části dvacáté třetí, nový 
novelizační bod k § 6 (změna zákona o vyvlastnění) 
Požadujeme upravit znění daného ustanovení následovně: 
„Vyvlastněním spočívajícím v odnětí vlastnického práva k 
pozemku nebo ke stavbě zanikají všechna práva třetích 
osob k vyvlastněnému pozemku nebo stavbě, jakož i 
účinky nařízení výkonů rozhodnutí a exekučních příkazů 
v rozsahu týkající se vyvlastněného pozemku nebo stavby, 
není-li dále stanoveno jinak.“. 
Odůvodnění:  
Katastrální úřady odmítají v případě vyvlastnění u 
vyvlastněných nemovitostí vymazávat poznámky o 
nařízených exekucích a exekučních příkazech s odkazem 
na to, že podle § 6 zákona o vyvlastnění zanikají toliko 
práva, která se v katastru nemovitostí zapisují vkladem. 
Pro zrušení poznámky vztahující se k probíhající exekuci 
vyžadují aktivní spolupráci exekutora, spočívající 
v předchozím zrušení exekučního příkazu. Navrhovaná 
úprava by měla předejít výkladovým nesrovnalostem a 
umožnit u vyvlastňované nemovitosti výmaz i těchto 
poznámek. 

Akceptováno 

 29. Připomínka k části dvacáté třetí, nový 
novelizační bod k § 10 odst. 1 písm. b) (změna zákona 
o vyvlastnění) 
Požadujeme doplnit nový novelizační bod následujícího 
znění: 
„XY. V § 10 odst. 1 písm. b) se slova „břemenu8)“ 
nahrazují slovy „břemenu určená podle oceňovacího 
předpisu jako cena zjištěná8)“.  

Akceptováno jinak - viz připomínka MPO 
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Zároveň se v poznámce pod čarou 8 číslo „18“ nahrazuje 
číslem „16b“.“. 
Odůvodnění:  
Navrhovaná změna je systematické sesouladění 
technického rázu textu odstavce jedna s ostatními odstavci 
téhož ustanovení, které v případě ceny zjištěné podle 
oceňovacího předpisu neodkazují na poznámku pod čarou, 
nýbrž odkazují ve svém ustanovení přímo na tento předpis 
spolu s výslovným uvedením způsobu určení ceny. Návrh 
tak jednoznačným způsobem stanoví, že cena práva 
odpovídajícího věcnému břemeni se v rámci zákona o 
oceňování majetku určí jako cena zjištěná. V poznámce 
pod čarou je nutné upravit číslo ustanovení zákona č. 
151/1997 Sb., na které se odkazuje.   

 30. Připomínka k části dvacáté třetí, nový 
novelizační bod k § 10 odst. 5 (změna zákona o 
vyvlastnění) 
Požadujeme doplnit nový novelizační bod následujícího 
znění: 
„XY. V § 10 odst. 5 se za stávající text doplňuje věta 
v následujícím znění: „Obdobně se postupuje pro účely 
stanovení náhrady za zřízení práva odpovídajícího 
věcnému břemenu.“.“. 
Odůvodnění:  
Návrh doplňuje logickou nesystémovost daného pravidla. 
Je nemyslitelné, aby se v případě ceny práva 
odpovídajícího věcnému břemenu postupovalo odlišně od 
způsobu stanovení ceny pozemku či stavby, tj. podle jejich 
skutečného stavu, protože by tak vznikla nerovnost mezi 
vlastníky. Tedy rovněž i v případě, že je předmětem 

Akceptováno - viz připomínka MPO 
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vyvlastnění zřízení práva odpovídajícího věcnému 
břemenu, má být při stanovování jeho ceny vycházeno ze 
stavu pozemku či stavby, kterou má nově zatěžovat, a ve 
kterém se nacházejí v době zřizování tohoto práva 
(věcného břemene), bez zohlednění jejich změny, kterou 
by zřízení věcného břemene způsobilo. Návrh odráží i 
reálnou praxi používanou v takovýchto případech. 

 31. Připomínka k části dvacáté třetí, novelizační bod 
3, § 20 odst. 1 (změna zákona o vyvlastnění) 
Požadujeme upravit znění daného ustanovení následovně: 
„(1) Náhrada se stanoví na základě znaleckého posudku 
vyhotoveného na žádost vyvlastňovaného, pokud jej 
vyvlastňovaný předloží vyvlastňovacímu úřadu ve lhůtě 15 
30 dnů ode dne, kdy bylo vyvlastňovanému doručeno 
uvědomění o zahájení vyvlastňovacího řízení, v opačném 
případě se náhrada stanoví na základě znaleckého 
posudku podle § 5 odst. 2 písm. a) vyhotoveného na žádost 
vyvlastnitele; ustanovení § 10 odst. 4 tím není dotčeno. 
Zmeškání lhůty nelze prominout.“. 
Odůvodnění:  
Ve vazbě na zreálnění lhůty v § 5 odst. 2 zákona o 
vyvlastnění je upravena rovněž lhůta v tomto ustanovení, 
jelikož se jedná o stejnou lhůtu. 

Akceptováno - viz vypořádání připomínky NSS 

 C. Zásadní konkrétní připomínky nad rámec novely 
1. Připomínky k problematice ex ante kontroly 
zadávacích podmínek 
Z důvodů, které nejsou zcela zřejmé, nebyla do novely 
zařazena úprava metodické činnosti Úřadu pro ochranu 

Vysvětleno 
Jedná se o připomínku nad rámec předloženého návrhu zákona. 
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hospodářské soutěže. Navrhujeme proto její doplnění, a to 
následovně: 
a) Změna zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení 
výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury, 
ve znění pozdějších předpisů 
Za § 2i se vkládá nový § 2j, který zní: 
„§ 2j 
Posouzení zadávacích podmínek ex ante 
(1) Zadavatel nadlimitní veřejné zakázky podle zákona o 
zadávání veřejných zakázek, jejímž předmětem je 
zhotovení stavby dopravní infrastruktury podle § 1 odst. 
2 písm. a) nebo b) je oprávněn požádat před zahájením 
zadávacího řízení Úřad pro ochranu hospodářské 
soutěže o ex ante posouzení zadávacích podmínek nebo 
některé jejich části. Předmětem posouzení nejsou úplnost 
a správnost projektové dokumentace, soupisu stavebních 
prací, dodávek a služeb s výkazem výměr nebo požadavků 
na výkon nebo funkci, které je nahrazují. 
(2) Úřad pro ochranu hospodářské soutěže posoudí na 
základě žádosti zadavatele podle odstavce 1 předložené 
zadávací podmínky nebo jejich část a ve lhůtě 60 dní ode 
dne doručení žádosti zadavatele vydá stanovisko, ve 
kterém se uvede, zda jsou předložené zadávací podmínky 
nebo jejich část v souladu se zákonem o zadávání 
veřejných zakázek či nikoliv. Stanovisko Úřad pro 
ochranu hospodářské soutěže odůvodní, případně uvede 
podmínky pro jeho aplikovatelnost. 
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(3) Stanovisko vydané podle odstavce 2 Úřad pro 
ochranu hospodářské soutěže zveřejní způsobem 
umožňujícím dálkový přístup.“. 
b) Změna zákona o působnosti Úřadu pro ochranu 
hospodářské soutěže 
V § 2 zákona č. 273/1996 Sb., o působnosti Úřadu pro 
ochranu hospodářské soutěže, písmeno b) zní: 
„§ 2 
Úřad: 
a) vytváří podmínky pro podporu a ochranu hospodářské 
soutěže, 
b) vykonává dohled a zajišťuje metodickou podporu při 
zadávání veřejných zakázek, 
c) vykonává další působnosti stanovené zvláštními 
zákony.“. 
c) Změna zákona o zadávání veřejných zakázek 
V § 248 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, se doplňuje odstavec 4, který zní: 
„§ 248 
Výkon dozoru nad zadáváním veřejných zakázek a 
zvláštními postupy 
(1) Úřad vykonává dozor nad dodržováním pravidel 
stanovených tímto zákonem a zadávacími podmínkami pro 
zadání podlimitní a nadlimitní veřejné zakázky, včetně 
koncese s výjimkou koncesí malého rozsahu podle § 178, 
a pro zvláštní postupy podle části šesté, při kterém 
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a) rozhoduje o tom, zda zadavatel při zadávání veřejné 
zakázky nebo při zvláštním postupu postupoval v souladu 
s tímto zákonem, 
b) rozhoduje o tom, zda postup zadavatele, který směřuje 
k zadání veřejné zakázky mimo zadávací řízení, je v 
souladu s tímto zákonem, 
c) ukládá nápravná opatření, 
d) rozhoduje o návrhu podle § 267, 
e) kontroluje podle kontrolního řádu soulad úkonů 
zadavatele při zadávání veřejných zakázek s tímto 
zákonem. 
(2) Zahájil-li zadavatel podle § 4 odst. 4 zadávací řízení 
za účelem zadání veřejné zakázky malého rozsahu, 
považuje se pro účely dozoru nad dodržováním pravidel 
stanovených tímto zákonem zadávaná veřejná zakázka za 
podlimitní veřejnou zakázku. 
(3) Úřad projednává přestupky podle tohoto zákona a 
ukládá pokuty za jejich spáchání. 
(4) Úřad zajišťuje metodickou podporu při zadávání 
veřejných zakázek a uveřejňuje způsobem umožňujícím 
dálkový přístup všechna metodická doporučení, která 
vydá.“. 
Odůvodnění:  
V roce 2016 byl přijat zcela nový zákon o zadávání 
veřejných zakázek č. 134/2016 Sb., který je účinný od 1. 
10. 2016.  
Obecným cílem zákona bylo podle důvodové zprávy: 
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4) Zajištění souladu s evropskou právní úpravou; 
5) Nastavení jasných pravidel, které by v míře 
dovolující předmětem zákona zabránily korupci, 
garantovaly hospodárné nakládání s veřejnými prostředky, 
rychlou realizaci potřebných veřejných projektů a férovou 
soutěž dodavatelů; 
6) Maximálně možné snížení administrativní 
náročnosti procesu zadávání veřejných zakázek při 
současném zajištění dostatečné transparentnosti tohoto 
procesu. 
Na základě RIA dospěl předkladatel zákona k závěru, že 
zejména menší zadavatelé, jichž je velká část, potřebují 
pracovat s co nejjednodušším procesním postupem. Proto 
byla navržena varianta regulace požadující nižší míru 
formality a kazuistiky zákona s předpokladem, že MMR 
přistoupí k vydání doprovodných metodik4.    
Současně bylo konstatováno, že hlavním nákladem 
plánovaného zjednodušení zákona je případný vznik 
komplikací, kdy zadavatel nebude detailně naváděn přímo 
zákonem. Tento nedostatek měl být překonán vhodnou 
metodickou podporou, která měla zabránit vzniku sporů a 
měla snížit zvýšené náklady vzniklé z případných 
chybných kroků zadavatele, který není zákonem přímo 
veden např. v oblasti mimořádně nízkých nabídkových 
cen.  
Gestor zákona, tedy MMR, se v rámci přijetí zákona o 
zadávání veřejných zakázek zavázal k metodické podpoře 
a současně deklaroval možnost vznášet dotazy k oblasti 

 
4 Důvodová zpráva k zákonu o zadávání veřejných zakázek. 
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veřejných zakázek prostřednictvím Portálu o veřejných 
zakázkách.  
Metodiky k zákonu o zadávání veřejných zakázek 
zpracované ze strany MMR jsou zveřejňovány na Portálu 
o veřejných zakázkách (http://www.portal-vz.cz/cs/Jak-
na-zadavani-verejnych-zakazek/Metodiky-stanoviska/).  
Metodiky tak, jak je vydává MMR, reagují na všeobecné 
problémy a postupy v zadávání a jsou určeny zejména 
menším a méně zkušeným zadavatelům. Obdobně funguje 
zodpovídání dotazů přes Portál o veřejných zakázkách. 
Dotazy je možné klást v rámci info-fora dostupného na 
adrese http://www.portal-vz.cz/cs/Spoluprace-a-vymena-
informaci/Info-forum . 
MMR na tomto fóru informuje, že „Odpovědi budou 
poskytovány Odborem práva veřejných zakázek a 
koncesí Ministerstva pro místní rozvoj jako součást 
metodické pomoci, a to na základě následujících pravidel: 

• Poskytován bude pouze obecný výklad jednotlivých 
ustanovení, institutů nebo problémů zákona o zadávání 
veřejných zakázek. 

• Odbor práva veřejných zakázek a koncesí si 
vyhrazuje právo rozhodnout o tom, zda otázka včetně 
odpovědi bude uveřejněna v rámci info-fora, zda bude 
odpovězeno pouze tazateli e-mailem nebo zda otázka 
nebude zodpovězena. 

• Uveřejněny budou dotazy, které by mohly zajímat 
širší okruh uživatelů, a dotazy k problematice, která 
nebyla v rámci info-fora dosud řešena. 
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• Dotazy, které se týkají postupu podle zákona o 
zadávání veřejných zakázek v konkrétních případech, a 
dotazy, které se netýkají problematiky veřejných 
zakázek a koncesí, nebudou zodpovídány.“. 
Přičemž k 8. 10. 2018, tedy více než 2 roky od účinnosti 
zákona o zadávání veřejných zakázek bylo na fóru 
zveřejněno pouze 84 odpovědí na dotazy. Fórum je tedy 
stejně jako dosavadní metodická podpora ze strany MMR 
funkční pro menší zadavatele, nicméně pro 
komplikovanější dotazy profesionálních zadavatelů 
týkající se konkrétních problémů je v praxi méně 
využitelná. 
MMR se tedy snaží pokrýt zejména oblasti, kde neexistují 
spory ohledně výkladu některých institutů zákona o 
zadávání veřejných zakázek s tím, že hlavním cílem je 
edukace zadavatelů. Metodiky ani info-fórum však již 
nepokrývají konkrétní problémy zkušených 
institucionálních zadavatelů, kteří čelí konkrétním 
nevyjasněným otázkám ve svém odvětví. Nový zákon totiž 
svou jistě správně nastavenou flexibilitou a variantností 
nezasáhl pouze malé a nezkušené zadavatele, ale i ty velké. 
Výkladová stanoviska vydává v současné době také Úřad 
pro ochranu hospodářské soutěže mnohdy ve spolupráci s 
MMR. V současné době je však na stránkách úřadu5 
zveřejněno pouze 5 výkladových stanovisek, která lze 
k výkladu zákona použít. 
Tato stanoviska již řeší zcela konkrétní problémy vzniklé 
praxí, nicméně jejich počet a periodicita vydávání jsou 
zcela nedostačující. Přitom v zahraničí je zcela běžné, že 

 
5 http://www.uohs.cz/cs/verejne-zakazky/vykladova-stanoviska-a-metodiky.html 
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orgán dohledu zároveň poskytuje metodickou pomoc 
adresátům regulace. Například slovenský Úrad pre verejné 
obstarávanie vyadal pouze v září 2018 celkem 25 zcela 
konkrétních metodických usměrnění ke slovenskému 
zákonu o veřejném zadávání. Od začátku roku potom 
vydal 6 všeobecných metodických usměrnění a 4 obecná 
výkladová stanoviska k zákonu. 
Rizika a dopady nepřijetí právní úpravy 
Z důvodů nevyjasněných otázek vyplývajících z aplikace 
zákona potom dochází k pochybením na straně zadavatelů, 
k následným sporům a z toho vznikajícím prodlením 
v procesu zadávání veřejných zakázek. Nemalým 
problémem je také audit postupu v zadávacím řízení ze 
strany orgánů finanční kontroly a ze strany dotačních 
orgánů. I v těchto případech dochází k významným 
prodlením a finančním ztrátám. 
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 nákladů6. 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. 

 
6 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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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 
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úpravách silnic nižších tříd, které vedou ke zvýšení 
bezpečnosti dopravního provozu. 
Dotčené subjekty 
Subjekty dotčenými změnou právní úpravy je Úřad pro 
ochranu hospodářské soutěže, Ministerstvo pro místní 
rozvoj a také Ministerstvo dopravy ČR. 
Dotčenými subjekty budou dále investoři, vlastníci a 
provozovatelé staveb dopravní infrastruktury ve smyslu 
ust. § 1 odst. 2 zákona o urychlení výstavby. 
Dotčenými subjekty budou v širším smyslu i další 
účastníci trhu výstavby dopravní infrastruktury, a to 
zejména stavbaři a projektanti. V neposlední řadě jsou 
dotčenými subjekty uživatelé dopravní infrastruktury, tedy 
zejména podnikatelé působící na území ČR a obyvatelé 
ČR. 
Shrnutí 
Z výše uvedeného tedy vyplývá, že metodická podpora ze 
strany MMR nepokrývá dostatečně sofistikovanější 
problémy, kterým čelí větší zadavatelé. Metodická 
podpora ze strany Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže 
je potom zcela nedostatečná co do rozsahu a periodicity. 
Nepřijetí úpravy potom znamená zpoždění výstavby 
dopravní infrastruktury, zejména dálnic. S tím je spojeno 
značné ekonomické riziko a riziko zvýšené nehodovosti a 
úmrtnosti na nedokončených úsecích dálnic a další 
dopravní infrastruktury vyšších tříd. 
Pozitivní dopady právní úpravy se pak dotknou širokého 
spektra subjektů včetně koncových uživatelů dopravní 
infrastruktury.  
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 2. Připomínka k uplatnění apelačního principu 
v rámci soudního přezkumu správního rozhodnutí 
Z důvodů, které nejsou zcela zřejmé, nebyla do novely 
zařazena úprava apelačního principu v rámci soudního 
přezkumu správního rozhodnutí. Navrhujeme její doplnění 
jako samostatného odstavce do § 2: 
„(X) Je-li žaloba podaná proti rozhodnutí vydanému ve 
správním řízení podle § 1 důvodná, může soud 
rozhodnout tak, že napadené rozhodnutí změní, lze-li 
změnou rozhodnutí odstranit nezákonnost rozhodnutí 
nebo vadu řízení a lze-li takové rozhodnutí učinit na 
základě skutkového stavu, z něhož vyšel správní orgán, a 
který soud případně vlastním dokazováním v nikoli 
zásadních směrech doplnil. Za podmínek podle tohoto 
odstavce může soud změnit i rozhodnutí správního 
orgánu nižšího stupně, které předcházelo napadenému 
rozhodnutí. Soud může podle tohoto odstavce 
rozhodnout pouze tak, jak by mohl podle zvláštního 
právního předpisu rozhodnout správní orgán. Při změně 
rozhodnutí soud šetří práva nabytá v dobré víře.“. 
Odůvodnění:  
V současnosti dochází v rámci soudního přezkumu 
v mnoha případech k rušení správních rozhodnutí, kterými 
se povoluje stavba klíčové infrastruktury, pouze z důvodu 
formálních či nikoli zásadních věcných vad rozhodnutí či 
řízení. Samotné řízení u správního soudu zpravidla trvá 
několik let. Předmětem opakovaného správního řízení 
v těchto případech je přitom zpravidla právě již jen 
náprava vady vymezené soudním rozhodnutím, fakticky 
však již neprobíhá žádné další dokazování a většinou 
nejsou vznášené ani nové (relevantní) právní a skutková 

Vysvětleno 
Jedná se o připomínku nad rámec předloženého návrhu zákona. 
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tvrzení účastníků. Vydáním nového správního rozhodnutí 
se ale samozřejmě otevírá nový prostor pro podání 
odvolání a následný opakovaný soudní přezkum či pro 
užití dozorčích prostředků v rámci přezkumného řízení. 
Takto nastavený soudní přezkum se obzvláště u klíčových 
infrastrukturních stavebních záměrů, které jsou věcně 
nezřídka velmi složité a dotýkají se různých zájmů celé 
řady subjektů, jeví jako mimořádně neefektivní a 
neúčelný.  
S ohledem na výše uvedené se proto navrhuje zavedení 
apelačního principu soudního přezkumu v podobě 
možnosti soudu rozsudkem změnit napadené rozhodnutí 
správního orgánu a případně i rozhodnutí orgánu nižšího 
stupně, které mu předcházelo. Změna rozhodnutí je však 
podmíněna naplněním několika předpokladů. Jednak musí 
být naplněn základní předpoklad, že samotnou změnou 
rozhodnutí bude odstraněna jeho nezákonnost nebo vada 
řízení. Již tento základní předpoklad omezí použití 
apelačního principu pouze na případy méně závažných 
vad rozhodnutí či řízení. V praxi tedy lze očekávat, že 
častějším způsobem rozhodování správních soudů bude 
v případě důvodnosti žaloby i nadále rušení rozhodnutí a 
případné vrácení věci k dalšímu (správnímu) řízení. 
Obecně přitom lze předpokládat, že ve většině případů 
bude změnou rozhodnutí možné odstranit toliko 
nezákonnost rozhodnutí. Případy, kdy by mohlo dojít 
k nápravě vady řízení změnou rozhodnutí, budou zřejmě 
ojedinělé.    
Dalším klíčovým předpokladem je, že změna rozhodnutí 
není správním soudem činěna na základě rozsáhlého a 
věcně významného doplnění dokazování. Těžiště 
dokazování zůstává i nadále ve fázi správního řízení. 
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Návrh tedy plně respektuje zásadu subsidiarity správního 
soudnictví. 
Změna rozhodnutí se vylučuje v těch případech, kdy došlo 
k natolik závažným pochybením ze strany správního 
orgánu, že tyto vady způsobily nicotnost napadeného 
rozhodnutí. V těchto případech musí k nápravě vždy dojít 
na úrovni správního řízení. 
Další mezí pro možnou změnu rozhodnutí je také ochrana 
práv nabytých v dobré víře. Z povahy věci vyplývá, že 
půjde primárně o práva nabytá napadeným rozhodnutím 
správního orgánu či rozhodnutím jemu předcházejícím. 
Soud tedy nemůže rozhodnutí změnit takovým způsobem, 
kterým by neodůvodněně či nepřiměřeně zasáhl do práv 
nabytých v dobré víře.   
Navrhuje se také výslovně stanovit meze možného 
„změnového“ soudního rozhodnutí, které logicky leží 
v mezích stanovených zvláštními právními předpisy pro 
rozhodování správního orgánu. Pro vyloučení pochybností 
se také, zejména pro účely právní moci a výkonu 
rozhodnutí, staví najisto, že „změnový“ výrok rozsudku 
nahrazuje původní výrok správního orgánu. 
Z hlediska legislativního vyjádření se navrhovatel držel 
zejména úpravy změny rozhodnutí o uložení trestu 
v případě spáchání správního deliktu v § 78 odst. 2 
soudního řádu správního. K několika doplněním došlo 
zejména na základě inspirace novou úpravou správního 
soudnictví přijatou nedávno na Slovensku, a to konkrétně 
v § 198 zákona č. 162/2015 Z. z., správny súdny poriadok. 

Česká komora 
autorizovaných 
inženýrů a 

B. OBECNÁ PŘIPOMÍNKA  
 

Domníváme se, že předkladatel navrhované změny 
neprojednal s projektanty a „realizátory“ staveb 

Důvodová zpráva bude upravena následovným způsobem:  
V oblasti výstavby elektronických komunikací dochází ke 
stanovení speciálních, jednodušších postupů v případě, že je 
stavba elektronických komunikací prováděna jako tzv. přípolož 
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techniků činných 
ve výstavbě 

elektronických komunikací, zejména potom 
s oprávněnými osobami ve smyslu stavebního zákona 
(§158 a další) a zákona 360/1992 Sb. o čemž svědčí i 
navrhované „úlevy“ v požadavcích na dokumentaci, resp. 
projektovou dokumentaci; není dostatečně akcentována 
povinnost chránit veřejný zájem a další nesystémové 
vstupy do procesu návrhu, povolování, realizace a užívání 
staveb elektronických komunikací. Opět odkazujeme na 
zákon č. 194/2017 Sb., ve kterém je i odkaz na „vzor 
smlouvy o koordinaci stavebních prací“ (§10 odst.3) a což 
není pouze odkaz na pojem dohoda mezi stavebníky. Jako 
příklad uvádíme §2i, odstavec 4. Dle našich zkušeností při 
projektování a realizaci předmětných staveb bude mít 
„přípolož“ vždy vliv na řízení a realizaci staveb ke kterým 
se přikládá. Uvedený návrh neuvažuje o opačném případu, 
tj. koordinaci např. energetických staveb ke stavbám 
elektronických komunikací. Je to záměrem předkladatele, 
nebo energetické odvětví nemá zájem se „připoložit“ ke 
stavbám elektronických komunikací a tím urychlit 
výstavbu distribuční sítě či přípojek? Není vysvětleno ani 
v důvodové zprávě. 

při provádění jiné stavby. V takovém případě nebude 
vyžadováno povolení podle stavebního zákona ani závazné 
stanovisko podle zákona o památkové péči, čímž dojde k 
urychlení jejich výstavby. Tato úprava usnadní koordinaci 
výkopových prací při výstavbě liniových staveb, a to nejen u 
staveb financovaných z veřejných prostředků, u kterých je 
povinnost koordinace na žádost oprávněné osoby stanovena 
zákonem č. 194/2017 Sb. 

 C. ZÁSADNÍ KONKRÉTNÍ PŘIPOMÍNKY  
 

1. Připomínka k §1, odstavec 6) 
Navrhujeme v bodě b) vypustit konec věty, tj. 
v zastavěném území obce. 
 
Odůvodnění: Koordinaci staveb technické 
infrastruktury, respektive navrhovaný pojem „Přípolož“ 
je vhodné a účelné rozšířit a využít i mimo zastavěné části 
měst a obcí což praxe dokazuje. 

Akceptováno. 
 
Text "v zastavěném území obce" navrhujeme vypustit. 

 2. Připomínka k § 2k odst. 2  Akceptováno jinak 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/3LBSBJ3B9P78)



304 
 

 
Za slovy "od povinnosti složit kauci" se vloží slova "jde-li 
o osobu hospodařící s majetkem státu nebo" a vypustí se 
následující čárka.  
 
 Nový text zní 
  
Na návrh odvolatele rozhodne správní orgán, který vydal 
napadené rozhodnutí, o jeho osvobození od povinnosti 
složit kauci, jde-li o osobu hospodařící s majetkem státu 
nebo doloží-li odvolatel, že to odůvodňují jeho osobní 
nebo majetkové poměry, a nejde-li o zřejmě bezúspěšné 
uplatňování nebo bránění práva. Návrh lze podat 
nejpozději ve lhůtě pro podání odvolání. O návrhu 
rozhoduje správní orgán usnesením. Nevyhoví-li správní 
orgán návrhu, je odvolatel povinen složit kauci nejpozději 
do 15 dnů ode dne právní moci usnesení.  
   
Odůvodnění: Zavedení institutu „kauce“ v případě 
odvolání proti konkrétním správním rozhodnutím, jejichž 
vydání je nezbytné pro rychlou realizaci staveb ve 
veřejném zájmu, má zabránit cíleným obstrukcím  a 
šikanózním návrhům a postupům ve správním řízení.  
Takový postup nelze předpokládat u státních organizací 
hospodařících s majetkem státu.  
Naopak placení případných kaucí by významně 
znesnadnilo uplatňování jejich práv vyplývajících z jim 
uložených povinností k ochraně majetku státu, zejména 
vodních děl.  

Celé ustanovení § 2k bude z návrhu vypuštěno.  

 3. Připomínka k části 21 – zákon 127/2005 Sb. 
(zákon o elektronických komunikacích), §102, 
odstavec 2) : 

Vysvětleno. 
 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/3LBSBJ3B9P78)



305 
 

 
Požadujeme ponechat původní znění , tj. 
- Ochranné pásmo podzemního vedení elektronických 
komunikací činí 1,0m po stranách krajního vedení. 
 
Odůvodnění: Uvedený návrh na změnu ochranného 
pásma podzemního vedení elektronických komunikací 
nedoporučujeme. Je výhodný pouze ve vazbě na 
jednorázovou náhradu v rámci služebnosti z věcného 
břemene za uložení vedení EK a byl „okoukán“ z novely 
slovenského zákona o telekomunikacích. Ve zdůvodnění 
by bylo vhodné, aby předkladatel svůj návrh podpořil 
zkušenostmi a výhodami změny ochranného pásma 
podzemního vedení EK. Nevýhodou je nutnost přesného 
zjištění polohy podzemních vedení inženýrských sítí jako 
podklad pro projektování a také při haváriích, opravách 
(sondy, odkrytí podzemního vedení, společné zemní práce 
s ostatními inženýrskými sítěmi. Jedná se také o omezení 
strojního provádění zemních prací (ruční práce je dražší). 
V současné době byla výhodná i shoda s ochranným 
pásmem energetických vedení NN a veřejným osvětlením. 

Zúžení ochranného pásma u podzemního vedení sítě 
elektronických komunikací z 1m na 0,5m je nedílnou součástí 
návrhu na nově navrhovanou úpravu stavby přípolože tak, aby 
byla přípolož v praxi realizovatelná v rámci ochranného pásma 
jiných liniových staveb, které bývá širší, přičemž samozřejmě 
musí být dodrženy všechny dotčené právní předpisy a normy.  
Zároveň lze konstatovat, že se nejedná o úpravu, která by 
neměla obdobu v zahraničí. Šíře ochranného pásma např. na 
Slovensku je 0,5 m. 
 

 Přípomínka 4: 
 
Ačkoliv § 2i odst. 4 stanoví, že stavba přípolože je stavbou 
právně a technicky oddělenou od stavby, ke které je 
přípolož přikládána, není možné dovodit z textu novely 
zákona, zda má stavebník povinnost odevzdat 
dokumentaci ke stavbě Stavebnímu úřadu, a v jakém 
rozsahu. Návrh zákona, ani průvodní dokumenty 
nepředpokládají změnu vyhlášky 499/2006 Sb. o 
dokumentaci staveb. Toto považujeme za velký 
nedostatek návrhu. I přípolož je stavbou, a musí mít 

Vysvětleno 
U přípoloží, které při splnění § 2i budou realizovány bez 
povolení stavebního úřadu, se uplatní standardní režim pro 
stavby ve volném režimu. 
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standardní dokumentaci v rozsahu, který předpokládá 
stavební legislativa.  
 
2i odst. 4 Přípolož je samostatnou stavbou a je právně a 
technicky oddělena od stavby, ke které se přípolož 
přikládá. V řízeních a postupech podle stavebního zákona 
pro stavbu, ke které se přikládá přípolož, se k přípoloži 
nepřihlíží.  

 Připomínka 5: 
 
Chybí možnost připokládat při rekonstrukci komunikací. 
Navrhované změny navrhujeme doplnit způsobem 
naznačeným v textu tučně: 
 
(6) Přípoloží se pro účely tohoto zákona rozumí podzemní 
stavba infrastruktury elektronických komunikací při 
provádění 
a) stavby a rekonstrukce pozemních komunikací17), 
b) podzemní stavby a rekonstrukce vodovodů, kanalizací, 
energetických vedení, veřejného osvětlení, produktovodů a 
vedení sítí elektronických komunikací18) v zastavěném 
území obce, 
pro kterou je uzavřena dohoda o přípoloži mezi 
stavebníkem přípolože a stavebníkem stavby, ke které se 
přípolož přikládá, přičemž ochranné pásmo přípolože 
nepřekročí hranice ochranného pásma stavby, v jehož 
prostoru se přípolož přikládá.  

Vysvětleno 
Pojem rekonstrukce není ve stavebním zákoně definován. 
Pokud se jedná o změnu dokončené stavby, ta je též dle § 3 odst. 
4 stavebního zákona podle okolností považována za stavbu.  
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