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IV. 

ODŮVODNĚNÍ 

I. OBECNÁ ČÁST 

A Vysvětlení nezbytnosti právní úpravy a odůvodnění jejich hlavních principů 

Cílem předkládaného návrhu nařízení vlády je stanovit na základě § 23a zákona 

č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých 

souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „zákon č. 100/2001 Sb.), okruh prioritních dopravních záměrů a okruh 

prioritních dopravních záměrů, u kterých je oznamovatel povinen uvést v podkladu 

obsahujícím popis aktuálního technického řešení záměru a jeho vlivu na životní prostředí 

a veřejné zdraví i nástin studovaných hlavních variant a stěžejní důvody pro jeho volbu 

vzhledem k vlivu na životní prostředí. 

B Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy se zákonem, k jehož provedení je 

navržena 

Návrh nařízení vlády je předkládán na základě § 23a odst. 1 a 5 zákona č. 100/2001 Sb. 

V § 23a odst. 1 zákona č. 100/2001 Sb. jsou upravena kritéria, která musí záměr 

splňovat, aby se mohlo jednat o prioritní dopravní záměr. Podle těchto kritérií se prioritní 

dopravní záměr musí nacházet na transevropské dopravní síti, muselo pro něj být 

vydáno územní rozhodnutí nejpozději 31. 3. 2015 a muselo pro něj být vydáno souhlasné 

stanovisko podle zákona č. 244/1992 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve 

znění pozdějších předpisů (dále jen „stanovisko EIA dle zákona č. 244/1992 Sb.“). 

Posledním z kritérií uvedených v § 23a odst. 1 zákona č. 100/2001 Sb. je právě 

stanovení záměru v nařízení vlády, které je provedeno v příloze č. 1 předkládaného 

návrhu nařízení vlády. 

§ 23a odst. 5 zákona č. 100/2001 Sb. požaduje, aby u prioritních dopravních záměrů, 

které stanoví nařízení vlády, oznamovatel v podkladu obsahujícím popis aktuálního 

technického řešení záměru a jeho vlivu na životní prostředí a veřejné zdraví uvedl i nástin 

studovaných hlavních variant a stěžejní důvody pro jeho volbu vzhledem k vlivu na 

životní prostředí. Toto stanovení je provedeno v příloze č. 2 předkládaného návrhu. 

Předložený návrh nařízení vlády je v souladu s ústavním pořádkem České 

republiky,  s Listinou základních práv a svobod a s Ústavou České republiky.  

C Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s předpisy Evropské unie 

a obecnými právními zásadami práva Evropské unie 
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Předložený návrh nařízení vlády není v rozporu s předpisy Evropské unie, judikaturou 

soudních orgánů Evropské unie ani s obecnými zásadami práva Evropské unie. 

Znění § 23a zákona č. 100/2001 Sb. včetně předkládaného návrhu nařízení vlády byly 

podrobně projednány s Evropskou komisí, která s nimi vyslovila souhlas. 

D Zhodnocení platného právního stavu a odůvodnění nezbytnosti jeho změny 

Poslední novelou zákona č. 100/2001 Sb. byl do zákona vložen § 23a. Tato novela byla 

připravena na základě usnesení vlády č. 434 ze dne 11. května 2016, kterým bylo 

ministru životního prostředí uloženo zpracovat novelu zákona č. 100/2001 Sb. obsahující 

řešení pro zajištění realizace vybraných dopravních záměrů, pro které bylo vydáno 

stanovisko EIA dle zákona č. 244/1992 Sb.  

K aplikaci nového § 23a zákona č. 100/2001 Sb. je nezbytné, aby došlo ke stanovení 

prioritních dopravních záměrů tak, jak předpokládají odstavce 1 a 5 tohoto ustanovení. 

Prioritní dopravní záměry uvedené v návrhu jsou pro Českou republiku klíčové 

a nacházejí se v pokročilé fázi přípravy. Jedná se o záměry na transevropské dopravní 

síti a jejich realizace je tudíž důležitá jak pro Českou republiku, tak okolní státy. 

Pro prioritní dopravní záměry bude na základě § 23a zákona č. 100/2001 Sb. možné 

vydat závazné stanovisko k vlivům prioritního dopravního záměru na životní prostředí, 

které bude podkladem pro vydání rozhodnutí v navazujících řízeních a umožní tak 

pokračovat v povolovacích procesech pro tyto záměry. 

Okruh prioritních dopravních záměrů byl vyjednán s Evropskou komisí, která si pro dva 

z prioritních dopravních záměrů vymínila, aby oznamovatel v podkladu obsahujícím popis 

aktuálního technického řešení záměru a jeho vlivu na životní prostředí a veřejné zdraví 

uvedl i nástin studovaných hlavních variant a stěžejní důvody pro jeho volbu 

vzhledem  k vlivu na životní prostředí. Souhlas Evropské komise s § 23a zákona 

č. 100/2001 Sb. i s předkládaným návrhem nařízení vlády byl podmíněn tím, že seznam 

prioritních dopravních záměrů nebude dále rozšiřován. 

Seznam prioritních dopravních záměrů je stanoven na základě dopisu ministra dopravy 

č. j. 215/2016-520-DOP/2 ze dne 15. července 2016. Oproti původnímu pracovnímu 

návrhu nařízení vlády Ministerstvo dopravy do seznamu nezařadilo záměr „I/11 Ostrava, 

prodloužená Rudná“, jelikož v případě tohoto záměru je již postupováno podle § 6 

zákona č. 100/2001 Sb., tj. bylo podáno oznámení záměru a v současné době probíhá 

zjišťovací řízení. 

E Předpokládaný hospodářský a finanční dosah navrhované právní úpravy na státní 

rozpočet, ostatní veřejné rozpočty, na podnikatelské prostředí České republiky, 

dále sociální dopady, včetně dopadů na specifické skupiny obyvatel, zejména 

osoby sociálně slabé, osoby se zdravotním postižením a národnostní menšiny, 

a dopady na životní prostředí 

Cílem návrhu nařízení vlády je stanovit okruh záměrů, na který dopadne nová právní 

úprava obsažená v § 23a zákona č. 100/2001 Sb., tedy pouze konkretizovat aplikaci 
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jiného právního předpisu. Speciální postup zakotvený v § 23a zákona č. 100/2001 Sb. 

bude prováděn výlučně Ministerstvem životního prostředí, a to pro předem daný okruh 

případů stanovený nařízením vlády. Dopady na státní rozpočet, ostatní veřejné rozpočty, 

na podnikatelské prostředí a další dopady spojené s aplikací postupu v § 23a zákona 

č. 100/2001 Sb. již byly podrobně popsány v důvodové zprávě k poslední novele zákona 

č. 100/2001 Sb., kterou byl do zákona vložen § 23a; další dopady se již nepředpokládají. 

F Zhodnocení současného stavu a dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k zákazu 

diskriminace 

     Navrhovaná právní úprava nemá žádné dopady ve vztahu k zákazu diskriminace. 

G Zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně soukromí 

a osobních údajů 

     Navrhovaná úprava nemá k ochraně osobních údajů a ochraně soukromí žádný vztah. 

H Zhodnocení korupčních rizik 

Navrhovaná právní úprava nepřináší podle názoru předkladatele žádný nárůst korupčních 

rizik.  
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II. ZVLÁŠTNÍ ČÁST 

K § 1 

Ustanovení § 1 stanoví, že prioritní dopravní záměry jsou uvedeny v příloze č. 1 nařízení. 

K § 2 

Ustanovení § 2 stanoví, že prioritní dopravní záměry, u nichž oznamovatel v podkladu 

obsahujícím popis aktuálního technického řešení záměru a jeho vlivu na životní prostředí 

a veřejné zdraví uvede i nástin studovaných hlavních variant a stěžejní důvody pro jeho 

volbu vzhledem k vlivu na životní prostředí, jsou uvedeny v příloze č. 2 nařízení. 

K § 3 (Účinnost) 

Účinnost nařízení vlády se navrhuje dnem jeho vyhlášení, a to především s ohledem na 

§ 23a odst. 5 zákona č. 100/2001 Sb., podle kterého lze předložit žádost o vydání závazného 

stanoviska k vlivům prioritního dopravního záměru na životní prostředí nejpozději 31. ledna 

2017. Je tedy žádoucí, aby bylo umožněno postupovat podle § 23a co nejdříve. 

 

K příloze č. 1 

 

Seznam prioritních dopravních záměrů uvedených v příloze č. 1 je předkládán na základě 

seznamu předloženém Ministerstvem dopravy a byl projednán s Evropskou komisí, která 

s ním vyslovila souhlas, jež podmínila tím, že seznam nebude rozšiřován (viz část D).  

 

K příloze č. 2 

Příloha č. 2 obsahuje dva záměry, u nichž si Evropská komise vymínila, aby oznamovatel 

v podkladu obsahujícím popis aktuálního technického řešení záměru a jeho vlivu na životní 

prostředí a veřejné zdraví uvedl i nástin studovaných hlavních variant a stěžejní důvody pro 

jeho volbu vzhledem k vlivu na životní prostředí. 
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