
IV.A 

ODŮVODNĚNÍ 

I. OBECNÁ ČÁST 

 

a) Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy, odůvodnění jejích hlavních 

principů 

K přípravě návrhu této vyhlášky bylo přistoupeno z důvodu přijetí zákona č. XXXXX 

Sb., kterým se mění zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické 

infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací (liniový zákon), ve znění pozdějších 

předpisů. Vláda schválila návrh této novely zákona usnesením č. 831 ze dne 25. 11. 2019. 

Poslanecká sněmovna projednala novelu jako sněmovní tisk 673 a zákon schválila dne 

19. 6. 2020. Senát vrátil svým usnesením č. 465 ze dne 23. 7. 2020 návrh zákona Poslanecké 

sněmovně ve znění přijatých pozměňovacích návrhů. Poslanecká sněmovna schválila 

definitivně návrh po jeho vrácení Senátem dne XXXX, prezident ČR zákon podepsal dne 

XXXX. 

V rámci novely zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní 

a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací (liniový zákon), ve 

znění pozdějších předpisů, došlo v ustanovení § 2j odst. 3 ke stanovení zmocnění Ministerstva 

dopravy k vydání vyhlášky, která upravuje podrobnosti obsahu dokumentace pro společné 

povolení přikládané k žádosti o vydání společného povolení podle ustanovení § 2j odst. 1 

liniového zákona.  

Návrh vyhlášky nenahrazuje žádnou v současnosti platnou vyhlášku. 

Do návrhu vyhlášky jsou promítnuty nezbytné požadavky na obsah dokumentace 

sloužící pro veřejnoprávní projednání s účastníky řízení a veřejností podle stavebního zákona. 

Při zpracování dokumentace podle této vyhlášky a jejího použití ve společném řízení podle 

stavebního zákona je stavebník povinen nejpozději před zahájením stavby zpracovat 

dokumentaci pro provádění stavby podle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve 

znění pozdějších předpisů. 

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

navržena, včetně souladu se zákonným zmocněním k jejímu vydání 

Navrhovaná vyhláška je plně v souladu se zákonem č. 416/2009 Sb., o urychlení 

výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických 

komunikací (liniový zákon), ve znění pozdějších předpisů, tedy včetně zákona č. XXXXXX. 

Vyhláška je vydávána na základě zmocňovacího ustanovení obsaženého v § 2j odst. 3 liniového 

zákona. 

c) Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s předpisy Evropské unie, 

judikaturou soudních orgánů Evropské unie a obecnými právními zásadami práva 

Evropské unie  
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Obsah navrhované právní úpravy není předmětem práva Evropské unie. Obsahové 

náležitosti projektové dokumentace jsou v kompetenci členských států. Právní úprava přitom 

neporušuje ani se nijak nedotýká základních principů práva Evropské unie.  

d) Zhodnocení platného právního stavu a odůvodnění nezbytnosti jeho změny 

Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, 

v přílohách č. 11 a 12 předepisuje rozsah projektové dokumentace pro společné povolení stavby 

v míře podrobnosti, která je pro veřejnoprávní povolení liniové stavby značně rozsáhlá a pro 

účastníky řízení často nesrozumitelná. Předložený návrh na dokumentaci v omezeném rozsahu 

umožňuje lepší využití nových typů povolovacích řízení podle stavebního zákona i pro stavby 

dopravní infrastruktury. Společné povolení, kterým je stavba umístěna i povolena v jednom 

řízení a s nímž je tedy spojen pouze jediný přezkum, bude po schválení této vyhlášky velice 

efektivní, neboť bude mít stavebník možnost k žádosti přiložit méně podrobnou dokumentaci 

s tím, že bude povinen nejpozději před zahájením stavby předložit stavebnímu úřadu 

dokumentaci pro provádění stavby tak, aby na jejím základě mohl stavební úřad provádět 

kontrolu provádění stavby. Odpovědnost za správnost dokumentace je plně na zpracovateli 

(autorizované osobě), odpovědnost za provedení stavby se přenese na stavebníka, správnost a 

soulad s platnými právními předpisy budou ověřovány v kolaudačním řízení. 

Vyhláška upravuje náležitosti obsahu projektové dokumentace pro společné povolení  

 staveb drah  

 staveb pozemních komunikací  

Součástí vyhlášky jsou dvě přílohy.  

Nezbytnost navrhované právní úpravy je dána přijetím zákona č. XXXX Sb., kterým se 

mění zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury 

a infrastruktury elektronických komunikací (liniový zákon), ve znění pozdějších předpisů.  

e) Předpokládaný hospodářský a finanční dopad navrhované právní úpravy na státní 

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

sociální dopady, včetně dopadů na rodiny a dopadů na specifické skupiny obyvatel, 

zejména osoby sociálně slabé, osoby se zdravotním postižením a národnostní 

menšiny, a dopady na životní prostředí 

Navrhovaná právní úprava nepředpokládá negativní hospodářský a finanční dopad na 

podnikatelské prostředí. Nepředpokládají se ani jiné negativní dopady, tj. na státní rozpočet ani 

na ostatní veřejné rozpočty. Návrh též nemá negativní sociální dopady a negativní dopady na 

životní prostředí se nepředpokládají. 

f) Zhodnocení současného stavu a dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k zákazu 

diskriminace a ve vztahu k rovnosti mužů a žen 

Navrhovaná právní úprava se nijak netýká práv jednotlivých skupin obyvatel, upravuje 

obsahové náležitosti jednotlivých dokumentací bez ohledu na osobu žadatele, a proto 

neporušuje princip rovnosti mužů a žen ani zákaz diskriminace. 

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

údajů 
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V souvislosti s navrhovanou právní úpravou se  neočekává negativní dopad z hlediska 

ochrany soukromí a osobních údajů.   

h) Zhodnocení korupčních rizik 

Návrh plně respektuje zavedené standardy veřejné správy v ČR. Navrhovaná právní 

úprava neobsahuje žádné ustanovení, které by bylo předmětem korupčního rizika. 

i) Zhodnocení dopadů na bezpečnost nebo obranu státu 

Navrhovaná právní úprava neobsahuje žádné ustanovení, které by se vztahovalo 

k bezpečnosti nebo obraně státu. 

Vzhledem k výjimce ze zpracování hodnocení dopadů regulace, udělené ministryní 

spravedlnosti dne 4. 8. 2020 pod č. j. 27050/2020-UVCR, je v příloze doloženo odůvodnění 

právního předpisu tak, jak stanoví bod 2.3 Obecných zásad pro hodnocení dopadů regulace 

(RIA). 

 

II. ZVLÁŠTNÍ ČÁST 

§ 1 

Toto ustanovení shrnuje obsah vyhlášky. Návrh vyhlášky nově upravuje náležitosti 

obsahu projektové dokumentace pro společné povolení stavby dopravní infrastruktury podle 

zákona č.416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a 

infrastruktury elektronických komunikací, ve znění pozdějších předpisů (zákon o liniových 

stavbách). 

§ 2 

V ustanovení § 2 jsou odkazy na přílohy k vyhlášce a upřesnění jednotlivých částí 

dokumentace. 

§ 3 

Účinnost vyhlášky bude stanovena v návaznosti na vydání zákona. 

Příloha č. 1 

Příloha č. 1 upravuje obsah dokumentace pro vydání společného povolení stavby dráhy 

(v omezeném rozsahu).  

Oproti stávající právní úpravě ve vyhlášce č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění 

pozdějších předpisů, se v souladu s přijatou novelou liniového zákona nově zavádí 

dokumentace v omezeném rozsahu pro vydání společného povolení podle § 94j odst. 2, § 94q 

a následujících stavebního zákona, v níž se primárně vychází z přílohy č. 3 vyhlášky 

č. 499/2006, o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů,  která je rozšířena o nezbytné 
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podrobnosti pro veřejnoprávní projednání (samostatná část dokumentace řešící zábory 

pozemků na podkladě katastrální mapy). 

Příloha č. 2 

Příloha č. 2 upravuje obsah dokumentace pro vydání společného povolení stavby pozemní 

komunikace (v omezeném rozsahu).  

Oproti stávající právní úpravě ve vyhlášce č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění 

pozdějších předpisů, se v souladu s přijatou novelou liniového zákona nově zavádí 

dokumentace v omezeném rozsahu pro vydání společného povolení podle § 94j odst. 2, § 94q 

a následujících stavebního zákona, v níž se primárně vychází z přílohy č. 4 vyhlášky 

č. 499/2006, o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, která je rozšířena o nezbytné 

podrobnosti pro veřejnoprávní projednání (samostatná část dokumentace řešící zábory 

pozemků na podkladě katastrální mapy). 
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