
PŘEHLED DOPADŮ NÁVRHU PRÁVNÍHO PŘEDPISU  

1. Základní identifikační údaje 

Název návrhu právního předpisu 

Vyhláška, kterou se stanoví podrobnosti obsahu dokumentace pro vydání společného povolení 

u staveb dopravní infrastruktury  

Předkladatel 
Spolupřed- 

kladatel  

Stanovený termín 

předložení vládě, 

v případě návrhu 

vyhlášek předsedovi 

LRV 

Předpokládaný termín 

nabytí účinnosti 

Ministerstvo 

dopravy  
      měsíc.rok měsíc.rok 

 

Transpozice práva EU: Číselné označení právních 

předpisů EU a jejich název v českém znění1 
Termín stanovený pro implementaci 

      

      

      

měsíc.rok 

 

2. Definice problému 

Současná právní úprava stavebního zákona již částečně řeší problémy, které vznikaly v 

minulosti z důvodu dvoustupňového správního řízení a rizika z toho vyplývající (dvě 

odvolání a dva soudní přezkumy), a to zavedením společného územního a stavebního 

řízení v §§ 94j až 94p (popř. §§ 94q až 94y) stavebního zákona. Investoři využití této 

možnosti podrobili kritice, jelikož rozsah dokumentace pro takové řízení je obsahově i 

finančně náročný a v rámci projednávání s dotčenými orgány bývá podroben opakované 

revizi, přičemž podrobnosti v dokumentaci uvedené nemají vliv na veřejnoprávní 

projednání s účastníky řízení.  

Rozsah dokumentace uvedený v přílohách č. 10 a 11 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o 

dokumentaci staveb, je velice podrobný a investory odrazuje od použití postupu podle §§ 

94j až 94p (popř.§§ 94q až 94y) stavebního zákona, a to především z důvodu opakovaného 

dopracovávání společné dokumentace o další požadavky vyplývající ze závazných 

                                            

1 V případě, že se jedná o směrnici přijatou legislativním postupem, u které může být postupováno podle čl. 260 odst. 3 

Smlouvy o fungování EU, tato skutečnost se výslovně uvede. 
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stanovisek dotčených orgánů a tím prodlužování procesu projednání záměru. 

Lze poukázat na skutečnost, že od účinnosti novely stavebního zákona využil největší 

investor dopravní infrastruktury v republice (ŘSD ČR) možnost společného územního a 

stavebního řízení pouze v jednotkách případů, a to na stavbách minimálního rozsahu. 

Problém se týká především investorů velkých dopravních staveb (ŘSD ČR a SŽ, s.o.), ale 

současně i jednotlivých krajů, jako vlastníků silnic II. a III. třídy. V omezeném rozsahu se 

problém dotýká i obcí, a to v rámci výstavby nových místních komunikací. 

Povolovací proces dopravních staveb představuje celou řadu dílčích rozhodnutí, která 

vydávají jednotlivé místně a věcně příslušné správní úřady. Pro realizaci každé jednotlivé 

dopravní stavby je potřeba vydat i několik desítek správních rozhodnutí či závazných 

stanovisek. V každém řízení, které končí rozhodnutím, mohou účastnící řízení podávat 

námitky, připomínky, odvolání a následně správní žaloby. 

Stávající úprava ve stavebním zákoně umožňuje sice společné povolení pro umístění a 

povolení stavby, problém je ale v rozsahu dokumentace. Předepsaný rozsah dokumentace 

pro společné řízení je obsáhlý s mnoha podrobnostmi, které nejsou potřebné k 

veřejnoprávnímu projednání a je možné je řešit až v dokumentaci pro provádění stavby. 

Tato skutečnost investory rozsáhlých dopravních staveb odrazuje od využívání stávající 

úpravy a využívají ji pouze pro malý rozsah staveb (např. odpočívky). 

3. Cíl návrhu právního předpisu  

Obecný cíl: Cílovým stavem je zajištění zefektivnění procesu povolovacího řízení staveb 

dopravní infrastruktury se současným zachováním adekvátní možnosti prosadit své zájmy 

všem dotčeným subjektům. Toto zefektivnění se projeví celkovým zkrácením 

povolovacího procesu a poklesem nákladovosti celého procesu. 

Operativní cíl: Umožnění zpracovat dokumentaci pro společné povolení v omezeném 

rozsahu. 

Konkrétní cíl: Využitím operativního cíle dosáhnout finanční a časové úspory v celém 

procesu veřejnoprávního projednání záměru. 

Hlavním cílem je umožnění využití alternativního postupu ke klasickému postupu získání 

příslušných povolení (územní řízení + stavební řízení) a tím výrazně urychlit a zefektivnit 

tento proces. 

Současná úprava Stavebního zákona již umožňuje sloučit tato obě zmíněná řízení, 

nicméně z dlouhodobého hlediska není bohužel investorskými organizacemi rezortu 

dopravy využívána z důvodu vyžadované stále přílišně podrobné dokumentace k tomuto 

řízení. Investorovi reálně hrozí vynakládání nemalých prostředků na pořízení 

dokumentace, aniž by měl investor záruku, že tyto prostředky účelně vynaložil. 

Možnost využití postupu dle obecného stavebního práva zůstává. Tento bod si klade za cíl 

představit alternativní možný postup s cílem zmírnit výši vynaložených finančních 

prostředků na zajištění dokumentace ve fázi, kdy investor nemá prozatím záruku, zda 

stavba bude či nebude pravomocně povolena. 

Návrh vyhlášky by tak měl na základě nového zákonného zmocnění obsaženého v 

navrženém ustanovení § 2j zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a 

energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací, ve znění návrhu 
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zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR usnesením č. 1189 (8. 

volební období), stanovit omezený rozsah projektové dokumentace a tím přispět 

k naplněný výše uvedených cílů a pomoci eliminovat výše popsané problémy. 

4. Odůvodnění varianty přípravy legislativního návrhu  

ANO  Uveďte varianty, které byly zvažovány. 

NE  Uveďte důvody, proč nemohla být alternativní řešení zvažována.  

Nové zákonné zmocnění obsažené v navrženém ustanovení § 2j zákona č. 416/2009 Sb., o 

urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury 

elektronických komunikací, ve znění návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou 

Parlamentu ČR usnesením č. 1189 (8. volební období), není možné provést jiným 

způsobem než vydáním vyhlášky Ministerstva dopravy. 

5. Stanovisko předkladatele k zpracování RIA.  

 

ANO  Uveďte varianty, které budou v rámci RIA posuzovány.  

NE  Uveďte zdůvodnění, proč nemá být k legislativnímu návrhu RIA zpracována.  

K legislativnímu návrhu není třeba zpracovávat RIA s ohledem na skutečnost, že se ve 

smyslu bodu 3.8 písm. g) Obecných zásad pro hodnocení dopadů regulace (RIA) jedná o 

návrh prováděcího právního předpisu, u nějž je hodnocení dopadů zmocňovacího 

ustanovení obsaženo již v RIA k návrhu zákona, a současně nejsou v návrhu prováděcího 

předpisu identifikovány nové dopady ani není zpracován nad rámec provedené RIA k 

návrhu zákona. 

6. Přijetí prováděcích právních předpisů  ANO   NE     

Pokud ano, uveďte okruhy problémů a témat, které by měly prováděcí právní předpisy 

obsahovat.       

 

7. Dotčené subjekty 

Ředitelství silnic a dálnic ČR 

Správa železnic, s.o. 

obce a jejich investorské organizace 

kraje a jejich investorské organizace 

8. Konzultace  

V souvislosti s přípravou návrhu vyhlášky byly provedeny konzultace za účelem nalezení 

optimálního řešení, které bude akceptovatelné pro všechny dotčené subjekty. Konzultace 

probíhaly především s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR a Správou železnic, s.o.. Další 
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konzultace proběhnou v rámci procesu meziresortního připomínkového řízení, ve kterém 

bude snaha reflektovat stanoviska dotčených subjektů.  

9. Dostupná data  

- 

 

10. Charakteristika specifických dopadů  

10.1 Dopady na státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty   ANO     NE     

Návrh má pozitivní dopady na státní rozpočet. Jednak dojde k úspoře finančních prostředků z 

důvodů možnosti omezeného rozsahu dokumentace pro společné povolení, a to řádově 40 % z 

ceny doposud pořizované dvoustupňové dokumentace pro stavbu dopravní infrastruktury. Dále 

z důvodu eliminace možností pro oddálení realizace staveb dopravní infrastruktury v důsledku 

urychlení přípravy staveb, rovněž náklady na řadu úkonů budou nižší v důsledku navrhovaných 

úprav, neboť navrhované postupy směřují k efektivnějšímu a jednoduššímu postupu při přípravě 

a povolování staveb.  

10.2 Dopady na mezinárodní konkurenceschopnost ČR   ANO     NE     

Navrhovaná opatření mají potenciálně pozitivní dopad v urychlení výstavby páteřní dopravní 

infrastruktury včetně napojení na mezinárodní dopravní sítě (zejména sítě TEN-T).  

10.3 Dopady na podnikatelské prostředí   ANO     NE     

Urychlením procesu přípravy a následně procesu výstavby dopravní infrastruktury dojde k 

pozitivním dopadům na uživatele této infrastruktury, tedy i podnikatele.  

10.4 Dopady na územní samosprávné celky (obce, kraje)   ANO     NE     

Územní samosprávné celky jako investoři dopravních staveb uspoří finanční prostředky z 

obecních/krajských rozpočtů z důvodů možnosti omezeného rozsahu dokumentace pro společné 

povolení, a to řádově 40 % z ceny doposud pořizované dvoustupňové dokumentace pro stavbu 

dopravní infrastruktury. Jako významný pozitivní dopad lze uvést zvýšení plynulosti a 

bezpečnosti silničního provozu z nové modernizované dopravní infrastruktury (včetně snížení 

úmrtnosti v důsledku dopravních nehod) a zejména eliminaci negativních vlivů na životní 

prostředí a zdraví obyvatel.  

10.5 Sociální dopady   ANO     NE     

V souvislosti s navrhovanou úpravou lze snížení administrativní náročnosti procesu očekávat 

urychlení přípravy a výstavby dopravní infrastruktury a s tím spojený pozitivní dopad na 

sociální prostředí v důsledku zvýšení kvality dopravní infrastruktury. Vybudování kvalitnější a 

modernější dopravní infrastruktury povede ke zvýšení bezpečnosti provozu a zrychlení 

přepravy, a tím i k postupnému zvyšování míry pracovní mobility obyvatelstva, tedy potenciálně 

nepřímý pozitivní dopad ve zvýšení mobility obyvatelstva a zkrácení dojezdové vzdálenosti 
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urychlením výstavby páteřní dopravní infrastruktury. 

10.6 Dopady na spotřebitele   ANO     NE     

Urychlením výstavby dopravní infrastruktury dojde k pozitivním dopadům pro spotřebitele, tedy 

konečné uživatele této infrastruktury. 

10.7 Dopady na životní prostředí   ANO     NE 

Očekávají se pozitivní dopady na životní prostředí v důsledku urychlení výstavby dopravní 

infrastruktury v parametrech, které budou respektovat požadavky snižování dopadů dopravy na 

životní prostředí a odstraňování problematických míst. 

10.8 Dopady ve vztahu k zákazu diskriminace a ve vztahu k rovnosti žen a mužů   ANO    

 NE     

- 

10.9 Dopady na výkon státní statistické služby   ANO     NE     

- 

10.10 Zhodnocení korupčních rizik   ANO     NE     

- 

10.11 Dopady na bezpečnost nebo obranu státu   ANO     NE     

S navrhovanou úpravou mohou být spojeny nepřímé pozitivní dopady na bezpečnost nebo 

obranu státu související zejména s rozvojem dostatečně kapacitní dopravní (silniční i 

železniční) infrastruktury umožňující rychlejší přesun osob a materiálu po celém území ČR. 

 

11. Kontakty na zpracovatele 

 Jiřina Čížková, referent/O910, jirina.cizkova@mdcr.cz   
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