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Informační podklad ke kompatibilitě návrhu na vydání 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 (sněmovní tisk 76), s právem EU
Návrh na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 416/2009 Sb., (sněmovní tisk 76, 8. volební
období), se věcně týká problematiky, kterou právo EU přímo neupravuje, stavební předpisy jsou
v principu ponechány v pravomoci členských států.
Pokud se týká posuzování vlivu na životní prostředí, které upravuje právo EU, je možno
konstatovat, že tohoto aspektu se novela netýká.
Pokud budeme uvažovat o právu na spravedlivý proces a účinnou právní ochranu (což je právem
EU stanoveno v Listině práv, čl. 47), je podle novely – tisku 76 rozhodnutí o uvedení v držbu
přezkoumatelné ve správním soudnictví. Z toho je možno usoudit, že i když je v tomto případě
správní rozhodování významně urychleno a je zrušena dvoustupňovost, právo na spravedlivý
proces je ještě splněno.
Závěr
Návrh zákona není v rozporu s předpisy EU.

Tento informační podklad je zpracován k uvedenému číslu sněmovního tisku a nereflektuje
eventuální pozdější pozměňovací návrhy.
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