Stanovisko MD, MPO, MMR, MŽP k podaným pozměňovacím návrhům
k návrhu poslanců Martina Kolovratníka, Dana Ťoka, Patrika Nachera, Milana Ferance, Kláry Dostálové, Romana Onderky, Jaroslava
Foldyny, Květy Matušovské, Leo Luzara, Zdeňka Ondráčka, Radima Fialy, Heleny Langšádlové, Ondřeje Polanského, Věry Kovářové,
Lukáše Černohorského, Zbyňka Stanjury a Jiřího Miholy 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 č. 76)
Pro projednání v hospodářském výboru PSP ČR dne 24. dubna 2018
Pozměňovací návrhy poslanců uplatněné k sněmovnímu tisku č. 76

Stanovisko Ministerstva dopravy, Ministerstva průmyslu
a obchodu, Ministerstva pro místní rozvoj, Ministerstva
životního prostředí

Pozměňovací návrhy poslance Kolovratníka
KOL

1. Pozměňovací návrh – zvláštní působnost

MINISTERSTVO DOPRAVY

1

V článku I v dosavadním novelizačním bodě 2 nový § 2e zní:

Neutrální

„§ 2e
(1) Příslušný k vedení územního řízení a řízení o vyvlastnění,
jehož předmětem je stavba dopravní infrastruktury, je krajský úřad
kraje, na jehož území se má stavba uskutečnit. Má-li se stavba dopravní
infrastruktury uskutečnit na území hlavního města Prahy, je
příslušným k vedení územního řízení a řízení o vyvlastnění, jehož
předmětem je stavba dopravní infrastruktury, Magistrát hlavního
města Prahy.
(2) Má-li se stavba dopravní infrastruktury uskutečnit na území
více krajů, povede řízení ten z úřadů podle odstavce 1, u kterého byla
podána žádost.
(3) Odvolacím správním orgánem a orgánem příslušným
k vedení přezkumného řízení u rozhodnutí vydaných v řízeních podle
odstavce 1 a 2 je
1

Jedná se o změnu se zásadním dopadem do státní správy
v oblasti vedení územního řízení a vyvlastňovacího řízení.
Bylo by proto vhodné ji podrobit důkladnějšímu posouzení
včetně konzultace s Ministerstvem pro místní rozvoj.
Důkladnější posouzení by bylo vhodné učinit i v případě
rozdělení agendy odvolacího řízení. Posouzena by měla být
i otázka možného střetu zájmu při rozhodování o
předmětných otázkách (zákon o vyvlastnění to výslovně
řeší, tento návrh nikoli). V případě přijetí tohoto
pozměňovacího návrhu bude pro zajištění řádného výkonu
této agendy nutné na příslušných úřadech zřídit dostatečný
počet pracovních míst a obsadit je kvalifikovanými
úředníky. Je proto nezbytné provést analýzu finančních
nákladů s tím spojených a poskytnout těmto úřadům
dostatečné prostředky.
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Stanovisko Ministerstva dopravy, Ministerstva průmyslu
a obchodu, Ministerstva pro místní rozvoj, Ministerstva
životního prostředí
MINISTERSTVO PRŮMYSLU O OBCHODU

(a) u dopravní infrastruktury podle § 1 odst. 2 písm. a) a b)
Neutrální
Ministerstvo dopravy,
(b) v ostatních případech Ministerstvo pro místní rozvoj.“.

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ

Nesouhlas

Odložená účinnost § 2e

MMR se ztotožňuje se stanoviskem Vlády ČR, které je
přílohou usnesení vlády č. 94 ze dne 7. února 2018, tj.
navrhuje upravit věcnou příslušnost k vedení územního
řízení v prvním stupni u dopravních staveb tak, aby věcně
příslušným správním úřadem bylo v těchto věcech
Ministerstvo dopravy. MMR nesouhlasí ani se změnou
příslušnosti k vedení vyvlastňovacího řízení.

Část čtvrtá, dosavadní článek V zní:
„ČÁST ČTVRTÁ
ÚČINNOST
Čl. V

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Tento zákon nabývá účinnosti patnáctým dnem po jeho vyhlášení, Bez vyjádření
s výjimkou ustanovení o příslušnosti k vedení územního řízení a řízení
o vyvlastnění, které nabývá účinnosti prvním dnem dvanáctého měsíce
následujícího po jeho vyhlášení.“.
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2. Pozměňovací návrh – předkupní práva
spoluvlastníků

MINISTERSTVO DOPRAVY

Souhlas v upraveném znění

V čl. I se za dosavadní bod 1 vkládá nový bod, který zní:
„X. V § 2 se doplňuje odstavec, který zní:
„(x) Získává-li stavebník práva k podílu na pozemku nebo stavbě
smlouvou podle § 3a, ustanovení občanského zákoníku o předkupním
právu spoluvlastníků se nepoužijí.“.
Následující body se přečíslují.
2

Doporučujeme vhodnější systematické zařazení navrhované
úpravy v rámci zákona č. 416/2009 Sb. a navrhujeme
pozměňovací návrh uvést v tomto znění:
„V čl. I se za dosavadní bod 3 vkládá nový bod, který zní:
„X. Na konci § 3a se doplňuje věta, která zní:
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a obchodu, Ministerstva pro místní rozvoj, Ministerstva
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„Při získávání práv podle věty první se ustanovení
občanského zákoníku o předkupním právu spoluvlastníků
nepoužijí.“.“.
Následující body se přečíslují.“.
MINISTERSTVO PRŮMYSLU O OBCHODU

Souhlas v upraveném zněním - PN neřeší problematiku
komplexně, řeší pouze jednu ze dvou skupin předkupních
práv a to předkupní práva zákonná (§ 1124 OZ). Řešením
by bylo doplnění o předkupní práva smluvní (§ 2140 OZ).
MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ

Bez vyjádření
MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Bez vyjádření
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3. Pozměňovací návrh – mezitímní rozhodnutí namísto
předběžné držby
V článku I dosavadní bod 4 zní:
„X. Za § 4 se vkládá § 4a, který včetně poznámky pod čarou č. 15
zní:
„§ 4a

MINISTERSTVO DOPRAVY

Souhlas
MINISTERSTVO PRŮMYSLU O OBCHODU

Podpora mezitímního rozhodnutí, nicméně tento PN řeší
pouze dopravu, tudíž upřednostňujeme obdobný PN
(1) Dospěje-li vyvlastňovací úřad ve vyvlastňovacím řízení, poslance Kubíčka č. 3
které se týká práva k pozemku nebo ke stavbě potřebného k MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ
uskutečnění stavby dopravní infrastruktury uvedené v příloze k tomuto Souhlas
zákonu, k závěru, že podmínky pro vyvlastnění jsou s výjimkou určení
výše náhrady za vyvlastnění splněny, vydá na žádost vyvlastnitele Na nedostatky navrhované předběžné držby také upozornil
Parlamentní institut, který se problematikou zabýval
3
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mezitímní rozhodnutí15) obsahující výroky podle § 24 odst. 3 zákona o k dotazu č. 3199 a k dotazu č. 3250 v únoru uvedl mj., že
vyvlastnění (dále jen „mezitímní rozhodnutí“).
řešení institutu předběžné držby není zcela čisté a
promyšlené z hlediska terminologické návaznosti na
(2) Odvolání proti mezitímnímu rozhodnutí není přípustné.
občanský zákoník. Toto by mohlo vést k problematickému
(3) O žalobě proti mezitímnímu rozhodnutí rozhodne soud ve výkladu a následným sporům. Zejména není jasné, zda
lhůtě 60 dnů; to platí obdobně i pro řízení o opravných prostředcích vyvlastnitel vstupuje do všech běžných práv držitele či
proti rozhodnutí soudu o žalobě.
nikoliv. Otázkou je, zda takové právo může být drženo ve
(4) Návrh na přiznání odkladného účinku žaloby proti smyslu § 988 občanského zákoníku. Občanský zákoník
mezitímnímu rozhodnutí lze podat pouze společně se žalobou. Návrh nezná pojem „předběžné uvedení v držbu“. Německá právní
na přiznání odkladného účinku opravného prostředku proti rozhodnutí úprava obsahující institut držby je promyšlená a
soudu o žalobě podle předchozí věty lze podat pouze společně s propracovaná, vyrovnává se s pojmy stavebník, držitel,
opravným prostředkem. K později podanému návrhu na přiznání nositel břemene atd. Slovenská úprava zakotvuje institut
předběžné držby, která precizně navazuje na částečně
odkladného účinku soud nepřihlíží.
odlišnou definici slovenského občanského zákoníku. MMR
(5) Nebylo-li mezitímní rozhodnutí soudem zrušeno, vždy preferovalo situaci řešit využitím existujících
vyvlastnitel zaplatí vyvlastňovanému zálohu na náhradu za vyvlastnění institutů, tj. zavedením mezitímního rozhodnutí v rámci
ve výši stanovené znaleckým posudkem, který připojil k návrhu vyvlastňovacího řízení, ačkoliv i tam zůstávají některé dílčí
smlouvy o získání práv k pozemku nebo ke stavbě, do 60 dnů od právní procesní kroky nejasné. Investor by ale již byl vlastníkem
moci
pozemku a stavěl na svém. Z pohledu aplikace navrhované
úpravy mezitímního rozhodnutí je podle názoru MMR ještě
a) mezitímního rozhodnutí,
třeba dořešit otázky
b) rozhodnutí soudu o žalobě proti mezitímnímu rozhodnutí, byla-li
- stanovení nejzazšího okamžiku podání žádosti o
podána, nebo
vydání mezitímního rozhodnutí
c) rozhodnutí soudu o opravném prostředku proti rozhodnutí soudu o
- spojené s podáním mimořádných opravných
žalobě, byl-li podán.
prostředků
- stanovení
povinnosti
žalobce
informovat
(6) Byla-li podána žaloba proti mezitímnímu rozhodnutí nebo
vyvlastňovací úřad o podání žaloby spojené s
byl-li podán opravný prostředek proti rozhodnutí soudu o této žalobě,
vydáním rozhodnutí o zbytku věci.
vyvlastňovací úřad nevydá rozhodnutí o zbytku věci dříve, než nabude
4
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a obchodu, Ministerstva pro místní rozvoj, Ministerstva
životního prostředí

právní moci rozhodnutí soudu o žalobě nebo opravném prostředku.

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

(7) Je-li náhrada za vyvlastnění stanovená v rozhodnutí o Bez vyjádření
zbytku věci vyšší než zaplacená záloha na náhradu za vyvlastnění,
vyvlastnitel vyrovná rozdíl nejpozději do 60 dnů od právní moci
rozhodnutí o zbytku věci. Je-li náhrada za vyvlastnění stanovená
v rozhodnutí o zbytku věci nižší než zaplacená záloha na náhradu za
vyvlastnění, vyvlastňovaný vrátí rozdíl nejpozději do 60 dnů od právní
moci rozhodnutí o zbytku věci.
(8) Zanikají-li vyvlastněním současně i věcná břemena
váznoucí na pozemku nebo stavbě, odstavce 5 a 7 se uplatní obdobně
i vůči oprávněnému z věcného břemene, jehož práva vyvlastněním
zanikají.
_____________
15)
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§ 148 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.“.“.

4. Pozměňovací návrh – zjednodušení doručování
písemností
V čl. I se za dosavadní bod 1 vkládá nový bod, který zní:
„X. V § 2 se doplňují odstavce 5 a 6, které znějí:
„(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.
(6) Zemřela-li osoba, která byla nebo by měla být účastníkem
řízení podle stavebního zákona, jemuž má být doručena písemnost
5

MINISTERSTVO DOPRAVY

Souhlas
MINISTERSTVO PRŮMYSLU O OBCHODU

Souhlas
MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ

Neutrální - MMR upozorňuje, že navrhovaný způsob
doručování písemností je navrhován pro všechny druhy
staveb, na které se zákon vztahuje, tj. na veškerou dopravní,
vodní a energetickou infrastrukturu a rovněž i na
infrastrukturu elektronických komunikací.
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jednotlivě, nebo účastníkem vyvlastňovacího řízení, a úřadu
příslušnému k vedení tohoto řízení se do 60 dnů ode dne, kdy zjistil,
že zemřela, nepodaří zjistit osoby, které by se v důsledku její smrti
staly účastníky řízení, ustanoví jim opatrovníka; to neplatí, má-li být
podle správního řádu namísto ustanovení opatrovníka písemnost
doručena veřejnou vyhláškou.“.“.

Stanovisko Ministerstva dopravy, Ministerstva průmyslu
a obchodu, Ministerstva pro místní rozvoj, Ministerstva
životního prostředí
-

§ 2 odst. 5: MMR upozorňujeme na možnou
protiústavnost navržené právní úpravy; vlastníci
stavbou dotčených pozemků by měli veškeré
písemnosti správního úřadu obdržet jednotlivě a ne
pouze oznámení o zahájení řízení; finanční náročnost
nemůže být důvodem pro takovéto zkrácení jejich
práv.

-

§ 2 odst. 6: Navržená úprava je nadbytečná.
Dostačující právní úpravu institutu opatrovníka
obsahuje správní řád i zákon o vyvlastnění. Dle § 32
správního řádu se doručuje veřejnou vyhláškou,
pokud nejde o účastníka, které mu má být v řízení
uložena povinnost nebo odňato právo. Zákon o
vyvlastnění má speciální úpravu od správního řádu § 17 odst. 4 zákona o vyvlastnění (odnětí nebo
omezení práva). Jak bude postupováno, když
opatrovník bude ustanoven a následně budou
účastníci řízení zjištěni?

Následující body se přečíslují.

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Bez vyjádření
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5. Pozměňovací návrh – převody vlastnictví v souvislosti MINISTERSTVO DOPRAVY
s přeložkami pozemních komunikací
Souhlas

V čl. IV se dosavadní text označuje jako bod 1 a doplňují se nové body,
MINISTERSTVO PRŮMYSLU O OBCHODU
které znějí:
„X. V zákoně č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění Neutrální
zákona č. 152/2011 Sb., § 38odstavec 1 zní:
MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ
6
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„(1) Pokud v důsledku jiné investiční výstavby bude Bez vyjádření
dlouhodobě nebo trvale znemožněno užívání pozemní komunikace MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
nebo její části, je objednatel této výstavby povinen na svůj náklad
provést přeložku pozemní komunikace nebo postavit náhradní Bez vyjádření
pozemní komunikaci. Vlastníkem této pozemní komunikace je
vlastník překládané nebo nahrazené pozemní komunikace. Nabyl-li
objednatel vlastnické právo k pozemku, na který byla tato pozemní
komunikace umístěna, popřípadě silničnímu pomocnému pozemku,
převede jej bezúplatně vlastníkovi překládané nebo nahrazené
pozemní komunikace.“.
X. V zákoně č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění
zákona č. 80/2006 Sb., v § 44 odst. 2 větě první se slova „úseku dálnice
nebo silnice včetně silničního“ zrušují.“.
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6. Pozměňovací návrh – vyjímání ze zemědělského MINISTERSTVO DOPRAVY
půdního fondu
Souhlas
V čl. I se za dosavadní bod 2 vkládá nový bod, který zní:
„X. Za § 2g se vkládá nový § 2h, který zní:
„§ 2h
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.“.“.
Následující body se přečíslují.

MINISTERSTVO PRŮMYSLU O OBCHODU

Souhlas
MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ

Bez vyjádření
MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Nesouhlas
Pozměňovací návrh je výjimkou z obecného postupu
orgánů ochrany zemědělského půdního fondu (dále jen
„ZPF“) v řízení o žádosti o souhlas podle ustanovení § 9
7
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Stanovisko Ministerstva dopravy, Ministerstva průmyslu
a obchodu, Ministerstva pro místní rozvoj, Ministerstva
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zákona, který zůstane nadále beze změny u jiných
v pozměňovacím návrhu neuvedených záměrů, což je bez
opodstatněných důvodů zcela nesystémové. Zákon
s procesem podle § 18 odst. 1 nespojuje delší lhůtu pro
vyřizování žádosti o souhlas s odnětím, a proto tento proces
a priori nemůže znamenat delší dobu vyřizování žádosti o
souhlas. V případě přijetí pozměňovacího návrhu naopak
lze očekávat komplikace (nárůst časové potřeby pro
vyřízení žádostí) zejména s ohledem na četnější případy,
kdy bude nutné si ze strany vyššího příslušného orgánu
ochrany zemědělského půdního fondu (krajský úřad,
ministerstvo) vyžádat chybějící informace (např. informace
o řešení záměru v platné územně plánovací dokumentaci
dotčeného kraje či obce) nebo podklady nezbytné podle
zákona k jejímu projednání. Ze správní praxe v řízeních o
vydání souhlasu s odnětím zemědělské půdy ze ZPF podle
§ 9 zákona vyplývá, že postup podání žádosti o souhlas s
odnětím je v praxi zažitý a nezpůsobuje omezení ve
vyřizování této žádosti.

KOL
7

7. Pozměňovací návrh – řešení souběhu postupů dle MINISTERSTVO DOPRAVY
Souhlas
zákona č. 416/2009 Sb. a zákona o majetku státu
V čl. I se za dosavadní bod 2 vkládá nový bod, který zní:
„X. V § 2h se se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se
odstavec 2, který zní:
„(2) Při převodu majetku v souvislosti s uskutečněním stavby
dopravní infrastruktury se nevyžaduje udělení souhlasu, výjimky nebo
schválení podle zákona o majetku státu.“.“.
Následující body se přečíslují.
8

MINISTERSTVO PRŮMYSLU O OBCHODU

Neutrální
MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ

Bez vyjádření
MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Bez vyjádření
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KOL
8

Stanovisko Ministerstva dopravy, Ministerstva průmyslu
a obchodu, Ministerstva pro místní rozvoj, Ministerstva
životního prostředí

8. Pozměňovací návrh – možnost výkupu nad záborový MINISTERSTVO DOPRAVY
elaborát
Souhlas
V čl. I se za dosavadní bod 3 vkládají nové body, které znějí:
„X. V § 3b se za odstavec 5 vkládá nový odstavec 6, který zní:
„(6) Postup podle odstavců 1 až 5 lze rozšířit i na právo k pozemku
nebo stavbě, které není nezbytné pro uskutečnění stavby dopravní
infrastruktury, pokud by v důsledku převodu práv podle § 3a tento
pozemek nebo stavbu nebylo možné užívat vůbec nebo jen
s nepřiměřenými obtížemi.“.
Dosavadní odstavec 6 se označuje jako odstavec 7.
X. V § 3b odst. 7 se číslo „5“ nahrazuje číslem „6“.“.

MINISTERSTVO PRŮMYSLU O OBCHODU

Neutrální
MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ

Souhlas
MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Bez vyjádření

Následující body se přečíslují.

KOL
9

9. Pozměňovací návrh – výpovědi nájemních smluv
V čl. I se za dosavadní bod 4 vkládá nový bod, který zní:
„X. § 5 zní:
„§ 5
Pokud uskutečnění stavby dopravní, vodní nebo energetické
infrastruktury brání nájem nebo pacht vztahující se k pozemku nebo
stavbě ve vlastnictví stavebníka, je stavebník oprávněn nájem nebo
pacht vypovědět bez ohledu na sjednanou dobu trvání nájmu nebo
pachtu. Nájem nebo pacht skončí uplynutím výpovědní doby, která je
3 měsíce, bez ohledu na konec pachtovního roku. Nájemce nebo
pachtýř má nárok na náhradu nákladů spojených s ukončením nájmu
nebo pachtu.“.“.
Následující body se přečíslují.

9

MINISTERSTVO DOPRAVY

Souhlas
MINISTERSTVO PRŮMYSLU O OBCHODU

Souhlas
MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ

Souhlas
MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Bez vyjádření
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KOL
10

Stanovisko Ministerstva dopravy, Ministerstva průmyslu
a obchodu, Ministerstva pro místní rozvoj, Ministerstva
životního prostředí

10. Pozměňovací návrh – zpřesnění pro vypracování MINISTERSTVO DOPRAVY
znaleckých posudků
Souhlas
1. V čl. I se za dosavadní bod 2 vkládá nový bod, který zní:
„X. V § 3b odst. 2 se slova „a účelu užití“ zrušují.“.
Následující body se přečíslují.

2. Za ČÁST TŘETÍ se vkládá nová ČÁST ČTVRTÁ, která zní:
„ČÁST ČTVRTÁ
Změna zákona o vyvlastnění
Čl. V
V § 10 odst. 5 zákona č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení
vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění),
ve znění zákona č. 405/2012 Sb., se slova „a účelu užití“ zrušují.“.

MINISTERSTVO PRŮMYSLU O OBCHODU

Souhlas
MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ

Souhlas
MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Bez vyjádření

Dosavadní ČÁST ČTVRTÁ se označuje jako ČÁST PÁTÁ a
dosavadní čl. V se označuje jako čl. VI.

KOL
11

11. Pozměňovací návrh – směna pozemků

MINISTERSTVO DOPRAVY

V čl. I se za dosavadní bod 3 vkládá nový bod, který zní:
„X. § 3d zní:
„§ 3d

Souhlas
MINISTERSTVO PRŮMYSLU O OBCHODU

Směnnou smlouvou lze práva potřebná pro uskutečnění stavby
dopravní infrastruktury získat pouze výměnou za práva k pozemku ve
vlastnictví České republiky nebo právnické osoby zřízené zákonem
nebo zřízené nebo založené státem, vůči níž je stát ovládající osobou.
Pro ocenění se použije § 3b odst. 2.“.“.

Neutrální
MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ

Bez vyjádření
MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Bez vyjádření
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KOL
12

Stanovisko Ministerstva dopravy, Ministerstva průmyslu
a obchodu, Ministerstva pro místní rozvoj, Ministerstva
životního prostředí

12. Pozměňovací návrh – výklad splnění podmínky pro MINISTERSTVO DOPRAVY
vyvlastnění (nemožnost dosažení dohody)
Souhlas
V čl. I se za dosavadní bod 2 vkládá nový bod, který zní:
„X. V § 3 se doplňuje odstavec 6, který zní:
„(6) Jde-li o práva potřebná pro uskutečnění stavby dopravní
infrastruktury, je podmínka přípustnosti vyvlastnění spočívající
v nemožnosti získat tato práva dohodou nebo jiným způsobem
splněna, pokud byl vyvlastňovanému doručen návrh na uzavření
smlouvy o získání práv k pozemku nebo ke stavbě, která jsou
předmětem vyvlastnění, a smlouva nebyla ve lhůtě 90 dnů ode dne
doručení návrhu uzavřena, přestože se vyvlastnitel nejméně 30 dnů
před podáním žádosti o vyvlastnění pokusil s vyvlastňovaným o
návrhu smlouvy jednat.“.“.

MINISTERSTVO PRŮMYSLU O OBCHODU

Neřeší
problematiku
energetické
infrastruktury.
Upřednostňujeme PN Kubíček 6 (totožné s PN Luzar 2).
MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ

Neutrální
MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Bez vyjádření

Následující body se přečíslují.

KOL
13

13. Pozměňovací návrh – upřesnění textu nového § 2f
V čl. I dosavadním bodu 2 se v § 2f za slova „stavby dopravní“ vkládají
slova „nebo energetické“ a slova „zapsané v katastru nemovitostí“
nahrazují slovy „podle § 3 odst. 2“ a slovo „náhradu10)“ se nahrazují
slovy „náhradu ve výši stanovené podle zákona o oceňování
majetku10)“.

MINISTERSTVO DOPRAVY

Souhlas
MINISTERSTVO PRŮMYSLU O OBCHODU

Souhlas – umožní a zjednoduší přípravu energetických
staveb v počátečních fázích, zároveň upřesňuje doručování
a stanovení výše náhrady.
MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ

Bez vyjádření
MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Bez vyjádření
11
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KOL
14

14. Pozměňovací návrh – upřesnění textu nového § 2g

KOL

15. Pozměňovací
komunikací

15

Stanovisko Ministerstva dopravy, Ministerstva průmyslu
a obchodu, Ministerstva pro místní rozvoj, Ministerstva
životního prostředí
MINISTERSTVO DOPRAVY

1. V čl. I dosavadním bodu 2 se v § 2g odstavci 1, 4 a 5 za slova
Souhlas
„stavby dopravní infrastruktury“ se vkládají slova „nebo vybrané
MINISTERSTVO PRŮMYSLU O OBCHODU
stavby energetické infrastruktury“.
Souhlas
2. V čl. I dosavadním bodu 2 se v § 2g odstavci 1 za slova „její MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ
přeložku“ vkládají slova „, překládku nebo jinou její změnu (dále jen
Bez vyjádření
„přeložka“)“, za slova „věcná práva zajistil“ se vkládají slova „jeho
jménem“ a na konci odstavce 1 se doplňuje věta „Zajišťuje-li věcná MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
práva jménem vlastníka, provozovatele nebo správce dopravní nebo Bez vyjádření
technické infrastruktury stavebník stavby dopravní infrastruktury,
použije se pro oceňování těchto práv ustanovení § 3b obdobně.“.

1.
2.
3.

návrh

–

oblast

elektronických

MINISTERSTVO DOPRAVY

Neutrální - navržená úprava se netýká dopravní
infrastruktury.

Na konci nadpisu § 2d se doplňují slova „a staveb infrastruktury
MINISTERSTVO PRŮMYSLU O OBCHODU
elektronických komunikací“.
V § 2d odst. 1 se za slova „§ 1 odst. 4 písm. f) a g)“ doplňují Souhlas
slova „a staveb infrastruktury elektronických komunikací“.
MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ
Za § 2h se vkládá nový § 2i, který zní:

Nesouhlas

„§ 2i
Budování infrastruktury elektronických komunikací

12

Jedná se o natolik odlišné koncepční změny oproti
původnímu poslaneckému návrhu, že je nutné, aby prošly
řádným legislativním procesem, tj. formou vládního návrhu
zákona, včetně RIA.
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Stanovisko Ministerstva dopravy, Ministerstva průmyslu
a obchodu, Ministerstva pro místní rozvoj, Ministerstva
životního prostředí

(1)
Rozhodnutí o umístění stavby ani územní souhlas podle MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
stavebního zákona nevyžadují přípojky elektronických komunikací do Nesouhlas
délky 100 metrů.
Nelze s jistotou vyloučit, že by nějaká přípojka
(2)
K užívání stavby infrastruktury elektronických elektronických komunikací do délky 100 metrů mohla
komunikací se nevyžaduje kolaudační souhlas ani kolaudační mít vliv na předmět ochrany nebo celistvost evropsky
rozhodnutí podle stavebního zákona. Stavebník předloží do 60 dnů ode významné lokality nebo ptačí oblasti a z toho důvodu
dne zahájení užívání stavby příslušnému stavebnímu úřadu údaje podléhat posuzování vlivů na životní prostředí. Pokud
určující polohu definičního bodu stavby, dokumentaci skutečného by pro takovou přípojku bylo vydáno závazné
provedení stavby, pokud při jejím provádění došlo k nepodstatným stanovisko EIA, bylo by nezbytné toto závazné
odchylkám oproti ověřené dokumentaci nebo ověřené projektové stanovisko promítnout do rozhodnutí povolujícího její
dokumentaci, a geometrický plán umístění stavby.“
umístění resp. realizaci. Nelze proto souhlasit
s návrhem, který vylučuje povinnost takové rozhodnutí
získat. Návrh by byl z toho hlediska přijatelný
4.
V čl. II se doplňuje nový bod 2, který zní:
v případě, že by byl do § 2i doplněn nový odstavec 3, ve
kterém by byla vyloučena aplikace odstavce 1 v případě
„2. Postupy, které nejsou správním řízením, zahájené přede dnem přípojky elektronických komunikací, pro kterou je
nabytí účinnosti tohoto zákona, se dokončí podle dosavadních vyžadováno závazné stanovisko k posouzení vlivů
právních předpisů.“
provedení záměru na životní prostředí podle zákona o
posuzování vlivů na životní prostředí.
Nesouhlasíme s návrhem § 2i odst. 1, podle kterého by měly
být přípojky elektronických komunikací do 100 metrů zcela
vyloučeny z povinnosti podléhat povolení podle stavebního
zákona. Stavební řízení popř. ohlášení se na tyto záměry
nevztahuje (§ 103 odst. 1 písm. d) bod 4 zákona č. 183/2006
Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební
zákon), ve znění pozdějších předpisů). Povinnost získat
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Stanovisko Ministerstva dopravy, Ministerstva průmyslu
a obchodu, Ministerstva pro místní rozvoj, Ministerstva
životního prostředí
kolaudační souhlas či kolaudační rozhodnutí je potom
vyloučena v následujícím odstavci navrženého ustanovení.
Obecně dle našeho není vhodné bez dalšího vyloučit určitou
kategorii záměrů z povinnosti získat jakékoliv povolení pro
jeho umístění resp. realizaci. Nadto upozorňujeme, že tato
úprava by mohla být v rozporu s tzv. směrnicí o stanovištích
(směrnice 92/43/EHS), konkrétně s jejím čl. 6 odst. 3, podle
kterého „Jakýkoli plán nebo projekt, který s určitou
lokalitou přímo nesouvisí nebo není pro péči o ni nezbytný,
avšak bude mít pravděpodobně na tuto lokalitu významný
vliv, a to buď samostatně, nebo v kombinaci s jinými plány
nebo projekty, podléhá odpovídajícímu posouzení jeho
důsledků pro lokalitu z hlediska cílů její ochrany.“.
Toto ustanovení je v ČR naplněno prostřednictvím § 45i
zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve
znění pozdějších předpisů, a dále § 3 písm. a) ve spojení s §
4 odst. 1 písm. f) 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. Výše citovaná ustanovení
zákona o posuzování vlivů na životní prostředí stanoví, že
posuzování vlivů na životní prostředí (proces EIA) podléhá
jakákoliv stavba, zařízení, činnost či technologie (dále již
jen „záměr“), která (podle stanoviska orgánu ochrany
přírody) může samostatně nebo ve spojení s jinými
významně ovlivnit předmět ochrany nebo celistvost
evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti. Takový
záměr potom musí podléhat zjišťovacímu řízení a případně
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Stanovisko Ministerstva dopravy, Ministerstva průmyslu
a obchodu, Ministerstva pro místní rozvoj, Ministerstva
životního prostředí
i plnému procesu posouzení vlivů na životní prostředí.
Výsledkem tohoto „plného“ posouzení je závazné
stanovisko EIA, které vzhledem ke své formě samo o sobě
neukládá práva a povinnosti, nýbrž musí být promítnuto do
rozhodnutí, kterým dojde k povolení záměru.

Pozměňovací návrhy poslance Dolínka
DOL
1

1. Vládní 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 se mění takto:
1. V příloze k zákonu č. 416/2009 Sb. se následující bod v sekci
„Dálnice a silnice I. třídy“ uvede v tomto znění:

MINISTERSTVO DOPRAVY

Neutrální

Dokončení výkupů pozemků potřebných pro tuto stavbu
v blízkém časovém horizontu je reálné. Obecně však
doporučujeme uvádět „celé tahy“ pozemních komunikací,
nikoliv pouze jejich úseky, neboť z tohoto vymezení se nedá
jednoznačně určit, která stavba je ještě v daném režimu a
„1.2 Silnice I. třídy přímo navazující na dálniční tahy:
která již nikoliv, což by způsobilo problémy zejména ve
I/12 Běchovice – Úvaly, I/35 Turnov – Hrádek nad Nisou, st. hr., I/49 správních řízeních, která se těchto staveb budou týkat.
Vizovice – státní hranice.“
MINISTERSTVO PRŮMYSLU O OBCHODU
Neutrální
MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ

Nesouhlas - MMR nesouhlasí s jakýmkoliv rozšiřováním
navržené přílohy k zákonu.
MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Bez vyjádření
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Stanovisko Ministerstva dopravy, Ministerstva průmyslu
a obchodu, Ministerstva pro místní rozvoj, Ministerstva
životního prostředí

2. Vládní 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 se mění takto:
V příloze k zákonu č. 416/2009 Sb. se vkládá nový bod 3, který zní:

MINISTERSTVO DOPRAVY

Neutrální - Dokončení výkupů pozemků potřebných pro
tyto stavby v blízkém časovém horizontu je reálné.
MINISTERSTVO PRŮMYSLU O OBCHODU

Neutrální
„3. Letecké stavby na civilních mezinárodních veřejných letištích
3.1

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ

Paralelní dráha ke vzletům a přistávání letadel na letišti Nesouhlas - MMR nesouhlasí s jakýmkoliv rozšiřováním
navržené přílohy k zákonu.
Praha/Ruzyně (Letiště Václava Havla Praha)“,
MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

3.2
Nové oplocení letiště Praha/Ruzyně (Letiště Václava Havla
Bez vyjádření
Praha).“
DOL
3

3. Vládní 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 se mění takto:
V příloze k zákonu č. 416/2009 Sb. se vkládá nový bod 2.3 v sekci
„Dráhy“, který zní:
„2.3. Městské dráhy

MINISTERSTVO DOPRAVY

Neutrální

Upřednostňujeme však obdobný pozměňovací návrh
poslanců Nachera a Michálka, který je z terminologického
hlediska vhodnější. Zákon o dráhách termín „městské
dráhy“ nepoužívá. Správné označení pro metro je „dráha
speciální“. Navíc upozorňujeme, že stavby dráhy speciální
nemusí vždy spadat do působnosti zákona č. 416/2009 Sb.,
Speciální dráha - Linka D pražského metra (Depo Písnice – Náměstí tzn. i při jejich uvedení v příloze by se na ně příslušné
Míru – Náměstí Republiky)“
instituty nemusely vztahovat.
MINISTERSTVO PRŮMYSLU O OBCHODU

Neutrální
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Stanovisko Ministerstva dopravy, Ministerstva průmyslu
a obchodu, Ministerstva pro místní rozvoj, Ministerstva
životního prostředí
MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ

Nesouhlas - MMR nesouhlasí s jakýmkoliv rozšiřováním
navržené přílohy k zákonu.
MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Bez vyjádření
DOL
4

4. Vládní 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 se mění takto:
V příloze k zákonu č. 416/2009 Sb. se vkládá nový bod 2.3 v sekci
„Dráhy“, který zní:
„2.3. Městské dráhy

MINISTERSTVO DOPRAVY

Neutrální
Upozorňujeme, že uvedené dráhy nemusí vždy spadat do
působnosti zákona č. 416/2009 Sb. (záleží na územně
plánovací dokumentaci), tzn. i při jejich uvedení v příloze
by se na ně příslušné instituty nemusely vztahovat.
MINISTERSTVO PRŮMYSLU O OBCHODU

Neutrální
Rozšiřování a úpravy sítě tramvajových drah měst Brno, Liberec, MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ
Most, Olomouc, Ostrava, Plzeň, Praha“
Nesouhlas - MMR nesouhlasí s jakýmkoliv rozšiřováním
navržené přílohy k zákonu.
MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Bez vyjádření
DOL
5

5. Vládní 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 se mění takto:
17

MINISTERSTVO DOPRAVY

Neutrální - Dokončení výkupů pozemků potřebných pro
tyto stavby v blízkém časovém horizontu je reálné.
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V příloze k zákonu č. 416/2009 Sb. se následující bod v sekci
„Dráhy: Dráhy konvenční“ uvede v tomto znění:

MINISTERSTVO PRŮMYSLU O OBCHODU

Neutrální

„stavby v rámci železničního uzlu Praha (ohraničeno železničními MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ
stanicemi Hostivice, Praha-Řeporyje, Černošice, Praha-Zbraslav,
Nesouhlas - MMR nesouhlasí s jakýmkoliv rozšiřováním
Říčany, Úvaly, Praha-Horní Počernice, Hovorčovice, Roztoky u
navržené přílohy k zákonu.
Prahy)“
MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Bez vyjádření
DOL
6

6. Vládní 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 se mění takto:
V příloze k zákonu č. 416/2009 Sb. se v sekci „Dráhy: Dráhy
konvenční“ vloží následující bod:

MINISTERSTVO DOPRAVY

„železniční trať Praha Vysočany – Turnov“

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ

Neutrální - Dokončení výkupů pozemků potřebných pro
tuto stavbu je reálné nejdříve ke konci roku 2021.
MINISTERSTVO PRŮMYSLU O OBCHODU

Neutrální
Nesouhlas - MMR nesouhlasí s jakýmkoliv rozšiřováním
navržené přílohy k zákonu.
MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Bez vyjádření
Pozměňovací návrhy poslance Luzara
LUZ

1. V článku I dosavadní bod 4 zní:

1

„X. Za § 4 se vkládá § 4a, který včetně poznámky pod čarou č. 15
zní:

MINISTERSTVO DOPRAVY

18

Neutrální - Oproti obdobnému pozměňovacímu návrhu
poslance Kolovratníka (č. 3, nový č. 1) vztahuje navrženou
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„§ 4a

úpravu mezitímního rozhodnutí i na stavby energetické
(1) Dospěje-li vyvlastňovací úřad ve vyvlastňovacím řízení, infrastruktury.
které se týká práva k pozemku nebo ke stavbě potřebného k MINISTERSTVO PRŮMYSLU O OBCHODU
uskutečnění stavby dopravní nebo energetické infrastruktury uvedené Souhlas - Podporujeme mezitímní rozhodnutí, neboť se
v příloze k tomuto zákonu, k závěru, že podmínky pro vyvlastnění jsou jedná o institut, který je již v našem právním řádu zaveden
s výjimkou určení výše náhrady za vyvlastnění splněny, vydá na žádost a je vztahu k zásahu do vlastnických práv šetrnější. Tento
vyvlastnitele mezitímní rozhodnutí15) obsahující výroky podle § 24 PN zároveň řeší problematiku energetiky.
odst. 3 zákona o vyvlastnění (dále jen „mezitímní rozhodnutí“).
(2) Odvolání proti mezitímnímu rozhodnutí není přípustné.

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ

Nesouhlas - MMR nesouhlasí s jakýmkoliv rozšiřováním
(3) O žalobě proti mezitímnímu rozhodnutí rozhodne soud ve navržené přílohy k zákonu.
lhůtě 60 dnů; to platí obdobně i pro řízení o opravných prostředcích MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
proti rozhodnutí soudu o žalobě.
Bez vyjádření
(4) Návrh na přiznání odkladného účinku žaloby proti
mezitímnímu rozhodnutí lze podat pouze společně se žalobou. Návrh
na přiznání odkladného účinku opravného prostředku proti rozhodnutí
soudu o žalobě podle předchozí věty lze podat pouze společně s
opravným prostředkem. K později podanému návrhu na přiznání
odkladného účinku soud nepřihlíží.
(5) Nebylo-li mezitímní rozhodnutí soudem zrušeno,
vyvlastnitel zaplatí vyvlastňovanému zálohu na náhradu za vyvlastnění
ve výši stanovené znaleckým posudkem, který připojil k návrhu
smlouvy o získání práv k pozemku nebo ke stavbě, do 60 dnů od právní
moci
a) mezitímního rozhodnutí,

19
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b) rozhodnutí soudu o žalobě proti mezitímnímu rozhodnutí, byla-li
podána, nebo
c) rozhodnutí soudu o opravném prostředku proti rozhodnutí soudu o
žalobě, byl-li podán.
(6) Byla-li podána žaloba proti mezitímnímu rozhodnutí nebo
byl-li podán opravný prostředek proti rozhodnutí soudu o této žalobě,
vyvlastňovací úřad nevydá rozhodnutí o zbytku věci dříve, než nabude
právní moci rozhodnutí soudu o žalobě nebo opravném prostředku.
(7) Je-li náhrada za vyvlastnění stanovená v rozhodnutí o
zbytku věci vyšší než zaplacená záloha na náhradu za vyvlastnění,
vyvlastnitel vyrovná rozdíl nejpozději do 60 dnů od právní moci
rozhodnutí o zbytku věci. Je-li náhrada za vyvlastnění stanovená
v rozhodnutí o zbytku věci nižší než zaplacená záloha na náhradu za
vyvlastnění, vyvlastňovaný vrátí rozdíl nejpozději do 60 dnů od právní
moci rozhodnutí o zbytku věci.
(8) Zanikají-li vyvlastněním současně i věcná břemena
váznoucí na pozemku nebo stavbě, odstavce 5 a 7 se uplatní obdobně
i vůči oprávněnému z věcného břemene, jehož práva vyvlastněním
zanikají.
15)

LUZ
2

§ 148 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.“.“.

2. V příloze k zákonu č. 416/2009 Sb. se za dosavadní bod 2 doplňují
nové body 3 a 4, které zní:
„3.

Elektroenergetická vedení

20

MINISTERSTVO DOPRAVY

Neutrální - Jedná se pouze o doplnění přílohy o
elektroenergetická a plynárenská vedení (totožné doplnění
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3.1 Vedení přenosové soustavy včetně souvisejících elektrických
stanic
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

přílohy jako v pozměňovacím návrhu poslance Kubíčka (č.
3)).

4.

Plynárenská vedení

MINISTERSTVO PRŮMYSLU O OBCHODU

Souhlas - Tento PN (na rozdíl od PN poslance Kubíčka č. 2
a 4) zahrnuje nejvýznamnější strategické stavby z hlediska
energetiky, pro které je žádoucí mezitímní rozhodnutí, což
jsou projekty společného zájmu dle nařízení (EU) č.
347/2013 a projekt Capacity4gas s nadnárodním
významem.
MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ

4.1 Přepravní soustava plynu
VTL Plynovod DN1400, RU Kateřinský potok – RU Přimda“

Nesouhlas - MMR nesouhlasí s jakýmkoliv rozšiřováním
navržené přílohy k zákonu.
MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Bez vyjádření
LUZ
3

3. V čl. I se za dosavadní bod 2 vkládá nový bod, který zní:
„X. V § 3 se doplňuje odstavec 6, který zní:
„(6) Jde-li o práva potřebná pro uskutečnění stavby dopravní
nebo energetické infrastruktury, je podmínka přípustnosti vyvlastnění
spočívající v nemožnosti získat tato práva dohodou nebo jiným
způsobem splněna, pokud byl vyvlastňovanému doručen návrh na
uzavření smlouvy o získání práv k pozemku nebo ke stavbě, která jsou
předmětem vyvlastnění, a smlouva nebyla ve lhůtě 90 dnů ode dne
doručení návrhu uzavřena, přestože se vyvlastnitel nejméně 30 dnů
před podáním žádosti o vyvlastnění pokusil s vyvlastňovaným o
návrhu smlouvy jednat.“.“.
21

MINISTERSTVO DOPRAVY

Neutrální - Oproti obdobnému pozměňovacímu návrhu
poslance Kolovratníka (č. 12, nový č. 11) se navržená
úprava vztahuje i na stavby energetické infrastruktury.
MINISTERSTVO PRŮMYSLU O OBCHODU

Souhlas - Upřesňuje pravidla pro splnění podmínek pro
vyvlastnění, čímž odstraňuje problémy v praxi.
MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ

Neutrální - U formulace „přestože se vyvlastnitel nejméně
30 dnů před podáním žádosti o vyvlastnění pokusil
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Následující body se přečíslují.

s vyvlastňovaným o návrhu smlouvy jednat“ není jasné, zda
lhůta 30 dnů je součástí 90 denní lhůty či nikoliv.
MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Bez vyjádření
Pozměňovací návrhy poslance Juříčka
JUŘ
1

1. Název zákona zní:

MINISTERSTVO DOPRAVY

„kterým se mění zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby Nesouhlas
dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury
elektronických komunikací, ve znění pozdějších předpisů, a další Je navrženo totožné znění, jako je dosavadní znění názvu
návrhu zákona.
související zákony“
MINISTERSTVO PRŮMYSLU O OBCHODU

Nesouhlas
MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ

Bez vyjádření
MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Bez vyjádření
JUŘ

2. stávající § 1 odst. 1 se mění takto:

MINISTERSTVO DOPRAVY

2

„(1) Tento zákon upravuje postupy při přípravě, umisťování a
povolování staveb dopravní, vodní a energetické infrastruktury a
infrastruktury elektronických komunikací, při získávání věcných a
jiných obdobných práv k pozemkům a stavbám potřebných pro
uskutečnění uvedených staveb a uvádění těchto staveb do užívání s
cílem urychlit jejich majetkoprávní přípravu, umisťování, povolování

Nesouhlas

22

Navrženou úpravou má podle předkladatele dojít k rozšíření
vymezení práv k pozemkům nebo stavbám, která se
získávají v režimu zákona č. 416/2009 Sb. tak, aby bylo
možné získávat i práva odpovídající věcným břemenům
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a povolování jejich užívání, jakož i vydávání podmiňujících
podkladových správních rozhodnutí, a urychlení následného soudního
přezkumu všech správních rozhodnutí v souvislosti s těmito stavbami.
Tento zákon dále upravuje v návaznosti na přímo použitelný předpis
Evropské unie10) výkon státní správy a postup při povolování projektů
společného zájmu“.

potřebná pro uskutečnění uvedených staveb. Takovéto
rozšíření je naprosto nedůvodné, neboť už stávající znění
zákona umožňuje získávat jakákoli potřebná práva, tzn. i
jiná věcná práva než právo vlastnické, typicky právě práva
odpovídající věcným břemenům. Navržená změna by
nebyla žádným přínosem pro aplikační praxi.
MINISTERSTVO PRŮMYSLU O OBCHODU

Nesouhlas
MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ

Nesouhlas
MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Bez vyjádření
JUŘ

3. nový § 2f se upravuje takto:

MINISTERSTVO DOPRAVY

3

„Každý je povinen umožnit provádění měření a průzkumných prací v
rámci přípravy stavby dopravní infrastruktury prováděné oprávněným
investorem14), 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 předem jim písemně oznámit na adresu podle § 3
odst. 2 tohoto zákona, důvod a termín vstupu na jejich nemovité věci.
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

Nesouhlas

23

Obdobný pozměňovací návrh poslance Kolovratníka (č. 13,
nový č. 14) je z legislativně technického hlediska vhodnější.
MINISTERSTVO PRŮMYSLU O OBCHODU

Nesouhlas
MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ

Nesouhlas
MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Bez vyjádření
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předchozímu účelu nebo užívání dotčené nemovité věci a
bezprostředně písemně oznámit tuto skutečnost vlastníku nemovité věci
na adresu podle § 3 odst. 2 tohoto zákona. 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 podle zvláštního právního
předpisu7) 10)“

JUŘ

4. nový § 2g, odstavce 1, 4 a 5 se upravují takto:

MINISTERSTVO DOPRAVY

4

„(1) Pokud mezi stavebníkem stavby dopravní infrastruktury a
vlastníkem, provozovatelem nebo správcem dopravní nebo technické
infrastruktury není dohodnuto jinak, je povinen vlastník, provozovatel
nebo správce dopravní nebo technické infrastruktury provést její
přeložku, překládku nebo jinou změnu (dále jen „společná
přeložka“) do 12 měsíců ode dne, kdy jej k tomu vyzve stavebník stavby
dopravní infrastruktury, pokud jsou v okamžiku provedení výzvy
zajištěna věcná práva k pozemku nebo stavbě nezbytná k provedení
přeložky; pokud v okamžiku provedení výzvy věcná práva zajištěna
nejsou, prodlužuje se lhůta na 18 měsíců. Do 15 dnů ode dne obdržení
výzvy je vlastník, provozovatel nebo správce dopravní nebo technické
infrastruktury oprávněn požadovat, aby věcná práva zajistil jeho
jménem stavebník stavby dopravní infrastruktury, přičemž se použije
ustanovení § 3b odst. 1 a 2 obdobně; v takovém případě je vlastník,
provozovatel nebo správce dopravní nebo technické infrastruktury
povinen provést přeložku do 12 měsíců ode dne, kdy stavebník stavby
dopravní infrastruktury prokázal, že jsou věcná práva zajištěna“.

Nesouhlas

24

Upřednostňujeme
pozměňovací
návrh
poslance
Kolovratníka (č. 14, nový č. 15), který obdobným způsobem
upřesňuje znění § 2g, avšak neobsahuje nadbytečnou či
těžko aplikovatelnou úpravu, která je obsažena v tomto
pozměňovacím návrhu.
MINISTERSTVO PRŮMYSLU O OBCHODU

Nesouhlas
MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ

Bez vyjádření
MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Bez vyjádření
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„(4) Vlastník, provozovatel nebo správce dopravní nebo technické
infrastruktury je povinen předem písemně seznámit a kladně projednat
se stavebníkem stavby dopravní infrastruktury způsob provedení
přeložky a způsob určení nákladů jejího provedení“.
„(5) Stavebník stavby dopravní infrastruktury je povinen nahradit
vlastníku, provozovateli nebo správci dopravní nebo technické
infrastruktury, který provedl přeložku technické nebo dopravní
infrastruktury, pouze prokazatelně nezbytně nutně vynaložené náklady
obvyklé v daném místě a čase na provedení této přeložky, a to na
úrovni stávajícího technického řešení. Úpravy související
s modernizací nebo se zvýšením výkonosti dopravní nebo technické
infrastruktury hradí její vlastník, provozovatel nebo správce“.
JUŘ

5. stávající § 3b odst. 1, odst. 2, odst. 4 se mění takto:

5

„(1) Získávají-li se potřebná věcná a jiná obdobná práva podle § 3a Nesouhlas
koupí, sjednává se v kupní smlouvě kupní cena ve výši
Navrženou úpravou má podle předkladatele dojít k rozšíření
„(2) Znalecký posudek, který je podkladem pro navržení výše kupní vymezení práv k pozemkům nebo stavbám, která se
ceny v návrhu kupní smlouvy, stanoví cenu ve výši obvyklé ceny získávají v režimu zákona č. 416/2009 Sb. tak, aby bylo
pozemku nebo stavby8), včetně všech jejich součástí a příslušenství. možné získávat i práva odpovídající věcným břemenům
Ocenění se provede podle oceňovacího předpisu10) účinného ke dni potřebná pro uskutečnění uvedených staveb. Takovéto
odeslání návrhu kupní smlouvy a cena pozemku nebo stavby se ve rozšíření je naprosto nedůvodné, neboť už stávající znění
znaleckém posudku určí vždy podle jejich skutečného stavu a účelu zákona umožňuje získávat jakákoli potřebná práva, tzn. i
užití k tomuto dni; přitom se nepřihlédne k jejich zhodnocení nebo jiná věcná práva než právo vlastnické, typicky právě práva
znehodnocení v souvislosti s tím, že jsou určeny k uskutečnění stavby odpovídající věcným břemenům. Navržená změna by
dopravní infrastruktury. Při ocenění se rovněž nepřihlédne k navýšení nebyla žádným přínosem pro aplikační praxi.
obvyklé ceny jiného pozemku nebo stavby koeficienty podle odstavce

MINISTERSTVO DOPRAVY
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1“.

Upřesnění v otázce oceňování pozemků a staveb znaleckým
posudkem je totožné jako v pozměňovacím návrhu poslance
„(4) Získávají-li se potřebná věcná a jiná obdobná práva podle § 3a Kolovratníka (č. 10, nový č. 9), avšak v případě
za úplatu od právnické osoby zřízené zákonem nebo zřízené nebo pozměňovacích návrhů poslance Juříčka je související
založené státem, vůči níž je stát ovládající osobou, použije se pro změna zákona o vyvlastnění uvedena v samostatném
pozměňovacím návrhu č. 19.
ocenění odstavec 2 obdobně a odstavec 1 se nepoužije“.
MINISTERSTVO PRŮMYSLU O OBCHODU

Nesouhlas
MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ

Bez vyjádření
MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Bez vyjádření
JUŘ

6. stávající § 3b se nově doplňuje o odstavec (7), který zní:

MINISTERSTVO DOPRAVY

6

„(7) Spolu se získáním věcných a jiných obdobných práv k pozemku
nebo ke stavbě potřebným pro uskutečnění stavby dopravní nebo
technické infrastruktury lze získat i práva ke zbývajícím částem
nezastavěného pozemku, které vlastník nemůže užívat vůbec nebo jen
s nepřiměřenými obtížemi“.

Nesouhlas
Upřednostňujeme
pozměňovací
návrh
poslance
Kolovratníka (č. 8, nový č. 7), který směřuje ke stejnému
cíli, tj. možnosti výkupů nad záborový elaborát, a navíc
umožňuje pro výkup těchto zbytkových částí pozemků užití
stejných postupů (oceňování, navyšování koeficienty) jako
v případě pozemků potřebných pro stavbu dopravní
infrastruktury.
MINISTERSTVO PRŮMYSLU O OBCHODU

Nesouhlas
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MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ

Bez vyjádření
MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Bez vyjádření
JUŘ

7. stávající § 3d se mění takto:

MINISTERSTVO DOPRAVY

7

„Mají-li být práva k pozemku potřebná pro uskutečnění stavby
dopravní infrastruktury získána směnnou smlouvou, lze pozemek
potřebný pro uskutečnění stavby dopravní nebo technické
infrastruktury směnit pouze za pozemky ve vlastnictví České
republiky.“

Nesouhlas
Upřednostňujeme obdobný pozměňovací návrh poslance
Kolovratníka (č. 11, nový č. 10), který je přesnější a
upravuje například i způsob oceňování směňovaných
pozemků.
MINISTERSTVO PRŮMYSLU O OBCHODU

Nesouhlas
MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ

Bez vyjádření
MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Bez vyjádření
JUŘ
8

8. za § 3d se nově vkládá § 3e, který zní:
„§ 3e

MINISTERSTVO DOPRAVY

Nesouhlas

Upřednostňujeme obdobný pozměňovací návrh poslance
Při získávání věcných a jiných obdobných práv dle ustanovení § 3b a Kolovratníka (č. 7, nový č. 6), který je vhodnější, neboť se
3d včetně uzavření směnné smlouvy podle tohoto zákona se nepoužijí vztahuje obecně na převody majetku v souvislosti
zvláštní právní předpisy vyžadující udělení výjimky, souhlasu nebo s uskutečněním stavby dopravní infrastruktury a odkazuje
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schválení“.

přímo na zákon o majetku státu, v němž jsou požadavky na
výjimky, souhlasy a schválení stanoveny.
MINISTERSTVO PRŮMYSLU O OBCHODU

Nesouhlas
MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ

Bez vyjádření
MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Bez vyjádření
JUŘ

9. nový § 4a, odst. 1 a 2 se upravuje takto:

MINISTERSTVO DOPRAVY

9

„(1) Je-li vedeno vyvlastňovací řízení pro účely provedení stavby
dopravní infrastruktury nebo pro stavby energetické infrastruktury,
pro kterou bylo vydáno pravomocné stavební povolení nebo
pravomocné společné povolení, kterým se stavba umisťuje a povoluje
nebo pravomocné územní rozhodnutí v případě stavby podle § 1 odst.
4. písm. f) a g), může vyvlastňovací úřad svým rozhodnutím umožnit
vyvlastniteli na jeho žádost a za podmínek stanovených v tomto zákoně
provést práce na dotčené nemovité věci před ukončením
vyvlastňovacího řízení (dále jen „předběžné uvedení v držbu“).
Předběžné uvedení v držbu je přípustné jen jestliže veřejný zájem na
dosažení účelu vyvlastnění převažuje nad zachováním dosavadních
práv vyvlastňovaného a bude-li v řízení osvědčeno, že je potřebné bez
zbytečného odkladu zahájit práce na dotčené nemovité věci. Předběžné
uvedení v držbu je přípustné, není-li možno vyvlastňovaná práva
potřebná pro uskutečnění účelu vyvlastnění získat dohodou“.

Nesouhlas

„(2) Žádost o zahájení vyvlastňovacího řízení obsahuje také údaj o
28

Tento pozměňovací návrh obsahuje jinou úpravu předběžné
držby. Ministerstvo dopravy však upřednostňuje úpravu
„mezitímního rozhodnutí“ obsaženou v pozměňovacím
návrh poslance Kolovratníka (č. 3, nový č. 1) či
v pozměňovacích návrzích poslanců Kubíčka (č. 2, 3 a 4) či
Luzara (č. 1).
MINISTERSTVO PRŮMYSLU O OBCHODU

Nesouhlas
MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ

Nesouhlas
MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Bez vyjádření
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tom, zda vyvlastnitel požaduje předběžné uvedení v držbu. V případě,
že je předběžné uvedení v držbu požadováno, obsahuje žádost také
vymezení prací, které je potřeba na dotčené nemovité věci bez
zbytečného odkladu zahájit. Pracemi podle předchozí věty mohou být
výlučně práce odpovídající stavebnímu povolení nebo společnému
povolení stavby dopravní infrastruktury, stavby energetické
infrastruktury nebo práce odpovídající územnímu rozhodnutí
v případě stavby dle § 1 odst. 4 písm. f) a g). Vyvlastnitel může o
předběžné uvedení v držbu požádat i dodatečně po zahájení
vyvlastňovacího řízení“.

JUŘ

10. stávající § 5 se mění takto:

MINISTERSTVO DOPRAVY

10

„(1) Pokud uskutečnění dopravní, vodní a energetické infrastruktury
brání pachtovní či nájemní právo k pozemku nebo stavbě ve vlastnictví
stavebníka, které by zaniklo vyvlastněním podle zákona o vyvlastnění,
je stavebník oprávněn pacht či nájem pozemku nebo stavby vypovědět
s tříměsíční výpovědní dobou, bez ohledu na sjednanou dobu trvání
nájmu, pokud se s nájemcem nedohodne jinak. Nájemci v takovém
případě přísluší náhrada nákladů spojených s ukončením nájmu“.

Nesouhlas
Upřednostňujeme
pozměňovací
návrh
poslance
Kolovratníka (č. 9, nový č. 8) či pozměňovací návrh
poslance Kubíčka (č. 5), ve kterých je řešena i možnost
ukončení pachtu k jinému okamžiku než ke konci
pachtovního roku a má širší možnost uplatnění (lze podle
něj postupovat jak v případě získání pozemku nebo stavby
vyvlastněním, tak i v případě, že byly získány dohodou).
MINISTERSTVO PRŮMYSLU O OBCHODU

Nesouhlas
MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ

Bez vyjádření
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MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Bez vyjádření

JUŘ

11. navrhovaný článek II. „Přechodné ustanovení“ se mění takto:

11

„Řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se Tento pozměňovací návrh řeší přechod na novou právní
dokončí a práva a povinnosti se posoudí podle zákona č. 416/2009 Sb., úpravu zcela opačným způsobem, než standardní přechodné
ve znění účinném po nabytí účinnosti tohoto zákona“.
ustanovení obsažené v projednávaném návrhu zákona.
Přijetí tohoto pozměňovacího návrhu by způsobilo velmi
složitou situaci, neboť návrh zákona například mění
příslušnost úřadů k vedení některých typů řízení. Během
probíhajícího řízení by tak muselo dojít k jeho předání
jinému úřadu, což je nepředstavitelné a bylo by zcela
v rozporu s obecnými zásadami vedení správních řízení.
Z aplikačního
hlediska
jsou
důsledky
tohoto
pozměňovacího návrhu nepřijatelné a je zde riziko rozporu
s ústavním pořádkem.

Nesouhlas

MINISTERSTVO PRŮMYSLU O OBCHODU

Nesouhlas
MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ

Nesouhlas
MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Bez vyjádření
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JUŘ
12

12.
Varianta č. 1:
„Příloha k zákonu č. 416/2009 Sb. se zrušuje“.
Varianta č. 2:
Příloha k zákonu č. 416/2009 Sb. se mění takto:
Příloha k zákonu č. 416/2009 Sb.
1. Dálnice a silnice I. třídy
1.1 Dálnice
D0 (Pražský okruh), D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, D10, D11,
D35, D43, D46, D48, D49, D52, D55
1.2 Silnice I. třídy přímo navazující na dálniční tahy
I/35 Turnov – Hrádek nad Nisou, státní hranice, I/49 Vizovice –
státní hranice
I/42 VMO v Brně
I/11 Ostrava – Opava, I/57 Opava-Krnov-Bartultovice
Dopravní tah silnic I/67 – I/11 Bohumín – Havířov – Třanovice –
propojení D1 a D48
I/68 Třanovice - Nebory
2. Dráhy
2.1 Dráhy konvenční
železniční trať Praha – České Budějovice - Horní Dvořiště – státní
hranice
železniční trať Praha – Plzeň – Domažlice – státní hranice
železniční trať Praha – Česká Třebová – Brno
železniční trať Cheb – Karlovy Vary - Teplice - Ústí nad Labem
železniční trať Prostřední Žleb – Děčín – Mělník – Kolín –
Havlíčkův Brod – Brno
železniční trať Hranice na Moravě – Horní Lideč
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MINISTERSTVO DOPRAVY

Neutrální
Dokončení výkupů pozemků potřebných pro tyto stavby
v blízkém časovém horizontu je reálné.
Obecně však doporučujeme uvádět „celé tahy“ pozemních
komunikací, nikoliv pouze jejich úseky, neboť z tohoto
vymezení se nedá jednoznačně určit, která stavba je ještě
v daném režimu a která již nikoliv, což by způsobilo
problémy zejména ve správních řízeních, která se těchto
staveb budou týkat.
MINISTERSTVO PRŮMYSLU O OBCHODU

Neutrální
MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ

Nesouhlas - MMR nesouhlasí s jakýmkoliv rozšiřováním
navržené přílohy k zákonu.
MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Bez vyjádření

Pozměňovací návrhy poslanců uplatněné k sněmovnímu tisku č. 76

stavby v rámci železničního uzlu Praha (ohraničeno železničními
stanicemi Praha-Ruzyně, Praha-Zličín, Praha-Řeporyje, PrahaRadotín, 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, Vratimov, FrýdekMístek, Český Těšín, Petrovice u Karviné, hraniční přechod
Bohumín/Chalupki, Ostrava-Třebovice)
železniční trať Ostrava - Valašské Meziříčí
železniční trať Opava – Ostrava – Havířov – Český Těšín v úseku
Opava – Ostrava
železniční trať Olomouc – Opava
železniční spojení Praha – Kladno včetně napojení letiště Václava
Havla Praha
železniční trať Plzeň – České Budějovice
železniční trať Velký Osek – Hradec Králové – Choceň
železniční trať Praha Vysočany – Lysá nad Labem
železniční trať Otrokovice – Vizovice
železniční trať Olomouc – Šumperk
železniční trať Týniště nad Orlicí – Častolovice – Solnice
železniční trať Hradec Králové – Pardubice – Chrudim
železniční trať Brno – Zastávka u Brna – Okříšky
2.2 Dráhy vysokorychlostní
RS 1 Praha – Brno – Přerov – Ostrava – hranice PL
RS 2 Brno - Břeclav – státní hranice SK/AT
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RS 3 Praha – Beroun/Hořovice
RS 4 Drážďany – Ústí nad Labem – Praha včetně odbočky
Kralupy (Nová Ves) – Louny – Most
JUŘ
13

13. § 5 odst. 3 zákona č. 266/1994 Sb. o drahách, ve znění pozdějších MINISTERSTVO DOPRAVY
předpisů se mění takto:
Nesouhlas
„(3) Pokud se vlastnické právo k pozemku nebo stavbě potřebným k Na rozdíl od změny obsažené v návrhu zákona by při této
uskutečnění stavby dráhy celostátní nebo regionální omezuje úpravě bylo i nadále nezbytné ve všech případech
smlouvou, sjednává se výše úplaty stanovené znaleckým posudkem, vyhotovovat znalecké posudky a jen pokud by cena
minimálně ve výši 10 000 Kč.“
stanovená znaleckým posudkem byla nižší než 10 000 Kč,
sjednala by se výše úplaty ve výši 10 000 Kč. Nedošlo by
tak k eliminaci zbytečného vyhotovování znaleckých
v případech velmi nízkého plnění za oceňovaná věcná práva
a vynakládání s tím spojených finančních prostředků.
Pozměňovací návrh současně nepromítá tuto změnu i do
zákona č. 416/2009 Sb., kde je tato otázka projednávaným
návrhem také řešena.
MINISTERSTVO PRŮMYSLU O OBCHODU

Neutrální
MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ

Bez vyjádření
MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Bez vyjádření
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JUŘ
14
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14. § 17 odst. 3 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve MINISTERSTVO DOPRAVY
znění pozdějších předpisů se mění takto:
Nesouhlas
„(3) Pokud se vlastnické právo k pozemku nebo stavbě potřebným k Na rozdíl od změny obsažené v návrhu zákona by při této
uskutečnění výstavby, opravy, úpravy, modernizace nebo rekonstrukce úpravě bylo i nadále nezbytné ve všech případech
staveb uvedených v odstavci 1 omezuje smlouvou, sjednává se výše vyhotovovat znalecké posudky a jen pokud by cena
úplaty stanovené znaleckým posudkem, minimálně ve výši 10 000 Kč.“ stanovená znaleckým posudkem byla nižší než 10 000 Kč,
sjednala by se výše úplaty ve výši 10 000 Kč. Nedošlo by
tak k eliminaci zbytečného vyhotovování znaleckých
v případech velmi nízkého plnění za oceňovaná věcná práva
a vynakládání s tím spojených finančních prostředků.
Pozměňovací návrh současně nepromítá tuto změnu i do
zákona č. 416/2009 Sb., kde je tato otázka projednávaným
návrhem také řešena.
MINISTERSTVO PRŮMYSLU O OBCHODU

Neutrální
MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ

Bez vyjádření
MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Bez vyjádření
JUŘ
15

15. § 38 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění MINISTERSTVO DOPRAVY
pozdějších předpisů se doplňuje nově o odstavec (4), který zní:
Nesouhlas
(4) Má-li být v souvislosti s výstavbou dálnice, silnice nebo místní Upřednostňujeme
pozměňovací
návrh
poslance
komunikace přeložena část jiné pozemní komunikace, inženýrské sítě Kolovratníka (č. 5, nový č. 4), který upravuje převody
nebo jiného vedení (§ 36 zákona - dále jen „vedení“) je objednatel
34

JUŘ
16
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této výstavby povinen, v rámci odčinění škody způsobené jeho provozní
činností, dotčenou část pozemní komunikace nebo vedení na úrovni
stávajícího technického řešení na své náklady přeložit a následně
protokolárně předat vlastníkovi překládané věci spolu s převedením
pozemku, na němž je přeložka umístěna, nepostačí-li pro umístění
přeložky zřízení práva věcného břemene. Tato povinnost nevzniká
v případech, kdy objednatel výstavby práva k dotčené části pozemní
komunikace, touto komunikací zastavěnému pozemku nebo k vedení
získal od vlastníka za úplatu. Vlastnictví přeložky vedení nebo pozemní
komunikace, ani její zařazení do příslušné kategorie či třídy se
realizací odčiněním provozní škody nemění. Při modernizaci dálnic,
silnic a místních komunikací se postupuje obdobně.

vlastnictví
v souvislosti
s přeložkami
komunikací vhodnějším způsobem.

pozemních

MINISTERSTVO PRŮMYSLU O OBCHODU

Neutrální
MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ

Bez vyjádření
MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Bez vyjádření

16. § 5 odst. 1 zákona č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení MINISTERSTVO DOPRAVY
vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění), Nesouhlas
ve znění pozdějších předpisů, se mění takto:
Upřednostňujeme
pozměňovací
návrh
poslance
„(1) Vyvlastnění je přípustné, pokud se vyvlastniteli nepodařilo ve Kolovratníka (č. 12, nový č. 11), který úpravu upřesňující
lhůtě 90 dnů uzavřít smlouvu o získání věcných a jiných obdobných splnění podmínek vyvlastnění zařazuje do zákona č.
práv k pozemku nebo ke stavbě potřebných pro uskutečnění účelu 416/2009 Sb. a omezuje jen na případy vyvlastnění pro
vyvlastnění stanoveného zákonem. Lhůta k uzavření smlouvy účely výstavby dopravní infrastruktury. Tento pozměňovací
s vyvlastňovaným počíná běžet dnem následujícím po doručení návrhu návrh vstupuje přímo do zákona o vyvlastnění s dopadem
na uzavření smlouvy3) vyvlastňovanému. Po uplynutí této lhůty se má na všechna řízení o vyvlastnění, což je z pohledu
za to, že práva k pozemku nebo stavbě potřebná pro uskutečnění zefektivnění majetkoprávní přípravy výstavby dopravní
účelu vyvlastnění získat dohodou nelze.“
infrastruktury nadbytečné.
MINISTERSTVO PRŮMYSLU O OBCHODU

Lze souhlasit pouze s doplněním poslední věty.
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Stanovisko Ministerstva dopravy, Ministerstva průmyslu
a obchodu, Ministerstva pro místní rozvoj, Ministerstva
životního prostředí
MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ

Nesouhlas
MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Bez vyjádření
JUŘ
17

17. § 5 odst. 2 písmena a) a b) zákona č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo MINISTERSTVO DOPRAVY
omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě (zákon o Nesouhlas
vyvlastnění), ve znění pozdějších předpisů, se mění takto:
Navrženou úpravou má podle předkladatele dojít k rozšíření
„(2) K návrhu smlouvy je vyvlastnitel povinen předložit
vymezení práv k pozemkům nebo stavbám, která se
a) znalecký posudek, podle kterého navrhl vyvlastňovanému cenu za získávají v režimu zákona č. 416/2009 Sb. tak, aby bylo
získání potřebných věcných a jiných obdobných práv k pozemku nebo možné získávat i práva odpovídající věcným břemenům
potřebná pro uskutečnění uvedených staveb. Takovéto
ke stavbě, a
rozšíření je naprosto nedůvodné, neboť už stávající znění
b) informaci o účelu vyvlastnění, tedy o konkrétním záměru, který nelze zákona umožňuje získávat jakákoli potřebná práva, tzn. i
uskutečnit bez získání potřebných věcných a jiných obdobných práv k jiná věcná práva než právo vlastnické, typicky právě práva
pozemku nebo ke stavbě od vyvlastňovaného, s upozorněním, že odpovídající věcným břemenům. Navržená změna by
nedojde-li k uzavření smlouvy, je možné ve veřejném zájmu získat tato nebyla žádným přínosem pro aplikační praxi.
práva vyvlastněním.“
MINISTERSTVO PRŮMYSLU O OBCHODU

Nesouhlas
MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ

Nesouhlas
MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Bez vyjádření
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JUŘ
18

Stanovisko Ministerstva dopravy, Ministerstva průmyslu
a obchodu, Ministerstva pro místní rozvoj, Ministerstva
životního prostředí

18. § 5 odst. 4 zákona č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení MINISTERSTVO DOPRAVY
vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění), Nesouhlas
ve znění pozdějších předpisů, se mění takto:
Navrženou úpravou má podle předkladatele dojít k rozšíření
„(4) Smlouva o získání věcných a jiných obdobných práv k pozemku vymezení práv k pozemkům nebo stavbám, která se
nebo ke stavbě podle odstavce 1 musí založit právo vyvlastňovaného získávají v režimu zákona č. 416/2009 Sb. tak, aby bylo
na vrácení převedených práv, pokud nebude zahájeno uskutečňování možné získávat i práva odpovídající věcným břemenům
účelu převodu do 5 let od uzavření smlouvy.“
potřebná pro uskutečnění uvedených staveb. Takovéto
rozšíření je naprosto nedůvodné, neboť už stávající znění
zákona umožňuje získávat jakákoli potřebná práva, tzn. i
jiná věcná práva než právo vlastnické, typicky právě práva
odpovídající věcným břemenům. Navržená změna by
nebyla žádným přínosem pro aplikační praxi. Druhou
změnou navrhovanou tímto pozměňovacím návrhem je
změna zákona o vyvlastnění spočívající v prodloužení lhůty
pro zahájení uskutečňování účelu vyvlastnění, na níž se
váže zpětný převod vyvlastňovaných práv, který musí být
zakotven v návrhu smlouvy předkládané vyvlastňovanému,
a to z 3 na 5 let. Pětiletá lhůta je však již nyní pro účely
výstavby
dopravní
infrastruktury,
energetické
infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací
speciálně upravena v zákoně č. 416/2009 Sb. Její zobecnění
v zákoně o vyvlastnění je proto z pohledu zefektivnění
výstavby dopravní infrastruktury zbytečné.
MINISTERSTVO PRŮMYSLU O OBCHODU

Nesouhlas
MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ
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Stanovisko Ministerstva dopravy, Ministerstva průmyslu
a obchodu, Ministerstva pro místní rozvoj, Ministerstva
životního prostředí
Nesouhlas
MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Bez vyjádření
JUŘ
19

19. § 10 odst. 5 zákona č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení MINISTERSTVO DOPRAVY
vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění), Nesouhlas
ve znění pozdějších předpisů, se mění takto:
Upřesnění v otázce oceňování pozemků a staveb znaleckým
(5) Cena pozemku nebo stavby se pro účely stanovení náhrady určí posudkem je totožné jako v pozměňovacím návrhu poslance
vždy podle jejich skutečného stavu ke dni podání žádosti o vyvlastnění. Kolovratníka (č. 10, nový č. 9), avšak v případě
Přitom se nepřihlédne k jejich zhodnocení nebo znehodnocení pozměňovacích návrhů poslance Juříčka je související
v souvislosti s navrženým účelem vyvlastnění.
změna zákona o vyvlastnění uvedena v samostatném
pozměňovacím návrhu (č. 5), v němž jsou však obsaženy i
jiné změny, s nimiž se Ministerstvo dopravy neztotožňuje.
MINISTERSTVO PRŮMYSLU O OBCHODU

Nesouhlas
MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ

Nesouhlas
MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Bez vyjádření
Pozměňovací návrhy poslance Kubíčka
KUB
1

1. Doručování a zemřelé osoby
V čl. I se za dosavadní bod 1 vkládá nový bod, který zní:
„X. V § 2 se doplňují odstavce 5 a 6, které znějí:

MINISTERSTVO DOPRAVY

Souhlas
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Stanovisko Ministerstva dopravy, Ministerstva průmyslu
a obchodu, Ministerstva pro místní rozvoj, Ministerstva
životního prostředí

„(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.
(6) Zemřela-li osoba, která byla nebo by měla být účastníkem
řízení podle stavebního zákona, jemuž má být doručena písemnost
jednotlivě, nebo účastníkem vyvlastňovacího řízení, a úřadu
příslušnému k vedení tohoto řízení se do 60 dnů ode dne, kdy zjistil,
že zemřela, nepodaří zjistit osoby, které by se v důsledku její smrti
staly účastníky řízení, ustanoví jim opatrovníka; to neplatí, má-li být
podle správního řádu namísto ustanovení opatrovníka písemnost
doručena veřejnou vyhláškou.“.“.

Jedná se o stejný pozměňovací návrh jako pozměňovací
návrh poslance Kolovratníka (č. 4), avšak upřednostňujeme
upravené znění tohoto pozměňovacího návrhu (nový
pozměňovací návrh poslance Kolovratníka č. 3), který
obsahuje i povinnost poučit účastníka o způsobu
doručování.

Následující body se přečíslují.
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MINISTERSTVO PRŮMYSLU O OBCHODU

Souhlas - PN podstatně sníží administrativní zátěž na straně
stavebních úřadů, lhůta pro stanovení opatrovníka odstraní
problémy ve stávající praxi, čímž se urychlí řízení.
MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ

Neutrální
MMR upozorňuje, že navrhovaný způsob doručování
písemností je navrhován pro všechny druhy staveb, na které
se zákon vztahuje, tj. na veškerou dopravní, vodní a
energetickou infrastrukturu a rovněž i na infrastrukturu
elektronických komunikací.
-

§ 2 odst. 5: MMR upozorňujeme na možnou
protiústavnost navržené právní úpravy; vlastníci
stavbou dotčených pozemků by měli veškeré
písemnosti správního úřadu obdržet jednotlivě a ne
pouze oznámení o zahájení řízení; finanční náročnost
nemůže být důvodem pro takovéto zkrácení jejich
práv.

-

§ 2 odst. 6: Navržená úprava je nadbytečná.
Dostačující právní úpravu institutu opatrovníka
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Stanovisko Ministerstva dopravy, Ministerstva průmyslu
a obchodu, Ministerstva pro místní rozvoj, Ministerstva
životního prostředí
obsahuje správní řád i zákon o vyvlastnění. Dle § 32
správního řádu se doručuje veřejnou vyhláškou,
pokud nejde o účastníka, které mu má být v řízení
uložena povinnost nebo odňato právo. Zákon o
vyvlastnění má speciální úpravu od správního řádu § 17 odst. 4 zákona o vyvlastnění (odnětí nebo
omezení práva). Jak bude postupováno, když
opatrovník bude ustanoven a následně budou
účastníci řízení zjištěni?
MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Bez vyjádření
KUB
2

2. Mezitímní rozhodnutí a seznam staveb – všechny klíčové
stavby
1. V článku I dosavadní bod 4 zní:
„X. Za § 4 se vkládá § 4a, který včetně poznámky pod čarou č. 15
zní:
„§ 4a
(1) Dospěje-li vyvlastňovací úřad ve vyvlastňovacím řízení,
které se týká práva k pozemku nebo ke stavbě potřebného k
uskutečnění stavby dopravní nebo energetické infrastruktury 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“).
(2) Odvolání proti mezitímnímu rozhodnutí není přípustné.
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MINISTERSTVO DOPRAVY

Neutrální
Oproti obdobnému pozměňovacímu návrhu poslance
Kolovratníka (č. 3, nový č. 1) se navržená úprava
mezitímního rozhodnutí vztahuje i na stavby energetické
infrastruktury a do přílohy zákona se doplňují některá
elektroenergetická vedení.
MINISTERSTVO PRŮMYSLU O OBCHODU

Upřednostňujeme PN poslance Kubíčka č. 3.
MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ

Nesouhlas
K příloze - nesouhlas - MMR nesouhlasí s jakýmkoliv
rozšiřováním navržené přílohy k zákonu.
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Stanovisko Ministerstva dopravy, Ministerstva průmyslu
a obchodu, Ministerstva pro místní rozvoj, Ministerstva
životního prostředí
MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

(3) O žalobě proti mezitímnímu rozhodnutí rozhodne soud ve
lhůtě 60 dnů; to platí obdobně i pro řízení o opravných prostředcích Bez vyjádření
proti rozhodnutí soudu o žalobě.
(4) Návrh na přiznání odkladného účinku žaloby proti
mezitímnímu rozhodnutí lze podat pouze společně se žalobou. Návrh
na přiznání odkladného účinku opravného prostředku proti rozhodnutí
soudu o žalobě podle předchozí věty lze podat pouze společně s
opravným prostředkem. K později podanému návrhu na přiznání
odkladného účinku soud nepřihlíží.
(5) Nebylo-li mezitímní rozhodnutí soudem zrušeno,
vyvlastnitel zaplatí vyvlastňovanému zálohu na náhradu za vyvlastnění
ve výši stanovené znaleckým posudkem, který připojil k návrhu
smlouvy o získání práv k pozemku nebo ke stavbě, do 60 dnů od právní
moci
a) mezitímního rozhodnutí,
b) rozhodnutí soudu o žalobě proti mezitímnímu rozhodnutí, byla-li
podána, nebo
c) rozhodnutí soudu o opravném prostředku proti rozhodnutí soudu o
žalobě, byl-li podán.
(6) Byla-li podána žaloba proti mezitímnímu rozhodnutí nebo
byl-li podán opravný prostředek proti rozhodnutí soudu o této žalobě,
vyvlastňovací úřad nevydá rozhodnutí o zbytku věci dříve, než nabude
právní moci rozhodnutí soudu o žalobě nebo opravném prostředku.
(7) Je-li náhrada za vyvlastnění stanovená v rozhodnutí o
zbytku věci vyšší než zaplacená záloha na náhradu za vyvlastnění,
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vyvlastnitel vyrovná rozdíl nejpozději do 60 dnů od právní moci
rozhodnutí o zbytku věci. Je-li náhrada za vyvlastnění stanovená
v rozhodnutí o zbytku věci nižší než zaplacená záloha na náhradu za
vyvlastnění, vyvlastňovaný vrátí rozdíl nejpozději do 60 dnů od právní
moci rozhodnutí o zbytku věci.
(8) Zanikají-li vyvlastněním současně i věcná břemena
váznoucí na pozemku nebo stavbě, odstavce 5 a 7 se uplatní obdobně
i vůči oprávněnému z věcného břemene, jehož práva vyvlastněním
zanikají.
15)

§ 148 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.“.“.

2. V příloze k zákonu č. 416/2009 Sb. se za dosavadní bod 2
doplňuje nový bod 3, který zní:
„3.

Elektroenergetická vedení

3.1 Vedení přenosové soustavy včetně souvisejících elektrických
stanic
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
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Stanovisko Ministerstva dopravy, Ministerstva průmyslu
a obchodu, Ministerstva pro místní rozvoj, Ministerstva
životního prostředí
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Stanovisko Ministerstva dopravy, Ministerstva průmyslu
a obchodu, Ministerstva pro místní rozvoj, Ministerstva
životního prostředí

Vedení 400 kV Nošovice - Prosenice – Otrokovice – Sokolnice –
Slavětice – Dasný a Slavětice – Čebín
Vedení 400 kV Otrokovice – Ladce (SK)
KUB
3

3. Mezitímní rozhodnutí a seznam staveb včetně přepravní MINISTERSTVO DOPRAVY
soustavy
Neutrální
1. V článku I dosavadní bod 4 zní:
Oproti obdobnému pozměňovacímu návrhu poslance
Kolovratníka (č. 3, nový č. 1) se navržená úprava
„X. Za § 4 se vkládá § 4a, který včetně poznámky pod čarou č. 15
mezitímního rozhodnutí vztahuje i na stavby energetické
zní:
infrastruktury a do přílohy zákona se doplňují některá
„§ 4a
elektroenergetická a plynárenská vedení (totožné doplnění
(1) Dospěje-li vyvlastňovací úřad ve vyvlastňovacím řízení, přílohy jako v pozměňovacím návrhu poslance Luzara (č.
které se týká práva k pozemku nebo ke stavbě potřebného k 2)).
uskutečnění stavby dopravní nebo energetické infrastruktury uvedené
MINISTERSTVO PRŮMYSLU O OBCHODU
v příloze k tomuto zákonu, k závěru, že podmínky pro vyvlastnění jsou
s výjimkou určení výše náhrady za vyvlastnění splněny, vydá na žádost Podpora mezitímního rozhodnutí. Tento PN (na rozdíl
vyvlastnitele mezitímní rozhodnutí15) obsahující výroky podle § 24 od PN poslance Kubíčka č. 2 a 4) zahrnuje nejvýznamnější
strategické stavby z hlediska energetiky, pro které je
odst. 3 zákona o vyvlastnění (dále jen „mezitímní rozhodnutí“).
žádoucí mezitímní rozhodnutí, což jsou projekty společného
(2) Odvolání proti mezitímnímu rozhodnutí není přípustné.
zájmu dle nařízení (EU) č. 347/2013 a projekt Capacity4gas
(3) O žalobě proti mezitímnímu rozhodnutí rozhodne soud ve s nadnárodním významem.
lhůtě 60 dnů; to platí obdobně i pro řízení o opravných prostředcích MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ
proti rozhodnutí soudu o žalobě.
Nesouhlas
(4) Návrh na přiznání odkladného účinku žaloby proti
mezitímnímu rozhodnutí lze podat pouze společně se žalobou. Návrh K příloze - nesouhlas - MMR nesouhlasí s jakýmkoliv
na přiznání odkladného účinku opravného prostředku proti rozhodnutí rozšiřováním navržené přílohy k zákonu.
soudu o žalobě podle předchozí věty lze podat pouze společně s
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Stanovisko Ministerstva dopravy, Ministerstva průmyslu
a obchodu, Ministerstva pro místní rozvoj, Ministerstva
životního prostředí

opravným prostředkem. K později podanému návrhu na přiznání MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
odkladného účinku soud nepřihlíží.
Bez vyjádření
(5) Nebylo-li mezitímní rozhodnutí soudem zrušeno,
vyvlastnitel zaplatí vyvlastňovanému zálohu na náhradu za vyvlastnění
ve výši stanovené znaleckým posudkem, který připojil k návrhu
smlouvy o získání práv k pozemku nebo ke stavbě, do 60 dnů od právní
moci
a) mezitímního rozhodnutí,
b) rozhodnutí soudu o žalobě proti mezitímnímu rozhodnutí, byla-li
podána, nebo
c) rozhodnutí soudu o opravném prostředku proti rozhodnutí soudu o
žalobě, byl-li podán.
(6) Byla-li podána žaloba proti mezitímnímu rozhodnutí nebo
byl-li podán opravný prostředek proti rozhodnutí soudu o této žalobě,
vyvlastňovací úřad nevydá rozhodnutí o zbytku věci dříve, než nabude
právní moci rozhodnutí soudu o žalobě nebo opravném prostředku.
(7) Je-li náhrada za vyvlastnění stanovená v rozhodnutí o
zbytku věci vyšší než zaplacená záloha na náhradu za vyvlastnění,
vyvlastnitel vyrovná rozdíl nejpozději do 60 dnů od právní moci
rozhodnutí o zbytku věci. Je-li náhrada za vyvlastnění stanovená
v rozhodnutí o zbytku věci nižší než zaplacená záloha na náhradu za
vyvlastnění, vyvlastňovaný vrátí rozdíl nejpozději do 60 dnů od právní
moci rozhodnutí o zbytku věci.
(8) Zanikají-li vyvlastněním současně i věcná břemena
váznoucí na pozemku nebo stavbě, odstavce 5 a 7 se uplatní obdobně
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Stanovisko Ministerstva dopravy, Ministerstva průmyslu
a obchodu, Ministerstva pro místní rozvoj, Ministerstva
životního prostředí

i vůči oprávněnému z věcného břemene, jehož práva vyvlastněním
zanikají.
15)

§ 148 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.“.“.

2. V příloze k zákonu č. 416/2009 Sb. se za dosavadní bod 2
doplňují nové body 3 a 4, které zní:
„3.

Elektroenergetická vedení

3.1 Vedení přenosové soustavy včetně souvisejících elektrických
stanic
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
4.

Plynárenská vedení

4.1 Přepravní soustava plynu
VTL Plynovod DN1400, RU Kateřinský potok – RU Přimda“
KUB
4

4. Mezitímní rozhodnutí a seznam staveb

MINISTERSTVO DOPRAVY

Neutrální

1. V článku I dosavadní bod 4 zní:
„X. Za § 4 se vkládá § 4a, který včetně poznámky pod čarou č. 15
zní:
„§ 4a
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Stanovisko Ministerstva dopravy, Ministerstva průmyslu
a obchodu, Ministerstva pro místní rozvoj, Ministerstva
životního prostředí

(1) Dospěje-li vyvlastňovací úřad ve vyvlastňovacím řízení,
které se týká práva k pozemku nebo ke stavbě potřebného k
uskutečnění stavby dopravní nebo energetické infrastruktury 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“).

infrastruktury a do přílohy zákona se doplňují některá
elektroenergetická vedení.

(2) Odvolání proti mezitímnímu rozhodnutí není přípustné.

MINISTERSTVO PRŮMYSLU O OBCHODU

Upřednostňujeme PN poslance Kubíčka č. 3.
MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ

Nesouhlas
K příloze - nesouhlas - MMR nesouhlasí s jakýmkoliv
rozšiřováním navržené přílohy k zákonu.

(3) O žalobě proti mezitímnímu rozhodnutí rozhodne soud ve
lhůtě 60 dnů; to platí obdobně i pro řízení o opravných prostředcích MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
proti rozhodnutí soudu o žalobě.
Bez vyjádření
(4) Návrh na přiznání odkladného účinku žaloby proti
mezitímnímu rozhodnutí lze podat pouze společně se žalobou. Návrh
na přiznání odkladného účinku opravného prostředku proti rozhodnutí
soudu o žalobě podle předchozí věty lze podat pouze společně s
opravným prostředkem. K později podanému návrhu na přiznání
odkladného účinku soud nepřihlíží.
(5) Nebylo-li mezitímní rozhodnutí soudem zrušeno,
vyvlastnitel zaplatí vyvlastňovanému zálohu na náhradu za vyvlastnění
ve výši stanovené znaleckým posudkem, který připojil k návrhu
smlouvy o získání práv k pozemku nebo ke stavbě, do 60 dnů od právní
moci
a) mezitímního rozhodnutí,
b) rozhodnutí soudu o žalobě proti mezitímnímu rozhodnutí, byla-li
podána, nebo
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c) rozhodnutí soudu o opravném prostředku proti rozhodnutí soudu o
žalobě, byl-li podán.
(6) Byla-li podána žaloba proti mezitímnímu rozhodnutí nebo
byl-li podán opravný prostředek proti rozhodnutí soudu o této žalobě,
vyvlastňovací úřad nevydá rozhodnutí o zbytku věci dříve, než nabude
právní moci rozhodnutí soudu o žalobě nebo opravném prostředku.
(7) Je-li náhrada za vyvlastnění stanovená v rozhodnutí o
zbytku věci vyšší než zaplacená záloha na náhradu za vyvlastnění,
vyvlastnitel vyrovná rozdíl nejpozději do 60 dnů od právní moci
rozhodnutí o zbytku věci. Je-li náhrada za vyvlastnění stanovená
v rozhodnutí o zbytku věci nižší než zaplacená záloha na náhradu za
vyvlastnění, vyvlastňovaný vrátí rozdíl nejpozději do 60 dnů od právní
moci rozhodnutí o zbytku věci.
(8) Zanikají-li vyvlastněním současně i věcná břemena
váznoucí na pozemku nebo stavbě, odstavce 5 a 7 se uplatní obdobně
i vůči oprávněnému z věcného břemene, jehož práva vyvlastněním
zanikají.
15)

§ 148 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.“.“.

2. V příloze k zákonu č. 416/2009 Sb. se za dosavadní bod 2
doplňuje nový bod 3, který zní:
„3.
Elektroenergetická vedení
3.1 Vedení přenosové soustavy včetně souvisejících elektrických
stanic
Vedení 400 kV Vernéřov – Vítkov
Vedení 400 kV Vítkov – Přeštice
Vedení 400 kV Přeštice – Kočín
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Stanovisko Ministerstva dopravy, Ministerstva průmyslu
a obchodu, Ministerstva pro místní rozvoj, Ministerstva
životního prostředí

Vedení 400 kV Kočín – Mírovka
Vedení 400 kV připojující vedení 400 kV Řeporyje – Prosenice do
elektrické stanice Mírovka
KUB

5. Nájem a pacht

MINISTERSTVO DOPRAVY

5

V čl. I se za dosavadní bod 4 vkládá nový bod, který zní:
„X. § 5 zní:
„§ 5
Pokud uskutečnění stavby dopravní, vodní nebo energetické
infrastruktury brání nájem nebo pacht vztahující se k pozemku nebo
stavbě ve vlastnictví stavebníka, je stavebník oprávněn nájem nebo
pacht vypovědět bez ohledu na sjednanou dobu trvání nájmu nebo
pachtu. Nájem nebo pacht skončí uplynutím výpovědní doby, která je
3 měsíce, bez ohledu na konec pachtovního roku. Nájemce nebo
pachtýř má nárok na náhradu nákladů spojených s ukončením nájmu
nebo pachtu.“.“.
Následující body se přečíslují.

Souhlas
Jedná se o stejný pozměňovací návrh jako pozměňovací
návrh poslance Kolovratníka (č. 9), avšak upřednostňujeme
upravené znění tohoto pozměňovacího návrhu (nový
pozměňovací návrh poslance Kolovratníka č. 8), který je
formulačně vhodnější.
MINISTERSTVO PRŮMYSLU O OBCHODU

Souhlas
MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ

Bez vyjádření
MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Bez vyjádření
KUB

6. Podmínky vyvlastnění

MINISTERSTVO DOPRAVY

6

V čl. I se za dosavadní bod 2 vkládá nový bod, který zní:
„X. V § 3 se doplňuje odstavec 6, který zní:
„(6) Jde-li o práva potřebná pro uskutečnění stavby dopravní
nebo energetické infrastruktury, je podmínka přípustnosti vyvlastnění
spočívající v nemožnosti získat tato práva dohodou nebo jiným
způsobem splněna, pokud byl vyvlastňovanému doručen návrh na

Neutrální
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Stanovisko Ministerstva dopravy, Ministerstva průmyslu
a obchodu, Ministerstva pro místní rozvoj, Ministerstva
životního prostředí

uzavření smlouvy o získání práv k pozemku nebo ke stavbě, která jsou
předmětem vyvlastnění, a smlouva nebyla ve lhůtě 90 dnů ode dne
doručení návrhu uzavřena, přestože se vyvlastnitel nejméně 30 dnů
před podáním žádosti o vyvlastnění pokusil s vyvlastňovaným o
návrhu smlouvy jednat.“.“.

MINISTERSTVO PRŮMYSLU O OBCHODU

Souhlas - Upřesňuje pravidla pro splnění podmínek pro
vyvlastnění, čímž odstraňuje problémy v praxi.
MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ

Nesouhlas

Následující body se přečíslují.

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Bez vyjádření
KUB

7. Přeložky

7

1. V čl. I dosavadním bodu 2 v § 2g odstavci 1 v první a druhé větě se Nesouhlas
za slova „stavby dopravní infrastruktury“ vkládají slova „nebo vybrané Upřednostňujeme obdobný pozměňovací návrh poslance
stavby energetické infrastruktury“.
Kolovratníka (č. 14, nový č. 15), který kromě rozšíření
úpravy i na vybrané stavby energetické infrastruktury
2. V čl. I dosavadním bodu 2 v § 2g odstavci 4 a 5 se za slova „stavby obsahuje rovněž upřesnění textu nového § 2g.
dopravní infrastruktury“ vkládají slova „nebo vybrané stavby
MINISTERSTVO PRŮMYSLU O OBCHODU
energetické infrastruktury“.
Souhlas s rozšířením na energetiku. Upřednostňujeme
obdobný PN poslance Kolovratníka č. 1a, který je totožný
s novým PN č. 15, neboť je komplexnější.

MINISTERSTVO DOPRAVY

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ

Bez vyjádření
MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Bez vyjádření
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Stanovisko Ministerstva dopravy, Ministerstva průmyslu
a obchodu, Ministerstva pro místní rozvoj, Ministerstva
životního prostředí

KUB

8. Vstupy na pozemky

MINISTERSTVO DOPRAVY

8

V čl. I dosavadním bodu 2 se v § 2f v první větě za slova „stavby Nesouhlas
dopravní“ vkládají slova „nebo energetické“.
Upřednostňujeme obdobný pozměňovací návrh poslance
Kolovratníka (č. 13, nový č. 14), který kromě rozšíření
úpravy i na vybrané stavby energetické infrastruktury
obsahuje rovněž upřesnění textu nového § 2f.
MINISTERSTVO PRŮMYSLU O OBCHODU

Souhlas s rozšířením na energetiku. Upřednostňujeme
obdobný PN poslance Kolovratníka č. 13 (nový PN č. 14),
neboť je komplexnější.
MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ

Bez vyjádření
MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Bez vyjádření
KUB

9. Vyvlastnění - oceňování

MINISTERSTVO DOPRAVY

9

Za ČÁST TŘETÍ se vkládá nová ČÁST ČTVRTÁ, která zní:
„ČÁST ČTVRTÁ
Změna zákona o vyvlastnění
Čl. V
V § 10 odst. 5 zákona č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení
vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění),
ve znění zákona č. 405/2012 Sb., se slova „a účelu užití“ zrušují.“.
Dosavadní ČÁST ČTVRTÁ se označuje jako ČÁST PÁTÁ a
dosavadní čl. V se označuje jako čl. VI.

Nesouhlas
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Na rozdíl od pozměňovacího návrhu poslance Kolovratníka
(č. 10, nový č. 9) se tímto pozměňovacím návrhem provádí
navrhované upřesnění pro účely oceňování pozemků
znaleckými posudky pouze v zákoně o vyvlastnění. Je však
nezbytné provést tuto změnu souběžně i v zákoně č.
416/2009 Sb.
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Stanovisko Ministerstva dopravy, Ministerstva průmyslu
a obchodu, Ministerstva pro místní rozvoj, Ministerstva
životního prostředí
MINISTERSTVO PRŮMYSLU O OBCHODU

Uvedenou problematiku řeší PN poslance Kolovratníka č.
10, který je komplexnější, neboť řeší problematiku též ve
vztahu k zákonu č. 416/2009 Sb.
MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ

Nesouhlas
MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Bez vyjádření
KUB

10. Zemědělský půdní fond

MINISTERSTVO DOPRAVY

10

V čl. I se za dosavadní bod 2 vkládá nový bod, který zní:
„X. Za § 2g se vkládá nový § 2h, který zní:
„§ 2h
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.“.“.

Souhlas

Následující body se přečíslují.

Bez vyjádření

Jedná se o stejný pozměňovací návrh jako pozměňovací
návrh poslance Kolovratníka (č. 6, nový č. 5).
MINISTERSTVO PRŮMYSLU O OBCHODU

Souhlas
MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Nesouhlas - viz stanovisko ke stejnému PN poslance
Kolovratníka
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Stanovisko Ministerstva dopravy, Ministerstva průmyslu
a obchodu, Ministerstva pro místní rozvoj, Ministerstva
životního prostředí

Pozměňovací návrh poslankyně Matušovské
MAT
1

Doplnit do výčtového seznamu dopravních staveb
prioritní stavby vodních cest:

MINISTERSTVO DOPRAVY

Neutrální



plavební stupeň Děčín (Labe)



plavební stupeň Přelouč II (Labe)



plavební komora Rohatec (Baťův kanál)



plavební komora Bělov (řeka Morava/Baťův kanál)



lodní výtah Slapy (Vltava)



lodní výtah Orlík (Vltava)



vodní cesta v úseku Ostrava-státní hranice ČR/PL (Odra)

Upozorňujeme, že uvedené vodní cesty nemusí vždy spadat
do působnosti zákona č. 416/2009 Sb., tzn. i při jejich
uvedení v příloze by se na ně příslušné instituty nemusely
vztahovat.
Dokončení výkupů pozemků potřebných pro uvedené
stavby v blízkém časovém horizontu je reálné jen u
plavebního stupně Děčín a Přelouč II.
Dále je otázka, zda je nutné výslovně uvádět i dílčí stavby
(lodní výtahy).
MINISTERSTVO PRŮMYSLU O OBCHODU

Neutrální
* vodní cesty zařazené do strategických dokumentů Ministerstva
MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ
dopravy
Nesouhlas - MMR nesouhlasí s jakýmkoliv rozšiřováním
navržené přílohy k zákonu.
MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Bez vyjádření
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Stanovisko Ministerstva dopravy, Ministerstva průmyslu
a obchodu, Ministerstva pro místní rozvoj, Ministerstva
životního prostředí

Pozměňovací návrh poslance Adamce
ADA
1

V části první čl. I. se za novelizační bod 3. se vkládá nový
novelizační bod označený jako 4., který zní:
„

MINISTERSTVO DOPRAVY

Nesouhlas

4. V § 3b se doplňuje odstavec 7, který zní:
„(7) Předkupní právo podle § 2140 a násl. občanského
nelze se při získávání potřebných práv podle § 3a koupí
uplatnit. “

Dosavadní body 4. až 5. části první čl. I. se přečíslují.

Tento pozměňovací návrh v důsledku nevhodného odkazu
na konkrétní ustanovení občanského zákoníku nevylučuje
uplatnění předkupního práva spoluvlastníků v případě
získávání potřebných práv převodem spoluvlastnického
podílu na nemovitosti, což je však při získávání potřebných
práv mnohem závažnější problém.
MINISTERSTVO PRŮMYSLU O OBCHODU

PN řeší pouze předkupní práva smluvní (§ 2140 OZ), nikoli
předkupní právo zákonné (§1124).
MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ

Bez vyjádření
MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Bez vyjádření
Pozměňovací návrh poslance Foldyny
FOL
1

Do „Přílohy k zákonu č. 416/2009“ doplnit bod č. 3 „ 3. Vodocestné MINISTERSTVO DOPRAVY
stavby“
Neutrální
Plavební stupeň Děčín (Labe)
Plavební stupeň Přelouč II (Labe)
Upozorňujeme, že uvedené vodní cesty nemusí vždy spadat
Plavební komora Rohatec (Baťův kanál)
do působnosti zákona č. 416/2009 Sb., tzn. i při jejich
Plavební komora Bělov (řeka Morava/Baťův kanál)
uvedení v příloze by se na ně příslušné instituty nemusely
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Stanovisko Ministerstva dopravy, Ministerstva průmyslu
a obchodu, Ministerstva pro místní rozvoj, Ministerstva
životního prostředí

Vodní cesta Ostrava-státní hranice ČR/PL(-Koźle)

vztahovat. Dokončení výkupů pozemků potřebných pro
uvedené stavby v blízkém časovém horizontu je reálné jen
u plavebního stupně Děčín a Přelouč II.
MINISTERSTVO PRŮMYSLU O OBCHODU

Neutrální
MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ

Nesouhlas - MMR nesouhlasí s jakýmkoliv rozšiřováním
navržené přílohy k zákonu.
MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Bez vyjádření
Pozměňovací návrh poslanců Nachera a Michálka
N+M
1

Poslanecký 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 se mění takto:
1. V paragrafu 1 odstavci 2 odrážce b) se vkládá slovo speciální.
Odrážka tak nově zní:
b) stavby dráhy celostátní a speciální nebo stavby s nimi
související
2. V příloze návrhu zákona se vloží bod
Dráhy speciální

MINISTERSTVO DOPRAVY

Neutrální
MINISTERSTVO PRŮMYSLU O OBCHODU

Neutrální
MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ

Nesouhlas - MMR nesouhlasí s jakýmkoliv rozšiřováním
navržené přílohy k zákonu.
MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Bez vyjádření
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Pozměňovací návrh poslance Polanského
POL
1

Pozměňovací návrh – upřesnění textu nového § 2f
V článku I dosavadní bod 4 zní: „X. Za § 4 se vkládá § 4a, který zní:
(1) Každý je povinen umožnit provádění měření a
průzkumných prací v rámci přípravy stavby dopravní infrastruktury
prováděné oprávněným investorem14), a to i před vydáním rozhodnutí,
kterým se stavba umisťuje nebo povoluje nebo rozhodnutí, kterým se
stavba umisťuje a povoluje. Za tímto účelem má oprávněný investor a
jím zmocněné osoby na základě rozhodnutí uvedeného v odst. 2 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 předem jim písemně oznámit na adrese
zapsané v katastru nemovitostí důvod a termín vstupu na jejich
nemovité věci. 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 zapsané v katastru nemovitostí. 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 náhradu10).

MINISTERSTVO DOPRAVY

Nesouhlas

Cílem úpravy obsažené v návrhu zákona v novém § 2f je
umožnit provedení měření a průzkumných prací v rámci
přípravy stavby dopravní infrastruktury, a to ještě před
zahájením správních řízení, neboť teprve v návaznosti na
výsledky těchto měření a průzkumných prací je možné
zpracovat potřebné podklady, které jsou následně
přikládány k žádosti o vydání potřebných rozhodnutí.
Pozměňovací návrh tento proces formalizuje a zavádí další
řízení, které by tomuto kroku mělo předcházet. Navržená
úprava však nijak nevymezuje, v jakých případech
příslušný úřad takové rozhodnutí vydá a kdy naopak žádost
o vydání tohoto rozhodnutí zamítne. Rovněž tak podmínky
výkonu práva oprávněného investora, které mají být
obsaženy v rozhodnutí, nejsou nijak blíže určeny.
Pozměňovací návrh tedy nedává dostatečný zákonný rámec
pro vydávání předmětného rozhodnutí, zvýšil by
administrativní náročnost přípravy staveb dopravní
infrastruktury a nevede ke stanovenému cíli, tedy k
urychlení výstavby dopravní infrastruktury. Ke zpřísnění
požadavků na úkony investora směřuje nový pozměňovací
(2) Podmínky výkonu práva oprávněného investora uvedeného návrh poslance Kolovratníka (č. 14), s nímž souhlasíme.
v odst. 1 stanoví správní orgán příslušný k vydání rozhodnutí, kterým
se stavba umisťuje, rozhodnutím o povolení provádění měření a
průzkumných prací vydaným na základě žádosti oprávněného
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investora. Rozhodnutí o povolení provádění měření a průzkumných MINISTERSTVO PRŮMYSLU O OBCHODU
prací nenahrazuje povolení vydávaná správními úřady podle zvláštních Nesouhlas
právních předpisů.
Toto doplnění původního návrhu zásadním způsobem
(3) Účastníkem řízení o povolení provádění měření a zkomplikuje přípravu staveb a způsobí prodloužení doby
průzkumných prací je oprávněný investor a vlastník dotčené nemovité přípravy. Je třeba si uvědomit, že průzkumné práce mnohdy
věci.
probíhají i na pozemcích, kde se nakonec ani stavba
(4) Proti rozhodnutí správního orgánu v řízení o povolení provádění neuskuteční (výběr z variant). Jednalo by se také o další
měření a průzkumných prací není přípustné odvolání, podání návrhu administrativní zatížení stavebních úřadů, které by
na obnovu řízení ani přezkum tohoto rozhodnutí v přezkumném řízení. v případě pozemků, na nichž by se stavba nerealizovala,
neoprávněně stanovovali podmínky pro provádění
průzkumných prací a v tomto směru považujeme aplikaci
stávající § 141 SZ za použitelnou.
Provádění měření a průzkumných prací by mělo zůstat
v soukromoprávní rovině a ošetření vztahů mezi budoucím
stavebníkem a vlastníkem nemovitosti, které je uvedeno
v odstavci 1 považujeme za dostatečné a vzájemně
vyvážené.
MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ

Bez vyjádření
MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Bez vyjádření

56

Pozměňovací návrhy poslanců uplatněné k sněmovnímu tisku č. 76

Stanovisko Ministerstva dopravy, Ministerstva průmyslu
a obchodu, Ministerstva pro místní rozvoj, Ministerstva
životního prostředí

Pozměňovací návrh poslance Birke
BIR
1

Vládní 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 se mění takto:
V příloze k zákonu č. 416/2009 Sb. se v bodě 1.2 doplňují následující
silnice I třídy:
I/33
I/42.

MINISTERSTVO DOPRAVY

Neutrální
Dokončení výkupů pozemků potřebných pro uvedené
stavby v blízkém časovém horizontu je reálné. Toto
doplnění původního návrhu zásadním způsobem
zkomplikuje přípravu staveb a způsobí prodloužení doby
přípravy. Je třeba si uvědomit, že průzkumné práce mnohdy
probíhají i na pozemcích, kde se nakonec ani stavba
neuskuteční (výběr z variant). Jednalo by se také o další
administrativní zatížení stavebních úřadů, které by
v případě pozemků, na nichž by se stavba nerealizovala,
neoprávněně stanovovali podmínky pro provádění
průzkumných prací a v tomto směru považujeme aplikaci
stávající § 141 SZ za použitelnou. Provádění měření a
průzkumných prací by mělo zůstat v soukromoprávní
rovině a ošetření vztahů mezi budoucím stavebníkem a
vlastníkem nemovitosti, které je uvedeno v odstavci 1
považujeme za dostatečné a vzájemně vyvážené.
MINISTERSTVO PRŮMYSLU O OBCHODU

Neutrální
MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ

Nesouhlas - MMR nesouhlasí s jakýmkoliv rozšiřováním
navržené přílohy k zákonu.
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MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Bez vyjádření
Pozměňovací návrhy poslance Kolovratníka (nové)
NOVÝ
KOL
1

Pozměňovací návrh – mezitímní rozhodnutí namísto předběžné
držby
V článku I dosavadní bod 4 zní:
„X. Za § 4 se vkládá § 4a, který včetně poznámky pod čarou č. 15
zní:
„§ 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 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“).
(2) Odvolání proti mezitímnímu rozhodnutí není přípustné.
(3) O žalobě proti mezitímnímu rozhodnutí rozhodne soud ve
lhůtě 60 dnů; to platí obdobně i pro řízení o opravných prostředcích
proti rozhodnutí soudu o žalobě.
(4) Návrh na přiznání odkladného účinku žaloby proti
mezitímnímu rozhodnutí lze podat pouze společně se žalobou. Návrh
na přiznání odkladného účinku opravného prostředku proti rozhodnutí
soudu o žalobě podle předchozí věty lze podat pouze společně s
58

MINISTERSTVO DOPRAVY

Souhlas
MINISTERSTVO PRŮMYSLU O OBCHODU

Nesouhlas – podpora obdobných PN zahrnující energetiku
(PN poslance Kubíčka č. 3, PN poslance Luzara č. 1)
MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ

Souhlas
MMR vždy preferovalo zavedení mezitímního rozhodnutí
v rámci vyvlastňovacího řízení před institutem předběžné
držby. Z pohledu aplikace navrhované úpravy mezitímního
rozhodnutí navrhujeme na konec odstavce prvního doplnit
větu: " Žádost o vydání mezitímního rozhodnutí podá
vyvlastnitel nejpozději při ústním jednání. K později
podané žádosti se nepřihlíží“. Jedná se o doplnění
koncentrační zásady, která se v celém vyvlastňovacím
řízení uplatňuje. Vyvlastňovací úřad tak bude mít
nejpozději po ústním jednání (které je povinné) jasno, jaké
rozhodnutí má vydat. Dále by dle našeho názoru bylo
vhodné vypuštění odstavce 8. Podle dosavadní úpravy je
prokázání dohody (s přiloženým znaleckým posudkem)
vyžadováno pouze u vyvlastňovaného (vlastníka, nebo
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opravným prostředkem. K později podanému návrhu na přiznání oprávněného
z věcného
břemene).
Pokud
na
odkladného účinku soud nepřihlíží.
vyvlastňovaném pozemku váznou práva dalších, třetích
(5) Nebylo-li mezitímní rozhodnutí soudem zrušeno, osob (vedle vyvlastňovaných), ta zanikají ze zákona podle
vyvlastnitel zaplatí vyvlastňovanému zálohu na náhradu za vyvlastnění § 6 zákona o vyvlastnění, ale podle § 12 zákona o
ve výši stanovené znaleckým posudkem, který připojil k návrhu vyvlastnění oprávněnému z věcného břemene náleží také
smlouvy o získání práv k pozemku nebo ke stavbě, do 60 dnů od právní náhrada. Poskytnutí náhrady podle odst. 5 a 7 je vázáno na
znalecký posudek přikládaný k návrhu smlouvy, nikoliv
moci
přikládaný k žádosti o vyvlastnění. Navržená úprava jde
a) mezitímního rozhodnutí,
proti principu urychlení výstavby.
b) rozhodnutí soudu o žalobě proti mezitímnímu rozhodnutí, byla-li Opakovaně upozorňujeme na skutečnost, že navržená
podána, nebo
právní úprava neřeší podání mimořádných opravných
c) rozhodnutí soudu o opravném prostředku proti rozhodnutí soudu o prostředků, tedy ani je nevylučuje, jak to činí u řádných
opravných prostředků. Platí zde tedy obecná úprava
žalobě, byl-li podán.
správního řádu včetně lhůt. S ohledem na zkrácené lhůty
(6) Byla-li podána žaloba proti mezitímnímu rozhodnutí nebo pro podání žalob podle zákona č. 416/2009 Sb. je tak
byl-li podán opravný prostředek proti rozhodnutí soudu o této žalobě, ponechána i možnost dosáhnout zrušení pravomocného
vyvlastňovací úřad nevydá rozhodnutí o zbytku věci dříve, než nabude rozhodnutí v přezkumném řízení ve lhůtě 15 měsíců ode dne
právní moci rozhodnutí soudu o žalobě nebo opravném prostředku.
právní moci rozhodnutí ve věci. Zkušenosti ukazují, že
(7) Je-li náhrada za vyvlastnění stanovená v rozhodnutí o v případech, kdy je vyloučen řádný opravný prostředek, je
zbytku věci vyšší než zaplacená záloha na náhradu za vyvlastnění, podnět k přezkumu neúspěšnými účastníky řízení běžně
vyvlastnitel vyrovná rozdíl nejpozději do 60 dnů od právní moci využíván (oproti žalobě také není zpoplatněn). Znovu tedy
rozhodnutí o zbytku věci. Je-li náhrada za vyvlastnění stanovená upozorňujeme, že pokud možnost přezkumu zůstane
v rozhodnutí o zbytku věci nižší než zaplacená záloha na náhradu za zachována, budou ji účastníci využívat a tím rozhodně
vyvlastnění, vyvlastňovaný vrátí rozdíl nejpozději do 60 dnů od právní nedojde k urychlení výstavby a neplatí tvrzení uvedené
v odůvodnění, že „Investor tak bude mít právní jistotu, že
moci rozhodnutí o zbytku věci.
realizaci stavby zahajuje již na svém pozemku a v budoucnu
(8) Zanikají-li vyvlastněním současně i věcná břemena nehrozí, že by předmětný pozemek nebo stavbu musel
váznoucí na pozemku nebo stavbě, odstavce 5 a 7 se uplatní obdobně uvádět do původního stavu.“
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i vůči oprávněnému z věcného břemene, jehož práva vyvlastněním MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
zanikají.
Bez vyjádření
_____________
15)

NOVÝ
KOL
2

§ 148 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.“.“.

Pozměňovací návrh – zvláštní působnost

MINISTERSTVO DOPRAVY

V článku I v dosavadním novelizačním bodě 2 nový § 2e zní:

Neutrální

„§ 2e
(1) Příslušný k vedení územního řízení a řízení o vyvlastnění,
jehož předmětem je stavba dopravní infrastruktury, je krajský úřad
kraje, na jehož území se má stavba uskutečnit. Má-li se stavba dopravní
infrastruktury uskutečnit na území hlavního města Prahy, je
příslušným k vedení územního řízení a řízení o vyvlastnění, jehož
předmětem je stavba dopravní infrastruktury, Magistrát hlavního
města Prahy.

Jedná se o změnu se zásadním dopadem do státní správy
v oblasti vedení územního řízení a vyvlastňovacího řízení.
Bylo by proto vhodné ji podrobit důkladnějšímu posouzení
včetně konzultace s Ministerstvem pro místní rozvoj.
Důkladnější posouzení by bylo vhodné učinit i v případě
rozdělení agendy odvolacího řízení. Posouzena by měla být
i otázka možného střetu zájmu při rozhodování o
předmětných otázkách (zákon o vyvlastnění to výslovně
řeší, tento návrh nikoli).

(2) Má-li se stavba dopravní infrastruktury uskutečnit na území V případě přijetí tohoto pozměňovacího návrhu bude pro
více krajů, povede řízení ten z úřadů podle odstavce 1, u kterého byla zajištění řádného výkonu této agendy nutné na příslušných
podána žádost.
úřadech zřídit dostatečný počet pracovních míst a obsadit je
(3) Odvolacím správním orgánem a orgánem příslušným kvalifikovanými úředníky. Je proto nezbytné provést
k vedení přezkumného řízení u rozhodnutí vydaných v řízeních podle analýzu finančních nákladů s tím spojených a poskytnout
těmto úřadům dostatečné prostředky.
odstavce 1 a 2 je
(a) u dopravní infrastruktury podle § 1 odst. 2 písm. a) a b) MINISTERSTVO PRŮMYSLU O OBCHODU
Ministerstvo dopravy,
Neutrální (PN totožný s dříve uplatněným)
(b) v ostatních případech Ministerstvo pro místní rozvoj.“.
MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ
Odložená účinnost § 2e

Nesouhlas
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MMR se ztotožňuje se stanoviskem Vlády ČR, které je
přílohou usnesení vlády č. 94 ze dne 7. února 2018, tj.
navrhuje upravit věcnou příslušnost k vedení územního
„ČÁST ČTVRTÁ
řízení v prvním stupni u dopravních staveb tak, aby věcně
ÚČINNOST
příslušným správním úřadem bylo v těchto věcech
Ministerstvo dopravy. MMR nesouhlasí ani se změnou
Čl. V
příslušnosti k vedení vyvlastňovacího řízení. Již současná
Tento zákon nabývá účinnosti patnáctým dnem po jeho vyhlášení, organizace výkonu veřejné správy je předmětem kritiky
s výjimkou ustanovení o příslušnosti k vedení územního řízení a řízení z důvodu její nepřehlednosti (mnoho druhů stavebních
o vyvlastnění, které nabývá účinnosti prvním dnem dvanáctého měsíce úřadů - obecné, speciální, jiné; nepřehlednost
prvostupňových stavebních úřadů – podle jednotlivých
následujícího po jeho vyhlášení.“.
druhů a velikosti stavby; mnoho speciálních úprav –
k vedení navazujícího řízení podle zákona o posuzování
vlivů na životní prostředí je v prvním stupni příslušný
obecní úřad obce s rozšířenou působností (§ 13 stavebního
zákona), pro vybrané stavby energetické infrastruktury
uvedené v § 1 odst. 4 písm. f) a g) je příslušným stavebním
úřadem obecní úřad obce s rozšířenou působností (§ 2b
zákona o urychlení výstavby); odlišné procesní postupy pro
jednotlivé druhy staveb, nebo pro jejich skupiny atd.)
Novela stavebního zákona přinesla i několik změn ve věcné
působnosti.
Část čtvrtá, dosavadní článek V zní:

Nyní jsou pro další skupinu konkrétních staveb navrhovány
další změny místní příslušnosti (oproti obecné úpravě dané
§ 11 správního řádu) a z našeho pohledu i věcné
příslušnosti. Nejsou nám známy skutečnosti, které by
odůvodňovaly nezbytnost a opodstatněnost takto zásadní
změny. Obáváme se kolizí jednotlivých úprav a rizika
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vydávání nicotných rozhodnutí či nárůstu sporů o
příslušnost.
MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Bez vyjádření
NOVÝ
KOL
3

Pozměňovací návrh – zjednodušení doručování písemností
V čl. I se za dosavadní bod 1 vkládá nový bod, který zní:
„X. V § 2 se doplňují odstavce 5 a 6, které znějí:
„(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.
(6) Zemřela-li osoba, která byla nebo by měla být účastníkem
řízení podle stavebního zákona, jemuž má být doručena písemnost
jednotlivě, nebo účastníkem vyvlastňovacího řízení, a úřadu
příslušnému k vedení tohoto řízení se do 60 dnů ode dne, kdy zjistil,
že zemřela, nepodaří zjistit osoby, které by se v důsledku její smrti
staly účastníky řízení, ustanoví jim opatrovníka; to neplatí, má-li být
podle správního řádu namísto ustanovení opatrovníka písemnost
doručena veřejnou vyhláškou.“.“.
Následující body se přečíslují.

62

MINISTERSTVO DOPRAVY

Souhlas
MINISTERSTVO PRŮMYSLU O OBCHODU

Souhlas
MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ

Zásadní nesouhlas
Tento způsob doručování písemností je navrhován pro
všechny druhy staveb, na které se zákon „416“ vztahuje, tj.
na veškerou dopravní, vodní a energetickou infrastrukturu,
infrastrukturu elektronických komunikací (v rozsahu
předmětu zákona), avšak vzhledem k tomu, že odkazuje
obecně na řízení dle stavebního zákona, doručoval by
tímto způsobem i obecný stavební úřad v případě obecných
staveb, vodoprávní úřad v případě staveb vodních děl, apod.
Přitom problematická úprava doručování je pouze u
určitých druhů staveb a určitých druhů řízení.
§ 2 odst. 5: upozorňujeme na možnou protiústavnost
navržené právní úpravy; vlastníci stavbou dotčených
pozemků by měli veškeré písemnosti správního úřadu
obdržet jednotlivě a ne pouze oznámení o zahájení řízení;
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finanční náročnost nemůže být důvodem pro takovéto
zkrácení jejich práv.
§ 2 odst. 6: Navržená úprava je nadbytečná. Dostačující
právní úpravu institutu opatrovníka obsahuje správní řád
i zákon o vyvlastnění. Dle § 32 správního řádu se doručuje
veřejnou vyhláškou, pokud nejde o účastníka, které mu má
být v řízení uložena povinnost nebo odňato právo. Zákon o
vyvlastnění má speciální úpravu od správního řádu - § 17
odst. 4 zákona o vyvlastnění (odnětí nebo omezení práva).
MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Bez vyjádření
NOVÝ
KOL
4

Pozměňovací návrh – převody
s přeložkami pozemních komunikací

vlastnictví

v souvislosti MINISTERSTVO DOPRAVY
Souhlas

V čl. IV se dosavadní text označuje jako bod 1 a doplňují se nové body, MINISTERSTVO PRŮMYSLU O OBCHODU
které znějí:
Neutrální (PN totožný s dříve uplatněným)
„X. V zákoně č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ
zákona č. 152/2011 Sb., § 38odstavec 1 zní:
„(1) Pokud v důsledku jiné investiční výstavby bude Mimo působnost MMR
dlouhodobě nebo trvale znemožněno užívání pozemní komunikace MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
nebo její části, je objednatel této výstavby povinen na svůj náklad Bez vyjádření
provést přeložku pozemní komunikace nebo postavit náhradní
pozemní komunikaci. Vlastníkem této pozemní komunikace je
vlastník překládané nebo nahrazené pozemní komunikace. Nabyl-li
objednatel vlastnické právo k pozemku, na který byla tato pozemní
komunikace umístěna, popřípadě silničnímu pomocnému pozemku,
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převede jej bezúplatně vlastníkovi překládané nebo nahrazené
pozemní komunikace.“.
X. V zákoně č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění
zákona č. 80/2006 Sb., v § 44 odst. 2 větě první se slova „úseku dálnice
nebo silnice včetně silničního“ zrušují.“.
NOVÝ
KOL
5

Pozměňovací návrh – vyjímání ze zemědělského půdního fondu

MINISTERSTVO DOPRAVY

V čl. I se za dosavadní bod 2 vkládá nový bod, který zní:
„X. Za § 2g se vkládá nový § 2h, který zní:
„§ 2h
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.“.“.

Souhlas

Následující body se přečíslují.

Nesouhlas

MINISTERSTVO PRŮMYSLU O OBCHODU

Souhlas (PN totožný s dříve uplatněným)
MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ

Mimo působnost MMR
MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Pozměňovací návrh je výjimkou z obecného postupu
orgánů ochrany zemědělského půdního fondu (dále jen
„ZPF“) v řízení o žádosti o souhlas podle ustanovení § 9
zákona, který zůstane nadále beze změny u jiných
v pozměňovacím návrhu neuvedených záměrů, což je bez
opodstatněných důvodů zcela nesystémové. Zákon
s procesem podle § 18 odst. 1 nespojuje delší lhůtu pro
vyřizování žádosti o souhlas s odnětím, a proto tento proces
a priori nemůže znamenat delší dobu vyřizování žádosti o
souhlas. V případě přijetí pozměňovacího návrhu naopak
lze očekávat komplikace (nárůst časové potřeby pro
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vyřízení žádostí) zejména s ohledem na četnější případy,
kdy bude nutné si ze strany vyššího příslušného orgánu
ochrany zemědělského půdního fondu (krajský úřad,
ministerstvo) vyžádat chybějící informace (např. informace
o řešení záměru v platné územně plánovací dokumentaci
dotčeného kraje či obce) nebo podklady nezbytné podle
zákona k jejímu projednání. Ze správní praxe v řízeních o
vydání souhlasu s odnětím zemědělské půdy ze ZPF podle
§ 9 zákona vyplývá, že postup podání žádosti o souhlas s
odnětím je v praxi zažitý a nezpůsobuje omezení ve
vyřizování této žádosti.

NOVÝ
KOL
6

Pozměňovací návrh – řešení souběhu postupů dle zákona č. MINISTERSTVO DOPRAVY
416/2009 Sb. a zákona o majetku státu
Souhlas
V čl. I se za dosavadní bod 2 vkládá nový bod, který zní:
MINISTERSTVO PRŮMYSLU O OBCHODU
„X. V § 2h se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se Neutrální (PN totožný s dříve uplatněným)
odstavec 2, který zní:
„(2) Při převodu majetku v souvislosti s uskutečněním stavby MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ
dopravní infrastruktury se nevyžaduje udělení souhlasu, výjimky nebo Mimo působnost MMR
schválení podle zákona o majetku státu.“.“.
MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Následující body se přečíslují.

NOVÝ
KOL
7

Bez vyjádření

Pozměňovací návrh – možnost výkupu nad záborový elaborát
V čl. I se za dosavadní bod 3 vkládají nové body, které znějí:
„X. V § 3b se za odstavec 5 vkládá nový odstavec 6, který zní:
„(6) Postup podle odstavců 1 až 5 lze rozšířit i na právo k pozemku
nebo stavbě, které není nezbytné pro uskutečnění stavby dopravní
infrastruktury, pokud by v důsledku převodu práv podle § 3a tento
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MINISTERSTVO DOPRAVY

Souhlas
MINISTERSTVO PRŮMYSLU O OBCHODU

Neutrální (PN totožný s dříve uplatněným)
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NOVÝ
KOL
8

NOVÝ
KOL
9

Stanovisko Ministerstva dopravy, Ministerstva průmyslu
a obchodu, Ministerstva pro místní rozvoj, Ministerstva
životního prostředí

pozemek nebo stavbu nebylo možné užívat vůbec nebo jen MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ
s nepřiměřenými obtížemi.“.
Mimo působnost MMR
Dosavadní odstavec 6 se označuje jako odstavec 7.
MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
X. V § 3b odst. 7 se číslo „5“ nahrazuje číslem „6“.“.
Bez vyjádření
Následující body se přečíslují.
Pozměňovací návrh – výpovědi nájemních smluv
MINISTERSTVO DOPRAVY
V čl. I se za dosavadní bod 4 vkládá nový bod, který zní:
„X. § 5 zní:
„§ 5
Pokud uskutečnění stavby dopravní, vodní nebo energetické
infrastruktury brání nájem nebo pacht vztahující se k pozemku nebo
stavbě ve vlastnictví stavebníka, je stavebník oprávněn nájem nebo
pacht vypovědět bez ohledu na sjednanou dobu trvání nájmu nebo
pachtu. Nájem nebo pacht skončí uplynutím výpovědní doby, která je
3 měsíce, bez ohledu na konec pachtovního roku. Nájemce nebo
pachtýř má nárok na náhradu škody způsobené ukončením nájmu nebo
pachtu.“.“.

Souhlas
MINISTERSTVO PRŮMYSLU O OBCHODU

Souhlas (PN totožný s dříve uplatněným)
MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ

Mimo působnost MMR
MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Bez vyjádření

Následující body se přečíslují.
Pozměňovací návrh – zpřesnění pro vypracování znaleckých MINISTERSTVO DOPRAVY
posudků
Souhlas
1. V čl. I se za dosavadní bod 2 vkládá nový bod, který zní:
MINISTERSTVO PRŮMYSLU O OBCHODU
„X. V § 3b odst. 2 se slova „a účelu užití“ zrušují.“.
Souhlas (PN totožný s dříve uplatněným)
Následující body se přečíslují.
MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ
2. Za ČÁST TŘETÍ se vkládá nová ČÁST ČTVRTÁ, která zní:
„ČÁST ČTVRTÁ
Souhlas
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MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Změna zákona o vyvlastnění
Čl. V
Bez vyjádření
V § 10 odst. 5 zákona č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení
vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění),
ve znění zákona č. 405/2012 Sb., se slova „a účelu užití“ zrušují.“.

Dosavadní ČÁST ČTVRTÁ se označuje jako ČÁST PÁTÁ a
dosavadní čl. V se označuje jako čl. VI.
NOVÝ
KOL
10

Pozměňovací návrh – směna pozemků
V čl. I se za dosavadní bod 3 vkládá nový bod, který zní:
„X. § 3d zní:
„§ 3d

MINISTERSTVO DOPRAVY

Souhlas
MINISTERSTVO PRŮMYSLU O OBCHODU

Směnnou smlouvou lze práva potřebná pro uskutečnění stavby
dopravní infrastruktury získat pouze výměnou za práva k pozemku ve
vlastnictví České republiky nebo právnické osoby zřízené zákonem
nebo zřízené nebo založené státem, vůči níž je stát ovládající osobou.
Pro ocenění se použije § 3b odst. 2.“.“.

Neutrální (PN totožný s dříve uplatněným)
MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ

Mimo působnost MMR
MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Bez vyjádření
NOVÝ
KOL
11

Pozměňovací návrh – výklad splnění podmínky pro vyvlastnění MINISTERSTVO DOPRAVY
(nemožnost dosažení dohody)
Souhlas
V čl. I se za dosavadní bod 2 vkládá nový bod, který zní:
„X. V § 3 se doplňuje odstavec 6, který zní:
MINISTERSTVO PRŮMYSLU O OBCHODU
Souhlas
„(6) Jde-li o práva potřebná pro uskutečnění stavby dopravní
nebo energetické infrastruktury, je podmínka přípustnosti vyvlastnění MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ
spočívající v nemožnosti získat tato práva dohodou nebo jiným Neutrální
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způsobem splněna, pokud byl vyvlastňovanému doručen návrh na
uzavření smlouvy o získání práv k pozemku nebo ke stavbě, která jsou
předmětem vyvlastnění, a smlouva nebyla ve lhůtě 90 dnů ode dne
doručení návrhu uzavřena, přestože se vyvlastnitel nejméně 30 dnů
před podáním žádosti o vyvlastnění pokusil s vyvlastňovaným o
návrhu smlouvy jednat.“.

MMR přesto upozorňuje na vhodnější úpravu, která byla
dlouhá léta upravena v § 46 vyhlášky 132/1998 Sb.
(prováděcí vyhláška k SZ) Důkazem nedohody byla
písemná výzva zaslaná do vlastních rukou k uzavření
dohody obsahující požadavek žadatele, důvody, návrh
úplaty a upozornění, že neodpoví-li na ni vlastník pozemku
nebo stavby, anebo ten, komu má být omezeno nebo
zrušeno právo věcného břemene k pozemku nebo stavbě do
30 dnů ode dne doručení, má se za to, že dohodu odmítá.
V takovém případě návrh na vyvlastnění obsahuje
prohlášení navrhovatele, že ve stanovené lhůtě neobdržel na
svou výzvu odpověď, popřípadě, že k dohodě nedošlo.
Takto to bylo navrhováno i v původním návrhu zákona o
vyvlastnění. Navržené znění vyvolá pouze další nároky na
dokazování a nepřispěje tak ke zrychlení.

Následující body se přečíslují.

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Bez vyjádření
NOVÝ
KOL
12

Pozměňovací návrh – předkupní práva spoluvlastníků
„V čl. I se za dosavadní bod 3 vkládá nový bod, který zní:

MINISTERSTVO DOPRAVY

Souhlas

„X. Na konci § 3a se doplňuje věta, která zní:

Upozorňujeme však, že v případě vyloučení uplatnění
smluvního předkupního práva může jít o výrazný zásah do
„Získávají-li se práva podle věty první převodem spoluvlastnického práv občanů. Důsledkem totiž nemusí být pouze eliminace
podílu, předkupní právo spoluvlastníka k tomuto podílu vzniklé ze nadbytečných administrativních procesů jako v případě
zákona nebo zřízené smlouvou se neuplatní.“
vyloučení zákonného předkupního práva spoluvlastníků, ale
touto úpravou může dojít k narušení vyváženosti
Následující body se přečíslují.“.
existujícího smluvního vztahu (samotná smlouva, kterou
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Stanovisko Ministerstva dopravy, Ministerstva průmyslu
a obchodu, Ministerstva pro místní rozvoj, Ministerstva
životního prostředí
předkupní právo vzniklo, zůstane zřejmě v platnosti, jen se
její část nebude moct aplikovat, tzn. např. „cena“ či jiná
výhoda za zřízení takového předkupního práva bude muset
být zaplacena, aniž by se dotyčnému dostalo sjednaného
protiplnění).
MINISTERSTVO PRŮMYSLU O OBCHODU

Souhlas
MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ

Mimo působnost MMR
MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Bez vyjádření
NOVÝ
KOL
13

Pozměňovací návrh – závazné stanovisko územní plánování

MINISTERSTVO DOPRAVY

V § 2e se doplňuje odstavec X, který zní:

Nesouhlas

Pozměňovací návrh má za cíl vyloučit uplatňování
"(X) V územním řízení, jehož předmětem je stavba dopravní závazných stanovisek orgánů územního plánování
infrastruktury, se závazné stanovisko orgánu územního plánování v územním řízení, které se týká stavby dopravní
infrastruktury. Taková změna však bude znamenat, že podle
podle § 96b stavebního zákona nevydává.".
§ 90 odst. 2 stavebního zákona si bude úřad, který povede
územní řízení, muset sám posoudit soulad s územně
plánovací dokumentací a s cíli a úkoly územního plánování.
Úřad, který vede územní řízení, však nemá k dispozici
územní plány jednotlivých obcí, proto bude stejně muset
tyto úřady územního plánování žádat o spolupráci (bez
stanovených lhůt). V současné době se díky tomuto
závaznému stanovisku úřad, který vede územní řízení,
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Stanovisko Ministerstva dopravy, Ministerstva průmyslu
a obchodu, Ministerstva pro místní rozvoj, Ministerstva
životního prostředí
zároveň dozví, zda všechny obce, kterých se dotýká, mají
vydán územní plán či zda je nutné postupovat podle § 87
odst. 2 stavebního zákona a vše zveřejňovat na úřední desce
tohoto úřadu a na úřední desce obce, která nemá vydán
územní plán, a to po dobu 30 dnů (jinak se zveřejňuje pouze
po dobu 15 dnů), a povinně vést veřejné ústní jednání.
Navržená úprava by nebyla přínosem pro urychlení
výstavby, ale naopak spíše komplikací a prodloužením
procesu.
MINISTERSTVO PRŮMYSLU O OBCHODU

Nesouhlas
S ohledem na novelu stavebního zákona, dle které v rámci
společného řízení umisťují kromě obecných stavebních
úřadů též určité speciální úřady a MPO, je nezbytně nutné
zajistit koordinaci v území. Závazná stanoviska vydávaná
orgány územního plánování (s ohledem na výrazný nárůst
činnosti těchto úřadů) v praxi působí značné problémy.
Dochází k prodlužování přípravy staveb mnohdy déle než o
rok. Tento problém je nutné řešit, ale je zapotřebí přijmou
koncepční řešení.
MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ

Zásadní nesouhlas
Odůvodnění odboru územního plánování
Institut závazného stanoviska orgánu územního plánování
je upraven v § 96b stavebního zákona. Toto ustanovení bylo
do stavebního zákona včleněno novelou provedenou
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Stanovisko Ministerstva dopravy, Ministerstva průmyslu
a obchodu, Ministerstva pro místní rozvoj, Ministerstva
životního prostředí
zákonem č. 225/2017 Sb., která nabyla účinnosti až dne
1. ledna 2018. Účelem institutu závazného stanoviska
orgánu územního plánování koordinovat využití území a
plnit další cíle a úkoly územního plánování v situaci, kdy
novela stavebního zákona svěřila kompetence na úseku
územního rozhodování (zejména umisťování staveb) nejen
obecným stavebním úřadům, ale též speciálním a jiným
stavebním úřadům. Tyto stavební úřady však dosud stavby
pouze povolovaly, ale neumisťovaly. Bylo tudíž nezbytné
zajistit koordinaci těchto záměrů v území. Zcela mylná je
tedy představa, že se jedná pouze o posouzení souladu
záměru s územním plánem.
Pozměňovacím návrhem se navrhuje zúžit okruh případů,
kdy má být závazné stanovisko orgánu územního plánování
vydáváno, o stavby dopravní infrastruktury podle zákona č.
416/2009 Sb. Navržené zúžení okruhu staveb, pro jejichž
umístění by bylo vydáváno závazné stanovisko orgánu
územního plánování, však může ohrozit naplňování cílů a
úkolů územního plánování, tedy vytváření předpokladů pro
výstavbu a pro udržitelný rozvoj území. Územní
rozhodování je platnou právní úpravou svěřeno stavebním
úřadům obecným, speciálním a jiným, přičemž koordinaci
záměrů a konzistentní posuzování přípustnosti záměrů
z hlediska jeho souladu s politikou územního rozvoje,
územně plánovací dokumentací a cíli a úkoly územního
plánování, platná právní úprava svěřuje prostřednictvím
institutu závazného stanoviska orgánům územního
plánování.
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Stanovisko Ministerstva dopravy, Ministerstva průmyslu
a obchodu, Ministerstva pro místní rozvoj, Ministerstva
životního prostředí
Stavby dopravní infrastruktury mají zásadní dopad do
území a musí být koordinovány s dalšími záměry na využití
území. Koncepce dopravní infrastruktury a vymezení
koridorů a ploch dopravní infrastruktury je klíčovou
součástí řešení územně plánovací dokumentace. Jsme
přesvědčeni, že ani při předkladateli uváděném odkazu na
požadavek rychlosti územního řízení nebo při tvrzené
dosavadní „nepřipravenosti úřadů územního plánování“
nelze akceptovat zásadní rozšíření prostoru pro vznik
aplikačních problémů při umísťování staveb dopravní
infrastruktury v území, ke kterým by v důsledku
navrhované právní úpravy došlo a které by byly způsobeny
možnou nedostatečnou koordinací a nejednotnou
rozhodovací praxí jednotlivých stavebních úřadů
při výkladu politiky územního rozvoje a územně plánovací
dokumentace.
Vyloučení závazného stanoviska orgánu územního
plánování při umisťování staveb dopravní infrastruktury
považujeme za nekoncepční, nedůvodné a v porovnání
s jinými záměry na provedení změn v území za zcela
neproporcionální. Skutečnost, že se v případě staveb
dopravní infrastruktury, jedná o stavby pro stát strategicky
významné, sama o sobě není důvodem pro jejich vyloučení
z okruhu záměrů posuzovaných orgánem územního
plánování. Ba právě naopak.
Podle předkladatelů znamená zavedení nového institutu
závazného stanoviska orgánu územního plánování zásah do
ústavně zaručeného práva obcí na samosprávu. Podle platné
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Stanovisko Ministerstva dopravy, Ministerstva průmyslu
a obchodu, Ministerstva pro místní rozvoj, Ministerstva
životního prostředí
právní úpravy vykonávají orgány obcí (obecní úřady obcí
s rozšířenou působností) ve věcech územního plánování
řadu činností v přenesené působnosti, a to včetně pořizování
územních plánů a regulačních plánů pro území obce.
Postavení obce, jako subjektu rozhodujícího např. o
pořízení územně plánovací dokumentace, vymezení
zastavěného území nebo jako účastníka řízení územního
řízení povolaného uplatňovat v řízení námitky k ochraně
svých zájmů, tím však není nijak dotčeno. Riziko zásahu do
ústavně zaručeného práva obcí na samosprávu
nepovažujeme za prokázané.
Pokud předkladatelé argumentují praktickými problémy
spojenými s nepřipraveností úřadů územního plánování na
nárůst agendy vydávání závazných stanovisek, je třeba
uvést, že se nejedná o agendu zcela novou. Úřady územního
plánování do konce roku 2017 vydávaly za zákonem
stanovených podmínek v územním řízení vyjádření
z hlediska
souladu
záměru
s územně
plánovací
dokumentací. Jednotlivé obecní úřady obcí s rozšířenou
působností navíc měly 5 měsíců na to, aby se připravily na
výkon této kompetence a usnesením vlády ČR č. 828/2016
byly zajištěny finanční prostředky na tuto nově upravenou
kompetenci.
MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Nesouhlas
Je navrhováno zavedení neodůvodněné odchylky od obecné
právní úpravy obsažené ve stavebním zákoně. Územní
73

Pozměňovací návrhy poslanců uplatněné k sněmovnímu tisku č. 76

Stanovisko Ministerstva dopravy, Ministerstva průmyslu
a obchodu, Ministerstva pro místní rozvoj, Ministerstva
životního prostředí
plánování je nástrojem, který hraje významnou roli při
ochraně životního prostředí, jelikož mj. určuje plošné a
prostorové uspořádání území a limity pro využití území.
Zásady územního rozvoje a územní plány podléhají procesu
posuzování vlivů koncepcí na životní prostředí, tzv. procesu
SEA.
Hlediska
životního
prostředí
jsou
tak
nepominutelným vstupem v procesech územního plánování
a jsou také nedílnou a významnou součástí jeho výstupů,
které slouží jako podklad a východisko mj. při umisťování
záměrů v územním řízení. V závazném stanovisku podle §
96b stavebního zákona orgán územního plánování „určí,
zda je záměr přípustný z hlediska souladu s politikou
územního rozvoje a územně plánovací dokumentací a z
hlediska uplatňování cílů a úkolů územního plánování, či
nikoliv“. Tímto závazným stanoviskem tedy dochází
k zajištění toho, aby nedocházelo k umisťování (popř.
povolování) záměrů bez jakéhokoliv zohlednění jejich
širších souvislostí v území (což je řešeno právě v územním
plánování). Pozměňovacím návrhem je tak navrhováno
významné oslabení role dokumentů územního plánování při
umisťování staveb v územním řízení, s čímž se vzhledem
k výše uvedenému nedá souhlasit. Za rozhodující v této věci
nicméně považujeme stanovisko MMR jako gestora
stavebního zákona
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NOVÝ
KOL
14

Pozměňovací návrh – upřesnění textu nového § 2f
VARIANTA A - S ENERGETIKY

Stanovisko Ministerstva dopravy, Ministerstva průmyslu
a obchodu, Ministerstva pro místní rozvoj, Ministerstva
životního prostředí
MINISTERSTVO DOPRAVY

Souhlas - varianta B

V čl. I dosavadním bodu 2 se v § 2f za slova „stavby dopravní“ vkládají
slova „nebo energetické“, za slova „nemovitých věcí a“ se vkládají
slova „nejméně 14 dní“, za slova „předem jim“ se vkládají slova
„provádění měření nebo průzkumných prací na jejich nemovité věci“,
slova „zapsané v katastru nemovitostí“ se nahrazují slovy „podle § 3
odst. 2“, slova „důvod a termín vstupu na jejich nemovité věci“ se
zrušují, za větu třetí se vkládá věta čtvrtá, která zní „V oznámení podle
předchozí věty musí být uveden důvod provádění měření nebo
průzkumných prací na nemovité věci, popis činností, které mají být
provedeny, rozsah, 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.“ a slovo „náhradu10)“ se
nahrazuje slovy „náhradu ve výši dvojnásobku částky stanovené podle
zákona o oceňování majetku10)“.
VARIANTA B – BEZ ENERGETKŮ
V čl. I dosavadním bodu 2 se v § 2f za slova „nemovitých věcí a“
vkládají slova „nejméně 14 dní“, za slova „předem jim“ se vkládají
slova „provádění měření nebo průzkumných prací na jejich nemovité
věci“, slova „zapsané v katastru nemovitostí“ se nahrazují slovy
„podle § 3 odst. 2“, slova „důvod a termín vstupu na jejich nemovité
věci“ se zrušují, za větu třetí se vkládá věta čtvrtá, která zní „V
oznámení podle předchozí věty musí být uveden důvod provádění
75

Neutrální – varianta A (rozšíření i na stavby energetické
infrastruktury)
MINISTERSTVO PRŮMYSLU O OBCHODU

Souhlas s variantou pro energetiku v upraveném znění.
Do ustanovení doplnit větu „Právo vstupu oprávněného
investora na cizí nemovité věci podle jiných právních
předpisů či na základě dohody s vlastníkem pozemku
zůstává nedotčeno.“
Již v současné době vstupuje oprávněný investor na
pozemky podle jiných zvláštních předpisů (např. zákon č.
62/1988 Sb., geologických pracích a o Českém
geologickém úřadu, zákon č. 200/1994 Sb., o
zeměměřičství, zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a
krajiny, zákon č. 458/2000 Sb., energetický zákon), a to za
výhodnějších podmínek, nežli jaké jsou stanoveny v návrhu
tohoto ustanovení (zejména jde o část návrhu požadující
dvojnásobnou výši náhrady škody, což již hraničí
s bezdůvodným obohacením a rozporem s právní teorií –
obecným konceptem, účelem a povahou institutu náhrady
škody). Dále nelze opominout, že většina vstupů na
pozemky je založená na dohodě s vlastníkem pozemku, tedy
bez použití zvláštních předpisů – i tento přístup by měl být
návrhem nedotčen. Je proto třeba vyjasnit vztah režimu
vstupu podle uvedených zvláštních přepisů a tohoto návrhu.
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Stanovisko Ministerstva dopravy, Ministerstva průmyslu
a obchodu, Ministerstva pro místní rozvoj, Ministerstva
životního prostředí

měření nebo průzkumných prací na nemovité věci, popis činností,
které mají být provedeny, rozsah, 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.“ a slovo
„náhradu10)“ se nahrazuje slovy „náhradu ve výši dvojnásobku částky
stanovené podle zákona o oceňování majetku10)“.

Návrh by měl být chápán jako doplňková možnost
k existujícím právním úpravám a bude ponecháno volbě
oprávněného investora, který ze zákonem dovolených
způsobů (a tomu odpovídajícím povinnostem vstupu) si
zvolí.
MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ

Mimo působnost MMR
Upozorňujeme, že v souvislosti s tímto návrhem vláda ve
svém stanovisku doporučila lépe vysvětlit význam pojmu
„oprávněný investor“ a „průzkumné práce“, a to především
z důvodů, že k zásahu do vlastnického práva třetích osob
může podle návrhu zákona dojít již před zahájením řízení,
kterým se stavby umisťuje nebo povoluje, nebo řízení,
kterým se stavby umisťuje a povoluje.
MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Bez vyjádření
NOVÝ
KOL
15

Pozměňovací návrh – upřesnění textu nového § 2g

MINISTERSTVO DOPRAVY

1. V čl. I dosavadním bodu 2 se v § 2g odstavci 1, 4 a 5 za slova Souhlas
„stavby dopravní infrastruktury“ se vkládají slova „nebo vybrané MINISTERSTVO PRŮMYSLU O OBCHODU
stavby energetické infrastruktury“.
Souhlas (PN totožný s dříve uplatněným)
2. V čl. I dosavadním bodu 2 se v § 2g odstavci 1 za slova „její MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ
přeložku“ vkládají slova „, překládku nebo jinou její změnu (dále jen Mimo působnost MMR
„přeložka“)“, za slova „věcná práva zajistil“ se vkládají slova „jeho
jménem“ a na konci odstavce 1 se doplňuje věta „Zajišťuje-li věcná
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Stanovisko Ministerstva dopravy, Ministerstva průmyslu
a obchodu, Ministerstva pro místní rozvoj, Ministerstva
životního prostředí

práva jménem vlastníka, provozovatele nebo správce dopravní nebo MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
technické infrastruktury stavebník stavby dopravní infrastruktury, Bez vyjádření
použije se pro oceňování těchto práv ustanovení § 3b obdobně.“.
NOVÝ
KOL
16

Pozměňovací návrh – oblast elektronických komunikací
1.

MINISTERSTVO DOPRAVY

Na konci nadpisu § 2d se doplňují slova „a staveb infrastruktury Neutrální - Navržená úprava se netýká dopravní
infrastruktury.
elektronických komunikací“.

2.

V § 2d odst. 1 se za slova „§ 1 odst. 4 písm. f) a g)“ doplňují
slova „a staveb infrastruktury elektronických komunikací“.
3.
Za § 2h se vkládá nový § 2i, který včetně poznámky pod čarou
č. 16 zní:
„§ 2i
Budování infrastruktury elektronických komunikací
(3)
Rozhodnutí o umístění stavby ani územní souhlas podle
stavebního zákona nevyžadují přípojky elektronických komunikací do
délky 100 metrů; to neplatí v případech, kdy je vyžadováno závazné
stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí
podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí 16).

MINISTERSTVO PRŮMYSLU O OBCHODU

Souhlas
MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ

Nesouhlas
Jedná se o natolik odlišné koncepční změny oproti
původnímu poslaneckému návrhu, že je nutné, aby prošly
řádným legislativním procesem, tj. formou vládního návrhu
zákona, včetně RIA.
MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

(4)
K užívání stavby infrastruktury elektronických Pouze k bodu 3. (§2i)
komunikací se nevyžaduje kolaudační souhlas ani kolaudační
rozhodnutí podle stavebního zákona. Stavebník předloží do 60 dnů ode Souhlas - znění původního pozměňovacího návrhu bylo
dne zahájení užívání stavby příslušnému stavebnímu úřadu údaje změněno v souladu se stanoviskem MŽP.
určující polohu definičního bodu stavby, dokumentaci skutečného
provedení stavby, pokud při jejím provádění došlo k nepodstatným
odchylkám oproti ověřené dokumentaci nebo ověřené projektové
dokumentaci, a geometrický plán umístění stavby.“
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Stanovisko Ministerstva dopravy, Ministerstva průmyslu
a obchodu, Ministerstva pro místní rozvoj, Ministerstva
životního prostředí

16)

§ 45i odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění
pozdějších předpisů. 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.

4.

V čl. II se doplňuje nový bod 2, který zní:

„2. Postupy, které nejsou správním řízením, zahájené přede dnem
nabytí účinnosti tohoto zákona, se dokončí podle dosavadních
právních předpisů.“
NOVÝ
KOL
17

MINISTERSTVO DOPRAVY
Pozměňovací návrh – příloha seznam staveb
V článku I dosavadní bod 5 zní:
Neutrální - Dokončení výkupů pozemků potřebných pro
„5. Doplňuje se příloha, která zní:
tyto stavby v blízkém časovém horizontu je reálné.
„Příloha k zákonu č. 416/2009 Sb.
MINISTERSTVO PRŮMYSLU O OBCHODU

1.

Dálnice a silnice

1.1 Dálnice
D0 (Pražský okruh), D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, D10, D11,
D35, D43, D48, D49, D52, D55,
1.2 Silnice I. třídy
I/12, I/33, I/35, I/42, I/49,
2. Dráhy
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,
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Neutrální – podpora dříve uplatněných PN zahrnujících
energetiku (PN poslance Kubíčka č. 3, PN poslance Luzara
č. 1)
MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ

Bez stanoviska
S ohledem na snahy rozšířit seznam staveb o stavby další
MMR upozorňuje na to, že o mezitímním rozhodnutí má být
rozhodováno ve vyvlastňovacím řízení, proto jeho využití
není vázáno na seznam staveb uvedených v příloze, ale
rozhodující je zákonná úprava titulů pro vyvlastnění (např.
§ 17 zákona o pozemních komunikacích, § 5 zákona o
dráhách, § 170 stavebního zákona). V praxi proto může
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Stanovisko Ministerstva dopravy, Ministerstva průmyslu
a obchodu, Ministerstva pro místní rozvoj, Ministerstva
životního prostředí

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,
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 (ohraničeno železničními
stanicemi Praha-Ruzyně, Praha-Zličín, Praha-Řeporyje, PrahaRadotín, Praha-Zbraslav, Praha-Uhříněves, Praha-Běchovice, PrahaHorní 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, Vratimov, Český Těšín, Petrovice u
Karviné, hraniční přechod Bohumín/Chalupki, Ostrava-Třebovice),
železniční trať Olomouc – Šumperk,
dráhy speciální,

nastat situace, kdy u stavby (nebo její části) uvedené
v příloze, nebude možné vést vyvlastňovací řízení a
neuplatní se tak v § 4a navrhovaný nový institut
mezitímního rozhodnutí.
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Bez vyjádření
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a obchodu, Ministerstva pro místní rozvoj, Ministerstva
životního prostředí

3. Infrastruktura pro vodní dopravu
plavební stupeň Děčín,
plavební stupeň Přelouč,
4. Infrastruktura pro leteckou dopravu
paralelní dráha ke vzletům a přistávání letadel na letišti Václava
Havla Praha,
nové oplocení letiště Václava Havla Praha.“.“.
Pozměňovací návrhy poslance Polanského (nové)

POL
2

Pozměňovací návrh k pozměňovacímu návrhu č. 3 Martina MINISTERSTVO DOPRAVY
Kolovratníka – hlavní obydlí
Nesouhlas
V článku I se do § 4a vkládá odst. 6, který zní:
(6) Týká-li se vyvlastňovací řízení práva k pozemku nebo ke stavbě, Pozměňovací návrh doplňuje do úpravy mezitímního
kde má vyvlastňovaný bydliště ve smyslu § 80 občanského zákoníku, rozhodnutí speciální úpravu stanovení náhrady za
musí být náhrada stanovena tak, aby umožnila snadné a rychlé pořízení vyvlastnění. Úprava mezitímního rozhodnutí je však pouze
bydlení nejméně ve stejné velikosti, kvalitě a v odpovídající lokalitě, a procesním institutem, který umožňuje rozhodnout nejprve o
aby zahrnula rovněž výdaje na změnu bydliště, zvýšené budoucí vyvlastnění, a až následně o výši náhrady, s tím, že
náklady péče o nemovitou věc, úpravu nemovité věci pro potřeby v hmotněprávní rovině se plně uplatní zákon o vyvlastnění.
vyvlastňovaného a osob tvořících s vyvlastňovaným společnou Navrhovaný odlišný způsob stanovení náhrady za
domácnost, a rovněž i cenu zvláštní obliby.
vyvlastnění v případě vydání mezitímního rozhodnutí je
zcela nekoncepční a vedl by k dvojímu způsobu oceňování
vyvlastňovaných nemovitostí, které by záviselo na tom, zda
Následující odstavce se přečíslují.
ve vyvlastňovacím řízení je či není vydáno mezitímní
rozhodnutí. Takto stanovenou náhradu by navíc
vyvlastňovaný obdržel až po vydání rozhodnutí ve zbytku
věci (nikoli po vydání mezitímního rozhodnutí), což by ani
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a obchodu, Ministerstva pro místní rozvoj, Ministerstva
životního prostředí
nevedlo k cíli uvedenému v odůvodnění pozměňovacího
návrhu.
Případnou změnu způsobu stanovení náhrady za
vyvlastňované nemovitosti by proto bylo vhodné řešit přímo
v zákoně o vyvlastnění.
MINISTERSTVO PRŮMYSLU O OBCHODU

Nesouhlas
Návrh v praxi povede k prodražování staveb a prodlužování
majetkoprávní přípravy. Podmínek, které mají být splněny
a oceněny je neúměrně velké množství, s velice složitým
způsobem vyjádření, což vždy může být soudně napadeno.
Např. co je odpovídající lokalita, zvláštní obliba. Mimo
uvedené se jedná o záležitosti, které by měly být spíše
diskutovány v rámci témat o znalcích nebo oceňování
majetku. Navržený způsob řešení považujeme za
nesystémový. Mimo uvedené může být též zneužíván tím,
že vyvlastňovaný si účelově změní bydliště.
MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ

Zásadní nesouhlas
Jedná se o speciální úpravu k § 10 zákona o vyvlastnění, kde
je úprava ke stanovení náhrady za vyvlastnění – vytváří se
tím neodůvodněné rozdíly při stanovení náhrad za
vyvlastnění. Pouze u jedné skupiny osob bude za
vyvlastnění poskytovaná náhrada vyšší než u všech
ostatních případů. Navrhovanou úpravou se docílí pouze
toho, že vlastníci pozemků a staveb je dobrovolně
81

Pozměňovací návrhy poslanců uplatněné k sněmovnímu tisku č. 76

Stanovisko Ministerstva dopravy, Ministerstva průmyslu
a obchodu, Ministerstva pro místní rozvoj, Ministerstva
životního prostředí
neprodají, ale půjdou do vyvlastnění za očekáváním vyšší
náhrady, navrhujeme proto změnit § 3b zákona o urychlení
výstavby, který upravuje výši výkupů pro zřízení dopravní
infrastruktury. Z pohledu praktického se domníváme, že
navržená úprava by vyvolala i problémy u zpracování
znaleckých posudků (působnost MSp). Podle obecné
úpravy se náhrada za odnětí stanoví ve výši obvyklé ceny.
Obvyklou cenou se rozumí cena, která by byla dosažena při
prodeji stejného, popřípadě obdobného majetku v obvyklém
obchodním styku v tuzemsku ke dni ocenění. Přitom se
zvažují všechny okolnosti, které mají na cenu vliv, avšak do
její výše se nepromítají vlivy mimořádných okolností trhu,
osobních poměrů prodávajícího nebo kupujícího, vliv
zvláštní obliby (zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování
majetku § 2 odst. 1). Toto by podle § 28 obecné úpravy
zákona o vyvlastnění mohl zohlednit soud při stanovení
vyšší náhrady, než byla na základě znaleckého posudku
přiznána vyvlastňovacím úřadem. Obvyklou cenu nelze
určit jinak než rozborem sjednaných kupních cen. Obvyklá
cena se zjišťuje analýzou trhu; stanoví se na základě
znaleckého posudku. Vychází se z kupních cen, které byly
v daném místě a čase za určité srovnatelné nemovitosti
MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Neutrální, netýká se MŽP.
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POL
3

Stanovisko Ministerstva dopravy, Ministerstva průmyslu
a obchodu, Ministerstva pro místní rozvoj, Ministerstva
životního prostředí

Pozměňovací návrh k příloze

MINISTERSTVO DOPRAVY

Za text “Příloha k zákonu č. 416/2009 Sb.” se doplňuje:

Nesouhlas

Upřednostňujeme
pozměňovací
návrh
poslance
“Tato příloha se vztahuje na stavby uvedené v následujícím výčtu Kolovratníka týkající se mezitímního rozhodnutí (nový PN
v rozsahu, v němž jsou tyto stavby zaneseny v zásadách územního č. 1), který omezení na stavby vymezené v zásadách
rozvoje.”
územního rozvoje obsahuje přímo v ustanovení § 4a.
MINISTERSTVO PRŮMYSLU O OBCHODU

Neutrální
Upozorňujeme však, že v praxi mohou nastat případy, kdy
strategické stavby jsou uvedeny pouze v PÚR nebo
územních plánech obcí, ale do ZÚR se je zatím nepodařilo
zanést (např. proto, že jejich vymezení soud zrušil). Jako
příklad lze uvést ZÚR v Praze nebo středočeského kraje,
kde byly zrušeny části týkající se buď letiště, nebo severní
části okruhu, jihomoravský kraj pak nemá platné Zásady,
neboť soud je zrušil celé. Tako explicitně vymezená
podmínka, může být problém do budoucna pro všechny
stavby, ať již užšího nebo širšího seznamu.
MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ

Bez stanoviska
MMR však upozorňuje, že návrh je zmatečný a stanovení
dalšího kritéria „v rozsahu“ vyvolá pouze aplikační
problémy. Zmatečnost spatřujeme ve vazbě na § 1odst. 1
zákona, pojem dopravní infrastruktury podle § 1 odst. 2
zákona i návrhu § 4a odst. 1. Aplikační problémy může
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Stanovisko Ministerstva dopravy, Ministerstva průmyslu
a obchodu, Ministerstva pro místní rozvoj, Ministerstva
životního prostředí
vyvolat též obecné vymezení staveb uvedených v příloze.
Dále upozorňujeme, že správná formulace je „stavby
vymezené v zásadách územního rozvoje“.
MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Neutrální, netýká se MŽP.
Pozměňovací návrhy poslankyně Langšádlové (nové)
LANG
1

1. V článku I. v dosavadním bodu 2 § 2e nově zní:
„§ 2e
(1)
Příslušný k vedení územního řízení a vydání rozhodnutí, jehož
předmětem je umístění souboru staveb, kde stavbou hlavní je stavba
dopravní infrastruktury uvedená v příloze k tomuto zákonu, je krajský
úřad, v jehož správním obvodu se má soubor staveb umístit.
(2)
Má-li se umístit soubor staveb, kde stavbou hlavní je stavba
dopravní infrastruktury uvedená v příloze k tomuto zákonu, ve
správních obvodech dvou nebo více krajských úřadů, Ministerstvo pro
místní rozvoj stanoví, který krajský úřad povede územní řízení o
umístění tohoto souboru staveb a vydání rozhodnutí.“
Alternativa

MINISTERSTVO DOPRAVY

Nesouhlas

S přesunutím příslušnosti k vedení územního řízení na
krajské úřady tak, jak bylo obsaženo v pozměňovacím
návrhu poslance Kolovratníka, vyjádřilo Ministerstvo
dopravy neutrální stanovisko s tím, že upozornilo zejména
na potřebu důkladného posouzení navrhované změny včetně
konzultace s Ministerstvem pro místní rozvoj a nutnost
zřídit pro zajištění řádného výkonu této agendy na
příslušných úřadech dostatečný počet pracovních míst a
obsadit je kvalifikovanými úředníky. Tento pozměňovací
návrh vztahuje změnu příslušnosti pouze k vedení územního
řízení, jehož předmětem je „umístění souboru staveb, kde
Má-li se umístit soubor staveb podle odstavce 1 ve správních obvodech stavbou hlavní je stavba dopravní infrastruktury uvedená
dvou nebo více krajských úřadů, Ministerstvo pro místní rozvoj v příloze k tomuto zákonu“. Pozměňovací návrh používá
stanoví, který krajský úřad povede územní řízení o umístění tohoto institut „souboru staveb“ zcela nekoncepčně v souvislosti s
územním řízením, avšak podle stavebního zákona lze soubor
souboru staveb a vydání rozhodnutí.
staveb povolit pouze ve společném řízení, kterým je
současně umísťován i povolován. Zároveň pozměňovací
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Stanovisko Ministerstva dopravy, Ministerstva průmyslu
a obchodu, Ministerstva pro místní rozvoj, Ministerstva
životního prostředí
návrh tento pojem pro účely speciální právní úpravy v
zákoně č. 416/2009 Sb. nijak nedefinuje.
Pokud pozměňovací návrh užívá pojem „soubor staveb“ s
cílem vymezit rozsah případů, ve kterých se uplatní
navrhovaná speciální úprava příslušnosti k vedení územního
řízení, lze konstatovat, že již podle úpravy ve stavebním
zákoně projednává umístění stavby příslušný úřad vždy jako
celek, byť se pak jednotlivé stavby povolují v separátních
stavebních řízeních. V návaznosti na stručné odůvodnění
tohoto pozměňovacího návrhu lze současně dodat, že již
stavební zákon v § 13 odst. 4 určuje příslušnost úřadu
k vedení řízení, které se dotýká správních obvodů více
úřadů. Použití pojmu „soubor staveb“ v této souvislosti tedy
není důvodné a je naopak zavádějící.
MINISTERSTVO PRŮMYSLU O OBCHODU

Nesouhlas
MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ

Nesouhlas
MMR se ztotožňuje se stanoviskem Vlády ČR, které je
přílohou usnesení vlády č. 94 ze dne 7. února 2018, tj.
navrhuje upravit věcnou příslušnost k vedení územního
řízení v prvním stupni u dopravních staveb tak, aby věcně
příslušným správním úřadem bylo v těchto věcech
Ministerstvo dopravy. Již současná organizace výkonu
veřejné správy je předmětem kritiky z důvodu její
nepřehlednosti (mnoho druhů stavebních úřadů - obecné,
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Stanovisko Ministerstva dopravy, Ministerstva průmyslu
a obchodu, Ministerstva pro místní rozvoj, Ministerstva
životního prostředí
speciální, jiné; nepřehlednost prvostupňových stavebních
úřadů – podle jednotlivých druhů a velikosti stavby; mnoho
speciálních úprav – k vedení navazujícího řízení podle
zákona o posuzování vlivů na životní prostředí je v prvním
stupni příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností (§
13 stavebního zákona), pro vybrané stavby energetické
infrastruktury uvedené v § 1 odst. 4 písm. f) a g) je
příslušným stavebním úřadem obecní úřad obce s rozšířenou
působností (§ 2b zákona o urychlení výstavby); odlišné
procesní postupy pro jednotlivé druhy staveb, nebo pro
jejich skupiny atd.) Novela stavebního zákona přinesla i
několik změn ve věcné působnosti. Nyní jsou pro další
skupinu konkrétních staveb navrhovány další změny místní
příslušnosti (oproti obecné úpravě dané § 11 správního řádu)
a z našeho pohledu i věcné příslušnosti. Nejsou nám známy
skutečnosti, které by odůvodňovaly nezbytnost a
opodstatněnost takto zásadní změny. Obáváme se kolizí
jednotlivých úprav a rizika vydávání nicotných rozhodnutí
či nárůstu sporů o příslušnost.
MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Neutrální, netýká se MŽP.
LANG
2

V čl. I se za dosavadní bod 2 vkládá nový bod, který zní:
„3. V § 3 se doplňuje odstavec 6, který zní:
„(6) Jde-li o práva potřebná pro uskutečnění stavby dopravní
nebo energetické infrastruktury uvedené v příloze k tomuto zákonu, je
podmínka přípustnosti vyvlastnění spočívající v nemožnosti získat tato
práva dohodou nebo jiným způsobem splněna, pokud byl
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MINISTERSTVO DOPRAVY

Nesouhlas
Oproti obdobnému pozměňovacímu návrhu poslance
Kolovratníka dochází tímto pozměňovacím návrhem k
zúžení působnosti navrhované úpravy pouze na stavby
uvedené v příloze zákona a současně se předpokládá, že
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Stanovisko Ministerstva dopravy, Ministerstva průmyslu
a obchodu, Ministerstva pro místní rozvoj, Ministerstva
životního prostředí

vyvlastňovanému doručen návrh na uzavření smlouvy o získání práv
k pozemku nebo ke stavbě, která jsou předmětem vyvlastnění, a
smlouva nebyla ve lhůtě 90 dnů ode dne doručení návrhu uzavřena,
přestože se vyvlastnitel nejméně 30 dnů před podáním žádosti o
vyvlastnění pokusil s vyvlastňovaným o návrhu smlouvy jednat.“.“.
Následující body se přečíslují.

v příloze budou uvedeny i stavby energetické infrastruktury.
MD, tzn. širší možnost aplikace navrhované úpravy ve
vztahu ke stavbám dopravní infrastruktury.
MINISTERSTVO PRŮMYSLU O OBCHODU

Nesouhlas
MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ

Neutrální
MMR přesto upozorňuje na vhodnější úpravu, která byla
dlouhá léta upravena v § 46 vyhlášky 132/1998 Sb.
(prováděcí vyhláška k SZ) Důkazem nedohody byla
písemná výzva zaslaná do vlastních rukou k uzavření
dohody obsahující požadavek žadatele, důvody, návrh
úplaty a upozornění, že neodpoví-li na ni vlastník pozemku
nebo stavby, anebo ten, komu má být omezeno nebo zrušeno
právo věcného břemene k pozemku nebo stavbě do 30 dnů
ode dne doručení, má se za to, že dohodu odmítá. V takovém
případě návrh na vyvlastnění obsahuje prohlášení
navrhovatele, že ve stanovené lhůtě neobdržel na svou
výzvu odpověď, popřípadě, že k dohodě nedošlo. Takto to
bylo navrhováno i v původním návrhu zákona o vyvlastnění.
Navržené znění vyvolá pouze další nároky na dokazování a
nepřispěje tak ke zrychlení.
MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Neutrální, netýká se MŽP.
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