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Vládní návrh
ZÁKON
ze dne …… 2019,
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
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
Změna zákona o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a
infrastruktury elektronických komunikací
Čl. I
Zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury
a infrastruktury elektronických komunikací, ve znění zákona č. 209/2011 Sb., zákona č. 405/2012
Sb., zákona č. 178/2014 Sb., zákona č. 49/2016 Sb., zákona č. 194/2017 Sb., zákona č. 225/2017 Sb.
a zákona č. 169/2018 Sb., se mění takto:
1. Na konci názvu zákona se doplňují slova „(liniový zákon)“.
2. V § 1 odst. 4 úvodní části ustanovení se za slova „politikou územního rozvoje“ vkládají slova „,
územním rozvojovým plánem“ a za slova „zásadami územního rozvoje“ se vkládají slova „a stavby
s nimi související“.
3. V § 1 odst. 4 písm. b) se za slovo „instalovaném“ vkládá slovo „elektrickém“.
4. V § 1 se na konci textu odstavce 5 doplňují slova „ a související komunikační zařízení, včetně
jejich elektrických přípojek“.
5. V § 1 se doplňuje odstavec 6, který včetně poznámek pod čarou č. 17 až 19 zní:
„(6) Přípoloží se pro účely tohoto zákona rozumí podzemní stavba infrastruktury
elektronických komunikací, která se přikládá
a) ke stavbě pozemní komunikace17) nebo dráhy18), nebo
b) k podzemní stavbě kanalizace, energetického vedení, veřejného osvětlení, produktovodu nebo
vedení sítě elektronických komunikací19).
__________
17)

§ 2 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.
§ 2 odst. 1 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách.
19)
§ 2 písm. h) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon
o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů.“.
18)

6. V § 2 odst. 3 se za slovo „platnosti“ vkládá slovo „územního“ a slova „o povolení stavby“ se
nahrazují slovy „, stavebního povolení a společného povolení, kterým se stavba umisťuje a povoluje
(dále jen „společné povolení“)20),“.
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Poznámka pod čarou č. 20 zní:
„20) Zákon č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.“.
7. V § 2 odst. 7 větě druhé se za slovo „prostředí“ vkládají slova „nebo jednotného závazného
stanoviska k zásahu do přírody a krajiny“.
8. V § 2b se odstavce 1 a 2 zrušují.
Dosavadní odstavce 3 a 4 se označují jako odstavce 1 a 2.
9. V § 2c nadpis zní:
„Řízení o vydání územního rozhodnutí a společného povolení u vybraných staveb energetické
infrastruktury a staveb infrastruktury elektronických komunikací“.
10. V § 2c odstavec 1 zní:
„(1) Stavební úřad vydává na žádost stavebníka předběžnou informaci o podmínkách pro
vydání rozhodnutí o umístění vybrané stavby energetické infrastruktury nebo stavby infrastruktury
elektronických komunikací nebo společného povolení pro takovou stavbu, včetně požadavků na
údaje, podklady a obsah dokumentace, které má stavebník předložit k žádosti o vydání rozhodnutí o
umístění takové stavby nebo společného povolení pro takovou stavbu.“.
11. V § 2c odst. 2 se slova „společné povolení, kterým se stavba umisťuje a povoluje,“ nahrazují
slovy „vydání rozhodnutí o umístění stavby podle odstavce 1 nebo společného povolení pro takovou
stavbu“.
12. V § 2c se na konci odstavce 2 doplňuje věta „Stavební úřad řízení přeruší, pokud stavebník
požádal dotčený orgán o vydání závazného stanoviska a toto závazné stanovisko nebylo před podáním
žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo společného povolení vydáno a marně neuplynula
lhůta pro jeho vydání.“.
13. V § 2c odst. 3 se věta první nahrazuje větou „Stavební úřad, je-li žádost o vydání rozhodnutí o
umístění stavby podle odstavce 1 nebo společného povolení pro takovou stavbu úplná, nařídí společné
jednání s dotčenými orgány, je-li nezbytné k zajištění chybějících závazných stanovisek dotčených
orgánů anebo k jejich koordinaci v případě, kdy jsou závazná stanoviska protichůdná.“.
14. V § 2c odst. 3 větě druhé se za slovo „uplatní“ vkládá slovo „chybějící“.
15. V § 2c odstavec 4 zní:
„(4) Dotčený orgán si může vyhradit vydání závazného stanoviska v prodloužené lhůtě 30 dnů
ode dne konání společného jednání. Pokud není závazné stanovisko vydáno v této lhůtě, považuje se
za souhlasné a bez podmínek. K později vydanému závaznému stanovisku se nepřihlíží. Ustanovení
§ 4 odst. 10 stavebního zákona se použije obdobně.“
16. V § 2c se doplňuje odstavec 6, který zní:
„(6) Jde-li o stavbu podle odstavce 1, která se má uskutečnit ve správním obvodu dvou nebo
více stavebních úřadů, provede řízení ten z nich, u kterého jako prvního byla podána žádost, a o této
skutečnosti bezodkladně informuje stavební úřad, v jehož správním obvodu se má stavba též
uskutečnit.“.
17. § 2d se včetně nadpisu zrušuje.
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18. V § 2f větě první se za slovo „dopravní“ vkládají slova „, vodní nebo energetické“ a slova
„oprávněným investorem“ se nahrazují slovy „vlastníkem, správcem nebo provozovatelem veřejné
dopravní nebo veřejné technické infrastruktury (dále jen „oprávněný investor“)“.
19. V § 2g odst. 1, 4 a 5 se za slova „stavby dopravní“ vkládají slova „nebo vodní“.
20. V § 2h se doplňuje odstavec 3, který zní:
„(3) K podání žádosti o odnětí nebo o omezení pozemků určených k plnění funkcí lesa podle
lesního zákona pro účely stavby dopravní, vodní nebo energetické infrastruktury, pro kterou je
stanoven účel vyvlastnění zákonem, se vyjádření vlastníka a nájemce nebo pachtýře dotčených
pozemků určených k plnění funkcí lesa nevyžaduje.“.
21. V § 2i se doplňují odstavce 3 a 4, které včetně poznámek pod čarou č. 21 a 22 znějí:
„(3) Stavba přípolože nevyžaduje územní rozhodnutí ani územní souhlas stavebního úřadu21),
ani závazné stanovisko orgánu státní památkové péče22), pokud
a) ochranné pásmo přípolože nepřekročí hranici ochranného pásma stavby, v jehož prostoru se
přípolož přikládá, a
b) stavebník přípolože a stavebník stavby, ke které se přípolož přikládá, uzavřeli dohodu o
přípoloži, v níž sjednali svá práva a povinnosti při provádění stavby a následném provozování obou
staveb a určili jejich vzájemnou polohu.
(4) Přípolož je samostatnou stavbou, která je technicky oddělena od stavby, ke které se přípolož
přikládá. V řízeních a postupech podle stavebního zákona týkajících se stavby, ke které se přikládá
přípolož, se k přípoloži nepřihlíží.
_________
21)
22)

§ 76 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
§ 14 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.“.

22. Za § 2i se vkládá nový § 2j, který zní:
„§ 2j
(1) Dokumentaci pro vydání společného povolení přikládanou k žádosti o vydání společného
povolení, kterým se umísťuje a povoluje stavba dopravní infrastruktury, lze zpracovat v omezeném
rozsahu. Dokumentace obsahuje průvodní zprávu, souhrnnou technickou zprávu, situační výkresy,
dokumentaci objektů, dokladovou část a, jde-li o vydání společného povolení s posouzením vlivů na
životní prostředí, rovněž dokumentaci vlivů záměru na životní prostředí podle § 10 odst. 3 zákona o
posuzování vlivu na životní prostředí a přílohy č. 4 k zákonu o posuzování vlivů na životní prostředí,
včetně posouzení vlivů na předmět ochrany a celistvost evropsky významné lokality nebo ptačí
oblasti, bylo-li tak stanoveno v závěru zjišťovacího řízení.
(2) V případě postupu podle odstavce 1 je stavebník povinen zpracovat dokumentaci pro
provádění stavby a předat ji nejpozději 5 dnů před zahájením stavby stavebnímu úřadu.
(3) Podrobnosti obsahu dokumentace podle odstavce 1 věty druhé stanoví Ministerstvo
dopravy vyhláškou.“.
23. V § 3 odst. 6 se za slovo „dopravní“ vkládá slovo „, vodní“ a číslo „90“ se nahrazuje číslem „60“.
24. V § 3b odst. 2 větě druhé se slova „účinného ke dni odeslání návrhu kupní smlouvy“ zrušují a
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slova „k tomuto dni“ se nahrazují slovy „ke dni určení ceny ve znaleckém posudku“.
25. V § 3b se na konci odstavce 2 doplňuje věta „Oprávněný investor je oprávněn nechat vyhotovit
jediný znalecký posudek pro více pozemků či staveb určených pro stavbu dopravní infrastruktury,
tak aby znalecký posudek pokryl celé území dotčené stavbou nebo některou jeho část.“.
26. V § 3b se za odstavec 2 vkládají nové odstavce 3 a 4, které znějí:
„(3) Cena pozemku nebo stavby se ve znaleckém posudku určí vždy nejdříve ke dni
a) odeslání návrhu kupní smlouvy, nebo
b) nabytí právní moci rozhodnutí, kterým se záměr povoluje v územním řízení, v územním řízení s
posouzením vlivů na životní prostředí, ve společném územním a stavebním řízení nebo společném
územním a stavebním řízení s posouzením vlivů na životní prostředí
podle toho, který z výše uvedených dní nastane dříve.
(4) Cena pozemku, s výjimkou stavebních pozemků, určená ve znaleckém posudku
vyhotoveném podle odstavců 2 a 3 se pro splnění podmínky přípustnosti vyvlastnění podle zákona o
vyvlastnění, spočívající v povinnosti nejprve učinit návrh na získání potřebných práv k pozemku
dohodou, považuje za cenu ve výši obvyklé ceny pozemku 8), a to po dobu 3 let ode dne, ke kterému
byla ve znaleckém posudku určena.“.
Dosavadní odstavce 3 až 7 se označují jako odstavce 5 až 9.
27. V § 3b se na konci odstavce 6 doplňuje věta „Pokud právnická osoba podle věty první hospodaří
s majetkem státu, je vyloučena možnost poskytnout za práva získaná podle § 3a peněžité nebo jiné
plnění.“.
28. V § 3b odst. 7 úvodní části ustanovení se číslo „4“ nahrazuje číslem „6“.
29. V § 3b odst. 8 se číslo „5“ nahrazuje číslem „7“.
30. V § 3b odst. 9 se číslo „6“ nahrazuje číslem „8“.
31. V § 4 se odstavec 1 zrušuje a zároveň se zrušuje označení odstavce 2.
32. V § 4a odst. 1 se za slovo „dopravní“ vkládají slova „, vodní nebo energetické“ a za slovo
„vymezené“ se vkládají slova „v územním rozvojovém plánu nebo“.
33. Za § 4a se vkládá nový § 4b, který zní:
„§ 4b
Pro stavby energetické infrastruktury neuvedené v příloze k tomuto zákonu se použije § 4a odst.
1 a 3 až 8 obdobně.“.
34. Na konci textu § 5d se doplňují slova „; to neplatí, jestliže stavba projektu společného zájmu
energetické infrastruktury nevyžaduje stavební povolení ani ohlášení podle stavebního zákona“.
35. V příloze v bodě 1.2 se text „I/12“ nahrazuje textem „I/9, I/12, I/13“ a za text „I/49,“ se vkládá
text „I/50, I/57,“.
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36. V příloze se doplňují body 5 až 8, které znějí:
„5. Elektroenergetická vedení
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
vedení 400 kV Nošovice - Prosenice – Otrokovice – Sokolnice – Slavětice – Dasný a Slavětice –
Čebín
vedení 400 kV Otrokovice – státní hranice se Slovenskou republikou
vedení 110 kV Česká Lípa – Varnsdorf
6. Plynárenská vedení
VTL Plynovod DN1400, RU Kateřinský potok – RU Přimda
7. Výrobny elektřiny o celkovém instalovaném elektrickém výkonu 100 MW a více
nový jaderný zdroj v lokalitě Temelín
nový jaderný zdroj v lokalitě Dukovany
8. Vodní infrastruktura
vodní dílo Nové Heřminovy
vodní dílo Skalička
vodní dílo Vlachovice“.
Čl. II
Přechodná ustanovení
1. Řízení pravomocně neskončená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí a práva a
povinnosti s nimi související se posoudí podle zákona č. 416/2009 Sb., ve znění účinném přede dnem
nabytí účinnosti tohoto zákona.
2. V případě, že stavba dopravní infrastruktury byla umístěna územním rozhodnutím, které nabylo
právní moci přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, lze vést společné řízení a vydat společné
povolení, jímž se mění územní rozhodnutí a povoluje stavba, za předpokladu, že k žádosti o vydání
společného povolení bude přiložena dokumentace podle § 2j zákona č. 416/2009 Sb., ve znění
účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Ustanovení § 2j zákona č. 416/2009 Sb., ve znění
účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, a ustanovení stavebního zákona o společném
územním a stavebním řízení se použijí obdobně. Bylo-li společné povolení podle věty první zrušeno
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v přezkumném řízení nebo rozhodnutím soudu, dnem nabytí právní moci tohoto rozhodnutí správního
orgánu nebo soudu se platnost územního rozhodnutí prodlužuje tak, že uplyne za 2 roky ode dne
nabytí právní moci tohoto rozhodnutí správního orgánu nebo soudu.
ČÁST DRUHÁ
Změna zákona o státní památkové péči
Čl. III
V § 26 odst. 2 písm. c) zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění zákona č.
186/2006 Sb., se za slova „politice územního rozvoje“ vkládají slova „, územnímu rozvojovému
plánu“.
ČÁST TŘETÍ
Změna horního zákona
Čl. IV
V § 15 odst. 2 větě první zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství
(horní zákon), ve znění zákona č. 541/1991 Sb., zákona č. 168/1993 Sb., zákona č. 386/2005 Sb. a
zákona č. 186/2006 Sb., se za slova „politice územního rozvoje“ vkládají slova „, územnímu
rozvojovému plánu“.
ČÁST ČTVRTÁ
Změna zákona o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě
Čl. V
V § 40 odst. 6 písm. i) zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní
báňské správě, ve znění zákona č. 451/2016 Sb., se za slova „politice územního rozvoje“ vkládají
slova „, územnímu rozvojovému plánu“.
ČÁST PÁTÁ
Změna zákona o ochraně přírody a krajiny
Čl. VI
Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákonného opatření
předsednictva České národní rady č. 347/1992, zákona č. 289/1995 Sb., nálezu Ústavního soudu,
vyhlášeného pod č. 3/1997 Sb., zákona č. 16/1997 Sb., zákona č. 123/1998 Sb., zákona č. 161/1999
Sb., zákona č. 238/1999 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 76/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb.,
zákona č. 100/2004 Sb., zákona č. 168/2004 Sb., zákona č. 218/2004 Sb., zákona č. 387/2005 Sb.,
zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 222/2006 Sb., zákona č. 267/2006 Sb.,
zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 167/2008 Sb., zákona č. 312/2008 Sb., zákona č. 223/2009 Sb.,
zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 291/2009 Sb., zákona č. 349/2009 Sb.,
zákona č. 381/2009 Sb., zákona č. 350/2012 Sb., zákona č. 64/2014 Sb., zákona č. 175/2014 Sb.,
zákona č. 250/2014 Sb., zákona č. 15/2015 Sb., zákona č. 39/2015 Sb., zákona č. 319/2016 Sb.,
zákona č. 123/2017 Sb., zákona č. 183/2017 Sb. a zákona č. 225/2017 Sb., se mění takto:
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1. V § 79 odst. 3 písm. s) se za slova „politice územního rozvoje“ vkládají slova „, územnímu
rozvojovému plánu“.
2. V části sedmé se za hlavu první vkládá nová hlava druhá, která zní:
„HLAVA DRUHÁ
§ 82a
Jednotné závazné stanovisko k zásahu do přírody a krajiny podle liniového zákona
(1) Je-li k umístění nebo provedení záměru stavby dopravní, vodní nebo energetické
infrastruktury podle liniového zákona, pro který je vyžadováno závazné stanovisko k posouzení vlivů
provedení záměru na životní prostředí podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, třeba
více závazných stanovisek nebo vyjádření vydávaných podle tohoto zákona, vydá orgán ochrany
přírody na základě žádosti investora namísto jednotlivých závazných stanovisek nebo vyjádření
jednotné závazné stanovisko k zásahu do přírody a krajiny (dále jen „jednotné závazné stanovisko“);
to neplatí v případě stanoviska podle § 45i odst. 1.
(2) V případě, že umístění nebo provedení záměru podle odstavce 1, k němuž má být vydáno
jednotné závazné stanovisko, vyžaduje povolení výjimky ze zákazu stanoveného tímto zákonem nebo
stanovení odchylného postupu při ochraně ptáků, lze povolit takovou výjimku nebo stanovit takový
odchylný postup jen na základě souhlasu orgánu ochrany přírody. Orgán ochrany přírody se
k možnosti povolení výjimky nebo stanovení odchylného postupu vyjádří v jednotném závazném
stanovisku a lze-li povolit výjimku nebo stanovit odchylný postup, může současně stanovit další
podmínky pro povolení výjimky nebo stanovení odchylného postupu; v případě, že na základě
jednotného závazného stanoviska má být povolena výjimka ze zákazů u zvláště chráněných druhů
rostlin a živočichů nebo stanoven odchylný postup, uvede v jednotném závazném stanovisku údaje
podle § 5b odst. 3 písm. a) až d). Povolení výjimky ze zákazů stanovených tímto zákonem nebo
stanovení odchylného postupu, včetně stanovení případných dalších podmínek, je součástí výrokové
části rozhodnutí vydávaného v územním řízení, v územním řízení s posouzením vlivů na životní
prostředí, ve společném územním a stavebním řízení, ve společném územním a stavebním řízení s
posouzením vlivů na životní prostředí nebo ve stavebním řízení vedeném podle liniového zákona.
(3) V případě povolení výjimky ze zákazů u zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů a
pro stanovení odchylného postupu platí pro obsah rozhodnutí podle odstavce 2 obdobně § 5b odst. 3;
povinnosti uvedené v § 5b odst. 5 platí obdobně pro orgán ochrany přírody a pro osobu, které byla
tato výjimka povolena. V případě výjimky ze zákazů u zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů
povolené podle odstavce 2 informuje orgán ochrany přírody Ministerstvo životního prostředí o
povolení podle § 5b odst. 5 poté, co od stavebního úřadu obdrží stejnopis písemného vyhotovení
rozhodnutí, jehož je povolení výjimky součástí, s vyznačením právní moci.
(4) Jednotné závazné stanovisko vydává v případě, že má být zamýšlená stavba nebo její část
umístěna na území národního parku nebo jeho ochranného pásma, správa národního parku. Jednotné
závazné stanovisko vydává v případě, že má být zamýšlená stavba nebo její část umístěna na území
Chráněné krajinné oblasti Šumava, Správa národního parku Šumava a v případě, že má být
zamýšlená stavba nebo její část umístěna na území Chráněné krajinné oblasti Labské Pískovce,
Správa národního parku České Švýcarsko. Jednotné závazné stanovisko vydává v případě, že má být
zamýšlená stavba nebo její část umístěna na území chráněné krajinné oblasti, na území národní
přírodní rezervace nebo jejího ochranného pásma mimo území národního parku, nebo na území
národní přírodní památky nebo jejího ochranného pásma mimo území národní parku, Agentura.
(5) Jednotné závazné stanovisko vydává v případě, že má být zamýšlená stavba nebo její část
umístěna na území vojenského újezdu, újezdní úřad.
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(6) V ostatních případech vydává jednotné závazné stanovisko krajský úřad. Jsou-li
zamýšlenou stavbou dotčeny zájmy chráněné tímto zákonem na území více krajů, Ministerstvo
životního prostředí určí, který krajský úřad bude příslušný k vydání jednotného závazného
stanoviska.“.
Dosavadní hlava druhá se označuje jako hlava třetí.
Čl. VII
Přechodná ustanovení
1. Pokud je jednotné závazné stanovisko podle § 82a zákona č. 114/1992 Sb., ve znění účinném ode
dne nabytí účinnosti tohoto zákona, vydáváno pro záměry staveb dopravní, vodní nebo energetické
infrastruktury podle liniového zákona, pro které byla přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona
podána žádost o vydání závazného stanoviska nebo vyjádření podle zákona č. 114/1992 Sb., ve znění
účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, nahrazuje jednotné závazné stanovisko pouze
ta závazná stanoviska nebo vyjádření, která nejsou vydávána na základě žádostí podaných přede
dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.
2. Pokud je jednotné závazné stanovisko podle § 82a zákona č. 114/1992 Sb., ve znění účinném ode
dne nabytí účinnosti tohoto zákona, vydáváno pro záměry staveb dopravní, vodní nebo energetické
infrastruktury podle liniového zákona, pro které bylo přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona
zahájeno řízení podle zákona č. 114/1992 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto
zákona, uplatní se postup podle § 82a odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., ve znění účinném ode dne
nabytí účinnosti tohoto zákona, pouze na ta rozhodnutí, která nejsou vydávána v řízeních zahájených
přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.
ČÁST ŠESTÁ
Změna zákona o ochraně zemědělského půdního fondu
Čl. VIII
Zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění zákona č. 10/1993
Sb., zákona č. 98/1999 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 76/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb.,
zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 222/2006 Sb., zákona č. 167/2008 Sb.,
zákona č. 9/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 402/2010 Sb.,
zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 503/2012 Sb., zákona č. 64/2014 Sb., zákona č. 41/2015 Sb.,
zákona č. 184/2016 Sb., zákona č. 183/2017 Sb. a zákona č. 225/2017 Sb., se mění takto:
1. V § 4 odst. 4 se za slovo „ploch“ vkládají slova „a koridorů“.
2. V § 7 odst. 5 písm. a) se za slovo „účel“ vkládají slova „platným územním rozvojovým plánem,“.
3. V § 9 odst. 5 se vkládají nová písmena a) a b), která znějí:
„a) veřejné dopravní nebo veřejné technické infrastruktury33) umísťovaný v koridoru vymezeném v
platném územním rozvojovém plánu na základě vyhodnocení umístění záměru, odborně stanoveného
odhadu výměry zabírané zemědělské půdy a jejího zařazení do tříd ochrany,
b) umísťovaný na zastavitelné ploše vymezené v platném územním rozvojovém plánu na základě
vyhodnocení umístění záměru, odborně stanoveného odhadu výměry zabírané zemědělské půdy a
jejího zařazení do tříd ochrany,“.
Dosavadní písmena a) až e) se označují jako písmena c) až g).
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4. V § 17 písm. a) se za slova „stanovisko k“ vkládají slova „územnímu rozvojovému plánu,“.
ČÁST SEDMÁ
Změna lesního zákona
Čl. IX
V § 49 odst. 3 písm. c) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých
zákonů (lesní zákon), ve znění zákona č. 186/2006 Sb., se za slova „politice územního rozvoje“
vkládají slova „, územnímu rozvojovému plánu“.
ČÁST OSMÁ
Změna zákona o pozemních komunikacích
Čl. X
Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění zákona č. 102/2000 Sb., zákona
č. 132/2000 Sb., zákona č. 489/2001 Sb., zákona č. 256/2002 Sb., zákona č. 259/2002 Sb., zákona č.
320/2002 Sb., zákona č. 358/2003 Sb., zákona č. 186/2004 Sb., zákona č. 80/2006 Sb., zákona č.
186/2006 Sb., zákona č. 311/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 97/2009 Sb., zákona č.
227/2009 Sb., zákona č. 347/2009 Sb., zákona č. 152/2011 Sb., zákona č. 288/2011 Sb., zákona č.
329/2011 Sb., zákona č. 341/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 18/2012 Sb., zákona č.
119/2012 Sb., zákona č. 196/2012 Sb., zákona č. 64/2014 Sb., zákona č. 268/2015 Sb., zákona č.
243/2016 Sb., zákona č. 319/2016 Sb., zákona č. 370/2016 Sb., zákona č. 151/2017 Sb., zákona č.
183/2017 Sb., zákona č. 225/2017 Sb., zákona č. 169/2018 Sb., zákona č. 193/2018 Sb. a zákona č.
227/2019 Sb., se mění takto:
1. V § 37 se odstavec 4 zrušuje.
Dosavadní odstavce 5 až 8 se označují jako odstavce 4 až 7.
2. Za § 37 se vkládá nový § 37a, který včetně nadpisu zní:
„§ 37a
Rušení přejezdů
(1) Na žádost vlastníka dráhy nebo pozemní komunikace povolí příslušný silniční správní
úřad zrušení přejezdu, pokud k přístupu k nemovitostem, k němuž je využívána pozemní
komunikace, je možné využít jinou vhodnou trasu, která
a) není delší o více než 5 km a
b) nevede přes přejezd s nižším stupněm zabezpečení.
(2) Účastníkem řízení o povolení zrušení přejezdu je vlastník pozemní komunikace, vlastník
dráhy a obec, na jejímž území se rušený přejezd nachází.
(3) Silniční správní úřad si před vydáním rozhodnutí vyžádá závazné stanovisko
a) Policie České republiky k posouzení vhodnosti trasy podle odstavce 1, jde-li o zrušení přejezdu
na silnici, místní komunikaci nebo veřejně přístupné účelové komunikaci, a
b) drážního správního úřadu k posouzení stupně zabezpečení přejezdu, má-li trasa podle odstavce 1
vést přes přejezd.“.
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3. V § 40 odst. 4 písm. b) se za slovo „zřízení“ vkládají slova „nebo zrušení“.
Čl. XI
Přechodné ustanovení
Řízení pravomocně neskončená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí a práva
a povinnosti s nimi související se posoudí podle zákona č. 13/1997 Sb., ve znění účinném přede dnem
nabytí účinnosti tohoto zákona.
ČÁST DEVÁTÁ
Změna zákona o vysokých školách
Čl. XII
Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon
o vysokých školách), ve znění zákona č. 210/2000 Sb., zákona č. 147/2001 Sb., zákona č. 362/2003
Sb., zákona č. 96/2004 Sb., zákona č. 121/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 473/2004 Sb.,
zákona č. 562/2004 Sb., zákona č. 342/2005 Sb., zákona č. 552/2005 Sb., zákona č. 161/2006 Sb.,
zákona č. 165/2006 Sb., zákona č. 310/2006 Sb., zákona č. 624/2006 Sb., zákona č. 261/2007 Sb.,
zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 189/2008 Sb., zákona č. 110/2009 Sb., zákona č. 419/2009 Sb.,
zákona č. 159/2010 Sb., zákona č. 365/2011 Sb., zákona č. 420/2011 Sb., zákona č. 48/2013 Sb.,
zákona č. 64/2014 Sb., zákona č. 137/2016 Sb., zákona č. 230/2016 Sb., zákona č. 24/2017 Sb.,
zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 200/2017 Sb., zákona č. 303/2017 Sb., zákona č. 32/2019 Sb. a
zákona č. 111/2019 Sb., se mění takto:
1. V § 39 odst. 6 se na konci textu věty druhé doplňují slova „; Akreditační úřad vydá stanovisko do
90 dnů ode dne, kdy mu byla žádost ministerstva doručena“.
2. V § 39a odst. 2 se na konci textu věty druhé doplňují slova „; Akreditační úřad vydá stanovisko do
30 dnů ode dne, kdy mu byla výzva ministerstva doručena“.
3. V § 39a odst. 2 větě třetí se za slova „stanoviska k udělení státního souhlasu“ vkládají slova „a
Akreditační úřad toto potvrzení nebo změnu stanoviska vydá do 60 dnů ode dne, kdy mu byla
žádost ministerstva doručena“.
4. V § 78 odst. 6 větě druhé a v § 78 odst. 7 větě třetí se slovo „i“ nahrazuje slovem „nebo“.
5. V § 78 se na konci odstavce 6 doplňuje věta „Orgány uvedené ve větě první a druhé vydávají
stanovisko do 90 dnů ode dne, kdy jim byla žádost o stanovisko doručena.“.
6. V § 78 se na konci odstavce 7 doplňuje věta „Orgány uvedené ve větě první a třetí vydávají
povolení do 90 dnů ode dne, kdy jim byla žádost o povolení doručena.“.
7. V § 83 odst. 2 písm. f) se za slova „souhlasu a“ vkládají slova „k typu vysoké školy podle § 2 odst.
3 a 6,“.
8. V § 83 odst. 2 se na konci textu písmene f) doplňují slova „a v rámci této součinnosti vydává
stanoviska podle § 83c odst. 2 písm. h)“.
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9. V § 83 se doplňuje odstavec 4, který zní:
„(4) Stanoviska k typu vysoké školy a stanoviska vyžádaná v rámci součinnosti při posuzování
splnění podmínek uvedených v § 93f odst. 5 písm. a) a v § 93h odst. 5 písm. a) Akreditační úřad
vydává do 90 dnů ode dne, kdy mu byla žádost o stanovisko doručena.“.
10. V § 93f odst. 4 se na konci textu věty první doplňují slova „; uznávací orgán vydá stanovisko do
90 dnů ode dne, kdy mu byla žádost ministerstva doručena“.
11. V § 93f odst. 4 větě druhé se slovo „a“ nahrazuje slovem „nebo“.
12. V § 93f odst. 4 se na konci textu věty druhé doplňují slova „; Ministerstvo vnitra nebo Ministerstvo
obrany vydá stanovisko do 90 dnů ode dne, kdy mu byla žádost ministerstva doručena“.
13. V § 93h odst. 4 se na konci textu věty první doplňují slova „; uznávací orgán vydá stanovisko do
90 dnů ode dne, kdy mu byla žádost ministerstva doručena“.
14. V § 93h odst. 4 větě druhé se slovo „a“ nahrazuje slovem „nebo“.
15. V § 93h odst. 4 se na konci textu věty druhé doplňují slova „; Ministerstvo vnitra nebo
Ministerstvo obrany vydá stanovisko do 90 dnů ode dne, kdy mu byla žádost ministerstva
doručena“.
ČÁST DESÁTÁ
Změna zákona o integrovaném záchranném systému
Čl. XIII
V § 7 odst. 2 písm. h) zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně
některých zákonů, ve znění zákona č. 186/2006 Sb. a zákona č. 225/2017 Sb., se za slovo „rozvoje“
vkládají slova „a územnímu rozvojovému plánu“.
ČÁST JEDENÁCTÁ
Změna zákona o ochraně veřejného zdraví
Čl. XIV
Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících
zákonů, ve znění zákona č. 254/2001 Sb., zákona č. 274/2001 Sb., zákona č. 13/2002 Sb., zákona č.
76/2002 Sb., zákona č. 86/2002 Sb., zákona č. 120/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č.
274/2003 Sb., zákona č. 356/2003 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona č. 167/2004 Sb., zákona č.
326/2004 Sb., zákona č. 562/2004 Sb., zákona č. 125/2005 Sb., zákona č. 253/2005 Sb., zákona č.
381/2005 Sb., zákona č. 392/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 59/2006 Sb., zákona č.
74/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 222/2006 Sb., zákona č.
264/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 110/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č.
378/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 130/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č.
227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 301/2009 Sb., zákona č. 151/2011 Sb., zákona č.
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298/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 466/2011 Sb., zákona č. 115/2012 Sb., zákona č.
333/2012 Sb., zákona č. 223/2013 Sb., zákona č. 64/2014 Sb., zákona č. 247/2014 Sb., zákona č.
250/2014 Sb., zákona č. 252/2014 Sb., zákona č. 82/2015 Sb., zákona č. 267/2015 Sb., zákona č.
243/2016 Sb., zákona č. 250/2016 Sb., zákona č. 298/2016 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona č.
193/2017 Sb., zákona č. 202/2017 Sb., zákona č. 225/2017 Sb. a zákona č. …/2019 Sb., se mění takto:
1. V § 80 odst. 1 se písmeno r) ve znění „r) uplatňuje stanovisko k politice územního rozvoje z
hlediska ochrany veřejného zdraví včetně hodnocení a řízení zdravotních rizik.“ zrušuje.
2. V § 80 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno za), které zní:
„za) uplatňuje stanovisko k politice územního rozvoje a územnímu rozvojovému plánu z hlediska
ochrany veřejného zdraví včetně hodnocení a řízení zdravotních rizik.“.
ČÁST DVANÁCTÁ
Změna zákona o hospodaření energií
Čl. XV
V § 11 odst. 1 písm. k) zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění zákona č.
318/2012 Sb., zákona č. 310/2013 Sb. a zákona č. 103/2015 Sb., se za slova „politice územního
rozvoje“ vkládají slova „, územnímu rozvojovému plánu“.
ČÁST TŘINÁCTÁ
Změna energetického zákona
Čl. XVI
Zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických
odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění zákona č. 151/2002 Sb., zákona
č. 262/2002 Sb., zákona č. 278/2003 Sb., zákona č. 356/2003 Sb., zákona č. 670/2004 Sb., zákona č.
186/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č.
158/2009 Sb., zákona č. 223/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č.
155/2010 Sb., zákona č. 211/2011 Sb., zákona č. 299/2011 Sb., zákona č. 420/2011 Sb., zákona č.
165/2012 Sb., zákona č. 350/2012 Sb., zákona č. 90/2014 Sb., zákona č. 250/2014 Sb., zákona č.
104/2015 Sb., zákona č. 131/2015 Sb., zákona č. 152/2017 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona č.
225/2017 Sb. a zákona č. …/2019 Sb. se mění takto:
1. V § 2 odst. 2 písm. b) se na konci textu bodu 20 doplňují slova „; těžební plynovod je zřizován a
provozován ve veřejném zájmu“.
2. V § 2 odst. 2 písm. b) se na konci textu bodu 26 doplňují slova „; výrobna zemního plynu je
zřizována a provozována ve veřejném zájmu“.
3. V § 3 odstavec 2 zní:
„(2) Přenos elektřiny, přeprava plynu, distribuce elektřiny, výroba elektřiny ve výrobně
elektřiny o celkovém instalovaném elektrickém výkonu 100 MW a více s možností poskytovat
podpůrné služby k zajištění provozu elektrizační soustavy, distribuce plynu, uskladňování plynu,
výroba zemního plynu, provozování těžebního plynovodu, výroba tepelné energie a rozvod tepelné
energie se uskutečňují ve veřejném zájmu. Stavby sloužící pro činnosti podle věty první a stavby s
nimi související jsou zřizovány a provozovány ve veřejném zájmu. Pro zřízení a provozování stavby
přenosové soustavy, přepravní soustavy, distribuční soustavy, výrobny elektřiny o celkovém
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instalovaném elektrickém výkonu 100 MW a více s možností poskytovat podpůrné služby k zajištění
provozu elektrizační soustavy, zásobníku plynu, těžebního plynovodu, rozvodného tepelného zařízení
nebo zdroje tepelné energie připojeného k rozvodnému tepelnému zařízení anebo pro zřízení
a provozování stavby související lze odejmout nebo omezit vlastnické právo k pozemku nebo ke
stavbě podle jiného právního předpisu4e).“.
4. V § 16 písm. g) se za slova „politice územního rozvoje“ vkládají slova „, územnímu rozvojovému
plánu“.
5. V § 23 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:
„(2) Výrobce elektřiny je povinen si zajistit vlastnické právo nebo zřídit věcné břemeno k cizí
nemovitosti nebo její části umožňující zřízení nebo provozování výrobny elektřiny o celkovém
instalovaném elektrickém výkonu 100 MW a více s možností poskytovat podpůrné služby k zajištění
provozu elektrizační soustavy, a stavby související, a to smluvně s vlastníkem nemovitosti za
jednorázovou náhradu; v případě, že vlastník nemovitosti není znám nebo určen nebo je prokazatelně
nedosažitelný nebo nečinný nebo nedošlo k dohodě s ním a jsou-li dány podmínky pro odejmutí nebo
omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě podle zvláštního právního předpisu4e),
rozhodne příslušný vyvlastňovací úřad na návrh příslušného výrobce elektřiny o odejmutí nebo
omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě podle jiného právního předpisu4e).“.
Dosavadní odstavce 2 a 3 se označují jako odstavce 3 a 4.
6. V § 24 odst. 4 větě první, § 25 odst. 4 větě první, § 57 odst. 2 větě první, § 58 odst. 2 větě první, §
59 odst. 2 větě první, § 60 odst. 2 větě první a v § 76 odst. 7 větě první se za slova „vlastníkem
nemovitosti“ vkládají slova „za jednorázovou náhradu“.
7. V § 28 odst. 5 a v § 91 odst. 2 písm. c) se text „§ 23 odst. 2“ nahrazuje textem „§ 23 odst. 3“.
8. V § 96 se doplňuje odstavec 11, který včetně poznámky pod čarou 47 zní:
„(11) Pokud se pro stanovení náhrady za zřízení věcného břemene podle tohoto zákona
zpracovává znalecký posudek, určí se náhrada ve výši ceny práva odpovídajícího věcnému břemenu
zjištěné podle oceňovacího předpisu 47).
________________________
47)
§ 16b zákona č. 151/1997 Sb., ve znění zákona č. 303/2013 Sb.“.
ČÁST ČTRNÁCTÁ
Změna zákona o posuzování vlivů na životní prostředí
Čl. XVII
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 zákona č. 93/2004 Sb.,
zákona č. 163/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 216/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb.,
zákona č. 223/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 436/2009 Sb., zákona č. 38/2012 Sb.,
zákona č. 85/2012 Sb., zákona č. 167/2012 Sb., zákona č. 350/2012 Sb., zákona č. 39/2015 Sb.,
zákona č. 268/2015 Sb., zákona č. 256/2016 Sb., zákona č. 298/2016 Sb., zákona č. 225/2017 Sb. a
zákona č. 326/2017 Sb., se mění takto:
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1. V § 10i odst. 1 větě první a v § 10i odst. 2 větě první se za slova „politiky územního rozvoje“
vkládají slova „, územního rozvojového plánu“.
2. V § 21 písm. k) se za slova „politiky územního rozvoje“ vkládají slova „a územního rozvojového
plánu“.
ČÁST PATNÁCTÁ
Změna zákona o odpadech
Čl. XVIII
V § 72 odst. 1 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů,
zákona č. 477/2001 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 188/2004 Sb., zákona č. 7/2005 Sb.,
zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 34/2008 Sb., zákona č. 297/2009 Sb., zákona č. 169/2013 Sb.,
zákona č. 184/2014 Sb., zákona č. 223/2015 Sb. a zákona č. 183/2017 Sb., se na konci textu písmene
s) doplňují slova „a územnímu rozvojovému plánu“.
ČÁST ŠESTNÁCTÁ
Změna vodního zákona
Čl. XIX
V § 108 odst. 2 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon),
ve znění zákona č. 186/2006 Sb. a zákona č. 181/2008 Sb., se za slova „politice územního rozvoje“
vkládají slova „, územnímu rozvojovému plánu“.
ČÁST SEDMNÁCTÁ
Změna zákona o vodovodech a kanalizacích
Čl. XX
Zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně
některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění zákona č. 320/2002 Sb., zákona č.
274/2003 Sb., zákona č. 20/2004 Sb., zákona č. 127/2005 Sb., zákona č. 76/2006 Sb., zákona č.
186/2006 Sb., zákona č. 222/2006 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 275/2013 Sb., zákona č.
39/2015 Sb., zákona č. 250/2016 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 193/2017 Sb. a zákona č.
225/2017 Sb., se mění takto:
1. V § 4 odst. 3 se za slova „politiky územního rozvoje“ vkládají slova „, územního rozvojového
plánu“.
2. V § 4 se na konci textu odstavce 7 doplňují slova „a územní rozvojový plán“.
ČÁST OSMNÁCTÁ
Změna správního řádu
Čl. XXI
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 384/2008 Sb.,
zákona č. 7/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 167/2012 Sb., zákona č. 303/2013 Sb.,
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zákona č. 250/2014 Sb., zákona č. 243/2016 Sb., zákona č. 298/2016 Sb., zákona č. 183/2017 Sb.,
zákona č. 225/2017 Sb. a zákona č. 176/2018 Sb., se mění takto:
1. V § 149 se za odstavec 3 vkládají nové odstavce 4 a 5, které znějí:
„(4) Správní orgán příslušný k vydání závazného stanoviska vydá závazné stanovisko bez
zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy byl o vydání závazného stanoviska požádán.
K této lhůtě se připočítává doba až 30 dnů, jestliže je zapotřebí nařídit ohledání na místě nebo jde-li
o zvlášť složitý případ..
(5) Nemá-li žádost o vydání závazného stanoviska předepsané náležitosti nebo trpí-li jinými
vadami, vyzve správní orgán žadatele k jejich odstranění, poskytne mu k tomu přiměřenou lhůtu a
poučí jej o následcích neodstranění nedostatků žádosti. Neodstraní-li žadatel vady žádosti, které brání
vydání závazného stanoviska, správní orgán písemně sdělí žadateli, že závazné stanovisko nemůže
být vydáno. Po dobu odstraňování vad žádosti lhůta pro vydání závazného stanoviska neběží. Ode
dne odstranění vad žádosti počne běžet nová lhůta pro vydání závazného stanoviska.“.
Dosavadní odstavce 4 až 7 se označují jako odstavce 6 až 9.
2. V § 149 odst. 7 se za větu druhou vkládají věty „Pokud nelze závazné stanovisko potvrdit nebo
změnit bezodkladně, nadřízený správní orgán potvrdí nebo změní závazné stanovisko nejpozději do
30 dnů ode dne vyžádání jeho potvrzení nebo změny. K této lhůtě se připočítává doba až 30 dnů,
jestliže je zapotřebí nařídit ohledání na místě nebo jde-li o zvlášť složitý případ.“.
3. V § 149 odst. 8 se za větu první vkládá věta „Přezkumné řízení lze zahájit do 1 roku od právní
moci rozhodnutí, které bylo závazným stanoviskem podmíněno; závazné stanovisko nelze v
přezkumném řízení zrušit nebo změnit po uplynutí 15 měsíců od právní moci rozhodnutí, které bylo
závazným stanoviskem podmíněno.“.
ČÁST DEVATENÁCTÁ
Změna školského zákona
Čl. XXII
V § 104 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění zákona č. 189/2008 Sb., se slovo
„souhlasem“ nahrazuje slovy „souhlasným stanoviskem“, slova „s předchozím stanoviskem“ se
nahrazují slovy „s předchozím souhlasným stanoviskem“, slovo „zda“ se nahrazuje slovem „že“ a na
konci odstavce se doplňuje věta „Ministerstvo zdravotnictví, Ministerstvo vnitra nebo příslušný
uznávací orgán vydávají stanoviska podle věty první do 90 dnů ode dne, kdy jim byla žádost o
stanovisko doručena.“.
ČÁST DVACÁTÁ
Změna zákona o elektronických komunikacích
Čl. XXIII
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V § 102 odst. 2 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých
souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění zákona č. 194/2017 Sb., se
text „1,0 m“ nahrazuje textem „0,5 m“.
ČÁST DVACÁTÁ PRVNÍ
Změna stavebního zákona
Čl. XXIV
Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění
zákona č. 68/2007 Sb., zákona č. 191/2008 Sb., zákona č. 223/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb.,
zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 345/2009 Sb., zákona č. 379/2009 Sb., zákona č. 424/2010 Sb.,
zákona č. 420/2011 Sb., zákona č. 142/2012 Sb., zákona č. 167/2012 Sb., zákona č. 350/2012 Sb.,
zákona č. 257/2013 Sb., zákona č. 39/2015 Sb., zákona č. 91/2016 Sb., zákona č. 264/2016 Sb.,
zákona č. 298/2016 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 193/2017 Sb., zákona č. 194/2017 Sb.,
zákona č. 205/2017 Sb., zákona č. 225/2017 Sb. a zákona č. 169/2018 Sb., se mění takto:
1. V § 1 odst. 1 se slova „evidenci územně plánovací činnosti“ nahrazují slovy „vedení informačního
systému územního plánování“.
2. V § 2 odst. 1 písm. g) se za slova „politice územního rozvoje“ vkládají slova „, územním
rozvojovém plánu“.
3. V § 2 odst. 1 písm. j) se slova „nebo v zásadách územního rozvoje“ nahrazují slovy „, zásadách
územního rozvoje nebo územním rozvojovém plánu“.
4. V § 2 odst. 1 písm. n) se vkládá nový bod 1, který zní:
„1. územní rozvojový plán;“.
Dosavadní body 1 až 3 se označují jako body 2 až 4.
5. V § 4 odstavce 9 až 11 znějí:
„(9) O prodloužení lhůty k vydání závazného stanoviska podle správního řádu vydá dotčený
orgán usnesení, které se pouze poznamená do spisu, a dotčený orgán vyrozumí o této skutečnosti
žadatele. Jestliže není závazné stanovisko dotčeného orgánu vydáno ve lhůtě pro jeho vydání,
považuje se za souhlasné a bez podmínek.
(10) Jestliže v případě uvedeném v odstavci 9 větě druhé nebyly splněny předpoklady pro
vydání souhlasného závazného stanoviska bez podmínek, vydá nadřízený správní orgán nové
závazné stanovisko, kterým se závazné stanovisko podle odstavce 9 ruší. Nové závazné stanovisko
lze vydat do 1 roku od právní moci rozhodnutí, které bylo závazným stanoviskem podmíněno.
(11) Lhůty pro zahájení přezkumného řízení a zrušení nebo změnu závazného stanoviska
stanoviska v přezkumném řízení u závazného stanoviska podle odstavce 2 písm. a), které je
podkladem pro jiný úkon stavebního úřadu, počínají běžet ode dne, kdy jiný úkon nabyl právních
účinků. Lhůty pro zahájení přezkumného řízení a zrušení nebo změnu závazného stanoviska
v přezkumném řízení u závazného stanoviska podle odstavce 2 písm. a), které je podkladem pro
vydání certifikátu autorizovaného inspektora, počínají běžet ode dne vzniku práva provést
oznámený záměr.“.
6. V § 4 se doplňuje odstavec 12, který zní:
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„(12) Odstavce 9 a 10 se nepoužijí na závazné stanovisko
a) k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí podle zákona o posuzování vlivů na
životní prostředí,
b) orgánu ochrany přírody podle zákona o ochraně přírody a krajiny, kterým se
1. vyslovuje souhlas k zásahům, které by mohly vést k závažnému nebo nevratnému poškození
nebo ke zničení přírodního stanoviště v zájmu Evropských společenství nebo druhů v zájmu
Evropských společenství,
2. uděluje souhlas k činnostem podmíněným souhlasem orgánu ochrany přírody v ptačích
oblastech,
3. posuzuje splnění podmínek pro povolení výjimky ze zákazů u zvláště chráněných druhů
rostlin a živočichů, které jsou předmětem ochrany podle práva Evropské unie a podle zákona o
ochraně přírody a krajiny,
4. uděluje souhlas s činnostmi vymezenými v bližších ochranných podmínkách zvláště
chráněných území, která byla vyhlášena k zajištění udržení příznivého stavu evropských stanovišť
nebo stanovišť evropsky významných druhů, které jsou předmětem ochrany evropsky
významných lokalit,
5. posuzuje záměr z hlediska zájmů chráněných podle zákona o ochraně přírody a krajiny, a které
je vydáno jako jednotné závazné stanovisko k zásahu do přírody a krajiny.“.
7. V § 7 odst. 1 písm. f) se za slovo „do“ vkládají slova „národního geoportálu územního plánování
a do“.
8. V § 7 odst. 3 se na konci textu písmene a) doplňují slova „a územního rozvojového plánu“.
9. V § 11 odst. 1 písm. b) se slova „k tomu potřebné“ zrušují.
10. V § 11 odst. 1 se za písmeno b) vkládá nové písmeno c), které zní:
„c) pořizuje a vydává územní rozvojový plán,“.
Dosavadní písmena c) a d) se označují jako písmena d) a e).
11. V § 11 odst. 1 písm. d) se za slovo „vede“ vkládají slova „národní geoportál územního plánování
a“.
12. V § 11 odstavec 3 zní:
„(3) Ministerstvo může zřídit organizační složku státu, která
a) řeší koncepční otázky teorie a praxe v oboru územního plánování a stavebního řádu, urbanismu a
architektury, a
b) zpracovává návrh politiky územního rozvoje, územního rozvojového plánu, jejich aktualizací a
úplná znění po jejich aktualizaci a územně plánovací podklady.“.
13. V § 19 odstavec 2 zní:
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„(2) Úkolem územního plánování je také posouzení vlivů politiky územního rozvoje,
územního rozvojového plánu, zásad územního rozvoje nebo územního plánu na udržitelný rozvoj
území (§ 18 odst. 1). Pro účely tohoto posouzení se zpracovává vyhodnocení vlivů na udržitelný
rozvoj území. Jeho součástí je také vyhodnocení vlivů na životní prostředí, ve kterém se určí, popíšou
a posoudí možné významné vlivy na životní prostředí vyplývající z politiky územního rozvoje,
územního rozvojového plánu, zásad územního rozvoje nebo územního plánu a rozumná náhradní
řešení s přihlédnutím k cílům posuzovaných dokumentů. Náležitosti tohoto posouzení jsou stanoveny
v příloze k tomuto zákonu, včetně posouzení vlivu na předmět ochrany a celistvost evropsky
významné lokality nebo ptačí oblasti.“.
CELEX: 32001L0042
14. V § 20 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:
„(2) Příslušný správní orgán zveřejňuje zadání územně plánovací dokumentace a jeho návrh,
zprávu o uplatňování územně plánovací dokumentace a její návrh a návrh územně plánovací
dokumentace v informačním systému územního plánování.“.
Dosavadní odstavec 2 se označuje jako odstavec 3.
15. Pod označení § 20a se vkládá nadpis, který zní:
„Jednotný standard územně plánovací dokumentace“.
16. V § 20a se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a na konci textu se doplňují slova „včetně
prostorových dat74) ve vektorové formě“.
Poznámka pod čarou č. 74 zní:
„74) § 2 písm. e) zákona č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve znění pozdějších
předpisů.“.
17. V § 20a se vkládají nové odstavce 2 až 4, které včetně poznámky pod čarou č. 75 znějí:
„(2) Vybrané části územně plánovací dokumentace, její aktualizace nebo změny a úplné znění
územně plánovací dokumentace se zpracovávají v jednotném standardu.
(3) Jednotný standard územně plánovací dokumentace stanoví standardizované části územně
plánovací dokumentace a požadavky na
a) strukturu standardizovaných částí územně plánovací dokumentace,
b) grafické vyjádření standardizovaných částí územně plánovací dokumentace,
c) výměnný formát dat a
d) metadata75).
(4) Náležitosti jednotného standardu územně plánovací dokumentace podle odstavce 3 stanoví
prováděcí právní předpis.
_______________
75)

§ 2 písm. f) zákona č. 123/1998 Sb.“.
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18. V § 24 odst. 3 písm. a) se slovo „nebo“ zrušuje.
19. V § 24 se na konci odstavce 3 tečka nahrazuje slovem „, nebo“ a doplňuje se písmeno c), které
zní:
„c) vysokoškolské vzdělání v dalších oborech souvisejících s územním plánováním, jejichž seznam
určí ministerstvo prováděcím právním předpisem, a nejméně 3 roky odpovídající praxe.“.
20. V § 31 odst. 2 se za slovo „aktualizaci“ vkládají slova „územního rozvojového plánu a“.
21. V § 31 odst. 4 se za slovo „vydávání“ vkládají slova „územního rozvojového plánu,“.
22. V § 32 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno g), které zní:
„g) stanoví, které plochy a koridory zejména dopravní a technické infrastruktury budou předmětem
řešení územního rozvojového plánu.“.
23. V § 35 odst. 4 se text „§ 35 odst. 2 písm. f)“ nahrazuje slovy „odstavce 2 písm. f)“.
24. V § 35 se za odstavec 5 vkládá nový odstavec 6, který zní:
„(6) Vláda může v odůvodněných případech rozhodnout o souběžném pořízení aktualizace
politiky územního rozvoje a územního rozvojového plánu nebo jeho aktualizace.“.
Dosavadní odstavce 6 a 7 se označují jako odstavce 7 a 8.
25. V části třetí hlavě III dílu 3 se vkládá nový oddíl 1, který včetně nadpisu zní:
„Oddíl 1
Územní rozvojový plán
§ 35a
(1) Na základě politiky územního rozvoje vydá ministerstvo územní rozvojový plán.
Současně s návrhem územního rozvojového plánu se zpracovává vyhodnocení vlivů na
udržitelný rozvoj území.
CELEX: 32001L0042, 32009L0147, 31992L0043
(2) Územní rozvojový plán je závazný pro pořizování a vydávání zásad územního rozvoje,
územních plánů, regulačních plánů a pro rozhodování v území.
(3) Územní rozvojový plán se pořizuje pro celé území republiky a vydává se formou opatření
obecné povahy.
(4) Územní rozvojový plán ani vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území nesmí obsahovat
podrobnosti náležející svým obsahem územnímu plánu, regulačnímu plánu nebo navazujícím
rozhodnutím.
§ 35b
Obsahové náležitosti a struktura územního rozvojového plánu
(1)

Územní rozvojový plán obsahuje textovou a grafickou část.
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(2)Textová část územního rozvojového plánu obsahuje zejména
a) vymezení ploch a koridorů mezinárodního a republikového významu nebo ploch a koridorů,
které svým významem přesahují území jednoho kraje, stanovené politikou územního rozvoje a
stanovení účelu jejich vymezení, popřípadě podmínky pro rozhodování v území,
b) vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, staveb a opatření k
zajišťování obrany a bezpečnosti státu a vymezených asanačních území, pro která lze práva k
pozemkům a stavbám vyvlastnit,
c) je-li to účelné, stanovení pořadí provádění změn v území a
d) stanovení kompenzačních opatření podle § 35d odst. 6.
(3)Grafická část obsahuje
a) výkres ploch a koridorů,
b) výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací a
c) je-li to účelné, výkres pořadí provádění změn v území.
(4)Výkresy grafické části se zpracovávají a vydávají v měřítku 1 : 100 000 a obsahují jevy
zobrazitelné v daném měřítku. Grafická část může být doplněna schématy. V případě potřeby lze
výkres ploch a koridorů dále členit na samostatné výkresy.
(5) Odůvodnění územního rozvojového plánu obsahuje textovou a grafickou část.
(6)Textová část odůvodnění územního rozvojového plánu obsahuje zejména
a) stručný popis postupu pořízení územního rozvojového plánu,
b) vyhodnocení souladu s cíli a úkoly územního plánování, s politikou územního rozvoje a s
požadavky tohoto zákona,
c) vyhodnocení souladu s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky ministerstev,
jiných ústředních správních úřadů a krajů, popřípadě s výsledkem řešení rozporů,
d) vyhodnocení splnění podmínek vyplývajících z případných vyjádření příslušných orgánů
sousedních států a výsledků konzultací s nimi,
e) základní informace o výsledcích vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území včetně
výsledků vyhodnocení vlivů na životní prostředí,
f) stanovisko Ministerstva životního prostředí k vyhodnocení vlivů na životní prostředí11) se
sdělením, jak bylo zohledněno,
g) sdělení, jak bylo zohledněno vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území,
h) komplexní zdůvodnění přijatého řešení včetně vybrané varianty,
i) kvalifikovaný odhad záborů půdního fondu pro navrhované plochy a koridory a
j) vyhodnocení připomínek.
(7)Grafická část odůvodnění územního rozvojového plánu obsahuje zejména
a) koordinační výkres v měřítku 1 : 100 000 a
b) je-li to účelné, schéma širších vztahů dokumentující vazby na území sousedních států.
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Projednání návrhu územního rozvojového plánu
§ 35c
(1)Ministerstvo pořizuje územní rozvojový plán na základě aktualizace politiky územního
rozvoje nebo na základě rozhodnutí vlády.
(2)Obsah územního rozvojového plánu stanoví
a) ministerstvo na základě aktualizace politiky územního rozvoje v rozsahu podle § 32 odst. 1
písm. g),
b) vláda podle § 35 odst. 6,
c) vláda, nevyžaduje-li aktualizace územního rozvojového plánu aktualizaci politiky územního
rozvoje.
(3)Návrh obsahu územního rozvojového plánu doručí ministerstvo příslušnému orgánu
ochrany přírody k vydání stanoviska podle § 45i odst. 1 zákona o ochraně přírody a krajiny a
Ministerstvu životního prostředí.
(4)Ministerstvo životního prostředí vydá k návrhu obsahu územního rozvojového plánu do
30 dnů od doručení stanovisko, ve kterém podle přílohy č. 8 zákona o posuzování vlivů na životní
prostředí a na základě stanoviska orgánu ochrany přírody podle předchozího odstavce stanoví
podrobnější požadavky na obsah a rozsah vyhodnocení vlivů na životní prostředí a případné
požadavky na vyhodnocení variant řešení, které ještě rozumně vedou k dosažení cílů územního
rozvojového plánu. Příslušný orgán ochrany přírody doručí stanovisko podle § 45i odst. 1 zákona
o ochraně přírody a krajiny ministerstvu a Ministerstvu životního prostředí nejpozději 7 dní před
uplynutím lhůty podle věty první.
CELEX: 32001L0042
§ 35d
(1) Na základě obsahu územního rozvojového plánu a stanovisek podle § 35c odst. 4
zajistí ministerstvo zpracování návrhu územního rozvojového plánu a vyhodnocení vlivů na
udržitelný rozvoj území.
(2)Ministerstvo zašle návrh územního rozvojového plánu a vyhodnocení vlivů na
udržitelný rozvoj území ministerstvům, jiným ústředním správním úřadům a krajům, které
mohou uplatnit svá stanoviska do 60 dnů od obdržení návrhu územního rozvojového plánu. Ke
stanoviskům a vyjádřením podaným po této lhůtě se nepřihlíží.
(3) Ministerstvo zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup návrh územního
rozvojového plánu a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území, a nejméně 30 dnů předem
oznámí místo a dobu konání veřejného projednání. Do 7 dnů ode dne veřejného projednání může
každý podat u ministerstva písemné připomínky. K později uplatněným připomínkám se
nepřihlíží.
(4) Ministerstvo ve spolupráci s Ministerstvem zahraničních věcí a Ministerstvem
životního prostředí zašle návrh územního rozvojového plánu spolu s vyhodnocením vlivů na
udržitelný rozvoj území sousedním státům, jejichž území může být uplatňováním územního
rozvojového plánu významně ovlivněno, a nabídne jim konzultace. Pokud sousední stát o
konzultace projeví zájem, ministerstvo se ve spolupráci s Ministerstvem zahraničních věcí a
Ministerstvem životního prostředí konzultací účastní.
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CELEX: 32001L0042
(5)Ministerstvo zašle kopie stanovisek, připomínek a případných výsledků konzultací
podle odstavců 1 až 3 Ministerstvu životního prostředí jako podklad pro vydání stanoviska k
návrhu koncepce podle § 10g zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, které není
stanoviskem podle § 4 odst. 2. Ministerstvo životního prostředí stanovisko uplatní do 30 dnů od
obdržení těchto podkladů. Ze závažných důvodů, které Ministerstvo životního prostředí sdělí
ministerstvu nejpozději do 30 dnů od obdržení podkladů, se lhůta pro uplatnění stanoviska
prodlužuje, nejdéle však o 30 dnů. Pokud Ministerstvo životního prostředí stanovisko neuplatní
ve lhůtě podle věty druhé ani v prodloužené lhůtě, je možné územní rozvojový plán vydat i bez
jeho stanoviska.
(6)Pokud z posouzení vlivu na evropsky významnou lokalitu nebo ptačí oblast vyplyne, že
územní rozvojový plán má významný negativní vliv na předmět ochrany nebo celistvost některé
evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti, postupuje se podle § 45i zákona o ochraně
přírody a krajiny. Kompenzační opatření uvede Ministerstvo životního prostředí ve stanovisku
podle § 4 odst. 2 písm. b).
§ 35e
(1) Pokud návrh územního rozvojového plánu obsahuje varianty řešení, podle výsledků
projednání vybere ministerstvo nejvhodnější variantu.
(2) Ministerstvo zohlední výsledky vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území,
připomínky, případná vyjádření sousedních států a výsledky konzultací s nimi, stanoviska, popř.
výsledky řešení rozporů a zajistí úpravu návrhu územního rozvojového plánu.
(3) V případě, že došlo k podstatné úpravě návrhu na základě výsledků projednání,
ministerstvo si vyžádá stanovisko Ministerstva životního prostředí a stanovisko příslušného
orgánu ochrany přírody podle § 45i odst. 1 zákona o ochraně přírody a krajiny. Ministerstvo
životního prostředí ve stanovisku uvede, zda podstatná úprava vyžaduje posouzení z hlediska
vlivů na životní prostředí, popřípadě stanoví podrobnější požadavky podle § 10i zákona o
posuzování vlivů na životní prostředí. Upravený návrh a případně upravené nebo doplněné
vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území projedná ministerstvo v rozsahu těchto úprav s
ministerstvy, jinými ústředními správními úřady a kraji, které mohou ve lhůtě do 30 dnů od
projednání uplatnit svá stanoviska k částem řešení, které se změnily od projednání podle § 35d
odst. 3. Upravený návrh ministerstvo zveřejní po dobu 30 dnů způsobem umožňujícím dálkový
přístup a v této lhůtě může každý uplatnit písemné připomínky k částem řešení, které se změnily
od projednání podle § 35d odst. 3.
(4) Ke stanoviskům a připomínkám ve věcech, o kterých bylo rozhodnuto při schválení
politiky územního rozvoje, se nepřihlíží.
§ 35f
Vydání územního rozvojového plánu
(1) Územní rozvojový plán se oznámí vyvěšením pouze na úřední desce ministerstva.
(2) Ministerstvo zajistí, aby ve Sbírce zákonů bylo uveřejněno sdělení o vydání územního
rozvojového plánu.
(3) Územní rozvojový plán se opatří záznamem o účinnosti, který obsahuje
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a) označení správního orgánu, který územní rozvojový plán vydal,
b) datum nabytí účinnosti územního rozvojového plánu a
c) jméno a příjmení, funkci a podpis oprávněné úřední osoby pořizovatele, otisk úředního razítka.
§ 35g
Aktualizace územního rozvojového plánu
(1) Na návrh, projednání a vydání aktualizace územního rozvojového plánu se použijí §
35c až 35f obdobně.
(2) Aktualizace územního rozvojového plánu se zpracovává, projednává a vydává v
rozsahu měněných částí.
(3) V případě aktualizace územního rozvojového plánu v rámci postupu dle § 35c odst. 4
stanoví Ministerstvo životního prostředí také, zda má být návrh jeho aktualizace posuzován z
hlediska vlivů na životní prostředí.
(4) Vyhodnocení vlivů aktualizace územního rozvojového plánu na udržitelný rozvoj
území se zpracovává pouze, pokud bylo stanoveno, že tento plán má být posuzovánz hlediska
vlivů na životní prostředí.
(5) Ministerstvo zajistí vyhotovení úplného znění územního rozvojového plánu po jeho
aktualizaci a toto vyhotovení po nabytí účinnosti aktualizace opatří záznamem o účinnosti .
§ 35h
K řízení o zrušení územního rozvojového plánu nebo jeho části je příslušný Nejvyšší správní
soud.“.
Dosavadní oddíly 1 až 3 se označují jako oddíly 2 až 4.
26. V § 36 odst. 3 větě první, § 37 odst. 8 větě první, § 40 odst. 1 písm. a) a v § 42b odst. 5 větě první
se za slova „politikou územního rozvoje“ vkládají slova „a územním rozvojovým plánem“.
27. V § 39 odst. 3 se za slovo „rozvoje“ vkládají slova „nebo při vydání územního rozvojového
plánu“.
28. V § 41 odst. 2, § 50 odst. 7 větě první, § 53 odst. 4 písm. a), § 54 odst. 2 a v § 55b odst. 4 větě
první se za slova „politikou územního rozvoje“ vkládají slova „, územním rozvojovým plánem“.
29. V § 41 se za odstavec 2 doplňuje nový odstavec 3, který zní:
„(3) V případě, že zastupitelstvo kraje nesouhlasí s předloženým návrhem zásad územního
rozvoje nebo s výsledky jeho projednání, vrátí předložený návrh krajskému úřadu se svými pokyny
k úpravě a novému projednání nebo jej zamítne.“.
Dosavadní odstavce 3 až 5 se označují jako odstavce 4 až 6.
30. V § 41 odst. 5 větě první se za slovo „povinen“ vkládají slova „bez zbytečného odkladu“ a na
konci textu věty první a druhé se doplňují slova „nebo územním rozvojovým plánem“.
31. V § 42 odst. 6 větě třetí se slova „a § 42c“ zrušují a slova „až 42c“ se nahrazují slovy „a 42b“.
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32. V § 42 odst. 7 větě druhé se za slova „schválením politiky územního rozvoje nebo její aktualizace“
vkládají slova „nebo vydáním územního rozvojového plánu nebo jeho aktualizace“ a slova „příslušná
část politiky územního rozvoje nebo její aktualizace, která změnu vyvolala, je zjevně ve prospěch
rozvoje nebo ochrany hodnot území kraje, nebo byla přijata na návrh kraje“ se nahrazují slovy
„příslušné části politiky územního rozvoje nebo územního rozvojového plánu nebo jejich aktualizací,
které změnu vyvolaly, jsou zjevně ve prospěch rozvoje nebo ochrany hodnot území kraje, nebo byly
přijaty na návrh kraje“.
33. V § 42 se doplňuje odstavec 10, který zní:
„(10) Aktualizaci zásad územního rozvoje včetně aktualizace pořizované zkráceným
postupem a úplné znění zásad územního rozvoje po této aktualizaci kraj doručí veřejnou vyhláškou;
dnem doručení aktualizace zásad územního rozvoje a úplného znění nabývá aktualizace účinnosti.“.
34. V § 42b odst. 5 větě druhé a v § 55b odst. 4 větě druhé se za slovo „stanovisek“ vkládá slovo „,
námitek“.
35. V § 42b odst. 8 větě první se slova „a 41“ nahrazují slovy „, 41 a 42 odst. 9 a 10“.
36. § 42c se včetně nadpisu zrušuje.
37. V § 43 odst. 3 větě první se slova „kraje a“ nahrazují čárkou a za slova „politikou územního
rozvoje“ se vkládají slova „a s územním rozvojovým plánem“.
38. V § 52 odst. 2 větě druhé se slova „1 a“ zrušují.
39. V § 52 odst. 4 se slovo „vydání“ nahrazuje slovy „schválení politiky územního rozvoje nebo při
vydání územního rozvojového plánu,“.
40. V § 54 odst. 5 se za slova „politice územního rozvoje“ vkládají slova „, územním rozvojovém
plánu“.
41. V § 54 odst. 6 větě první a druhé se za slovo „krajem“ vkládají slova „, územním rozvojovým
plánem“.
42. V § 55 odst. 3 větě třetí se za slovo „kraje“ vkládají slova „nebo s územním rozvojovým plánem“.
43. V § 55 se za odstavec 6 vkládá nový odstavec 7, který zní:
„(7) Změnu územního plánu včetně změny pořizované zkráceným postupem a úplné znění
územního plánu po této změně obec doručí veřejnou vyhláškou; dnem doručení změny územního
plánu a úplného znění nabývá změna účinnosti.“.
Dosavadní odstavec 7 se označuje jako odstavec 8.
44. V § 55b odst. 7 se slova „a 5“ nahrazují slovy „až 7“.
45. § 55c se včetně nadpisu zrušuje.
46. V § 62 odst. 2 písm. d) se číslo „75“ nahrazuje číslem „74“.
47. V § 71 odst. 4 větě první a v § 71 odst. 5 větě první se slovo „následně“ zrušuje.
48. V § 71 odst. 4 větě první se za slovo „rozvoje“ vkládají slova „, územním rozvojovým plánem“.
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49. V § 71 odst. 5 větě první se za slovo „a“ vkládají slova „územním rozvojovým plánem nebo
schválenou“ a ve větě druhé se slova „nebo politikou územního rozvoje“ nahrazují slovy „,
politikou územního rozvoje nebo územním rozvojovým plánem“.
50. V § 71 se doplňují odstavce 10 a 11, které znějí:
„(10) Změna regulačního plánu včetně zkráceného postupu pořizování změny se
zpracovává, projednává a vydává v rozsahu měněných částí.
(11) Změnu regulačního plánu včetně změny pořizované zkráceným postupem a úplné
znění regulačního plánu po této změně obec nebo kraj doručí veřejnou vyhláškou; dnem doručení
změny regulačního plánu a úplného znění nabývá změna účinnosti.“.
51. § 75 se včetně nadpisu zrušuje.
52. V § 102 odst. 5 větě první se slova „obec nebo kraj“ nahrazují slovy „obec, kraj nebo stát“ a slova
„její změnu“ se nahrazují slovy „její aktualizaci nebo změnu“.
53. V § 102 odst. 6 větě první se slova „obec nebo kraj“ nahrazují slovy „obec, kraj nebo stát“.
54. V § 122a odst. 1 se na konci písmene b) čárka nahrazuje tečkou a písmeno c) se zrušuje.
55. V § 159 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:
„(2) Projektant územně plánovací dokumentace zpracovává a pořizovateli předává vybrané
části územně plánovací dokumentace v jednotném standardu.“.
Dosavadní odstavce 2 a 3 se označují jako odstavce 3 a 4.
56. V § 159 odst. 4 větě druhé se číslo „2“ nahrazuje číslem „3“.
57. V části páté nadpis hlavy II zní: „INFORMAČNÍ SYSTÉM ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ,
UKLÁDÁNÍ PÍSEMNOSTÍ A NAHLÍŽENÍ DO NICH“.
58. V části páté se na začátek hlavy II vkládá nový § 161a, který včetně nadpisu a poznámek pod
čarou č. 76 až 78 zní:
„§ 161a
Národní geoportál územního plánování
(1)
Správcem a provozovatelem národního geoportálu územního plánování, který je
informačním systémem veřejné správy a je přístupný způsobem umožňujícím dálkový přístup, je
ministerstvo. Provozováním národního geoportálu územního plánování může ministerstvo pověřit
jím zřízenou organizační složku státu.
(2)
a)

Národní geoportál územního plánování slouží pro

zveřejnění výstupů z územně plánovací činnosti orgánů územního plánování,

b)

zabezpečení přístupu k evidenci územně plánovací činnosti,

c)

poskytování prostorových dat k tématu plánované využití území76),

d)
zpřístupňování a poskytování dalších dat, která souvisí s územním plánováním a územním
rozvojem, které určí ministerstvo a
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e)

další činnosti vyplývající z tohoto zákona nebo jeho prováděcích předpisů.

(3)
Na národním geoportálu územního plánování jsou v jednotných standardech
zveřejňovány vybrané části územně plánovacích dokumentací a územně analytických podkladů.
(4)
Ministerstvo, popřípadě jím pověřená organizační složka státu zřízená ministerstvem,
vkládá do národního geoportálu územního plánování data vztahující se k působnosti Ministerstva
obrany na návrh Ministerstva obrany v elektronické verzi ve strojově čitelném formátu. Ochrana
utajovaných informací podle zvláštních právních předpisů tímto není dotčena77).
(5)
Krajský úřad vkládá data z územně plánovací činnosti do národního geoportálu
územního plánování za svůj správní obvod v elektronické verzi ve strojově čitelném formátu.
(6)
Přístup k datům zveřejněným na národním geoportálu územního plánování lze omezit
nebo odepřít, pokud je to v zájmu veřejné bezpečnosti, zajištění obrany státu nebo ochrany
mezinárodních vztahů nebo by tím byla porušena ochrana práv třetích osob plynoucích ze zvláštních
právních předpisů78); pro omezení nebo odepření přístupu k datům zveřejněným na národním
geoportálu se přiměřeně použije § 11d zákona č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním
prostředí, ve znění pozdějších předpisů.
(7)
Náležitosti obsahu národního geoportálu územního plánování stanoví prováděcí
právní předpis.
_________________
76)

§ 11a zákona č. 123/1998 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

77)

Například zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve
znění pozdějších předpisů.

78)

Například zákon č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, zákon č.
101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
zákon č. 412/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů, občanský zákoník.“.

59. V § 163 odst. 1 se slovo „a“ nahrazuje čárkou a za slovo „uplatňování“ se vkládají slova „, územní
rozvojový plán a aktualizace politiky územního rozvoje a územního rozvojového plánu včetně
dokladů o jejich pořizování“.
60. V § 163 se doplňuje odstavec 3, který zní:
„(3) Územní rozvojový plán, jeho aktualizace a úplné znění územního rozvojového plánu po
jeho aktualizaci se zveřejňují v digitální formě způsobem umožňujícím dálkový přístup. Ministerstvo
poskytne krajským úřadům územní rozvojový plán, jeho aktualizaci a úplné znění územního
rozvojového plánu po jeho aktualizaci v elektronické verzi ve strojově čitelném formátu68) včetně
prostorových dat ve vektorové podobě.“.
61. V § 165 se slova „územní plán, regulační plán“ nahrazují slovy „územní plán, jeho změnu,
regulační plán, jeho změnu“ a na konci textu odstavce 1 se doplňují slova „včetně prostorových dat
ve vektorové podobě“.
62. V § 166 odst. 3 větě první se za slova „krajskému úřadu“ vkládají slova „, jemuž se územní studie
poskytuje rovněž v elektronické verzi ve strojově čitelném formátu68) včetně prostorových dat ve
vektorové podobě“ a ve větě druhé se část věty za středníkem včetně středníku zrušuje.
63. V § 180 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:
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„(2) Fyzická osoba se jako projektant územně plánovací dokumentace dopustí přestupku tím,
že neodevzdá vybrané části územně plánovací dokumentace v jednotném standardu podle § 159 odst.
2.“.
Dosavadní odstavce 2 až 4 se označují jako odstavce 3 až 5.
64. V § 180 odst. 5 se číslo „3“ nahrazuje číslem „4“.
65. V § 182 větě první se slova „, dopustí-li se jej právnická nebo podnikající fyzická osoba,“
nahrazují slovy „a § 180 odst. 2“.
66. V § 184 odst. 1 úvodní části ustanovení se za slovo „úřad“ vkládají slova „a orgán územního
plánování“.
67. V § 192 se doplňuje odstavec 3, který zní:
„(3) Územní rozvojový plán nelze přezkoumat v přezkumném řízení podle správního řádu.
68. § 193 zní:
„§ 193
Ministerstvo vydá vyhlášky k provedení § 13 odst. 6, § 14 odst. 2, § 20a odst. 4, § 21 odst. 4, §
24 odst. 3, § 26 odst. 2, § 29 odst. 3, § 36 odst. 6, § 40 odst. 4, § 42 odst. 8, § 43 odst. 6, § 47 odst. 6,
§ 50 odst. 1, § 55 odst. 8, § 61 odst. 3, § 64 odst. 6, § 66 odst. 5, § 78a odst. 10, § 86 odst. 6, § 87
odst. 5, § 92 odst. 5, § 94c odst. 3, § 94l odst. 7, § 94p odst. 7, § 94s odst. 6, § 94y odst. 8, § 95 odst.
7, § 96 odst. 11, § 96a odst. 7, § 99 odst. 2, § 100 odst. 3, § 105 odst. 9, § 106 odst. 5, § 110 odst. 5,
§ 115 odst. 6, § 116 odst. 8, § 117 odst. 8, § 122 odst. 7, § 122a odst. 6, § 123 odst. 5, § 125 odst. 6,
§ 127 odst. 6, § 128 odst. 8, § 134 odst. 7, § 138 odst. 5, § 143 odst. 5, § 150 odst. 4, § 155 odst. 2, §
157 odst. 4, § 161a odst. 7 a § 162 odst. 7.“.
69. V nadpisu přílohy se za slova „politiky územního rozvoje“ vkládají slova „, územního
rozvojového plánu“.
CELEX: 32001L0042

Čl. XXV
Přechodná ustanovení
1. Ministerstvo pro místní rozvoj (dále jen „ministerstvo“) prověří záměry dopravní a technické
infrastruktury vymezené v zásadách územního rozvoje, které jsou zároveň obsažené v politice
územního rozvoje a současně se jedná o veřejně prospěšné stavby nebo veřejně prospěšná
opatření, které dosud nebyly provedeny a u kterých již uplynula lhůta pro přezkum podle
správního řádu a soudního řádu správního. Záměry vyhovující uvedeným hlediskům ministerstvo
převezme ze zásad územního rozvoje bez věcné změny do prvního územního rozvojového plánu,
přitom jiný způsob grafického vyjádření se nepovažuje za věcnou změnu.
2. Záměry přebírané do prvního územního rozvojového plánu podle bodu 1 nepodléhají projednání
a posuzování vlivů na udržitelný rozvoj území podle § 35c až 35f zákona č. 183/2006 Sb., ve
znění účinném ode dne nabytí účinností tohoto zákona, ani nejsou přezkoumatelné podle
správního řádu nebo soudního řádu správního.
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3. Ministerstvo vydá prováděcí právní předpis k provedení § 20a odst. 2zákona č. 183/2006 Sb., ve
znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, nejpozději do 3 let od nabytí účinnosti
tohoto zákona. Do doby vydání tohoto prováděcího právního předpisu nemá projektant územně
plánovací dokumentace povinnost podle § 159 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., ve znění účinném
ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
ČÁST DVACÁTÁ DRUHÁ
Změna zákona o vyvlastnění
Čl. XXVI
Zákon č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě
(zákon o vyvlastnění), ve znění zákona č. 167/2012 Sb., zákona č. 405/2012 Sb., zákona č. 49/2016
Sb., zákona č. 225/2017 Sb. a zákona č. 169/2018 Sb., se mění takto:
1. V § 5 se na konci odstavce 1 doplňuje věta „Pokud se doručuje do ciziny, platí, že dnem doručení
je třicátý den ode dne, kdy vyvlastnitel odeslal návrh na uzavření smlouvy prostřednictvím
provozovatele poštovních služeb.“.
2. V § 5 odst. 2 písm. a) se slovo „a“ zrušuje.
3. V § 5 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje slovem „, a“ a doplňuje se písmeno c), které zní:
„c) informaci o možnosti vyvlastňovaného podle § 20 odst. 1 předložit vyvlastňovacímu úřadu
znalecký posudek.“.
4. V § 6 se za slova „k vyvlastňovanému pozemku nebo stavbě,“ vkládají slova „jakož i účinky
nařízení výkonů rozhodnutí a exekučních příkazů v rozsahu týkajícím se vyvlastňovaného pozemku
nebo stavby,“.
5. V § 10 odst. 1 písm. b) se slovo „břemenu8)“ nahrazuje slovy „břemenu zjištěné podle oceňovacího
předpisu8)“.
Poznámka pod čarou č. 8 zní:
„8) § 16b zákona č. 151/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů.“.
6. V § 10 se na konci odstavce 5 doplňuje věta „Obdobně se postupuje pro účely stanovení náhrady
za zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu.“.
7. V § 20 odstavec 1 zní:
„(1) Náhrada se stanoví na základě znaleckého posudku vyhotoveného na žádost
vyvlastňovaného, pokud jej vyvlastňovaný předloží vyvlastňovacímu úřadu ve lhůtě 30 dnů ode dne,
kdy bylo vyvlastňovanému doručeno uvědomění o zahájení vyvlastňovacího řízení, v opačném
případě se náhrada stanoví na základě znaleckého posudku podle § 5 odst. 2 písm. a) vyhotoveného
na žádost vyvlastnitele; ustanovení § 10 odst. 4 tím není dotčeno.“.
8. V § 22 odst. 1 se slova „o něm byli účastníci řízení a další osoby, jejichž přítomnosti je třeba,
uvědoměni nejméně 30 dnů přede dnem, kdy se má konat.“ nahrazují slovy „se konalo nejpozději ve
lhůtě do 60 dnů od odeslání uvědomění o zahájení vyvlastňovacího řízení. O ústním jednání uvědomí
účastníky řízení nejméně 15 dnů před jeho konáním.“.
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9. V § 24 odst. 1 se na konci textu věty první doplňují slova „do 30 dnů ode dne konání ústního
jednání“.
10. V § 24 odst. 2 se za slovo „ splněny,“ vkládají slova „do 30 dnů ode dne konání ústního jednání“.
Čl. XXVII
Přechodné ustanovení
Řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí a práva a povinnosti se
posoudí podle zákona č. 184/2006 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.
ČÁST DVACÁTÁ TŘETÍ
Změna zákona o ochraně ovzduší
Čl. XXVIII
V § 11 odst. 1 písm. a) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, se za slova „politice
územního rozvoje“ vkládají slova „, územnímu rozvojovému plánu“.
ČÁST DVACÁTÁ ČTVRTÁ
Změna zákona o opatřeních ke snížení nákladů na zavádění vysokorychlostních sítí
elektronických komunikací
Čl. XXIX
V § 10 zákona č. 194/2017 Sb., o opatřeních ke snížení nákladů na zavádění vysokorychlostních
sítí elektronických komunikací a o změně některých souvisejících zákonů, se na konci odstavce 2
doplňuje věta „Pokud oprávněná osoba uzavřela dohodu o přípoloži podle liniového zákona8),
nahrazuje tato dohoda smlouvu o koordinaci stavebních prací.“.
Poznámka pod čarou č. 8 zní:
„8) § 2i odst. 3 zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické
infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací (liniový zákon), ve znění pozdějších
předpisů.“.
ČÁST DVACÁTÁ PÁTÁ
ÚČINNOST
Čl. XXX
Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem šestého kalendářního měsíce následujícího po jeho
vyhlášení.
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Důvodová zpráva
I. Obecná část
A. Zhodnocení platného právního stavu, včetně zhodnocení
současného stavu ve vztahu k zákazu diskriminace a ve
vztahu k rovnosti mužů a žen
Předkládaný návrh obsahuje zejména změny zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby
dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací, ve znění
pozdějších předpisů. Dále pak návrh vstupuje ve větším rozsahu do zákona č. 183/2006 Sb., o
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a současně
provádí související změny v řadě dalších předpisů. Dílčí změny se týkají dále zákona č. 500/2004
Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích,
ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní
správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění
pozdějších předpisů, zákona č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku
nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 127/2005 Sb.,
o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických
komunikacích), ve znění pozdějších předpisů.
V posledních letech bylo přijato několik novelizací zákona č. 416/2009 Sb., které obsahovaly
změny směřující k urychlení přípravy staveb dopravní, vodní a energetické infrastruktury a
infrastruktury elektronických komunikací. Současně došlo k poměrně zásadním změnám i v obecné
právní úpravě, zejména přijetím zákona č. 225/2017 Sb., kterým byl novelizován především stavební
zákon a jímž došlo k zavedení nových typů řízení, v jejichž rámci jsou umísťovány a povolovány
stavby.
Tyto změny umožňují rychlejší a efektivnější přípravu staveb dopravní, vodní a energetické
infrastruktury, jakož i infrastruktury elektronických komunikací, než tomu bylo dříve, nicméně stále
dochází zejména v některých fázích povolovacích procesů ke značným průtahům, které brání
včasnému zahájení realizace potřebných staveb. Rovněž tak některé nové typy řízení upravené
stavebním zákonem nejsou v praxi v případě staveb dopravní infrastruktury příliš využitelné, a to pro
specifické rysy těchto staveb, neboť vzhledem k rozsahu a komplikovanosti staveb dopravní
infrastruktury není zpravidla účelné již před zahájením takového řízení zpracovat projektovou
dokumentaci v požadované míře detailu.
Je proto potřeba zareagovat na uvedené okolnosti a právní úpravu ve vztahu ke klíčovým
infrastrukturním stavbám dílčím způsobem upravit a doplnit tak, aby je bylo skutečně možné
realizovat v potřebném časovém horizontu.
Co se týče průtahů ve správních řízeních, bylo identifikováno, že jednou z okolností, která je
způsobuje, je vydávání závazných stanovisek dotčenými orgány a jejich přezkum. Jedná se jednak o
obtížně řešitelné situace způsobené tím, že dotčený orgán nevydá závazné stanovisko v potřebném
časovém horizontu a rovněž časté a výsledně nedůvodné napadání závazných stanovisek v rámci
odvolání a jejich nutný přezkum příslušnými nadřízenými orgány. Problematické je i množství
závazných stanovisek, která jsou nezbytná pro vydání příslušných rozhodnutí, a jejich vzájemné
věcné překrývání a duplicitní posuzování záměrů z týchž hledisek.
Kromě samotných postupů souvisejících s povolováním je třeba se zaměřit na postupy dle
zákona o vyvlastnění. Zejména absence procesních lhůt v zákoně o vyvlastnění se v praxi projevuje
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oslabením snahy vyvlastňovacích úřadů rozhodovat v přijatelných obecných zákonných lhůtách,
takže jejich současná častá nečinnost zásadním způsobem prodlužuje dobu investorské přípravy
staveb.
Další problematickou oblastí je vymezení klíčových liniových staveb na celostátní úrovni tak,
aby bylo možné tento jejich význam přímo uplatit v jednotlivých povolovacích procesech.
V současné době jsou vymezeny v politice územního rozvoje jakožto vládním nástroji územního
plánování, avšak přestože je politika územního rozvoje závazná pro další územně plánovací
dokumentace, do doby, než jsou v nich jednotlivé liniové stavby promítnuty a konkretizovány,
nemůže být k této skutečnosti přihlíženo, a to zejména z důvodu nízké podrobnosti jejich vymezení
v politice územního rozvoje, obvykle pouze schematického.
O pořízení zásad územního rozvoje nebo jejich aktualizace rozhoduje zastupitelstvo
příslušného kraje v samostatné působnosti. Jedná se tedy o rozhodnutí samosprávné a současná právní
úprava tak neumožňuje, aby stát mohl na pořízení aktualizace zásad územního rozvoje vyvolané
aktualizací politiky územního rozvoje jakkoliv trvat. Tento neutěšený stav potvrzuje i aktuální
situace, kdy Aktualizace č. 1 Politiky územního rozvoje ČR byla vládou schválena již v dubnu 2015,
dosud však byla promítnuta do zásad územního rozvoje pouhých pěti krajů, přičemž některé kraje
avizují, že promítnutí aktuální politiky územního rozvoje do zásad územního rozvoje lze očekávat až
na přelomu let 2020 a 2021. Tato situace je dlouhodobě zcela neudržitelná a komplikuje umisťování
a povolování záměrů významných z pohledu nejen České republiky, ale i z pohledu Evropské unie.
S tím souvisí i potřeba vytvoření souhrnné evidence dokumentů územního plánování vedené
centralizovaně a v jednotném formátu.
K dílčím změnám je nezbytné přistoupit i v oblasti oceňování pozemků a staveb potřebných
pro stavby dopravní infrastruktury, kde je nutné reagovat na skutečnost, že k výkupům potřebných
nemovitostí pro jednu stavbu dopravní infrastruktury dochází v rozmezí i několika let, během nichž
často dojde k značenému nárůstu cenové hladiny. Výsledně jsou nemovitosti potřebné pro jednu
stavbu dopravní infrastruktury získány za zcela odlišné ceny, přičemž z toho těží nejvíce ti vlastníci,
kteří s prodejem své nemovitosti otálejí. Těmto důsledkům, které vlastníky nemovitostí nejenže
nemotivují k ochotě prodat nemovitost, ale spíše je vedou k prodlužování tohoto procesu, je potřeba
zamezit.
Jako problematická se v praxi u některých správních řízení ukazuje absence jasně daných
kritérií pro rozhodování příslušných úřadů. Tak tomu je například u povolování zrušení přejezdu
v řízení podle zákona o pozemních komunikacích, kde je na volné úvaze úřadu, zda zrušení přejezdu
povolí či nikoli.
V oblasti energetické infrastruktury je potřeba lépe zprůchodnit některá úzká hrdla stávajících
povolovacích procesů a nastavit je tak, aby reflektovaly poznatky praxe a zjednodušily řízení jak pro
žadatele, tak z hlediska efektivity výkonu státní správy. Je nezbytné usnadněním přípravy, výstavby
a provozu energetické infrastruktury zajistit rychlejší zprovoznění sítí energetické infrastruktury a
umožnit tak lépe a pružněji reagovat na potřeby, které v území vznikají nejen v oblasti distribuce
energií, ale rovněž na národní úrovni jejich dopravy. Energetika tak bude moci lépe čelit výzvám,
které jsou na ni v široké míře kladeny nejen v souvislosti s plněním dekarbonizačních cílů,
předpokládanou narůstající decentralizací výroby, ale i dalšími výzvami souvisejícími s rozvojem
Společnosti 4.0.
V oblasti elektronických komunikací je potřeba navázat na některé již dříve iniciované kroky
státu k rozvoji sítí elektronických komunikací v České republice, zejména pak na Akční plán k
provedení nedotačních opatření pro podporu plánování a výstavby sítí elektronických komunikací,
který dne 10. května 2017 schválila vláda České republiky, a přijmout právní úpravu, která přispěje
k dosažení digitalizace veřejného sektoru, což kromě snížení nákladů na veřejnou správu a zvýšení
účinnosti služeb poskytovaných občanům přinese digitální pákový efekt pro všechna odvětví
hospodářství. V rámci procesu plánování a výstavby veřejných sítí elektronických komunikací nové
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generace, které jsou plnohodnotným a svébytným druhem technické infrastruktury budované ve
veřejném zájmu, totiž v současné době investoři, stavebníci i projektanti naráží na řadu
dlouhodobých i nově vznikajících překážek. Tyto překážky následně brání rychlému a efektivnímu
rozvoji nejen v rámci samotného odvětví elektronických komunikací, ale i v převážné části s ním
nutně spojených různých oblastí podnikání a společenského života v České republice.
S ohledem na probíhající klimatické změny, programové prohlášení vlády a Koncepci
ochrany před následky sucha pro území České republiky schválené usnesením vlády ČR č. 528/2017
Sb. je třeba vytvořit předpoklady pro možnost urychlené výstavby vodní infrastruktury sloužící nejen
k ochraně před povodněmi, ale rovněž ke zmírnění následků sucha a nedostatku vody ve veřejném
zájmu. Je proto nutné legislativně umožnit rychlejší a efektivnější přípravu rovněž staveb vodní
infrastruktury, stejně tak jako je tomu u dopravní a energetické infrastruktury a nastavit povolovacích
procesy tak, aby jejich délka nebránila zahájení realizace těchto staveb budovaných ve veřejném
zájmu.
Současná právní úprava není diskriminační ani nemá dopady na rovnost žen a mužů.

B. Odůvodnění hlavních principů navrhované právní úpravy,
včetně dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k zákazu
diskriminace a ve vztahu k rovnosti mužů a žen
Předložený návrh umožňuje lepší využití nových typů povolovacích řízení podle stavebního
zákona i pro stavby dopravní infrastruktury. Jedná se o společné povolení, kterým se umísťuje a
povoluje stavba a společné povolení s posouzením vlivů na životní prostředí. Tato forma řízení, v
němž je stavba umístěna i povolena jedním rozhodnutím a s nímž je tedy spojen pouze jediný
přezkum, by mohla být pro povolování staveb dopravní infrastruktury velice efektivní, avšak není
příliš využívána, zejména z důvodu neúčelnosti zpracování projektové dokumentace v požadované
míře podrobnosti již před zahájením takového řízení. Současně lze konstatovat, že u staveb dopravní
infrastruktury lze přenést odpovědnost za zvolené stavebně technické řešení na investory a kontrolu
ze strany veřejné správy přesunout až do závěrečné fáze realizace stavby a soulad s příslušnými
právními předpisy ověřovat až v rámci kolaudace. Navrhuje se proto umožnit umístění a povolení
stavby dopravní infrastruktury na základě méně podrobné dokumentace, jejíž náležitosti budou
stanoveny prováděcím právním předpisem s tím, že v případě, že k žádosti o vydání společného
povolení bude přiložena tato méně podrobná dokumentace, je stavebník povinen nejpozději 5 dní
před zahájením stavby předložit stavebnímu úřadu dokumentaci pro provádění stavby tak, aby na
jejím základě mohl stavební úřad provádět kontrolu provádění stavby a tuto dokumentaci mohl rovněž
využít při kolaudačním řízení.
Návrh dále eliminuje množství závazných stanovisek, povolení a souhlasů, která jsou
potřebná pro uskutečnění stavby v režimu zákona č. 416/2009 Sb. Pokud bylo u záměru provedeno
posouzení vlivů na životní prostředí, navrhuje se vydávat jediné závazné stanovisko, které nahradí
veškeré správních akty vydávané podle zákona o ochraně přírody a krajiny, s výjimkou stanoviska
podle § 45i odst. 1
Problematikou závazných stanovisek se návrh dále zabývá v několika ohledech. Jednak
vstupuje přímo do správního řádu, v němž se zakotvuje základní zásada vydání závazného stanoviska
bezodkladně a současně se stanovuje maximálně 30 denní lhůta pro vydání závazného stanoviska,
respektive 60 denní lhůta ve zvlášť složitých případech nebo v případech, kdy je potřeba nařídit místní
šetření. V souvislosti se zavedením lhůt pro vydání závazného stanoviska v obecném právním
předpisu se upravují lhůty ve zvláštních právních předpisech tam, kde nelze z povahy věci aplikovat
lhůtu stanovenou obecným právním předpisem.
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V zákoně o vyvlastnění se navrhuje pro účely urychlení řízení o vyvlastnění stanovení
jednoznačných lhůt pro některé procesní postupy, zejména pokud jde o uspořádání ústního jednání a
vydání rozhodnutí o vyvlastnění.
V oblasti oceňování pozemků a staveb potřebných pro výstavbu dopravní infrastruktury
dochází ke změně vyhotovování znaleckých posudků tak, že se navrhuje umožnit vyhotovení jednoho
znaleckého posudku pro více pozemků a staveb potřebných pro stavbu dopravní infrastruktury se
zafixováním ceny a jeho využití při budoucích výkupech oceněných pozemků a staveb. V případě
ocenění pozemků, s výjimkou stavebních pozemků, se navrhuje využitelnost tohoto znaleckého
posudku pro postup, na nějž navazuje vyvlastňovací řízení, až na dobu 3 let. Za účelem zjednodušení
a zrychlení získávání potřebných práv od právnických osob hospodařících s majetkem státu se
stanovuje výlučně bezúplatný převod práv, neboť takové pozemky a stavby zůstávají majetkem státu
a vynakládání prostředků na zpracování znaleckých posudků je neúčelné a vypořádávání toho
majetku celý proces jen zbytečně administrativně prodlužuje.
Návrh dále podrobně upravuje problematiku rušení přejezdů a stanoví konkrétní kritéria, při
jejichž splnění se zrušení přejezdu povolí. Tím dojde ke snížení nehodovosti na přejezdech a ke
zefektivnění modernizace a užívání dráhy, neboť v návaznosti na povolení zrušení zejména
nezabezpečených přejezdů bude možné zvýšit rychlost vlaků, kterou smějí projíždět dotčenými
úseky.
V oblasti výstavby vodní a energetické infrastruktury se navrhuje možnost využití institutu
mezitímního rozhodnutí, tak jak je dosud upraven pro některé stavby dopravní infrastruktury uvedené
v příloze zákona, a současně se umožňuje využití tohoto institutu i v případě energetických staveb,
které nejsou uvedeny v příloze zákona s tím, že se u nich neuplatní výjimka z řádného přezkumu
rozhodnutí v odvolacím řízení. Na stavby vodní a energetické infrastruktury se rovněž rozšiřuje
možnost využití právní úpravy vstupů na pozemky za účelem měření a průzkumných prací. Dále se
působnost zákona č. 416/2009 Sb. u staveb energetické infrastruktury rozšiřuje i na stavby s nimi
související, neboť je nezbytné, aby se postupy týkající se jejich povolování vztahovaly nejen na
vyjmenované energetické stavby, ale rovněž stavby, které souvisí technicky, místně nebo časově s
výstavbou energetických staveb. V oblasti energetické infrastruktury se rovněž navrhuje lépe
definovat tituly pro vyvlastnění, které jsou vymezeny v energetickém zákoně.
V oblasti výstavby elektronických komunikací dochází ke stanovení speciálních,
jednodušších postupů v případě, že je stavba elektronických komunikací prováděna jako tzv. přípolož
při provádění jiné stavby. V takovém případě nebude vyžadováno povolení podle stavebního zákona
ani závazné stanovisko podle zákona o památkové péči, čímž dojde k urychlení jejich výstavby.
Poměrně rozsáhlé vstupy do stavebního zákona a dílčí vstupy do dalších souvisejících zákonů
jsou spojeny se zavedením nového závazného nástroje územního plánování na úrovni státu, který
bude v potřebné podrobnosti řešit záměry náležející do kompetence státu. Tímto nástrojem bude
územní rozvojový plán. Tento nový nástroj bude svázán s politikou územního rozvoje, přičemž
politika územního rozvoje nebo její aktualizace stanoví plochy a koridory zejména dopravní a
technické infrastruktury, které budou předmětem řešení územního rozvojového plánu nebo jeho
aktualizace. Územní rozvojový plán bude vydávat Ministerstvo pro místní rozvoj formou opatření
obecné povahy. Územní rozvojový plán bude územně plánovací dokumentací a bude závazný pro
pořizování a vydávání zásad územního rozvoje, územních plánů, regulačních plánů a pro rozhodování
v území. Prostřednictvím územního rozvojového plánu budou v návaznosti na politiku územního
rozvoje vymezovány plochy a koridory zejména dopravní a technické infrastruktury mezinárodního
nebo republikového významu nebo takové, které svým významem přesahují území jednoho kraje.
Současně s návrhem územního rozvojového plánu bude zpracováno vyhodnocení vlivů na udržitelný
rozvoj území, jehož součástí bude i vyhodnocení vlivů na životní prostředí.
S ohledem na zavedení tohoto nástroje bude vytvořena státní projekční kancelář, která se bude
systematicky věnovat jak zpracování návrhů politiky územního rozvoje a jejích aktualizací, tak také
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návrhů územního rozvojového plánu, a bude tak zpracovávat, aktualizovat a udržovat územně
analytické podklady České republiky jako souvislou a pravidelně aktualizovanou databázi informací
o území celého státu.
K zajištění této agendy bude třeba 5 pracovníků pro vytvoření státní projekční kancelář a tři
úředníci na Ministerstvu pro místní rozvoj, kteří budou pořizovat tuto novou územně plánovací
dokumentaci. Náklady na tyto agendy budou hrazeny z kapitoly 317 – MMR, jejíž výše bude
projednána při přípravě zákona o státním rozpočtu České republiky. Zajištění agendy potřebným
počtem nových úředníků Ministerstva pro místní rozvoj bude předmětem jednání o úpravě
systemizace v návaznosti na legislativní proces.
Současně se navrhuje vytvoření národního geoportálu územního plánování, který bude
informačním systémem veřejné správy na úseku územního plánování a jehož součástí bude též
evidence územně plánovací činnosti. V rámci národního geoportálu územního plánování budou
zveřejňovány mj. výstupy z územně plánovací činnosti Ministerstva pro místní rozvoj, Ministerstva
obrany, krajů a obcí.
K zajištění této agendy bude třeba 3 pracovníků. Náklady na tyto agendy budou hrazeny z
kapitoly 317 – MMR, jejíž výše bude projednána při přípravě zákona o státním rozpočtu České
republiky. V současné době se také prověřuje možnost uhradit jednorázové náklady na vytvoření
národního geoportálu územního plánování z prostředků EU.
Ve stavebním zákonu se dále zavádí povinnost projektantů územně plánovacích dokumentací
zpracovávat vybrané části těchto územně plánovacích dokumentací v jednotném standardu, pokud
bude tento standard vydán.
Dále pak dochází ke zrušení právní úpravy obtížně aplikovatelného způsobu přezkumu
závazných stanovisek (§ 4 odst. 9 až 11stavebního zákona).
Dále je řešena problematika závazných stanovisek v řízeních a postupech dle stavebního
zákona, a to zavedením výslovné lhůty pro vydání závazného stanoviska. Zavádí se fikce vydání
souhlasného závazného stanoviska pro případ nevydání závazného stanoviska ve stanovené lhůtě.
Řešení vychází z uplatnění koncentrační zásady, s ohledem na obligatornost závazného stanoviska se
však doplňuje fikce souhlasného závazného stanoviska.
Odůvodnění hlavních principů navrhované právní úpravy je obsahem Závěrečné zprávy
z hodnocení dopadů regulace (RIA), která detailně popisuje důvody pro přijetí navrhované právní
úpravy.
Navrhovaná právní úprava není diskriminační a ani se žádným způsobem nedotýká
problematiky rovnosti mužů a žen, neboť mezi nimi nijak nerozlišuje.

C. Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy v jejím
celku
Cílů popsaných v části A) a B) nelze dosáhnout jiným způsobem než adekvátní změnou právní
úpravy, a to primárně změnou shora uvedených zákonů. Navrhovaná právní úprava je proto nezbytná.
Podrobnější odůvodnění nezbytnosti navrhované právní úpravy je uvedeno v Závěrečné
zprávě z hodnocení dopadů regulace (RIA).
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D. Zhodnocení souladu navrhované
s ústavním pořádkem České republiky

právní

úpravy

Návrh je v souladu s ústavním pořádkem České republiky.

E. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s právem
Evropské unie
Navrhovaná právní úprava nepředstavuje implementaci práva Evropské unie do vnitrostátního
právního řádu, kromě uplatnění směrnice o posuzování vlivů plánů a programů na životní prostředí,
která se uplatní při posuzování územního rozvojového plánu analogicky jako u ostatních územně
plánovacích dokumentací. Návrhem nejsou negativně dotčeny závazky České republiky vyplývající
z příslušných unijních předpisů upravujících zejména posuzování vlivů na životní prostředí a další
otázky ochrany životního prostředí. Příslušné pasáže, které transponují směrnice Evropského
parlamentu a Rady jsou označeny celexovým číslem dokumentů EUR-lex a součástí návrhu je
rozdílová tabulka návrhu předpisu ČR s legislativou Evropské unie.
V oblasti ochrany vod budou zachovány a dodrženy požadavky vyplývající ze směrnice
Evropského parlamentu a Rady č. 2000/60/ES. Požadavky této směrnice jsou promítnuty primárně
do § 23 a zákona č. 254/2001 Sb., o vodách. Podle odst. 9 tohoto ustanovení nelze bez udělení
výjimky záměr vedoucí ke zhoršení či znemožnění dosažení dobrého stavu nebo dobrého
ekologického potenciálu útvaru povrchových nebo podzemních vod povolit ani provést. V závazném
stanovisku podle § 104 odst. 9 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, může vodoprávní úřad jako dotčený
orgán stanovit, že ten kdo hodlá stavební záměr uskutečnit, musí žádost o tuto výjimku podat. Avšak
i v případě, kdy by tato povinnost nebyla v závazném stanovisku uložena, neznamená to, že by ten,
kdo hodlá záměr uskutečnit, nemusel splnit povinnosti a podmínky stanovené v § 23a zákona č.
254/2001 Sb. Fikce souhlasného závazného stanoviska tak nic nemění na skutečnosti, že ten kdo
hodlá záměr provést, je povinen požádat o výjimku podle § 23a zákona č. 254/2001 Sb., o vodách,
v případě, že by záměr mohl vést ke zhoršení či znemožnění dosažení dobrého stavu nebo dobrého
ekologického potenciálu útvaru povrchových nebo podzemních vod. Implementace směrnice
Evropského parlamentu a Rady č. 2000/60/ES je tak plně zajištěna prostřednictvím § 23a zákona č.
254/2001 Sb., o vodách, přičemž § 104 odst. 9 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, pouze stanoví
možnost vodoprávního úřadu jako dotčeného orgánu, závazně stanovit povinnost o tuto výjimku
požádat. I v případě, že bude vydáno souhlasné závazné stanovisko, může nadřízený správní orgán
vydat nové závazné stanovisko postupem podle § 4 odst. 10 a v tomto závazném stanovisko stanovit
povinnost požádat o výjimku podle § 23a odst. 9 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách. Z těchto důvodů
není nutné § 104 odst. 9 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, zahrnout mezi stanovené výjimky.
Obecně lze konstatovat, že návrh zákona je s právem Evropské unie slučitelný.
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F. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy
s mezinárodními smlouvami, jimiž je Česká republika
vázána, včetně zhodnocení slučitelnosti navrhované právní
úpravy s Úmluvou o ochraně lidských práv a základních
svobod
F. 1 Zhodnocení souladu navrhované právní
smlouvami, jimiž je Česká republika vázána

úpravy

s mezinárodními

Navrhovaná právní úprava je v souladu s mezinárodními smlouvami, jimiž je Česká republika
vázána.

F. 2 Zhodnocení slučitelnosti navrhované právní úpravy s Úmluvou o ochraně
lidských práv a základních svobod
Obsah navrhovaného zákona byl posouzen z hlediska slučitelnosti s Úmluvou o ochraně
lidských práv a základních svobod (dále jen „Úmluva“) a byla identifikována navrhovaná ustanovení,
o nichž lze uvažovat jako o ustanoveních, jichž se dotýká právní úprava regulovaná Úmluvou. Jako
relevantní se jeví posouzení slučitelnosti navrhovaných ustanovení s právem na ochranu majetku ve
smyslu Protokolu č. 1 Úmluvy.
Právo na ochranu majetku (Protokol č. 1 Úmluvy)
Protokol č. 1 Úmluvy stanoví, že každá fyzická nebo právnická osoba má právo pokojně
užívat svůj majetek. Nikdo nemůže být zbaven svého majetku s výjimkou veřejného zájmu a za
podmínek, které stanoví zákon a obecné zásady mezinárodního práva (čl. 1 odst. 1). To nebrání právu
států přijímat zákony, které považují za nezbytné, aby upravily užívání majetku v souladu s obecným
zájmem a zajistily placení daní a jiných poplatků nebo pokut (čl. 1 odst. 2).
Návrh zákona vstupuje dílčím způsobem do zákona o vyvlastnění a upravuje procesní postupy
v řízení o vyvlastnění týkající se zejména doručování a předkládání znaleckých posudků, na jejichž
základě je stanovena náhrada za vyvlastnění. Tyto změny však nemají vliv na samotné rozhodování
o vyvlastnění a určení výše náhrady a základní principy, na nichž je vyvlastňování založeno, tedy
zejména že k němu lze přistoupit pouze ve veřejném zájmu, za náhradu a jen v případě, že účelu
vyvlastnění nelze dosáhnout jinak, zůstávají zachovány. Návrh je v tomto ohledu v souladu s článkem
1 odst. 1 a 2 Protokolu č. 1 Úmluvy.
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G. Zhodnocení předpokládaného hospodářského a finančního
dosahu navrhované právní úpravy na státní rozpočet,
ostatní veřejné rozpočty, na podnikatelské prostředí České
republiky, dále sociální dopady, včetně dopadů na
specifické skupiny obyvatel a dopady na životní prostředí
Hospodářský a finanční dopad
Hospodářský a finanční dopad navrhované právní úpravy na státní rozpočet a veřejné rozpočty
je popsán v Závěrečné zprávě z hodnocení dopadů a regulace (RIA).

Dopad na podnikatelské prostředí, na životní prostředí a na specifické skupiny
obyvatel
Dopady na podnikatelské prostředí jsou popsány v Závěrečné zprávě z hodnocení dopadů a
regulace (RIA).
Z hlediska ochrany životního prostředí stanovené cíle plně respektují požadavky Směrnice
EIA, jakož i požadavky na účast veřejnosti v rozhodování, které může mít vliv na životní prostředí
(Aarhuská úmluva). Lze přitom poukázat na bod 37 preambule směrnice EIA, dle něhož je z důvodů
zvýšení účinnosti posuzování nezbytné snížit složitost správních postupů a v důsledku toho mají být
stanoveny koordinované nebo společné postupy v oblasti ochrany životního prostředí.
Předkládaný návrh nepředstavuje negativní dopady ve vztahu k zákazu diskriminace, včetně
dopadů na specifické skupiny obyvatel, zejména osoby sociálně slabé, osoby se zdravotním
postižením a národnostní menšiny.

H. Zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k
ochraně soukromí a osobních údajů
Navrhovaná právní úprava nemá negativní dopady na ochranu soukromí a osobních údajů.

I. Zhodnocení korupčních rizik
Zhodnocení korupčních rizik bylo provedeno podle Metodiky CIA (Corruption Impact
Assessment; Metodika hodnocení korupčních rizik), kterou uveřejnil Vládní výbor pro koordinaci
boje s korupcí.
Přiměřenost
Navrhovaná právní úprava využívá stávajících konceptů a procesů, které již v českém
právním řádu existují, které se osvědčily a u nichž je míra korupčních rizik v přijatelných mezích.
Návrhem dochází ke zjednodušení procedur v oblasti ochrany životního prostředí a návrh dále
umožňuje využití efektivnějších způsobů povolování staveb (tj. společného povolení podle
stavebního zákona) i pro složitější stavby dopravní infrastruktury.
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Efektivita
Navrhovaná právní úprava je dostatečně určitá a předpokládá, že veřejná správa bude schopna
kontrolovat a vynucovat dodržování dané regulace. V kontextu se zejména ruší stávající značná
diskrece silničních správních úřadů při rozhodování o rušení přejezdů a doplňuje se konkrétní kritéria
pro rozhodování.
Odpovědnost
Z návrhu zákona je zřejmé, které orgány budou v jednotlivých věcech rozhodovat. Nedochází
přitom ke změně státních orgánů příslušných k vedení jednotlivých správních řízení.
Z hlediska soustředění pravomocí nepřináší navrhovaná právní úprava jejich nadměrné
soustředění u jednoho orgánu, zároveň však nedochází k rozdělení pravomocí mezi vyšší počet
neurčitých osob.
Osoby odpovědné za konkrétní rozhodnutí lze jasně identifikovat.
Návrh stanoví jednoznačné lhůty pro vydávání a přezkum závazných stanovisek, přičemž
stanoví důsledky nesplnění těchto lhůt, které vedou zejména k tomu, aby nesplnění lhůt správními
orgány nešlo k tíži účastníků řízení.
Opravné prostředky
Všechna správní řízení, která návrh upravuje, jsou navázána na správní řád s tím, že případné
odchylky jsou jasně identifikovány. Správní řád a další právní předpisy poskytují nástroje pro účinnou
obranu proti nesprávnému postupu orgánu veřejné správy napříč nejrůznějšími oblastmi právní
úpravy. Zvláštní nástroje nejsou nastaveny. Z toho vyplývá i možnost podávat řádné a mimořádné
opravné prostředky tak, jak je předvídají obecné právní předpisy, na které je navrhovaná právní
úprava navázána.
Kontrolní mechanismy
Navrhovaná právní úprava dostatečně konkrétně a srozumitelně nastavuje systém
odpovědnosti jednotlivých účastníků.
Transparentnost a otevřená data
Navrhovaná právní úprava nemá žádný vliv na dostupnost informací podle zákona
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Návrh naopak
umožní přístup k většímu množství informací vytvořením národního geoportálu územního plánování,
v němž budou zveřejňování výstupy z územní plánovací činnosti příslušných orgánů.
Dobrá praxe
Lze konstatovat, že se navržená právní úprava shoduje se známou dobrou praxí a neobsahuje
procesy ani sankce, které by se nejevily přiměřené ve srovnání se stávající legislativou.

J. Zhodnocení dopadů na bezpečnost nebo obranu státu
Navrhovaná právní úprava nemá dopad na bezpečnost nebo obranu státu.
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II. Zvláštní část
K čl. I
K bodu 1
Současně s postupným rozšiřováním působnosti zákona č. 416/2009 Sb. byl rozšiřován i jeho název,
který nyní zahrnuje všechny typy tzv. liniových staveb. Navrhuje se proto doplnění zkráceného
návrhu tohoto zákona, a to v podobě, která je pro jeho označení již dnes běžně užívána.
K bodu 2
Úpravou je reagováno na zavedení územního rozvojového plánu.
Obdobně jako tomu je u staveb dopravní infrastruktury a vodní infrastruktury, jsou i u energetických
staveb doplněny stavby s nimi související. Za energetickou infrastrukturu jsou pro potřeby tohoto
zákona považovány nejen vyjmenované energetické stavby, ale rovněž ty stavby, které souvisí
technicky, místně nebo časově s výstavbou vyjmenovaných energetických staveb. Jedná se nejčastěji
o ploty (oplocení regulačních stanic plynu, apod.), veřejné osvětlení, ostatní inženýrské sítě a pozemní
komunikace (dočasné komunikace, dočasné přeložky vody, kanalizace a jiných sítí), rekultivace,
apod., kdy všechny tyto příkladmo uvedené stavby sice nemají status veřejně prospěšných staveb, ale
jsou podmiňujícími nebo souvisejícími stavbami ke stavbě hlavní. Půjde tedy výhradně o stavby,
které mají s energetickou infrastrukturou přímou a bezprostřední logickou a věcnou souvislost. Ve
své podstatě je možné související stavbu chápat jako stavbu vedlejší definovanou v § 2 odst. 9
stavebního zákona, tj. stavbu, která svým účelem užívání nebo umístěním souvisí s vyjmenovanou
energetickou stavbou, je nezbytná k jejímu řádnému a bezpečnému provozu, zabezpečuje její
uživatelnost nebo doplňuje účel jejího užívání. Může se však jednat rovněž o stavby, které sice
nepodmiňují stavbu jako takovou (tj. nemají vliv na funkčnost stavby), ale nelze bez nich primární
energetickou stavbu realizovat (např. trvalé přeložky jiných staveb – nejčastěji technické nebo
dopravní infrastruktury), v takovém případě však není definice stavby vedlejší plně přiléhavá.
Vzhledem k cíli zákona o urychlení výstavby je nezbytné, aby bylo možné využít zrychlujících
institutů pro všechny stavby, které souvisejí s výstavbou primární stavby. Pokud by nebylo možné
zrealizovat všechny stavby, které souvisí s primární stavbou a které by znemožňovaly její uvedení do
provozu nebo provoz bez dalšího, pak bylo samotné urychlení primární stavby zbytečné.
K bodu 3
Upřesnění parametru kapacity výroben elektrické energie, které jsou vybranou stavbou energetické
infrastruktury. Upřesnění je v souladu s jejich kapacitním vymezením v energetickém zákoně, kdy je
rovněž sledován instalovaný elektrický výkon.
K bodu 4
Upřesnění definice infrastruktury elektronických komunikací tak, aby i elektrická přípojka
komunikačního zařízení sítí elektronických komunikací mohla být považována za „přípolož“.
K bodu 5
Pro účely přijetí opatření týkající se přípoloží (viz nový § 2i odst. 3) je nezbytné definovat pojem
přípolože. Přípoloží se rozumí stavba podzemní infrastruktury elektronických komunikací umístěná
v rámci výstavby pozemních komunikací a dráhy, kanalizací, energetických vedení, veřejného
osvětlení, produktovodů a vedení sítí elektronických komunikací. Definice pojmu infrastruktury
elektronických komunikací je obsažena v § 5 zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní,
vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací.
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V oblasti výstavby elektronických komunikací dochází ke stanovení speciálních, jednodušších
postupů v případě, že je stavba elektronických komunikací prováděna jako tzv. přípolož při provádění
jiné stavby. V takovém případě nebude vyžadováno povolení podle stavebního zákona ani závazné
stanovisko podle zákona o památkové péči, čímž dojde k urychlení jejich výstavby. Tato úprava
usnadní koordinaci výkopových prací při výstavbě liniových staveb, a to nejen u staveb
financovaných z veřejných prostředků, u kterých je povinnost koordinace na žádost oprávněné osoby
stanovena zákonem č. 194/2017 Sb.
Pojmem podzemní infrastruktura elektronických komunikací se rozumí kabelové vedení, včetně
kabelových souborů a zařízení uložených pod povrchem země. Kabelovými soubory a zařízeními
jsou zejména spojky, kabelové doplňky, průběžné zesilovače, opakovače, zařízení k ochraně kabelu
před korozí, před přepětím, zařízení pro tlakovou ochranu kabelu, ochranné trubky kabelů.
Cílem úpravy je mimo jiné usnadnit koordinaci výstavbových prací staveb infrastruktury
elektronických komunikací a jiných liniových staveb tak, aby se snížila zátěž občanů související s
opakovaným otevíráním povrchů. V souvislosti s prováděním staveb kanalizací, veřejného osvětlení,
produktovodů a vedení sítí elektronických komunikací tato potřeba vyvstává zejména v zastavěném
území obce. Stavba přípolože může být realizována při provádění stavby pozemních komunikací
(příp. drah) rovněž mimo zastavěné území obce.
K bodu 6
V praxi stavebních úřadů mnohdy dochází k situaci, kdy je „rozhodnutí o povolení stavby“ podle § 2
odst. 3 zákona vykládáno restriktivně pouze jako stavební povolení a nikoli ve smyslu § 118 odst. 1
stavebního zákona, který povolením stavby rozumí široké množství aktů vydávaných podle
stavebního zákona pro provedení stavby. Důsledkem je, že stavění lhůty platnosti stavební úřady
uznávají pouze ve vztahu ke stavebnímu povolení, což je výklad proti účelu § 2 odst. 3 zákona.
Z výše uvedeného důvodu se explicitně doplňují rozhodnutí, u kterých se staví běh lhůty tak, aby
nebylo pochybností, o která se jedná. Půjde o územní rozhodnutí, stavební povolení a společné
povolení.
K bodu 7
S ohledem na zavedení nového institutu v zákoně o ochraně přírody a krajiny, kterým je jednotné
závazné stanovisko k zásahu do přírody a krajiny, se do liniového zákona doplňuje, že speciální
postup upravený § 2 odst. 7 liniového zákona se vedle závazného stanoviska k posouzení vlivů na
životní prostředí neuplatní rovněž v případě jednotného závazného stanoviska k zásahu do přírody a
krajiny.
K bodu 8
Pro zajištění vyšší přehlednosti se navrhuje vypustit tato ustanovení, která mají obsoletní povahu.
V ustanovení popsané možnosti vyplývají již přímo z obecného právního předpisu – stavebního
zákona. Vzhledem k tomu, že zákon o urychlení výstavby je ve vztahu k obecnému právnímu
předpisu - stavebnímu zákonu předpisem speciálním, je ze zásad právní teorie zřejmé, že jeho
ustanovení mají před ustanoveními stavebního zákona přednost a v zákoně o urychlení neupravených
věcech bude subsidiárně aplikován stavební zákon.
K bodům 9 až 15
Upravuje se nadpis ustanovení tak, aby přesněji odpovídal obsahu.
Navrhuje se sloučit § 2c a § 2d a umožnit aplikovat tyto postupy pro všechny vybrané stavby
energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací při jejich umisťování nebo při
jejich společném povolení.
Ve vazbě na zavedení fikce vydání kladného závazného stanoviska v případě, že dotčený orgán
nevydá závazné stanovisko v zákonem stanovené lhůtě, se navrhuje provázat tuto v § 4 stavebního
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zákona uvedenou úpravu se zněním § 2c zákona o urychlení výstavby. Je vyžadováno, aby stavební
úřad požádal dotčené orgány o vydání závazných stanovisek namísto stavebníka pouze v těch
případech, kdy je stavebník neopatřil před podáním žádosti (tj. nepřipojil je stavebnímu úřadu
k žádosti o povolení) a zároveň o ně stavebník dosud vůbec dotčený orgán nepožádal. Pokud by již
stavebník před podáním žádosti o povolení na stavební úřad požádal o závazná stanoviska, musel by
vyčkat do vydání požadovaného závazného stanoviska (nebo nastalé fikce vydání kladného
závazného stanoviska). Pokud by stavebník předložil žádost o povolení, přesto, že na základě jeho
žádosti o vydání závazného stanoviska nebylo dosud závazné stanovisko vydáno, ani nenastala fikce
vydání kladného závazného stanoviska, stanovuje se stavebnímu úřadu, aby řízení přerušil do doby,
kdy bude závazné stanovisko vydáno nebo uplyne lhůta, s jejímž uplynutím je spojen fikce vydání
kladného závazného stanoviska.
Cílem tohoto návrhu je předejít potenciálním nejasnostem a nežádoucím důsledkům v případě
překryvu lhůt, se kterými je spojena fikce vydání kladného závazného stanoviska.
V této souvislosti se pro vyloučení pochyb o způsobu prokazování nastalé fikce vydání kladného
závazného stanoviska předpokládá, že nastalou fikci stavebník stavebnímu úřadu prokáže například
tak, že mu předloží svou podanou žádost o vydání příslušného závazného stanoviska, ze které bude
zřejmé, který den byla žádost dotčenému úřadu podána (tj. jaký den je rozhodný pro počátek běhu
lhůty, s jejímž marným uplynutím nastává fikce vydání kladného závazného stanoviska). Stavební
úřad může neformálním způsobem (např. telefonicky) ověřit, že skutečně dotčený orgán závazné
stanovisko nevydal.
Navrhuje se upravit postup tak, aby se společné jednání konalo pouze v případech, ve kterých je jeho
konání nezbytné. Za tyto případy lze považovat situaci, kdy není závazné stanovisko předloženo ani
o něj požádáno (a je třeba, aby jej u dotčeného orgánu vyžádal namísto stavebníka sám stavební úřad),
nebo jsou předložená závazná stanoviska protichůdná. Cílem je, aby měl stavební úřad v krátké době
k dispozici všechny zákonem předvídané podklady, mohl ve spolupráci s dotčenými orgány vyřešit
případná nedorozumění nebo rozpory v obsahu závazných stanovisek a mohl tak rozhodnout o
žádosti. Pojem protichůdná je upřesněn ve vazbě na stavební zákon, protože protichůdná stanoviska
může stavební úřad koordinovat na společném jednání. Jakmile by se to nezdařilo a nadále by
protichůdnost trvala, pak by se jednalo o rozpor, který by bylo třeba řešit v souladu se správním
řádem. Pokud jsou všechna závazná stanoviska požadovaná právními (složkovými) předpisy
předložena k žádosti a tato závazná stanoviska nejsou protichůdná, pak se společné jednání nekoná a
stavební úřad rozhoduje na základě žádosti a předložených závazných stanovisek. Dotčené orgány na
konci řízení obdrží rozhodnutí. Zda je konání společného jednání nezbytné či nikoli posuzuje pouze
stavební úřad, do rozhodnutí o nařízení konání společného jednání mu dotčené orgány nezasahují.
Stavební úřad jednoduše posoudí, zda jsou součástí žádosti všechna právními předpisy požadovaná
závazná stanoviska a zda jejich obsah není ve vzájemném konfliktu. O případném nenařízení
společného jednání dotčené orgány nevyrozumí, jelikož chybějící společné jednání se zájmů
dotčených orgánů nijak nedotýká, když ty již vyjádřily své posouzení záměru ve svých závazných
stanoviscích a samozřejmě i nadále zastávají své postavení v řízení podle stavebního zákona vedené
stavebním úřadem, ve kterém uplatňují svá práva podle stavebního zákona.
K bodu 16
Návrh urychluje povolovací proces pro vybranou energetickou infrastrukturu a infrastrukturu
elektronických komunikací tím, že pro stanovení příslušného stavebního úřadu nebude použito
obecné pravidlo uvedené v § 13 odst. 4 stavebního zákona, ale volba místně příslušného stavebního
úřadu bude provedena bez jakéhokoli časového prodlení přímo stavebníkem tím, že stavebník
předloží žádost některému stavebnímu úřadu, v jehož správním obvodu se má stavba uskutečnit. Bude
tak vyřešena v praxi se vyskytující časová prodleva, kterou způsobuje rozhodování nadřízeného
stavebního úřadu o tom, zda bude rozhodovat sám nebo o tom, který jemu podřízený stavební úřad,
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bude k řízení příslušný. V praxi však v naprosté většině případů deleguje rozhodování na podřízený
úřad. Protože vybrané stavby energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací,
které povedou přes správní území více stavebních úřadů s rozšířenou působností (tj. dlouhé liniové
stavby v řádu desítek km) realizují v podstatě velké etablované společnosti (např. ČEZ, ČEPS,
Net4Gas, Cetin atd.), lze reálně předpokládat, že takovýto stavebníci již mají ze svého dosavadního
působení dostatek poznatků a zkušeností s prací mnoha stavebních úřadů a předloží žádost takovému
stavebnímu úřadu, u kterého již probíhalo řízení o obdobné liniové stavbě a lze proto důvodně
očekávat, že takový stavební úřadu bude disponovat zkušenostmi a odpovídajícím personálním
vybavením k povolování těchto staveb. Přitom nelze připustit úvahu o tom, že by si stavebník stanovil
takový úřad, který by ho mohl jakkoliv zvýhodnit, když vždy platí, že každý správní úřad musí
postupovat nezávisle a nestranně bez ohledu na to, kdo jeho příslušnost stanovil či o jaké věci
rozhoduje. Zároveň je stanovena povinnost stavebnímu úřadu, kterému byla žádost jako prvnímu
předložena, aby o předložení žádosti informoval ostatní stavební úřady, v jejichž správních obvodech
se má stavba rovněž uskutečnit. Je tím zamezeno souběžnému vedení několika řízení, pokud by podal
stavebník žádost na více příslušných stavebních úřadů. Postup, který je navrhován není v zákoně č.
416/2009 Sb. novým pravidlem, když v současnosti již platný § 2c odst. 2 umožňuje obdobný postup
aplikovat pro stanovení místní příslušnosti krajských stavebních úřadů v případě dopravní
infrastruktury. Návrh se nesnaží odchylovat od obecného pravidla § 13 odst. 4, tam, kde to není
nezbytně nutné, nemění proto okruh více příslušných stavebních úřadů, pouze urychluje aplikaci
obecného pravidla v praxi, tím, že nevyžaduje nadbytečnou a nepřínosnou aktivitu nadřízeného
orgánu. Ve srovnání s § 2e odst. 2 pak nevyžaduje změnu příslušnosti ve prospěch krajských úřadů
i proto, že půjde často i o stavby, které se, na rozdíl od případů předvídaných v § 2e odst. 2, nebudou
uskutečňovat na území více krajů.
K bodu 17
Vypouští se celý paragraf, jelikož se po sloučení s předchozím § 2c stává bezpředmětným.
K bodu 18
Navrhuje se rozšířit předmětné ustanovení o vstupech na pozemky rovněž na stavby energetické a
vodní infrastruktury, protože rovněž tyto stavby jsou důležité pro rozvoj hospodářství a jejich
výstavba trpí mnohdy podobnými potížemi jako stavby dopravní, např. právě co do vstupů na
pozemky v případech měření a průzkumných prací.
K bodu 19
Problematika podmínek realizace přeložek v souvislosti s výstavbou dopravní a energetické
infrastruktury se rozšiřuje rovněž o vodní infrastrukturu definovanou v § 1 odst. 3.
K bodu 20
Po vzoru nedávné novelizace § 9 odst. 6 písm. b) zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského
půdního fondu, stanovující náležitosti žádosti o odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního
fondu, navrhujeme, aby byl stejný přístup aplikován i na žádosti obdobného druhu, kterými jsou bez
pochybností i žádosti o odnětí či omezení pozemků určených k plnění funkcí lesa podle zákona č.
289/1995 Sb., lesní zákon. Jde o principiálně stejný případ, kdy nedává smysl, aby v případě, kdy
stavebník může práva k pozemku vyvlastnit, byl stavebník nucen zajišťovat vyjádření jejich
jednotlivých vlastníků (spoluvlastníků). Dále je třeba si uvědomit, že jde o stavby povahou liniové,
kdy zajišťování písemných vyjádření stovek až tisíců vlastníků (spoluvlastníků) pozemků, (nadto pro
potřeby řízení, jejichž předmětem má být zejména ochrana veřejných a nikoli soukromých zájmů),
jsou důvodem zásadních časových zdržení v jejich realizaci.
K bodu 21
Navržená právní úprava rozšiřuje okruh vybraných staveb sítí elektronických komunikací, u nichž
nebude vyžadováno příslušné správní povolení dle stavebního zákona a dále příslušné závazné
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stanovisko dle zákona o památkové péči, čímž dojde i k urychlení výstavby staveb elektronických
komunikací.
Změna se týká zavedení možnosti přípoloží pro stavby veřejných komunikačních sítí, a to formou
vyjmutí z povinností mít pro takovéto stavby povolení ke stavbě ve smyslu § 118 stavebního zákona
a současně závazné stanovisko památkového úřadu ve smyslu § 14 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb. o
státní památkové péči. Aby však bylo možno stavbu přípolože za těchto podmínek realizovat, nesmí
ochranné pásmo přípolože přesáhnout hranici ochranného pásma stavby, ke které se stavba přípolože
přikládá. Obecně platí, že právní nemožnost přípolože aplikovat v praxi vede k absurdním situacím,
kdy dané pozemní komunikace jsou v průběhu několika let opakovaně rozkopány z důvodu umístění
několika staveb technické infrastruktury po sobě do těchto komunikací, což je zejména ze strany
obecních samospráv často kritizováno. Umožnění přípolože touto formou by se mělo vztahovat pouze
na stavby veřejných komunikačních sítí, a to z důvodu, že tyto stavby na rozdíl od staveb jiné
technické infrastruktury jsou bezpečné a nemohou ohrozit majetek a život třetích osob. Zejména pak
splní vždy podmínky stanovené v povolení ke stavbě, ke které se přípolože připokládají včetně
veškerých závazných stanovisek k této stavbě. S ohledem na tuto skutečnost není zapotřebí ani vydání
závazného stanoviska památkového úřadu ve smyslu § 14 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb. o státní
památkové péči, protože zejména podmínky pro úpravu povrchů budou dodrženy při provádění
stavby, které se stavba veřejných komunikačních sítí připokládá. Vyjmutí přípoloží z povinnosti mít
povolení ke stavbě ve smyslu § 118 stavebního zákona, však neznamená, že by vlastník veřejné
komunikační sítě neměl mít smlouvu s vlastníkem nemovitosti o zřízení služebnosti. Právní úprava
předpokládá, že stavebník přípolože bude muset vždy před začátkem přípolože uzavřít dohodu o
přípoloži mezi stavebníkem stavby, ke které se přípolož přikládá, a stavebníkem přípolože.
Navrhovaná úprava rovněž předpokládá dohodu mezi stavebníkem hlavní stavby a stavebníkem
přípolože, která by měla stanovit způsob a časování provedení prací tak, aby byla zajištěna bezpečnost
a dodržení dalších předpisů. Jedná se o podmínku, která musí být splněna, aby mohla být přípolož
přiložena bez územního rozhodnutí nebo územního souhlasu. Dále je zdůrazněn princip samostatnosti
stavby přípolože. I když se stavba přípolože realizuje v koordinaci se stavbou, ke které se
infrastruktura elektronických komunikací připokládá, je z pohledu práva i z pohledu technického
samostatnou stavbou a ve svém důsledku nemůže mít žádný vliv na jakékoliv správní řízení, které je
činěno v souvislosti s výstavbou stavby, ke které se infrastruktura elektronických komunikací
připokládá. Druhá věta pak ukládá stavebním úřadům, aby v rámci řízení a postupů podle stavebního
zákona týkajících se stavby, k níž se přípolož přikládá, nepřihlížely ke stavbě přípolože (jde tedy jak
o povolování stavby, k níž se přípolož přikládá, tak rovněž její kolaudaci).
K bodu 22
V současné době existují ve stávající praxi veřejného stavebního práva ze zjednodušeného úhlu
pohledu dva principiální postupy schvalování velkých infrastrukturních staveb.
První „tradiční“ způsob je postup v jednotlivých krocích, tj. posouzení vlivu na životní prostředí
(EIA) - územní rozhodnutí (ÚR) - stavební povolení (SP). Druhou možností je využití společného
povolení zavedeného novelou stavebního zákona (zákonem č. 225/2017 Sb.).
Obě metody mají z pohledu infrastrukturních staveb určité plusy a mínusy. Výhodou tradičního
postupu je zejména minimalizace rizik marně vynaložených nákladů na podrobnější dokumentaci,
naopak jednoznačnou nevýhodou je nutnost projít v rámci povolovacího procesu několika správními
řízeními v celém rozsahu. Společné povolení naopak umožňuje minimalizovat počet schvalovacích
postupů na jedno řízení, avšak ve snaze zajistit dostatečně podrobnou dokumentaci pro stavební úřad
zavádí neopominutelné riziko přípravy podrobnosti dokumentace, která může být částečně
nevyužitelná. V případě významných dopravních staveb se může jednat o výdaje v desítkách milionů
Kč. Navrhuje se proto zavedení ještě třetí možnosti, a to vydání společného povolení na základě méně
podrobné dokumentace s podmínkou dodatečného dodání podrobnější dokumentace stavebnímu
úřadu pro účely dohledu nad průběhem realizace stavby.
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Zavedení tohoto postupu vychází z předpokladu, že na významné státní investory je možné přenést
větší odpovědnost za to, že stavba bude provedena v souladu s příslušnými právními předpisy a že
obstojí při kolaudaci. Stavební povolení i společné povolení totiž dávají stavebníkovi v zásadě jistotu,
že pokud dodrží podmínky uvedené v povolení, pak jeho stavba splňuje podmínky pro schválení
k užívání. Nově zaváděný postup však vzhledem k nízké podrobnosti dokumentace nutí stavebníka
si posoudit soulad konkrétního stavebně technického řešení stavby s příslušnými právními předpisy
sám, aniž by se mohl spolehnout na ověření navrhovaného řešení prostřednictvím kontroly
dokumentace ze strany příslušných orgánů státní správy v rámci schvalovacích procesů.
Ověřování souladu stavby s příslušnými právními předpisy proběhne až v rámci kolaudačního řízení
a stavebník tak ponese riziko, že pokud by stavba nebyla provedena v souladu s příslušnými právními
předpisy, nebude zkolaudována a nebude tedy možné ji užívat. Stavebník tedy ponese mnohem větší
riziko marně vynaložených nákladů na realizaci stavby než v případě vydání stavebního povolení
nebo společného povolení na základě plnohodnotné dokumentace. Rozsah méně podrobné
dokumentace stanoví vyhláška Ministerstva dopravy. Věcně by měla odpovídat mezistupni mezi
dnešní dokumentací pro územní řízení (DÚR) a dokumentací pro stavební povolení (DSP) dle
vyhlášek č. 499/2006 Sb. a č. 146/2008 Sb. Nejpozději 5 dnů před zahájením stavby bude pak
stavebnímu úřadu povinně předkládána dokumentace pro provádění stavby, který ji bude využívat při
dohledu nad stavbou a případně i v kolaudačním řízení.
K bodu 23
Navrhuje se zkrátit lhůtu pro akceptaci návrhu smlouvy o získání práv k pozemku nebo ke stavbě na
60 dní a zároveň rozšířit dopad ustanovení o stavby vodní infrastruktury. Lhůta 60 dní je pro toto
právní jednání vyvlastňovaného dostatečně dlouhá i vzhledem k tomu, že vyvlastňovanému jsou
známy informace o rozsahu vyvlastnitelem požadovaných práv i parametrech záměru již po delší
dobu, a to v době kdy probíhala řízení podle stavebního zákona (např. územní řízení), jehož byl
účastníkem a rovněž i vzhledem ke komunikaci s vyvlastnitelem ve věci získání práv, která časově
předchází zaslání návrhu smlouvy. Zasláním návrhu smlouvy tedy není vyvlastňovaný žádným
způsobem překvapen.
K bodům 24, 25, 26, 28, 29 a 30
Vyhotovování jednotlivých znaleckých posudků pro jednotlivé pozemky a stavby při výkupech
těchto pozemků se jeví jako administrativně náročné. Stávající úpravu není možné aplikovat
z hlediska skutečnosti, že je dána oprávněnému investorovi stavby povinnost oslovit každého
vlastníka a znalecké posouzení by mělo být realizováno k datu odeslání návrhu potřebné smlouvy.
Z uvedeného důvodu není v praxi vypracování souhrnného znaleckého posudku de facto možné.
Potíže navíc působí zastarávání těchto posudků v čase. Proto je navrhováno, aby oprávněný investor
stavby dopravní infrastruktury mohl vyhotovit globální posudek pro celé vykupované území nebo pro
některou jeho část. Ceny stanovené znaleckým posudkem budou muset být určeny nejdříve ke dni
právní moci územního rozhodnutí (případně ke dni nabídky, pokud by byl dřívější), ale jejich platnost
pro účely nabídek vlastníkům bude dána po dobu 3 let. Výjimkou budou stavební pozemky, kde nelze
spravedlivě očekávat, že cena bude ještě po 3 letech reálná.
Uvedené opatření sníží možnost spekulací s cenami pozemků a usnadní jejich výkupy pro veřejně
prospěšné stavby dopravní infrastruktury. Vlastník bude mít i nadále výhodu osminásobku ceny
stanovené znaleckým posudkem, a pokud bude i poté považovat cenu za nesprávnou, bude mít
možnost její revize v rámci řízení o vyvlastnění. Proto se úprava prodloužení doby platnosti posudku
nejeví jako nevýhodná či nespravedlivá ani ve vztahu k vlastníkům.
Navržené opatření cílí na zjednodušení procesu zpracovávání znaleckých posudků a zároveň i na to,
aby již jednou zpracovaný znalecký posudek platil po určité časové období a mohl být využit i pro
vypracování návrhů smluv do budoucna, jelikož vzhledem k velkému množství oslovovaných
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vlastníků bývá tento proces zpravidla velmi náročný v čase. Cílem je zrychlení a zefektivnění
procesu, snížení administrativní náročnosti a snížení nákladů vznikajících v rámci procesu přípravy
staveb dopravní infrastruktury.
K bodu 27
Dle stávající právní úpravy mohou organizační složky státu, nebo státní organizace či státní podniky
vzájemně vypořádávat majetkoprávní vztahy variantně - buď bezúplatně, nebo úplatně. V případě
úplatného převodu se na ocenění uplatní § 3b odst. 4, tedy bude se jednat o cenu obvyklou stanovenou
znaleckým posudkem.
Vzhledem k tomu, že uvedené subjekty nejsou nijak časově limitovány k uzavření dohody, nastává
paradoxně v mnoha případech stav, kdy zahájení staveb dopravní infrastruktury blokují vedle
probíhajících vyvlastňovacích řízení rovněž nevypořádané majetkoprávní vztahy se státními
organizacemi, ať již z čistě administrativních důvodů, nebo protože statní organizace uplatňují různá
vnitro-organizační pravidla pro stanovení náhrady za převod příslušnosti hospodařit s dotčenými
pozemky, přičemž rozpory vznikající zejména z hlediska správného postupu znalce při stanovení
ceny obvyklé.
Navrhuje se proto, aby vypořádání mezi právnickými osobami, které hospodaří s majetkem státu,
probíhalo bez uplatnění nároku na finanční náhradu, jelikož se obvykle jedná o finance a majetek
státu, respektive finance vyčleněné ze státního rozpočtu. Tento režim se však nebude vztahovat na
případy, kdy právnická osoba zřízená nebo založená zákonem resp. státem nehospodaří s majetkem
státu, což se týká především akciových společností. V takovém případě by „odnětí“ majetku této
osobě mohlo vést k poškození práv věřitelů takovéto osoby.
Navržený mechanismus cílí na zjednodušení a zkrácení časové náročnosti procesu a na jeho
hospodárnost, neboť odpadne nutnost zpracování potřebných znaleckých posudků.
K bodu 31
Navrhuje se vypustit ustanovení, jelikož se již stalo obecným pravidlem uvedeným v § 25 odst. 2
zákona o vyvlastnění. Jde tedy o bezpředmětné ustanovení.
K bodu 32
Návrh reaguje na zavedení územního rozvojového plánu a dále rozšiřuje aplikaci § 4a i na klíčové
stavby vodní a energetické infrastruktury, které se navrhují nově uvést do přílohy k zákonu. I pro tyto
stavby vodní a energetické infrastruktury platí, že pro možnost aplikace mezitímního rozhodnutí musí
být vymezeny v územním rozvojovém plánu nebo v zásadách územního rozvoje.
K bodu 33
Navrhuje se umožnit využití mezitímního rozhodnutí i pro ostatní stavby energetické infrastruktury
neuvedené v příloze. Jelikož však ve všech případech nepůjde o stavby srovnatelného významu jako
stavby, které jsou uvedeny v příloze zákona, navrhuje se umožnit podání řádného opravného
prostředku, jsou tedy zachovány všechny opravné prostředky podle správního řádu a nedochází tak
k omezování žádných práv vyvlastňovaného. Přínosem návrhu je možnost rozdělení řízení o
vyvlastnění do dvou samostatných rozhodnutí (částí), kdy rozhodnutí o vyvlastnění (mezitímní
rozhodnutí) po nabytí právní moci umožní vyvlastniteli (stavebníkovi) zahájit realizaci stavby, aniž
by bylo nutné vyčkat na rozhodnutí o výši náhrady (konečné rozhodnutí ve věci), které v současnosti
dokončení řízení o vyvlastnění podstatně prodlužuje (např. vyhotovováním několika znaleckých
posudků, jako následek častého zpochybňování jejich obsahu mezi účastníky řízení).
K bodu 34
Návrh si klade za cíl upřesnění stávajícího znění ustanovení do takové podoby, které by v praxi
nečinilo výkladové potíže. Návrh se týká stavebních záměrů, které podle stavebního zákona pro svou
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realizaci nevyžadují stavební povolení ani ohlášení a proto nemůže (a ani to není účelem dosavadního
znění § 5d) být vedeno společné řízení.
K bodům 35 a 36
Navrhuje se přílohu k zákonu rozšířit o další stavby dopravní infrastruktury a dále doplnit stavby
energetické a vodní infrastruktury, které jsou zásadní z hlediska celorepublikových zájmů. Doplnění
do přílohy umožní i na tyto stavby aplikovat ve vyvlastňovacím řízení institut mezitímního rozhodnutí
tak, jak je definován v § 4a.
Mezi výčet silnic I. třídy se doplňují silnice I/9, I/13, I/50 a I/57.
V bodě 5 přílohy se navrhuje doplnění pouze o zcela nejdůležitější stavby energetické infrastruktury,
a to o stavby, které mají status projektů společného zájmu (dále jen „stavby TEN-E“) podle nařízení
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 347/2013, kterým se stanoví hlavní směry pro transevropské
energetické sítě (dále jen „Nařízení TEN-E) a dále o stavby, které mají národní charakter, protože
mají význam pro zajištění spolehlivého, bezpečného a stabilního provozu, sledují rovněž zájem na
zajištění energetické bezpečnosti a posilují strategickou pozici ČR.
Stavby TEN-E jsou uvedeny v Unijním seznamu projektů společného zájmu pravidelně
vydaném nařízením Evropské komise. Jedná se o energetické stavby, které musejí mít stejné
zacházení a prioritu jako dopravní stavby uvedené v příloze zákona č. 416/2009 Sb., jelikož jsou svou
povahou i důležitostí bez jakýchkoli pochyb na úrovni dálničních sítí. Shodnost vyplývá i ze
skutečnosti, že energetické stavby TEN-E jsou z pohledu EU stavěny na roveň dopravním stavbám
celoevropského významu TEN-T.
Další podobností staveb TEN-E se stavbami již uvedenými v příloze zákona č. 416/2009 Sb. je i
pokročilejší fáze jejich přípravy - pro některé z nich již bylo vydáno územní rozhodnutí, pro ostatní
se předpokládá získání jejich povolovacího rozhodnutí v následujících dvou letech. Stejně tak jako u
staveb již uvedených v příloze zákona č. 416/2009 Sb. jsou i stavby TEN-E uvedeny v zásadách
územního rozvoje, ba co více, stavby TEN-E jsou stavbami uvedenými i v Politice územního rozvoje
ČR. Jde tedy o zcela klíčové stavby pro celou ČR a vzhledem ke statusu staveb TEN-E, jde i o stavby
jejichž realizace je celoevropským zájmem.
Velice důležitým důvodem pro doplnění staveb TEN-E je nutnost plnění povinností ČR vůči EU, ke
kterým se ČR zavázala přijetím Nařízení TEN-E. Nařízení TEN-E totiž projektům společného zájmu
(tj. stavbám TEN-E) přiznává prioritní postavení a procesní zacházení, když v odst. 25 své preambule
urguje k co nejrychlejšímu uskutečnění těchto projektů a minimalizaci administrativní zátěže pro
jejich investory, v odst. 28 preambule vyjadřuje těmto projektům význam vnitrostátního veřejného
zájmu, ve čl. 7 odst. 1 stanoví nezbytnost těchto projektů z hlediska energetické politiky, v čl. 7 odst.
1 vyžaduje pro zpracování jakýchkoli dokumentací týkajících se těchto projektů jejich co nejrychlejší
možné vyřízení a v čl. 7 odst. 3 vybízí, aby bylo těmto projektům přiděleno postavení nejvyššího
možného národního významu. V čl. 7 odst. 8 pak Nařízení TEN-E uvádí, že projekty společného
zájmu jsou považovány z hlediska energetické politiky za projekty ve veřejném zájmu a lze je
považovat za projekty v „převažujícím veřejném zájmu“ v případě splnění podmínek uvedených ve
směrnicích 92/43/EHS a 2000/60/ES. Nařízení TEN-E explicitně neuvádí institut mezitímního
rozhodnutí v řízení o vyvlastnění, a proto jej předkladatel nepovažuje za adaptační. Nicméně jak
vyplývá již z výše uvedeného, jsou cíle nařízení TEN-E shodné s cíli navrhovaného seznamu, tj.
urychlit majetkovou přípravu a přispět k uskutečnění těchto projektů.
Počínaje stavbou vedení Výškov – Čechy Střed - Praha Sever a dále níže v seznamu sice již nejde o
stavby TEN-E, přesto však jde o zcela klíčové stavby přenosové soustavy a je třeba si uvědomit, že i
u těchto platí (stejně jako u staveb TEN-E), že z bezpečnostního, strategického a hospodářského
pohledu jde o stavby s významným přeshraničním (národním a evropským) přesahem, umožňující
bezpečné a spolehlivé provozování elektrizační soustavy ČR, neboť napomáhají dalšímu rozvoji
výroby elektrické energie z obnovitelných zdrojů, přeshraničnímu obchodu s elektrickou energií v
46

rámci propojení severojižního směru celoevropské elektroenergetické sítě včetně zajištění
spolehlivosti, bezpečnosti zásobování dodávek elektrické energie konečným spotřebitelům přilehlých
uzlových oblastí a řešení nebezpečných neplánovaných přetoků elektřiny z přenosových soustav SRN
přes území ČR, které mohou způsobit blackout celé české elektrizační soustavy.
Následuje bližší popis jednotlivých staveb přenosové soustavy:
1. Vernéřov – Vítkov – Přeštice – Kočín – Mírovka – vedení 400 kV Řeporyje - Prosenice
Vedení (včetně souvisejících rozvoden), která mají status projektů společného zájmu Evropské unie
podle Nařízení Evropského parlamentu a rady č. 347/2013, ze dne 17. dubna 2013, kterým se stanoví
hlavní směry pro transevropské energetické sítě (TEN-E). Jsou to stavby s významným přeshraničním
přesahem, umožňující bezpečné a spolehlivé provozování elektrizační soustavy ČR, neboť
napomáhají dalšímu rozvoji výroby elektrické energie z obnovitelných zdrojů, přeshraničnímu
obchodu s elektrickou energií v rámci propojení severojižního směru celoevropské elektroenergetické
sítě včetně zajištění spolehlivosti a bezpečnosti zásobování dodávek elektrické energie konečným
spotřebitelům přilehlých uzlových oblastí.
Až na vedení Kočín-Mírovka, ostatní vedení jsou přestavbou stávajících vedení.
2. Výškov – Čechy Střed - Praha Sever
Z důvodu zajištění zásobování stoupající spotřeby pražské aglomerace a spolehlivosti napájení
hlavního města Praha. Stavba ve spolupráci ČEPS, a.s. a PREdistribuce, a.s. spočívající ve výstavbě
nové rozvodny 420 kV Praha Sever a její napojení do stávající přenosové soustavy ČR. Jde o výstavbu
nového vedení ze stávajícího vedení do nové rozvodny Praha Sever.
Zcela nové vedení a nová rozvodna Praha Sever.
3. Hradec - Výškov – Babylon – Bezděčín
Vedení zajišťující bezpečné a spolehlivé vyvedení výkonu z nově postavených výrobních zdrojů
v severních Čechách a tedy zajištění spolehlivost dodávek elektrické energie z nich do přenosové
soustavy ČR, dodávek do rozvíjejících se průmyslových oblastí severní Čech (primárně dostatečný
potenciál pro rozvoj průmyslových oblastí).
Přestavba stávajícího vedení.
4. Hradec – Chrást – Přeštice
Vedení zajišťující bezpečnou a spolehlivou dodávku elektrické energie v západních Čechách
ovlivněné přetoky elektrické energie z Německa a tedy zajištění spolehlivosti dodávek elektrické
energie do distribuční soustavy zvláště s ohledem na připojení rozptýlené výroby primárně
obnovitelných zdrojů energie podle cílů pro snižování emisí a požadavků Evropské unie.
Přestavba stávajícího vedení.
5. Čechy Střed – Chodov
Vedení pro zvýšení bezpečnosti dodávek pražské aglomeraci.
Přestavba stávajícího vedení.
6. Nošovice - Prosenice – Otrokovice – Sokolnice – Slavětice – Dasný a Slavětice - Čebín
Vedení zajišťující bezpečné a spolehlivé dodávky elektrické energie na Moravě s vazbou na výrobní
kapacity v Čechách.
Přestavba stávajícího vedení.
7. Otrokovice – Ladce (SK)
47

Česko-slovenský profil přenosových soustav ČR a SR je významným profilem z pohledu
přenášeného množství elektřiny propojených trhů Česka, Slovenska, Maďarska a Rumunska.
Z důvodu posílení stávající přenosové soustavy ČR (tohoto profilu) i vzhledem k plánovanému
trvalému odstavení stávajících přeshraničních vedení 220 kV Lískovec (CZ) – P. Bystrica (SK) a
Sokolnice (CZ) – Senica (SK) ze slovenské strany a zvýšení spolehlivosti elektrizační soustavy
v oblasti Zlínského kraje je plánováno nové přeshraniční vedení 400 kV.
Zcela nové vedení.
Vzhledem k prioritám ve výstavbě přepravní soustavy provozovatele a mimořádnosti využití
mezitímního rozhodnutí se navrhuje doplnit do přílohy zákona bod 6, který zahrnuje pouze vedení
přepravní soustavy „VTL Plynovod DN1400, RU Kateřinský potok – RU Přimda“, který je součástí
přepravní soustavy, a tudíž je plynovodem zřizovaným ve veřejném zájmu dle energetického zákona.
Zmíněný plynovod má za úkol propojit přepravní soustavu ČR s plánovaným německým plynovodem
EUGAL a zvýšit kapacitu pro potřeby dodávek do ČR a pro další tranzit. Současně je provozovatel
přepravní soustavy povinen tento projekt realizovat v důsledku závazné aukce přepravní kapacity,
která se konala v březnu 2017 na základě Nařízení Komise (EU) 984/2013.
Navrhuje se doplnit stavbu distribuční soustavy v elektroenergetice 110 kV Česká Lípa – Varnsdorf.
Jedná se o stavbu nadmístního významu, která prochází územím Ústeckého a Libereckého kraje, a je
proto vymezena pod čl. 150n v Politice územního rozvoje. Stavba má význam pro posílení
zásobování Šluknovského výběžku elektrickou energií. Šluknovský výběžek je nyní zásobován pouze
jediným dvojitým vedením o hladině 110 kV V1504/V1505. Výstavba vedení se datuje k roku 1965,
prochází těžkou námrazovou oblastí a jde v souběhu s původním vedením 35 kV. Tento způsob
napájení Šluknovského výběžku byl vyhovující do doby, kdy celkové zatížení bylo možno při
různých poruchových stavech přenášet vedeními 35 kV ze sousední transformovny 110/35 kV Česká
Kamenice. Vzhledem ke skutečnosti, že zatížení celého výběžku již přesáhlo přenosové možnosti
stávajícího dvojitého vedení 35 kV, nelze již vedením 35 kV z lokality Česká Kamenice ani odjinud
zajistit bezpečnou a trvalou dodávku elektrické energie do celého Šluknovského výběžku. V případě
vážnějšího poškození přívodního dvojitého vedení 110 kV (přerušení obou linek, nebo pád stožáru)
hrozí několikahodinové, ale i několikadenní přerušení dodávky do větší části této oblasti. Dostatečná
a garantovaná kapacita dodávek elektrické energie umožní budoucí rozvoj oblasti (např. průmyslová
zóna Rumburk) a může tak přispět spolu s dalšími opatřeními k předcházení vzniku některých
negativních sociálních jevů, které v minulosti v předmětné oblasti vznikaly.
VTL Plynovod DN1400, RU Kateřinský potok – RU Přimda má po své realizaci zajistit přístup k
dodávkám plynu prostřednictvím nových přepravních kapacit směrem z Baltského moře. Nově
budovaná infrastruktura v České republice bude dostupná všem zájemcům z řad účastníků trhu dle
zcela transparentních a nediskriminačních postupů v souladu s právem Evropské unie, přičemž bude
sloužit pro přepravu všech druhů zemního plynu bez ohledu na jejich původ.
Do přílohy se dále nově doplňují výrobny elektřiny o celkovém instalovaném výkonu 100 MW a
více, konkrétně nový jaderný zdroj v lokalitě Temelín a nový jaderný zdroj v lokalitě Dukovany.
Realizace obou zdrojů naplňuje předpoklady Aktualizace státní energetické koncepce (z roku 2015)
a na ní navazujícího Národního akčního plánu rozvoje jaderné energetiky v České republice (z téhož
roku), které byly schváleny Vládou ČR. Rozvoj obou lokalit je rovněž předpokládán v Politice
územního rozvoje.
V souvislosti s rozšířením využitelnosti mezitímního rozhodnutí i na vodní infrastrukturu, se do
přílohy doplňují rovněž vodní díla, a to vodní dílo Nové Heřminovy, vodní dílo Skalička a vodní dílo
Vlachovice.
Záměr realizace opatření ke snížení povodňových rizik v povodí horního toku řeky Opavy
prostřednictvím vodní nádrže Nové Heřminovy (tzv. „menší varianta“) v kombinaci s dalšími
opatřeními byl schválen Vládou České republiky usnesením č. 444 ze dne 21. 4. 2008. Záměr je
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zahrnut v Politice územního rozvoje ČR ve znění aktualizace č. 1 v bodě 167a, je zakotven v krajské
dokumentaci Zásady územního rozvoje Moravskoslezského kraje pod označením VZ1a a jako
veřejně prospěšná stavba je uveden také v bodě 105 zásad v kapitole G.I. Veřejně prospěšné stavby.
Vodní dílo Nové Heřminovy naplňuje požadavek na celostátní veřejný zájem „Vytvářet podmínky
pro preventivní ochranu území a obyvatelstva před potenciálními riziky a přírodními katastrofami
v území (záplavy, sesuvy půdy eroze, sucho atd.) s cílem minimalizovat rozsah případných škod
na civilizačních, kulturních a přírodních hodnotách území“ a znamená realizaci významného
protipovodňového opatření, chránícího rozsáhlé území podél toku řeky Opavy včetně sídel
se značným počtem obyvatel. Proto převažuje veřejný zájem na ochraně cca 6 000 obyvatel, z nichž
se 2 000 nachází v oblasti vysoké míry rizika při povodních, v kontextu událostí v roce 1997, kdy
v povodí řeky Odry zahynulo 20 lidí a byly způsobeny škody ve výši cca 17 miliard Kč. Naléhavost
protipovodňové ochrany vyplynula právě z historického kontextu v dané oblasti, který prokázal, že
ztráty a škody způsobené povodněmi mohou dosáhnout společensky neakceptovatelné výše. Taktéž
nejhlubší sucho za dobu pozorování v povodí Odry v letech 2015 – 2016 podporuje realizaci vodního
díla z pohledu výše uvedeného veřejného zájmu.
Vodní dílo Skalička, jako součást navrhovaných protipovodňových opatření v povodí řeky Bečvy, je
základním a nezbytným prvkem systému protipovodňové ochrany v povodí řeky Bečvy. S ohledem
na konfiguraci terénu v povodí Bečvy nelze zabezpečit odpovídající protipovodňovou ochranu
zastavěných území pouze využitím současně možných rozlivů v údolní nivě, lokálním zkapacitněním
koryta nebo vybudováním ochranných hrází v intravilánech. Díky regulaci povodňových průtoků
v profilu Skalička je možné navrhnout soubor dalších reálně proveditelných lokálních
protipovodňových opatření v navazujících ohrožených lokalitách a minimalizovat zásahy do koryta
Bečvy a do městské zástavby. Účinnost všech souvisejících protipovodňových opatření je tak přímo
závislá na funkci vodního díla Skalička, které je základním prvkem protipovodňových opatření
v povodí řeky Bečvy pomocí technických a přírodě blízkých opatření (viz usnesení vlády č. 259 z 13.
4. 2011 a č. 524 z 1. 7. 2015).
Veřejný zájem je definován prokazatelnými přínosy v podobě účelů vodního díla. Hlavním účelem
vodního díla je protipovodňová ochrana. Počet chráněných obyvatel je zhruba 110 tisíc, rozsah
chráněného území v úseku mezi navrhovanou nádrží a soutokem s Moravou je 5 800 ha. Výše
potenciálních povodňových škod při povodni 1997 přepočtených do cenové úrovně 2012 je 6 800
mil. Kč. Z výše uvedených hodnot je zcela zřejmý zájem na ochraně životů, zdraví obyvatel
a majetku. Hodnota ochráněného majetku výrazným způsobem převyšuje náklady na realizaci
opatření.
Dalším důležitým efektem vodního díla je nadlepšování minimálních průtoků řeky Bečvy v rozsahu
1,56 až 3,36 m3/s - podle zvoleného stupně zabezpečenosti. To bude znamenat významné posílení
biologických a hygienických funkcí vodního toku, zejména v déle trvajících suchých obdobích,
jak tomu bylo např. v roce 2015 či 2017. Rovněž se tím může dosáhnout větší spolehlivosti dodávek
pro odběratele vody z řeky, to se týká zejména odběrů vody pro průmysl v Přerově a případně i níže
pod soutokem na řece Moravě. Zde se jedná o zásadní zaměstnavatele v regionu, jejichž provoz je
přímo vázaný na odběry vody závislé na průtocích v řece Bečvě. Veřejný záměr je tedy v tomto
smyslu dán zachováním průmyslových kapacit a zaměstnanosti v regionu Přerovska. Do budoucna
lze také očekávat nárůst požadavků na odběry závlahové vody pro zemědělství, které bez tohoto
vodního díla nebude možné zajistit. Významný je rovněž ekologický význam vodního díla spočívající
v zajištění minimálních průtoků nezbytných pro zabezpečení ekologických funkcí řek Bečvy
a návazně i Moravy, neboť se zvýší možnost dostatečného ředění vypouštěných odpadních vod a tím
bude zamezeno stále častějším úhynům ryb a dalších vodních živočichů.
Vodní dílo Vlachovice je stěžejním připravovaným zdrojem především pitné vody pro oblast Zlínska,
který však bude prostřednictvím skupinových vodovodů schopné dodávat vodu i do přilehlých částí
Jihomoravského kraje (jihovýchodní část) a Olomouckého kraje (východní část – Kelečsko).
Výstavba vodního díla má tedy nadregionální význam. Lokalita je hájena již od 50. let, v současné
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době je ovšem zahájení přípravných prací již téměř nutností. V zájmové oblasti je nedostatek vody
již akutním problémem, v letech 2015 a 2017 došlo k situaci, kdy některé z obcí musely být
zásobovány pitnou vodou cisternami z náhradních vodních zdrojů. S ohledem na rostoucí požadavky
a prognózu poklesu vydatnosti vodních zdrojů není v zájmovém území žádná významná alternativa
k výstavbě nového vodního zdroje s kapacitou odpovídající vodnímu dílu Vlachovice.
Veřejný zájem je dán u vodního díla Vlachovice potřebou zajištění zdrojů pitné vody pro zásobování
obyvatelstva. S ohledem na aktuální a zejména výhledový stav kapacity současných zdrojů pitné
vody je výstavba vodního díla Vlachovice nezbytná, neboť představuje jediné dostatečně efektivní
opatření k dlouhodobému zajištění dodávek pitné vody pro obyvatelstvo. Doplňkovými efekty je
zajištění minimálních průtoků v řece Vláře v suchých epizodách a jejich navýšení o 30 l/s a taktéž
zvýšení protipovodňové ochrany zastavěných území pod vodní nádrží, kde účinně transformuje
povodňové průtoky až do úrovně Q100.
Příprava vodního díla Vlachovice byla schválena usnesením vlády č. 243 ze dne 18. 4. 2018.

K čl. II
K bodu 1
Jedná se o standardní přechodné ustanovení, dle něhož se již zahájená správní řízení dokončí podle
stávající právní úpravy.
K bodu 2
Navržené přechodné ustanovení umožní využít nového institutu vydání společného povolení na
základě dokumentace zpracované v omezeném rozsahu i pro stavby, které již byly umístěny územním
rozhodnutím vydaným přede dnem účinnosti tohoto zákona, avšak je potřeba dílčích změn územního
rozhodnutí. Společným povolením dojde současně ke změně územního rozhodnutí a k povolení
stavby. Ustanovení § 2j zákona č. 416/2009 Sb. a ustanovení stavebního zákona o společném
územním a stavebním řízení se použijí obdobně (nebude se jednat o umístění stavby v plném rozsahu,
ale pouze o provedení dílčích změn oproti již vydanému územnímu rozhodnutí). Společným
povolením může dojít i k prodloužení platnosti územního rozhodnutí. Pokud však bude následně
společné povolení zrušeno v přezkumném řízení nebo rozhodnutím soudu, dnem právní moci tohoto
rozhodnutí správního orgánu nebo soudu se platnost původního územního rozhodnutí prodlouží, a to
tak, že uplyne za 2 roky ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí správního orgánu nebo soudu.

K čl. III až VI, VIII, XII, XIV, XVI, XVII až XIX a XXVII
Jedná se o legislativně technické úpravy související se zavedením nového typu územně plánovací
dokumentace, kterým je územní rozvojový plán.

K čl. VI a VII
Návrh zavádí do zákona o ochraně přírody a krajiny tzv. jednotné závazné stanovisko k zásahu do
přírody a krajiny, kterým dojde k posouzení záměru z hlediska zájmů chráněných zákonem o ochraně
přírody a krajiny, a tedy k nahrazení veškerých správních aktů vydávaných podle tohoto zákona,
s výjimkou stanoviska podle § 45i odst. 1.
Jednotné stanovisko bude mít formu závazného stanoviska a bude vydáváno na základě žádosti
oprávněného investora, tak jak je definován ve stavebním zákoně, a pouze pro záměry, pro které je
vyžadováno závazné stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí podle
zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, a které jsou zároveň záměry staveb dopravní vodní
nebo energetické infrastruktury podle liniového zákona.
Jednotné závazné stanovisko nahrazuje bez dalšího všechna vyjádření a stanoviska vydávaná podle
zákona o ochraně přírody a krajiny. Pokud je podle zákona o ochraně přírody a krajiny vyžadováno
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vydání rozhodnutí (povolení, souhlas, povolení výjimky ze zákazů stanovených zákonem atd.),
vyjádří se orgán ochrany přírody v závazném stanovisku ke splnění podmínek pro vydání takového
rozhodnutí a případně další podmínky navrhne. Výroková část závazného stanoviska bude vtělena do
výrokové části rozhodnutí vydávaného v řízení podle stavebního zákona stavebním úřadem.
Zahrnutím výrokové části závazného stanoviska do výrokové části rozhodnutí vydávaného v řízení
podle stavebního zákona se stavební úřad nestane orgánem ochrany přírody a krajiny. K
přezkoumávání všech výroků takového rozhodnutí, tedy i výroku převzatého z výrokové části
jednotného závazného stanoviska, v odvolacím nebo přezkumném řízení bude příslušný nadřízený
stavební úřad, zatímco k přezkumu jednotného závazného stanoviska bude příslušný nadřízený orgán
ochrany přírody a krajiny.
Zavedení institutu jednotného stanoviska umožní zcela zásadní zjednodušení a zrychlení
povolovacích procesů pro záměry podle liniového zákona za současných minimálních zásahů do
existujícího systému povolovacích procesů na úseku ochrany přírody a krajiny.
Jako podklad žádosti o jednotné závazné stanovisko bude investor moci předložit dokumentaci EIA,
která bude v souladu s § 67 odst. 2 zákona o ochraně přírody a krajiny obsahovat rovněž hodnocení
vlivů zamýšleného zásahu na zájmy chráněné zákonem o ochraně přírody a krajiny a zbývající
potřebné informace pro posouzení převahy veřejného zájmu budou součástí žádosti.
Přechodné ustanovení umožňuje využití jednotného závazného stanoviska i u záměrů, kde již došlo
k vydání rozhodnutí, vyjádření nebo závazných stanovisek podle zákona o ochraně přírody a krajiny.
Jednotné závazné stanovisko potom nahradí pouze ta vyjádření, závazná stanoviska či rozhodnutí, o
jejichž vydání nebyla přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona zahájena řízení.

K čl. VIII
K bodům 1, 2 a 4
Jedná se o legislativně technické úpravy související se zavedením nového typu územně plánovací
dokumentace, kterým je územní rozvojový plán.
K bodu 3
Jedná se o rozšíření situací, kdy se nepoužije § 4 odst. 3 tohoto zákona, tedy zásada plošné ochrany
zemědělského půdního fondu, a to o záměry veřejné dopravní nebo veřejné technické infrastruktury,
které jsou umisťovány v koridoru vymezeném v platném územním rozvojovém plánu na základě
vyhodnocení umístění záměru, odborně stanoveného odhadu výměry zabírané zemědělské půdy a
jejího zařazení do tříd ochrany, nebo o záměry umisťované na zastavitelné ploše vymezené v platném
územním rozvojovém plánu na základě vyhodnocení umístění záměru, odborně stanoveného odhadu
výměry zabírané zemědělské půdy a jejího zařazení do tříd ochrany. Protože územní rozvojový plán
se zpracovává v měřítku, ve kterém se zpracovávají zásady územní rozvoje, jedná se o analogii
dosavadních písmen a) a b) a jejich aplikace bude tedy obdobná.

K čl. X
K bodům 1 a 2
V současné době je problematika rušení přejezdů řešena pouze stručně v § 37 odst. 4, přičemž největší
úskalí této úpravy spočívá v tom, že je zde silničnímu správnímu úřadu dána možnost přejezd zrušit,
aniž by byla stanovena jakákoli kritéria pro rozhodování.
Navrhuje se proto tuto stručnou úpravu z § 37 vyjmout a proces povolování zrušení přejezdu upravit
komplexně v novém § 37a. Řízení o povolení zrušení přejezdu bude zahajováno i nadále na žádost
vlastníka dráhy nebo vlastníka pozemní komunikace a povede jej silniční správní úřad. Zákon nově
stanoví kritéria, při jejichž splnění silniční správní úřad zrušení přejezdu povolí. Těmito kritérii bude
především existence vhodné trasy, po které budou přístupné nemovitosti, k nimž se dosud využíval
přístup přes rušený přejezd. Vhodnost trasy bude posuzována zejména s ohledem na stavebně
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technický stav pozemních komunikací, po nichž tato trasa povede, hustotu provozu na těchto
pozemních komunikacích, jejich kapacitu a intenzitu provozu, který se na ně v důsledku zrušení
přejezdu přesune. Dalším kritériem bude délka této trasy, tzn. povolit zrušení přejezdu bude možné,
jen pokud se přístup k nemovitostem, k němuž se využívá rušený přejezd, neprodlouží o více než 5
km. Poslední kritérium se vztahuje k bezpečnosti této trasy a povolit zrušení přejezdu bude možné,
jen pokud na ní nebude přejezd s nižším stupněm zabezpečení, než má rušený přejezd. K posouzení
tohoto kritéria bude dávat závazné stanovisko drážní úřad. Ke vhodnosti trasy se bude vyjadřovat
závazným stanoviskem Policie České republiky.
Navržená úprava se dotýká rovněž účastenství v řízení. Vzhledem k tomu, že všechny skutečnosti,
které budou rozhodující při posuzování, zda zrušení přejezdu lze či nelze povolit, budou silničnímu
správnímu úřadu známy z jeho vlastní činnosti, případně budou vyplývat ze závazných stanovisek, a
žádné další skutečnosti nebude možné zohlednit, navrhuje se, aby účastníky řízení byli pouze vlastník
pozemní komunikace, vlastník dráhy a obec, na jejímž území se rušený přejezd nachází.
K bodu 3
Upravuje se příslušnost silničního správního úřadu k vedení řízení o povolení zrušení přejezdu na
neveřejných účelových komunikacích.

K čl. XI
V souvislosti s novou právní úpravou rozhodování o zrušení přejezdu se navrhuje standardní
přechodné ustanovení.

K čl. XII
K bodům 1 až 3, 5, 7 až 10, 12, 13 a 15
Do zákona o vysokých školách se (především s ohledem na současně navrhovanou změnu obecné
úpravy závazných stanovisek v § 149 správního řádu) zakotvuje speciální úprava délky pořádkových
lhůt, jež bude stanovena pro vydávání závazných a některých dalších stanovisek. Jde např. o úpravu
lhůt ohledně vydávání stanovisek Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství k typu vysoké
školy, k udělení státního souhlasu působit jako soukromá vysoká škola či k zabezpečení zahraničních
vysokoškolských studijních programů uskutečňovaných na území ČR nebo stanovisek uznávacích
orgánů týkajících se studijních programů připravujících k výkonu regulovaných povolání nebo
stanovisek Ministerstva vnitra nebo Ministerstva obrany týkajících se studijních programů
připravujících k výkonu povolání v oblasti bezpečnosti. Potřeba speciální úpravy (delších lhůt)
vyplývá z náročnosti odborného posuzování, prováděného příslušnými orgány v oblasti vysokého
školství.
K bodům 4, 6, 11 a 14
V celém znění zákona o vysokých školách se (v souvislosti s navrženou změnou právní úpravy
závazných stanovisek v § 149 správního řádu) navrhuje sjednotit právní úpravu týkající se studijních
programů zaměřených na přípravu odborníků v oblasti bezpečnosti, pokud jde o stanoviska
Ministerstva vnitra a Ministerstva obrany ohledně skutečnosti, zda absolventi budou připraveni
odpovídajícím způsobem k výkonu povolání v této oblasti.
Např. ustanovení § 79 odst. 2 písm. g) zákona o vysokých školách mezi obligatorní náležitosti žádosti
vysoké školy o akreditaci studijního programu řadí v případě studijního programu zaměřeného na
přípravu odborníků v oblasti bezpečnosti České republiky „souhlasné stanovisko Ministerstva obrany
nebo Ministerstva vnitra, že absolventi budou připraveni odpovídajícím způsobem k výkonu povolání
v této oblasti“. To znamená, že stačí, pokud žadatel v rámci žádosti o akreditaci předloží toliko jedno
souhlasné stanovisko – buď Ministerstva vnitra anebo Ministerstva obrany. Jinde v zákoně (např.
§ 78 odst. 6 zákona o vysokých školách) se uvádí, že je třeba „kladné stanovisko Ministerstva obrany
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i Ministerstva vnitra“. Zmíněná vnitřní rozpornost byla způsobena skutečností, že při projednávání
vládního návrhu tzv. „velké novely zákona o vysokých školách“ (publ. následně jako zákon č.
137/2016 Sb.) v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR byly schváleny pozměňovací návrhy výboru
pro bezpečnost, které nedůsledně změnily toliko některá ustanovení týkající se stanovisek uvedených
orgánů. (Původní vládní návrh novely požadoval jednotně stanovisko Ministerstva vnitra i
Ministerstva obrany.)
Navrhuje se proto upravit jednotně v celém znění zákona o vysokých školách slovní vazby, zmiňující
stanovisko Ministerstva obrany /i/a/nebo Ministerstva vnitra požadované pro studijní programy
zaměřené na přípravu odborníků v oblasti bezpečnosti – zákon v současnosti střídavě používá spojky
„i/a/nebo“ ve slovním spojení „Ministerstva obrany /i/a/nebo Ministerstva vnitra“; navrhuje se
sjednocení tohoto slovního spojení pouze použitím spojky „nebo“. Tj. celé znění zákona bude
obsahovat v tomto případě pouze spojení „Ministerstva obrany nebo Ministerstva vnitra“. To
znamená, že bude postačovat stanovisko jen jednoho z uvedených ministerstev.

K čl. XIV
K bodům 1 až 3
Jedná se o legislativně technické úpravy, které souvisí se zavedením nového typu územně plánovací
dokumentace, kterou je územní rozvojový plán. Současně se též odstraňují duplicity, které v tomto
ustanovení vznikly souběhem dvou právních předpisů, a sice zákonem č. 183/2006 Sb. a zákonem č.
222/2006 Sb. V rámci tohoto souběhu došlo k vložení dvou písmen r) do tohoto ustanovení. Dalšími
novelami pak došlo dále k vložení dvou písmen x) do tohoto zákona. Tyto nežádoucí duplicity jsou
touto změnou odstraňovány.

K čl. XVI
K bodům 1 a 2
Obdobně jako je zřizována a provozována distribuční soustava a přepravní soustava ve veřejném
zájmu, navrhuje se stejné ustanovení analogicky aplikovat i pro těžební plynovod, kterým se připojuje
výrobna plynu k plynárenské soustavě a pro výrobnu zemního plynu. Tímto se vytvoří příznivější
podmínky pro zřizování a provoz uvedených zařízení v ČR, což je v souladu se státní energetickou
koncepcí, která za jeden z důležitých úkolů považuje snižování energetické závislosti na dovozu
energetických surovin ze zahraničí. Navržená úprava rovněž souvisí s návrhem změny § 3 odst. 2.
K bodům 3 a 5
Návrh upřesňuje dosavadní znění ustanovení, které již v současné době stanoví samostatný účel
vyvlastnění tak, aby bylo možné vyvlastnit práva nejen pro stavby hlavní, ale rovněž i pro stavby se
stavbou hlavní související (obdobně jako je například v zákoně o pozemních komunikacích). Návrh
umožní využít institutu vyvlastnění rovněž pro stavby odpovídající těm, které jsou definovány v § 2
stavebního zákona jako stavby vedlejší a kterými se rozumí stavby, které se stavbou hlavní svým
účelem užívání nebo umístěním souvisí a které zabezpečují uživatelnost stavby hlavní nebo doplňují
účel užívání stavby hlavní nebo s ní souvisejí a bez nichž ji nelze zřídit nebo provozovat. Jedná se
nejčastěji o přeložky vody, kanalizací, meliorací a jiných inženýrských sítí dočasné pozemní
komunikace, rekultivace, apod.
Na rozdíl od všech dalších samostatných účelů vyvlastnění stanovených v dalších částech
energetického zákona (v ustanoveních jednotlivých provozovatelů energetických zařízení) umožňuje
§ 3 v řízení o vyvlastnění i nadále docílit nejen omezení vlastnického práva zřízením věcného
břemene, ale i nabytí vlastnického práva.
Dále návrh mimo jiné reaguje na usnesení vlády č. 415/2018, kterým byl resortům Ministerstvu pro
místní rozvoj a Ministerstvu průmyslu a obchodu uložen úkol přijmout legislativní úpravy umožňující
vyvlastnění práv k pozemkům pro výstavbu jaderných zařízení. V této souvislosti se navrhuje rozšířit
účel vyvlastnění rovněž na úzkou skupinu výroben elektřiny.
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Pro zachování přehlednosti byla zvolena v zásadě náhrada celého ustanovení § 3 odst. 2 novou
textací, protože pouhé doplnění stávajícího znění by již významně znepřehlednilo úpravu.
V § 3 odst. 2 se upravuje deklarace veřejného zájmu a účel vyvlastnění nejen pro stavby hlavní, ale
rovněž stavby související. Účel vyvlastnění se rozšiřuje o úzkou skupinu výroben elektřiny, a to pouze
na ty z nich, které jsou zřizované a provozované ve veřejném zájmu, kterými jsou podle § 2 odst. 2
písm. a) bodu 18 energetického zákona pouze výrobny elektřiny o celkovém instalovaném
elektrickém výkonu 100 MW a více, s možností poskytovat podpůrné služby k zajištění provozu
elektrizační soustavy.
Pro zachování systematiky energetického zákona je v souvislosti se změnou dosavadního znění § 3
odst. 2 rovněž pro výrobny elektrické energie v novém odst. 2 § 23 deklarována povinnost zajistit si
pro její zřízení vlastnická práva k pozemkům. Tam kde tomu není možné, je umožněno nezbytná
práva k pozemkům omezit či odejmout v řízení o vyvlastnění. Znění návrhu bylo zvoleno tak, aby
odpovídalo znění použité v energetickém zákoně u všech provozovatelů energetických soustav s tím,
že rozdíl je v druhu věcného práva, které je třeba pro jednotlivé stavby potřebné zajistit v procesu
vyvlastnění. Zatímco pro síťovou infrastrukturu (vedení elektrické energie, plynu či tepla) jsou
vlastnická práva k pozemkům omezována zřízením věcného břemene, pro stavby výroben elektřiny
je ve většině případů třeba práva k pozemkům odejmout, jelikož nedává smysl, aby byly na pozemku
umístěny a provozovány na základě věcného břemene z povahy tohoto institutu a rovněž i vzhledem
k tomu, že jakékoli další využití pozemku, na kterém se bude výrobna elektřiny umístěna, je nemožné.
K bodu 4
Jedná se o legislativně technickou úpravu související se zavedením nového typu územně plánovací
dokumentace, kterým je územní rozvojový plán.
K bodům 6 a 7
Dochází k upřesnění způsobu stanovení náhrady za zřízení věcného břemene (a její výplaty), tak jak
je to obdobné v jiném síťovém odvětví, např. v telekomunikacích. Jednorázovost náhrady za zřízení
věcného břemene vyplývá z povahy daného institutu, jenž jej odlišuje od nájmu.
K bodu 8
Stanovuje se jednotný způsob zpracování znaleckých posudků pro stanovení náhrady za zřízení
věcného břemene podle energetického zákona. V současné době je praxe značně nejednotná,
jednotlivé znalecké posudky se od sebe navzájem odlišují jak v použité metodě ocenění, tak ve výši
stanovené náhrady. Podle zákona o ocenění majetku se postupuje při vyvlastnění práva věcného
břemene, kdy náhrada za zřízení věcného břemene se stanovuje jako cena zjištěná. Je proto na místě
postupovat podle zákona o oceňování majetku rovněž i při zpracování znaleckého posudku pro
smluvní zřízení věcného břemene, pokud se strany nedohodnou jinak (na náhradě nezaložené na
ocenění znaleckým posudkem). Návrhem se určí jediný možný postup, který zjednoznační a v
důsledku urychlí postup určení výše náhrady. Nejasnostmi v určení metody ocenění, která má být
použita pro stanovení výše náhrady, se velmi prodlužuje postup výstavby energetických sítí. Rozdílné
výše náhrad stanovené různými znaleckými posudky jsou také často předmětem vleklých soudních
sporů a je proto nezbytně nutné stanovit jednoznačný a nezpochybnitelný přístup a postup zpracování
znaleckých posudků. Návrh tedy nejen odkazuje na použití zákona o oceňování majetku, ale zároveň
jednoznačně odkazuje na cenu zjištěnou podle § 16b zákona o oceňování majetku. Předložená úprava
v tomto směru zohledňuje a je v souladu s připravovanou novelu zákona o oceňování majetku, v níž
jsou navrhovány takové úpravy v oceňování věcných břemen a služebností, které by měly zajistit
sjednocení způsobu ocenění náhrad ve znaleckých posudcích. Navrhované ustanovení se nikterak
nedotýká možnosti sjednat mezi smluvními stranami náhradu za zřízení věcného břemene bez
zpracování znaleckého posudku a za ceny odlišné od cen, které by byly případně stanovené
znaleckým posudkem, pokud by byl zpracován.
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K čl. XXI
K bodu 1
Základní úlohou dotčených orgánů ve správních řízeních případně jiných postupech je ochrana
veřejného zájmu chráněného podle zvláštních právních předpisů. Nástrojem této ochrany je
především institut závazného stanoviska upravený v § 149 správního řádu. Byť se v obecné rovině
na dotčené orgány při vydávání závazného stanoviska vztahují zásady činnosti správních úřadů, tedy
i zásada rychlosti a hospodárnosti při činnosti správního úřadu, je v praxi lhůta pro vydání závazného
stanoviska poměrně obtížně dovozována. Pokud správní řád stanoví lhůtu pro vydání správního
rozhodnutí, není žádný důvod, aby nebyla stanovena lhůta pro vydání závazného stanoviska.
Obecně lze konstatovat, že správní řád na tuto situaci reaguje ustanovením o lhůtě přiměřené.
(Ustanovení § 6 stanoví: „Správní orgán vyřizuje věci bez zbytečných průtahů. Nečiní-li správní
orgán úkony v zákonem stanovené lhůtě nebo ve lhůtě přiměřené, není-li zákonná lhůta stanovena,
použije se ke zjednání nápravy ustanovení o ochraně před nečinností.“). Nelze však opomínat, že
závazné stanovisko je úkon podle části IV. správního řádu, a proto vzhledem k ustanovení § 154
správního řádu lze přiměřeně použít ustanovení § 71 správního řádu. Z důvodu odstranění
pochybností o užití lhůty přiměřené (§ 6 odst. 1 správního řádu) nebo přiměřeného využití lhůty pro
vydání rozhodnutí se navrhuje jasně stanovit lhůtu pro vydání závazného stanoviska. Stanovením
jasné lhůty a jejího počátku bude také možné určit okamžik, kdy mohou nastoupit opatření proti
nečinnosti (§ 6 odst. 1 ve spojení s § 80 správního řádu.)
Navrhuje se zakotvení základní zásady vydání závazného stanoviska bezodkladně a současně
stanovení maximálně 30denní lhůty pro vydání závazného stanoviska.
Jelikož je většina závazných stanovisek v současné době vydávána na žádost adresátů veřejné správy,
je nutné vzhledem k pevně stanoveným lhůtám pro vydání závazného stanoviska stanovit i postup
v případě, kdy žádost o vydání závazného stanoviska má formální či obsahové vady. Pro řízení o
vydání závazného stanoviska sice platí obdobně postup odstraňování podání podle § 37 odst. 3 ve
spojení s § 154 správního řádu, nicméně žádost o vydání závazného stanoviska má částečně charakter
žádosti o vydání rozhodnutí (musí např. splňovat zvláštním předpisem stanovené náležitosti či
obsahovat obligatorní přílohy), na druhou stranu však podáním žádosti není zahajováno správní řízení
ve smyslu části II. a III. správního řádu, není proto možné „proces“ vydání závazného stanoviska
přerušit či zastavit. Z těchto důvodů se navrhuje stanovit speciální postup pro odstraňování vad
žádosti o vydání závazného stanoviska. V případě, kdy se bude jednat o tzv. podstatné vady žádosti
(obdobně jako v případě § 66 odst. 1 písm. c) správního řádu) a žadatel o závazné stanovisko ve
stanovené lhůtě neodstraní tyto podstatné vady žádosti, dotčený orgán sdělí žadateli, že závazné
stanovisko nelze vydat. Za podstatné vady žádosti lze považovat především skutečnost, kdy žadatel
k žádosti o závazné stanovisko nepřiloží listiny a důkazy, které jsou pro posouzení souladu záměru
s veřejným zájmem podstatné.
Jelikož nelze řízení o vydání závazného stanoviska přerušit obdobně jako je tomu v případě řízení o
žádosti o vydání rozhodnutí (§ 45 odst. 2 ve spojení s § 65 správního řádu) navrhuje se, aby po dobu
odstraňování vad žádosti lhůta pro vydání závazného stanoviska obligatorně neběžela.
Protože závazná stanoviska jsou v určitých případech vydávána ve skutkově složitých případech,
navrhuje se stavění lhůty okamžikem odstranění vad žádosti tak, aby správní orgány mohly vydávat
závazná stanoviska na základě perfektní žádosti v zákonem stanovených lhůtách. Navrhovanou
úpravou tak dochází k vyvážení povinností v řízení o vydání závazného stanoviska, kdy správní
orgány musí závazné stanovisko vydat v zákonem stanovené lhůtě, nicméně mají-li tak činit, musí
pro to mít k dispozici perfektní žádost.
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K bodu 2
Navrhuje se změna správního řádu v kombinaci se zrušením příslušných ustanovení stavebního
zákona, která řeší faktický problém přezkumů závazných stanovisek a prodlužování celého
povolovacího procesu.
Navrhovaná úprava řeší lhůtu pro přezkum závazného stanoviska v rámci odvolacího řízení. Navrhuje
se stanovení lhůty odvozené od § 71 odst. 3 správního řádu pro přezkum závazného stanoviska v
rámci odvolacího řízení správním orgánem nadřízeným správnímu orgánu příslušnému k vydání
závazného stanoviska. Tento orgán si zpravidla vyžádá stanovisko prvoinstančního dotčeného orgánu
k odvolání, které směřuje proti obsahu závazného stanoviska, a spis prvoinstančního dotčeného
orgánu ve věci. Těmito podklady správní orgán, který vede odvolací řízení a ani prvoinstanční správní
orgán, který vede řízení, nedisponuje.
K bodu 3
Stanoví lhůtu pro přezkum závazného stanoviska mimo odvolací řízení – v rámci přezkumného řízení.
Lhůta pro provedení přezkumného řízení se však neváže na den vydání závazného stanoviska, ale až
na den právní moci rozhodnutí, jehož bylo závazné stanovisko závazným podkladem. Takové
omezení nepředstavuje výraznou komplikaci zjednání nápravy případné nezákonnosti závazných
stanovisek. Závazné stanovisko lze přezkoumat kdykoli od vydání závazného stanoviska až do 12
měsíců od vydání rozhodnutí. Patnáctiměsíční lhůta byla navržena podle vzoru obecné úpravy
zahájení přezkumného řízení v § 97 odst. 2 správního řádu. S ohledem na stávající judikaturu
Nejvyššího správního soudu (rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 8. července 2015, č. j. 10
As 97/2014 – 127 a rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 16. května 2017, č. j. 6 As 277/2016
- 40) se navrhuje výslovně stanovit, že výsledkem přezkumného řízení je vydání závazného
stanoviska, které tak není formou činnosti veřejné správy, kterou by bylo možné samostatně
napadnout odvoláním podle správního řádu a následně samostatně přezkoumat soudem ve správním
soudnictví.

K čl. XXII
Do školského zákona se s ohledem na navrhovanou změnu úpravy závazných stanovisek ve správním
řádu zakotvuje speciální úprava délky pořádkových lhůt, jež bude stanovena pro vydávání stanovisek
týkajících se mj. vzdělávacích programů vyšších odborných škol, připravujících pro výkon
regulovaných povolání.

K čl. XXIII
Pro účely přijetí opatření týkající se přípoloží (viz nový § 2i odst. 3) je nezbytné zúžit ochranné pásmo
infrastruktury elektronických komunikací, a to na 0,5 metru. Změna se týká ochranných pásem všech
staveb elektronických komunikací, tedy i stávajících staveb elektronických komunikací, s výjimkou
ochranných pásem vzniklých na základě samostatného rozhodnutí o ochranném pásmu dle § 83
zákona č. 183/2006Sb., stavebního zákona.

K čl. XXIV
K bodu 1 - § 1 odst. 1
Úprava souvisí se zavedením národního geoportálu územního plánování, jehož součástí bude též
evidence územně plánovací činnosti. Národní geoportál územního plánování bude informačním
systémem veřejné správy na úseku územního plánování.
K bodům 2 a 3 - § 2 odst. 1 písm. g) a j)
Jedná se o legislativně technickou úpravu, která souvisí se zavedením nového typu územně plánovací
dokumentace, kterým je územní rozvojový plán. Stejně jako politika územního rozvoje a ostatní typy
územně plánovací dokumentace bude i územní rozvojový plán vymezovat plochy definované v § 2
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odst. 1 písm. g) stavebního zákona, a dále zastavitelné plochy obdobně jako je tomu v případě zásad
územního rozvoje nebo územního plánu.
K bodu 4 - § 2 odst. 1 písm. n)
Stanovuje se, že územní rozvojový plán je typem územně plánovací dokumentace, který hierarchicky
stojí nad zásadami územního rozvoje.
K bodu 5 - § 4 odst. 9 až 11
Stavební zákon pro vydání jiných úkonů stavebního úřadu [například veřejnoprávní smlouvy (§ 78a
odst. 2 stavebního zákona); územního souhlasu (§ 96 odst. 3 písm. b) stavebního zákona)]
předpokládá vydání závazného stanoviska dotčeného orgánu, které je pro správní orgán závazné při
posuzování podané žádosti.
V praxi je však doba, kterou často trvá vydání závazného stanoviska poměrně závažným problémem
(pro řadu řízení je nezbytná řada závazných stanovisek a povolovací proces se jejich vydáváním velmi
prodlužuje). Proces vydávání závazných stanovisek tak fakticky prodlužuje celý povolovací proces o
značné časové úseky. V rámci úprav správního řádu se proto navrhuje stanovit jasné lhůty pro vydání
závazného stanoviska.
Zároveň je nezbytné řešit důsledek nedodržení této lhůty, neboť závazné stanovisko je obligatorním
podkladem pro vydání správního rozhodnutí nebo jiného úkonu podle stavebního zákona, který za
zákonem stanovených podmínek správní rozhodnutí může nahradit. Současně se zavedením výslovné
lhůty pro vydání závazného stanoviska se proto zavádí jako důsledek nedodržení zákonných lhůt
fikce vydání souhlasného závazného stanoviska bez podmínek. Řešení vychází z uplatnění
koncentrační zásady, s ohledem na obligatornost závazného stanoviska se však doplňuje fikce
souhlasného závazného stanoviska.
Fikce závazného stanoviska představuje prostředek ochrany před nečinností veřejné správy (obdobně
jako v případě § 9 odst. 3 zákona č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí). Od
klasických opatření proti nečinnosti (§ 80 správního řádu) se liší v tom, že důsledky nečinnosti
správního, resp. dotčeného, orgánu nastávají přímo ze zákona.
Uplatnění fikce souhlasného závazného stanoviska by mělo být v praxi výjimkou, neboť závazná
stanoviska jsou důležitým podkladem pro řízení, které vedou stavební úřady, a jejichž
prostřednictvím chrání dotčené orgány veřejné zájmy na svěřeném úseku veřejné správy. Stát,
potažmo orgány veřejné správy, nesmí rezignovat na ochranu veřejných zájmů, nicméně nečinnost
správních orgánů je v rozporu s principem dobré správy a fakticky k ochraně veřejných zájmů
nevede. Zvolené řešení tak respektuje zásadu hospodárnosti a rychlosti při činnosti správních orgánů.
Pro vydání závazných stanovisek dotčených orgánů pro účely řízení podle stavebního zákona platí
lhůta pro vydání závazného stanoviska podle správního řádu. To znamená, že i v tomto případě je
možné lhůtu prodloužit. Avšak s ohledem na to, že s nedodržením lhůty jsou ve stavebním zákoně
spojeny následky ve formě fikce vydání souhlasného závazného stanoviska bez podmínek, navrhuje
se stanovit speciální režim pro prodlužování lhůty pro vydání závazného stanoviska, a to tak, že o
prodloužení lhůty pro vydání závazného stanoviska vydá dotčený orgán usnesení, které se
poznamenává do spisu.
Právě s ohledem na skutečnost, že až po prozkoumání žádosti může dotčený orgán dospět k závěru,
že se jedná o složitý případ a na základě toho lhůtu pro vydání závazného stanoviska prodloužit,
navrhuje se stanovit, aby tuto skutečnost dotčený orgán sdělil žadateli. V tomto sdělení by měl správní
orgán uvést i to, o kolik dnů je lhůta pro vydání závazného stanoviska prodlužována. Žadatel tak bude
mít postaveno najisto, v jaké lhůtě má být závazné stanovisko vydáno.
Z hlediska požadavků § 149 odst. 2 správního řádu mohou být naplněny pouze požadavky závazné
části závazného stanoviska, neboť ty vyplývají přímo z navrhované dikce zákona. Ostatní obsahové
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náležitosti fiktivního závazného stanoviska nemohou být naplněny. Nicméně z povahy fiktivního
stanoviska je vyloučeno, aby na něj dopadaly požadavky podle § 149 odst. 2 správního řádu.
Pokud bude žadatel v žádosti o vydání rozhodnutí či jiného úkonu stavebního úřadu tvrdit, že u
závazného stanoviska dotčeného orgánu nastala fikce, bude nucen správní orgán v rámci principu
dobré správy tuto skutečnost ověřit u příslušného dotčeného orgánu. Není vyloučeno, aby ten, kdo
podal žádost o vydání závazného stanoviska, požádal dotčený správní orgán o vydání osvědčení
postupem podle části IV. správního řádu o tom, že fikce nastala.
V zájmu ochrany veřejných zájmů musí mít nadřízený správní orgán možnost nahradit závazné
stanovisko podle odstavce 9 věty druhé, pokud nejsou splněny předpoklady pro vydání závazného
stanoviska bez podmínek podle jiných právních předpisů. Jinými slovy jde o situace, kdy by dotčený
orgán musel vydat nesouhlasné závazné stanovisko, neboť záměr by byl v rozporu s ochranou
veřejného zájmu chráněných podle jiných právních předpisů. Tato možnost je z hlediska právní
jistoty omezena na dobu 1 roku od právní moci rozhodnutí, které bylo závazným stanoviskem
podmíněno.
Jelikož lhůty pro přezkum závazných stanovisek v § 149 správního řádu platí i pro závazná
stanoviska, která jsou podkladem pro jiné úkony stavebního úřadu či úkony autorizovaného
inspektora, navrhuje se stanovit okamžik jejich počátku, a to ke dni nabytí účinků jiného úkonu
stavebního úřadu nebo úkonu autorizovaného inspektora.
K bodu 6 - § 4 odst. 12
Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny implementuje celou řadu směrnic EU. Jelikož
některé směrnice (např. směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2011/92/EU, o posuzování vlivů
některých veřejných a soukromých záměrů na životní prostředí, nebo směrnice Rady č. 92/43/EHS,
o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin) vyžadují, aby
posouzení dopadů záměrů na chráněné zájmy vždy proběhlo, je nutné pro některé tyto příklady
možnost vydání fiktivního souhlasného stanoviska vyloučit.
Pro takováto stanoviska však budou platit lhůty pro přezkum podle správního řádu a podle nově
navrhovaného odst. 11, tedy lhůty pro přezkum závazných stanovisek, která jsou podkladem pro jiný
úkon stavebního úřadu nebo podkladem pro úkon autorizovaného inspektora.
K bodu 7 - § 7 odst. 1 písm. f)
Jedná se pouze o legislativně technickou úpravu, která souvisí se zavedením národního geoportálu
územního plánování, jehož součástí bude evidence územně plánovací činnosti. Tato úprava dává
krajským úřadům zmocnění vkládat data do národního geoportálu územního plánování.
K bodu 8 - § 7 odst. 3 písm. a)
Jedná se o legislativně technickou úpravu související se zavedením nového nástroje územního
plánování, kterým je územní rozvojový plán.
K bodu 9 - § 11 odst. 1 písm. b)
Ustanovení umožňuje ministerstvu pořizovat nejen celostátní územně analytické podklady, ale i
územní studie potřebné pro politiku územního rozvoje a územní rozvojový plán.
K bodu 10 - § 11 odst. 1 písm. c)
Pořizovatelem územního rozvojového plánu bude, obdobně jako politiky územního rozvoje,
ministerstvo. Ministerstvo bude rovněž územní rozvojový plán formou opatření obecné povahy
vydávat.
K bodu 11 - § 11 odst. 1 písm. d)
Legislativně technická úprava související se zavedením národního geoportálu územního plánování,
jehož součástí bude i evidence územně plánovací činnosti.
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K bodu 12 - § 11 odst. 3
Jedná se o úpravu dosavadního odstavce 3, která umožňuje ministerstvu zřídit organizační složku
státu k řešení koncepčních otázek teorie a praxe v oborech územního plánování, urbanismu a
architektury. Touto činností je aktuálně pověřen Ústav územního rozvoje se sídlem v Brně. Nově se
činnost této organizační složky rozšiřuje také na zpracování návrhu územního rozvojového plánu,
jeho aktualizací a k tomu potřebných územně plánovacích podkladů. Předmět činnosti Ústavu
územního rozvoje bude při respektování tohoto nového zákonného rámce upraven změnou zřizovací
listiny v souladu s § 5 odst. 1 ve spojení s § 53 odst. 1 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České
republiky a jejím vystupování v právních vztazích, a za podmínek § 2 až 5 vyhlášky č. 62/2001 Sb.,
o hospodaření organizačních složek státu a státních organizací s majetkem státu, ve znění pozdějších
předpisů.
Jedná se o významné ustanovení ve vztahu k nově zavedenému územnímu rozvojovému plánu. Cíle
zavedení územního rozvojového plánu jako nástroje územního plánování státu pro zrychlení přípravy
zejména záměrů dopravní a technické infrastruktury mezinárodního a republikového významu nebo
těch, které svým významem přesahují území jednoho kraje. Aby skutečně došlo k urychlení procesu
pořízení tohoto nástroje a jeho následných aktualizací, je klíčové, aby stát zřídil projekční kancelář,
která by zpracování návrhu mj. tohoto nástroje průběžně dle potřeby zajišťovala, přičemž
pořizovatelem by bylo ministerstvo. Touto činností může ministerstvo pověřit již existující vhodnou
organizační složku státu. V daném případě lze zvažovat o rozšíření pověření právě vůči Ústavu
územního rozvoje, který je existující organizační složkou státu a již v současné době je pověřen
zpracováním návrhu politiky územního rozvoje a jejich aktualizací a pořizováním územně
analytických podkladů České republiky.
Kontinuita v projekční činnosti se jeví jako zcela zásadní a žádoucí a její pozitiva lze deklarovat i
současnými zkušenosti vybraných měst nebo i krajů (např. Praha, Plzeň, Jihočeský kraj a další). Tím
dochází k šetření času i prostředků veřejné správy, tedy všech daňových poplatníků, ale také času
nezbytného k výběru zhotovitele (projektanta) územně rozvojového plánu resp. jeho aktualizace.
Další čas je následně ušetřen tím, že v případě státní projekční kanceláře odpadá doba, po kterou se
projektant seznamuje s podklady a dosavadním územním rozvojovým plánem, protože lze důvodně
předpokládat, že tým odborníků, kteří se návrhům věnují průběžně, má přehled o všech dosavadních
změnách, které byly v územním rozvojovém plánu, resp. dalších nástrojích, provedeny. Vzhledem
k tomu, že územní rozvojový plán bude územně plánovací dokumentací, jeho zpracování bude
vybranou činností ve výstavbě, tzn., že projektantem bude osoba, která bude mít autorizaci dle zákona
č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných
inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů.
K bodu 13 - § 19 odst. 2
K odstranění nejasností ohledně účelu a smyslu vyhodnocení vlivů na životní prostředí je v souladu
s textací čl. 5 odst. 1. směrnice EP a Rady 2001/42/ES do ustanovení § 19 odst. 2 doplněno, že ve
vyhodnocení vlivů na životní prostředí se určí, popíšou a posoudí možné významné vlivy na životní
prostředí a rozumná náhradní řešení vedoucí k realizaci záměru s přihlédnutím k cílům posuzovaných
dokumentů. Vyhodnocení tedy nemůže pominout hledání náhradních řešení, která jsou rozumná a
vedou k realizaci záměru s přihlédnutím k cílům posuzovaných dokumentů.
Jedná se tedy o úpravu předmětného ustanovení tak, aby odpovídalo znění směrnice Evropského
parlamentu a Rady 2001/42/ES (dále jen „směrnice SEA“). Konkrétně se jedná o článek 5 odst. 1
směrnice SEA, který stanovuje, že „Pokud je podle čl. 3 odst. 1 vyžadováno posouzení vlivů na životní
prostředí, vypracuje se zpráva o vlivech na životní prostředí, ve které se určí, popíšou a posoudí
možné významné vlivy na životní prostředí vyplývající z provádění plánu nebo programu a rozumná
náhradní řešení s přihlédnutím k cílům a zeměpisné oblasti působnosti plánu nebo programu.
Informace vyžadované za tímto účelem jsou uvedeny v příloze I.“. Dosavadní textace ustanovené §
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19 odst. 2 textu směrnice SEA neodpovídala zejména v té části, které vyžaduje určit a posoudit
„rozumná náhradní řešení“ (v anglickém originále „reasonable alternatives“).
Pojem „rozumná náhradní řešení“ směrnice SEA, ale ani český právní systém, nijak nedefinuje. Vždy
je nezbytné, aby byly vzaty v úvahu cíle, působnost a obsah (podrobnost) posuzované dokumentace.
Pojmem „rozumná“ by měl být chápán tak, že náhradní řešení budou realizovatelná, aniž by ale
znemožnila následnou realizaci vlastního záměru v dokumentaci, která je předmětem posuzování,
obsaženého. Je jednoznačné, že zejména ve fázi přípravy územně plánovacích dokumentací je
mnohdy obtížné najít a navrhnout rozumná náhradní řešení, avšak je žádoucí vycházet z celého textu
článku 5 odst. 1 směrnice SEA, tedy skutečnosti, že je nezbytné vždy přihlédnout k cílům konkrétní
dokumentace. V úvahu je potřeba také brát vzájemné působení mezi postupem EIA a SEA.
Cílem navržené úpravy přitom není definování pojmu „rozumná náhradní řešení“. Co je v daném
případě rozumným náhradním řešením bude posuzováno vždy individuálně s ohledem na podrobnost
a cíle konkrétní dokumentace. Tedy v každém jednotlivém případě by se měla v průběhu zjišťovacího
řízení hledat rozumná náhradní řešení, resp. v úvahu přicházející varianty koncepce.
K bodu 14 - § 20 odst. 2
Navrhovaná právní úprava má umožnit, aby příslušný správní orgán ve smyslu § 2 odst. 2 písm. a)
stavebního zákona, zveřejňoval návrhy jednotlivých projednávaných dokumentů v průběhu
pořizování a v případě zadání a zprávy o uplatňování územně plánovací dokumentace konečný text
schváleného dokumentu i v informačním systému územního plánování, kterým bude národní
geoportál územního plánování (viz § 161a stavebního zákona). Nedojde k žádnému výraznému
zatížení pořizovatelů, kteří mají uloženou povinnost doručovat výše uvedené písemnosti veřejnou
vyhláškou. Současná právní úprava však neklade pořizovateli povinnost zveřejňovat projednávané
dokumenty na jednom centrálním místě. Navrhovaná úprava pak zaručí, že klienti veřejné správy se
budou moci s výše uvedenými dokumenty seznámit jak na úřední desce pořizovatele, tak například
na národním geoportálu územního plánování, kde bude i trvale zveřejněno schválené zadání a
schválená zpráva o uplatňování územně plánovací dokumentace.
K bodu 15 až 17 - § 20a
Nově se vkládá nadpis ustanovení, který zní „Jednotný standard územně plánovací dokumentace.
V dosavadním textu ustanovení § 20a se doplňuje upřesnění formy, ve které mají být vyhotovovány
územně plánovací dokumentace, jejich aktualizace, změny a úplná znění a tento text se označuje jako
odstavec 1. Ustanovení § 20a bylo do stavebního zákona vloženo zákonem č. 225/2017 Sb. a to
formou pozměňovacího návrhu uplatněného v Poslanecké sněmovně PČR. Byť je toto ustanovení
veskrze potřebné, je žádoucí navržené upřesnění ve vazbě na vyhotovování uvedených dokumentací,
tedy že u prostorových dat se jedná o formu vektorovou. Prostorová data navržená úprava definuje
odkazem na úpravu obsaženou v § 2 písm. e) zákona č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním
prostředí, ve znění pozdějších předpisů. Toto ustanovení je klíčové také ve vazbě na zaváděný národní
geoportál územního plánování (navržený § 161a). Prostorová data do něj bude totiž nezbytné vkládat
jednoznačně ve vektorové podobě tak, aby mohla být v geoportálu správně ukládána, analyzována a
zobrazována. K tomu je nutné, aby byly k datům připojeny příslušné atributy, které tato prostorová
data popisují a přiřazují jim konkrétní charakteristiku.
Dále úprava nově požaduje, aby byly příslušné části územně plánovacích dokumentací zpracovány
v jednotném standardu a to konkrétně pro potřeby sjednocení výstupů územně plánovací činnosti.
Jinými slovy jde o požadavek, aby formálně byly jednotlivé územně plánovací dokumentace shodné
(viz dále). Odstavec 2 uvádí důvody zavedení jednotného standardu a ukládá v něm zpracovat nejen
územně plánovací dokumentace, ale také jejich aktualizace a změny a úplná znění po jejich
aktualizaci nebo změně. Odstavec 3 definuje jednotný standard jako nástroj, který stanoví, které části
územně plánovací dokumentace mají být předmětem standardizace a dále pro tyto části stanoví
požadavky jmenovitě na strukturu standardizovaných částí územně plánovací dokumentace, grafické
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vyjádření standardizovaných částí územně plánovací dokumentace, výměnný formát dat a metadata.
Standardizace se tedy předpokládá nejen u fyzického výstupu územně plánovací dokumentace, ale
také u její datové části a to včetně metadat. Metadata jsou přitom chápána ve smyslu ustanovení § 2
písm. f) zákona č. 123/1998 Sb. (tedy jako informace, které popisují prostorová data nebo služby
založené na prostorových datech a které umožňují jejich vyhledávání, třídění a používání.).
Předpokládá se však, že z obsahového hlediska se standard dotkne všech podstatných jevů
stanovených v územně plánovacích dokumentacích, které jsou v souladu s platnou legislativou. Lze
tedy zmínit např. vymezení zastavěného území, vymezení řešeného území, zastavitelné plochy,
plochy přestavby, plochy změn v krajině, ploch a koridorů pro veřejně prospěšné stavby a veřejně
prospěšná opatření, plochy s rozdílným způsobem využití, vymezení částí územního plánu s prvky
regulačního plánu, plochy a koridory, ve kterých je rozhodování v území podmíněno dohodou o
parcelaci, územní studií nebo regulačním plánem, plochy a koridory územních rezerv, územní
systémy ekologické stability a další koridory dopravní a technické infrastruktury.
Důvodem pro zavedení standardizace je skutečnost, že územně plánovací dokumentace jsou
významnými dokumenty, které jsou závazné pro rozhodování v území. Jejich výstupy však nejsou v
rámci České republiky standardizovány, což způsobuje různé problémy (např. zatěžuje stavební úřady
při rozhodování, ztěžuje čitelnost výstupů pro veřejnost, ztěžuje datové toky v rámci jednotlivých
nástrojů územního plánování, zvyšuje cenu za zpracování územně plánovacích dokumentací apod.).
Důvody pro sjednocení formy vybraných částí územně plánovacích dokumentací souvisejí se
zvyšující se technickou úrovní ve veřejné správě, s požadavkem na lepší srozumitelnost a
porovnatelnost pro všechny úrovně jeho uživatelů, se snahou o vyšší standardy v organizaci předávání
a prezentaci dat, o zvýšení kvality územně analytických podkladů a s přípravou na aplikaci projektu
GeoInfoStrategie. Současný stav je též příčinou absence údajů pro plnění Směrnice 2007/2/ES o
zřízení infrastruktury pro prostorové informace v Evropském společenství (INSPIRE).
Současná praxe, kdy není jednotný standard obsahu a grafického znázornění, vede ke značné
nepřehlednosti a nesrozumitelnosti při používání územně plánovací dokumentace, která je základním
nástrojem pro rozhodování v území. Tato skutečnost obecně ztěžuje čitelnost a interpretaci výkresů
a snižuje efektivitu práce odpovědných úředníků v procesu rozhodování o území. Originální či
jedinečné formy prezentace výstupů z územního plánu komplikují a znesnadňují činnost především
těm, kteří se musí orientovat v širším spektru územně plánovacích dokumentací.
Sjednocení vyjadřovacích prostředků, tedy jednotný výklad základních jevů a obdobný grafický
projev, který zlepší čitelnost výkresů, bude znamenat nejen zjednodušení práce jejich uživatelům, ale
také sjednocení interpretace územně plánovacích dokumentací. Tedy ve svém důsledku rychlejší a
kvalitnější rozhodování na různých stupních, především tam, kde se pracuje s více než jedním
územním plánem.
Dalším cílem je usnadnění orientace široké (neodborné) veřejnosti zejména při zapojení do procesu
pořizování územně plánovací dokumentace.
Neopomenutelným cílem standardizace je vymezení vztahu k územně analytickým podkladům (dále
též „ÚAP“) obcí i krajů. Do ÚAP je třeba zapracovávat vybraná závazná data vzniklá při zpracování
územně plánovacích dokumentací. Situaci lze ilustrovat na příkladu, kdy do ÚAP obce s rozšířenou
působností je nezbytné zapracovat výstupy z územních plánů v celém správním obvodu této obce s
rozšířenou působností, kde jsou obvykle desítky obcí, přičemž územní plány nejsou zpracovány
v jednotném standardu. Pro zapracování těchto dat do databází ÚAP je standardizace digitálních
výstupů významnou podmínkou zvýšení efektivity práce úřadů územního plánování.
V oboru územního plánování i v dalších oborech pracujících s informacemi o území je velká poptávka
po digitálních datech obsažených v územně plánovacích dokumentacích. Individuální pojetí
grafického vyjádření, obsahového členění, ale také významu pojmů ÚPD ovšem komplikuje
srozumitelnost a efektivní využití údajů a práci s informacemi a daty obsaženými v ÚPD. Standardně
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zpracovaná data územně plánovacích dokumentací umožní vytvoření databáze výstupů z územního
plánování. Správné a jednotné digitální zpracování ÚPD může výrazně zkvalitnit všechny standardní
činnosti s územně plánovacími dokumentacemi související a přinést nové synergické efekty.
Vytvoření standardu pro výstupy územního plánování je v souladu s dokumentem Strategie rozvoje
infrastruktury pro prostorové informace v ČR do roku 2020 (tzv. „GeoInfoStrategie“), schváleným
vládou v říjnu 2014.
Cílem vypracování GeoInfoStrategie je vymezení adekvátního stavu infrastruktury pro prostorové
informace ve vazbě na sociálně ekonomický výhled ČR do roku 2020, nalezení souladu mezi
potřebami uživatelů dat, vytvářených veřejnou správou, finančními nároky a přínosy, vytvoření
jednotné informační báze propojením územně orientovaných dat z různých datových zdrojů s cílem
efektivně získat ucelené informace, a zajištění efektivního financování pořizování prostorových dat
ze státního rozpočtu.
GeoInfoStrategie, která navazuje na klíčové strategické dokumenty schválené vládou, na Strategii
mezinárodní konkurenceschopnosti České republiky pro období 2012 – 2020 a Národní program
reforem České republiky, vytvoří podmínky pro organické začlenění prostorových dat do
rozhodovacích procesů ve veřejné správě a bude základem pro koordinovaný a efektivní rozvoj
národní infrastruktury pro prostorové informace.
Odstavec 2 dává Ministerstvu pro místní rozvoj zmocnění k vydání prováděcího právního předpisu,
který určí náležitosti jednotného standardu. Předpokládá se zejména standardizace zásad územního
rozvoje a závazných výkresů územního plánu, přičemž v případě hlavního výkresu územního plánu
pouze jeho vybraných částí, které budou moci být doplněny nestandardizovanými jevy.
Zavedení jednotného standardu (vybraných částí) územně plánovacích dokumentací je nezbytné též
s ohledem na zavádění národního geoportálu územního plánování tak, aby bylo možné dokumentace
na tomto geoportálu zveřejňovat. Další podrobnosti jsou uvedeny v odůvodnění k § 161a.
K bodům 18 a 19 - § 24 odst. 3 a 4
Stavební zákon stanovuje kvalifikační požadavky pro úředníky vykonávající územně plánovací
činnost. Kvalifikační požadavky vzdělání jsou v současné úpravě nastaveny poměrně úzce, což
způsobuje poměrně značné komplikace při přijímání nových úředníků. Byť stavební zákona
umožňuje právě z kvalifikačního požadavku vzdělání udělit výjimku (srovnej § 195 stavebního
zákona), je nezbytné uvažovat o rozšíření seznamu vysokoškolských studijních oborů, které budou
splňovat tento požadavek. V současné době lze na veřejných i soukromých vysokých školách
studovat poměrně širokou škálu oborů, u nichž lze oprávněně předpokládat kvalitní přípravu
budoucích úředníků pro výkon územně plánovacích činností. Není proto vhodné omezovat se
dosavadním prizmatem vazby na obory uznávané pro autorizaci v oboru územní plánování, resp.
oborů příbuzných. Ministerstvu se současně dává zmocnění určit seznam těchto dalších oborů
prováděcím právním předpisem s tím, že vybrané obory musí souviset s územním plánováním.
K bodům 20 a 21 - § 31 odst. 2 a odst. 4
Legislativně technická úprava související se zavedením nového nástroje územního plánování, kterým
je územní rozvojový plán.
K bodu 22 - § 32 odst. 1 písm. g)
Jedná se o úpravu, která souvisí se zavedením nového nástroje územního plánování, kterým je územní
rozvojový plán. Tento nový nástroj bude svázán s politikou územního rozvoje, přičemž politika
územního rozvoje nebo její aktualizace stanoví plochy a koridory zejména dopravní a technické
infrastruktury, které budou předmětem řešení územního rozvojového plánu nebo jeho aktualizace.
Předmětem řešení se rozumí nejen určení ploch a koridorů, které má územní rozvojový plán vymezit,
ale také případné určení ploch a koridorů, které mají být z územního rozvojového plánu naopak
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vypuštěny a to s uvedením důvodů, proč tak má být učiněno. Stanovení těchto ploch a koridorů bude
provedeno v nové kapitole politiky územního rozvoje, jejíž obsah je vyjádřen novým písmenem g).
K bodu 23 - § 35 odst. 4
Jedná se o legislativně technickou úpravu.
K bodu 24 - § 35 odst. 6
Ustanovení, které umožňuje v případě odůvodněné potřeby, aby vláda rozhodla o souběžném pořízení
územního rozvojového plánu nebo jeho aktualizace a aktualizaci politiky územního rozvoje, která je
vyvolána územním rozvojovým plánem nebo jeho aktualizací. Jedná se o obdobu již dnes
umožněného spojeného pořizování regulačního plánu a změny územního plánu (§ 70 stavebního
zákona) nebo v případě Hlavního města Prahy současného pořizování územního plánu nebo jeho
změny a aktualizace zásad územního rozvoje.
Ustanovení odstraní zbytečné prodlevy, kdy aktualizace územního rozvojového plánu nebo i nový
územní rozvojový plán navrhují vhodnější řešení, než bylo obsaženo v politice územního rozvoje, ale
vydání muselo být odloženo i o několik let až do doby, kdy nabyla účinnosti aktualizace politiky
územního rozvoje, ve které bylo vhodnější řešení promítnuto. Novela tento nedostatek odstraňuje.
Lze předpokládat, že podmínkou pro vydání územního rozvojového plánu nebo jeho aktualizace bude
schválení aktualizace politiky územního rozvoje.
K bodu 25 - § 35a až § 35h
Jedná se o stěžejní ustanovení návrhu novely stavebního zákona, které zavádí nový nástroj územního
plánování na úrovni státu, územní rozvojový plán, který bude územně plánovací dokumentací.
Velkým problémem stávající právní úpravy je, že stát nemá reálné možnosti prosazení svých zájmů,
které jsou v jeho působnosti. Zejména se jedná o záměry veřejné dopravní a technické infrastruktury,
jakými jsou dálnice, železnice, produktovody apod.
Na úrovni státu existuje dokument Politika územního rozvoje ČR, který řeší v příslušné podrobnosti
(obvykle schematicky) celé území ČR i ve vazbě na přeshraniční a mezinárodní souvislosti. Stavební
zákon přímo uvádí, že je závazná taktéž pro rozhodování v území, nicméně její obecnost a
schematičnost vede spíše k nepřímé závaznosti a stavební zákon nijak neřeší, zda by bylo možné
umístit záměr pouze na základě politiky územního rozvoje bez hierarchicky nižších stupňů
dokumentací.
Právě v této hierarchizaci je však často problém. Politika územního rozvoje (dále také jen „PÚR“) je
závazná pro pořizování zásad územního rozvoje jednotlivých krajů a dalších nižších stupňů územně
plánovacích dokumentací. O pořízení zásad územního rozvoje (dále také jen „ZÚR“) nebo jejich
aktualizace však v samostatné působnosti rozhoduje zastupitelstvo příslušného kraje. Jedná se tedy o
rozhodnutí samosprávné a současná právní úprava tak neumožňuje, aby stát mohl na pořízení
aktualizace ZÚR vyvolané aktualizací PÚR jakkoliv trvat. Tento neutěšený stav potvrzuje i aktuální
situace, kdy Aktualizace č. 1 Politiky územního rozvoje ČR byla vládou schválena již v dubnu 2015,
dosud však byla promítnuta do ZÚR pouhých 3 krajů, přičemž některé kraje avizují, že promítnutí
aktuální PÚR do ZÚR lze očekávat až na přelomu let 2020 a 2021. Tato situace je dlouhodobě zcela
neudržitelná a komplikuje umisťování a povolování záměrů významných z pohledu nejen České
republiky, ale i z pohledu EU (zejména tzv. projekty společného zájmu, PCI).
Předkládaná novela tedy zavádí nový typ územně plánovací dokumentace na úrovni státu (územní
rozvojový plán, dále také jen „ÚRP“), jehož úkolem bude vymezovat plochy a koridory zejména
dopravní a technické infrastruktury mezinárodního nebo republikového významu nebo které svým
významem přesahují území jednoho kraje, o kterých tak stanoví politika územního rozvoje. ÚRP
nebude obsahovat územní rezervy. Současně s návrhem územního rozvojového plánu se zpracovává
vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území. ÚRP se zpracovává pro celé území republiky a
pořizuje jej ministerstvo.
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ÚRP vydává ministerstvo a jako forma vydání je obdobně jako u ostatních typů územně plánovacích
dokumentací určeno opatření obecné povahy, které se projednává a vydává podle stavebního zákona.
Územní rozvojový plán bude závazný pro pořizování a vydávání zásad územního rozvoje, územních
plánů, regulačních plánů a pro rozhodování v území. Zejména závaznost pro rozhodování v území je
velmi významná. Byť politika územního rozvoje je pro rozhodování v území taktéž závazná, míra její
podrobnosti její závaznost prakticky znemožňuje.
Zákon v § 35b určuje obsahové náležitosti a strukturu územního rozvojového plánu. ÚRP bude
obsahovat textovou a grafickou část a dále odůvodnění, kde bude popsáno navrhované řešení,
důvody, které vedly právě k tomuto konkrétnímu řešení nebo postup pořízení ÚRP. Grafická část
bude zpracována a vydána v měřítku 1 : 100 000, tedy měřítku, ve kterém jsou v současné době
vydávány zásady územního rozvoje tak, aby bylo možné na základě tohoto nástroje v území reálně
rozhodovat.
Vybrané stavby a opatření, pro které bude ÚRP vymezovat plochy nebo koridory, mohou být
vymezeny jako veřejně prospěšné stavby nebo veřejně prospěšná opatření, stavby a opatření
k zajišťování obrany a bezpečnosti státu nebo jako vymezená asanační území. Pro tyto stavby,
opatření a území bude možné práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit. Součástí ÚRP bude moci být
i etapizace a součástí textové části i případná kompenzační opatření, pokud z posouzení vlivu na
evropsky významnou lokalitu nebo ptačí oblast vyplyne, že územní rozvojový plán má významný
negativní vliv na předmět ochrany nebo celistvost některé evropsky významné lokality nebo ptačí
oblasti. Základem grafické části bude výkres plocha a koridorů, který bude moci být rozdělen např.
na výkres ploch a koridorů dopravní infrastruktury a výkres ploch a koridorů technické infrastruktury.
Grafická část bude moci být doplněna „výrokovými“ schématy obdobně, jako je tomu u ostatních
územně plánovacích dokumentací. Koordinační výkres, který bude součástí odůvodnění, bude
sestavován obdobně jako u jiných územně plánovacích dokumentací, tedy na základě výkresu ploch
a koridorů doplněného o limity využití území.
Územní rozvojový plán pořídí ministerstvo na základě aktualizace politiky územního rozvoje „řádné“
nebo „mimořádné“, přičemž obsah bude stanoven podle § 32 odst. 1 písm. g). Návrh lze pořídit také
v případě, že aktualizace ÚRP nevyžaduje aktualizaci politiky územního rozvoje.
První fází pořízení bude tzv. stanovení obsahu (obdobně jako u změn či aktualizací územně
analytických podkladů pořizovaných zkráceným postupem). Tento obsah doručí ministerstvo
příslušnému orgánu ochrany přírody a Ministerstvu životního prostředí. Ministerstvo životního
prostředí vydá k obsahu územního rozvojového plánu stanovisko, ve kterém stanoví podrobnější
požadavky na obsah a rozsah vyhodnocení vlivů na životní prostředí a případné požadavky na
vyhodnocení variant řešení.
Na základě výše uvedeného připraví ministerstvo návrh ÚRP. K návrhu územního rozvojového plánu
ministerstvo zajistí zpracování vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území, jehož součástí je i
vyhodnocení vlivů na životní prostředí. Ve vyhodnocení vlivů na životní prostředí se popíšou a
vyhodnotí zjištěné a předpokládané závažné vlivy územního rozvojového plánu na životní prostředí,
které lze reálně předpokládat při následném umístění záměru obsaženého v územním rozvojovém
plánu, a přijatá řešení ještě rozumně vedoucí k realizaci záměru, naplňující cíle územního
rozvojového plánu.
Projednání územního rozvojového plánu nebo jeho aktualizace probíhá na základě zpracování
návrhu. Ministerstvo jako pořizovatel zašle návrh a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území
ministerstvům, jiným ústředním správním úřadům a krajům. Tyto orgány mohou do 60 dnů od
obdržení návrhu uplatnit svá stanoviska, přičemž k později uplatněným stanoviskům se nepřihlíží.
Současně ministerstvo zveřejní návrh ÚRP a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území způsobem
umožňujícím dálkový přístup a oznámí dobu a místo veřejného projednání nejméně 30 dnů před jeho
konáním. Lze důvodně předpokládat, že jako v případě politiky územního rozvoje bude nezbytné
konání více veřejných projednání na rozdílných místech, v závislosti na řešené ploše nebo koridoru.
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Na základě veřejného projednání, na kterém podá pořizovatel ve spolupráci s projektantem odborný
výklad, může každý (obdoba textace u ostatních územně plánovacích dokumentací) uplatnit do 7 dnů
ode dne veřejného projednání své připomínky, přičemž se přiměřeně použije ustanovení § 22
stavebního zákona. V této souvislosti je nezbytné poznamenat, že veřejnost (každý) bude mít vlastní
návrh územního rozvojového plánu nebo jeho aktualizace k dispozici celkem minimálně 37 dnů,
protože návrh bude vyvěšen způsobem umožňujícím dálkový přístup minimálně 30 dnů přede dnem
konání veřejného projednání. Obdobně jako u dalších nástrojů územního plánování platí, že k později
uplatněným připomínkám se nepřihlíží. K návrhu ÚRP nebo jeho aktualizace se neuplatňují námitky.
Obdobně jako u jiných územně plánovacích dokumentací i návrh ÚRP nebo jeho aktualizace může
být konzultován se sousedními státy, jejichž území může být uplatňováním územního rozvojového
plánu významně ovlivněno. Konzultace nabídne sousedním státům ministerstvo ve spolupráci
s Ministerstvem zahraničních věcí a Ministerstvem životního prostředí. Pokud sousední stát o
konzultace projeví zájem, ministerstvo se ve spolupráci s Ministerstvem zahraničních věcí a
Ministerstvem životního prostředí konzultací účastní.
Ministerstvo životního prostředí vydá stanovisko k návrhu koncepce podle zákona o posuzování
vlivů na životní prostředí do 30 dnů od obdržení všech nutných podkladů. Tato lhůta může být
v závažných a odůvodněných případech prodloužena o dalších 30 dnů, a pokud ani v této prodloužené
lhůtě ministerstvo od Ministerstva životního prostředí stanovisko neobdrží, může ministerstvo ÚRP
vydat i bez tohoto stanoviska. V případě, že z posouzení vlivů na evropsky významnou lokalitu nebo
ptačí oblast (lokality NATURA 2000) vyplyne, že ÚRP má významný negativní vliv na předmět
ochrany nebo celistvost některých prvků soustavy Natura 2000, postupuje se podle zákona o ochraně
přírody a krajiny, tedy Ministerstvo životního prostředí uvede ve svém stanovisku kompenzační
opatření. Návrh ÚRP může obsahovat varianty řešení. Pokud návrh varianty řešení obsahuje,
uplatňují se stanoviska a připomínky ke každé variantě samostatně, obdobně jako u dalších nástrojů
územního plánování. Výběr nejvhodnější varianty provede ministerstvo dle výsledků projednání.
Pokud při pořizování územního rozvojového plánu (obdobně jako u jiných územně plánovacích
dokumentací) dojde k rozporu dle § 4 odst. 8 stavebního zákona, ministerstvo v takovém případě
svolá dohadovací řízení mezi stranami rozporu, na kterém se vzniklý rozpor pokusí vyřešit. Nepodaříli se vzniklý rozpor vyřešit na dohadovacím řízení, předloží ministerstvo rozpor bez zbytečného
odkladu k rozhodnutí vládě. Byť toto není přímo obsaženo ve stavebním zákoně, postup plyne právě
z citovaného § 4 odst. 8, který se na postup pořizování územního rozvojového plánu aplikuje v celém
rozsahu. Ve spojení s § 136 a ve vazbě na § 133 správního řádu poté bez dalších pochyb plyne, že
ministerstvo rozpor překládá k rozhodnutí vládě.
Před vydáním zohlední ministerstvo výsledky projednání, vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj
území, stanoviska a připomínky a případná vyjádření sousedních států, popř. výsledky řešení rozporů
(o rozporech, které se nepodaří vyřešit v dohodovacím řízení, rozhoduje vláda), a návrh na základě
těchto skutečností upraví. Ministerstvo dále vypracuje návrh vyhodnocení připomínek. Pokud dojde
k podstatné úpravě návrhu na základě jeho projednání, projedná takto upravený návrh ministerstvo
se zástupci ministerstev, jiných ústředních správních úřadů a krajů a umožní konání opakovaného
veřejného projednání. Stanoviska i připomínky lze uplatnit pouze k těm částem, které se změnily od
předcházejícího projednání podle § 35d odst. 3. Při vyhodnocování stanovisek a připomínek se
nepřihlíží k těm, o nichž bylo rozhodnuto při schválení politiky územního rozvoje.
Vydání územního rozvojového plánu oznamuje a zveřejňuje ministerstvo pouze na své úřední desce,
nikoliv na úředních deskách dotčených obcí. Zároveň ministerstvo zajistí, aby ve Sbírce zákonů bylo
uveřejněno sdělení o vydání územního rozvojového plánu (nikoliv vlastní územní rozvojový plán).
Po nabytí účinnosti se územní rozvojový plán opatřuje záznamem o účinnosti s náležitostmi
obdobnými jako u ostatních územně plánovacích dokumentací.
Aktualizace ÚRP se provádí na základě aktualizace politiky územního rozvoje v rozsahu podle § 32
odst. 1 písm. g), kde vláda při schválení politiky územního rozvoje stanoví plochy a koridory zejména
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dopravní a technické infrastruktury, které budou předmětem řešení aktualizace ÚRP. V případě, že
aktualizace ÚRP nevyžaduje aktualizaci PÚR, rozhodně vláda o aktualizaci ÚRP mimo režim § 32
odst. 1 písm. g) a o jejím obsahu. Proces návrhu, projednání a vydání aktualizace ÚRP je obdobný
s procesem návrhu, projednání a vydání ÚRP, avšak aktualizace se obdobně jako u ÚPD projednává
a vydává pouze v rozsahu měněných částí, tedy zejména platí, že stanoviska a připomínky nelze
uplatňovat k těm řešením, která jsou obsahem původního územního rozvojového plánu. V případě
aktualizace územního rozvojového plánu se vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území se
zpracovává pouze, pokud bylo stanoveno posuzovat tento plán z hlediska vlivů na životní prostředí.
Po vydání aktualizace ministerstvo zajistí vyhotovení úplného znění územního rozvojového plánu po
jeho poslední aktualizaci a aktualizaci ÚRP i úplné znění zveřejní způsobem umožňujícím dálkový
přístup.
Odlišně od soudního řádu správního se stanovuje specifický způsob příslušnosti k řízení o zrušení
územního rozvojového plánu nebo jeho části; k tomuto řízení příslušný Nejvyšší správní soud.
Hlavním důvodem pro toto odchylné řešení je, že územní rozvojový plán je územně plánovací
dokumentací s celostátní působností. Lze důvodně předpokládat, že řízení o zrušení se bude týkat
prakticky vždy pouze vybrané části tohoto nástroje, která bude často omezena pouze na jeden nebo
dva kraje. Jako nevhodné se proto jeví, aby o záměrech, které se týkají např. pouze Jihomoravského
kraje, rozhodoval Městský soud v Praze. Nejedná se zde přitom o stav, kdy by právě na tomto soudu
byl ustanoven speciální senát, který by přezkoumával i ostatní územně plánovací dokumentace.
Krajský soud v Brně je totiž příslušným k projednání návrhu na zrušení části Zásad územního rozvoje
Jihomoravského kraje, o čemž neexistují pochyby. Územní rozvojový plán lze chápat jako obdobu
zásad územního rozvoje v celostátním kontextu. Z těchto důvodů by měl být příslušný k řízení o
zrušení územního rozvojového plánu nebo jeho změny přímo Nejvyšší správní soud. Územní
rozvojový plán nelze přezkoumat podle správního řádu (viz též odůvodnění k úpravě § 192).
S problematikou zavedení tohoto nástroje pak souvisí i zavedení státní projekční kanceláře, která by
se systematicky věnovala jak zpracování návrhů PÚR a jejích aktualizací, tak také územního
rozvojového plánu, tak by zpracovávala, aktualizovala a udržovala územně analytické podklady
České republiky jako souvislou a pravidelně aktualizovanou databázi informací o území za celou ČR.
Tato kontinuita v projekční činnosti se jeví jako zcela zásadní a žádoucí a její pozitiva lze deklarovat
i současnými zkušenosti vybraných měst nebo i krajů. Ze zkušeností jednoznačně plyne, že pokud
existuje projekční kancelář, která se území věnuje kontinuálně a dlouhodobě, pracuje s dotčenými
subjekty v daném území a shromažďuje a průběžně aktualizuje podklady, pak se značným způsobem
zjednodušuje nejen vlastní proces přípravy dokumentace, ale, což je velmi podstatné, i proces jejího
projednání. Tím dochází k šetření času i prostředků veřejné správy, tedy všech daňových poplatníků.
K bodům 26 až 28, 36 - § 36 odst. 3 věta první, § 37 odst. 8 věta první, § 39 odst. 3, § 40 odst. 1
písm. a), § 41 odst. 2, § 42b odst. 5 věta první, § 43 odst. 1 věta první a odst. 3 věta první, § 50
odst. 7 věta první, § 53 odst. 4 písm. a), § 54 odst. 2 a § 55b odst. 4 věta první
Legislativně technické úpravy související se zavedením nového nástroje územního plánování na
úrovni státu, kterým je územní rozvojový plán a se zavedením jednotného standardu územně
plánovací dokumentace.
K bodu 29 - § 41 odst. 3
Vkládá se nové ustanovení, které jednoznačně určuje meze zastupitelstvu kraje v případě, že
nesouhlasí s předloženým návrhem zásad územního rozvoje nebo jejich aktualizace. Protože návrh
prošel poměrně náročným procesem projednání a v rámci něj došlo ke koordinaci soukromých a
veřejných zájmů v území, návrh byl dohodnut s dotčenými orgány chránícími veřejné zájmy podle
zvláštních právních předpisů, je žádoucí, aby byla vyloučena „tvorba“ zásad územního rozvoje na
jednání zastupitelstva. Toto ustanovení je obdobou již existujícího ustanovení § 54 odst. 3, které se
vztahuje k procesu pořizování a schvalování návrhu územního plánu a limituje zastupitelstvo obce.
Výkladová i judikaturní praxe se ustálila na názoru, že pro jednání zastupitelstva při přijímání zásad
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územního rozvoje se toto ustanovení, byť se týká procesu přijímání územního plánu, užije obdobně.
Zastupitelstvo (kraje i obce) tak může návrh schválit a v případě, že s ním nesouhlasí, jej může přímo
zamítnout nebo vrátit krajskému úřadu (pořizovateli) se svými pokyny k úpravě a novému projednání.
Této úpravě je možné citovat také nález Krajského soudu v Praze čj. 43 A 34/2018-97, který mj.
uvádí, že „…proces přijímání (změny) územního plánu je silně formalizován a pořizovatel i
zastupitelstvo musí pro jeho řádný průběh činit stanovené kroky v zákonem předvídaném sledu. Role
zastupitelstva je přitom klíčová, neboť je iniciátorem přijetí (změny) územního plánu, schvaluje jeho
zadání a posléze jej vydává, přičemž ve všech těchto fázích může celý územní plán vrátit pořizovateli
k dopracování, nebo dokonce celý proces zastavit..“ a dále také, že „Územní plán, resp. jeho změna,
může představovat značný zásah do rozvoje obce i do práv vlastníků nemovitých věcí ... Proto musí
být stabilní a kontinuální, jeho změny by měly být koncepční a promyšlené, nikoli nahodilé. … obec
při přijímání či změnách územního plánu postupovala způsobem předvídaným…. Důvodem je
ochrana práv a legitimního očekávání osob, do jejichž právní sféry územní plán nebo jeho změna
zasahují.“.
K tomuto návrhu je také potřeba provést jistý test proporcionality zásahu, který je nezbytné včlenit
do této důvodové zprávy. Zastupitelstvo kraje přijímá zásady územního rozvoje nebo jejich
aktualizaci vždy v samostatné působnosti, při které je vázáno zákonem. Vložením nového ustanovení
je ve výkonu své samostatné působnosti garantované Ústavou omezeno, avšak není mu upřeno zcela.
Je potřeba uvést, že zastupitelstvu se nepřikazuje předložený návrh schválit. Uvedené ustanovení mu
dává možnost vyjádřit s návrhem nesouhlas a to buď tím, že návrh zamítne nebo jej vrátí pořizovateli
(krajskému úřadu) se svými pokyny. Krajský úřad návrh v rozsahu pokynů upraví a případně nově
projedná. Lze tedy učinit závěr, že navržené ustanovení neodporuje ústavou zaručenému právu na
samosprávu.
K bodu 30 - § 41 odst. 4
Doplňuje se lhůta, do kdy musí kraj územně plánovací dokumentaci pro své území (tedy zásady
územního rozvoje) uvést do souladu s územním rozvojovým plánem nebo se schválenou politikou
územního rozvoje. Musí se tak stát nejpozději při pořizování první aktualizace zásad územního
rozvoje po nabytí účinnosti územního rozvojového plánu nebo po schválení politiky územního
rozvoje nebo jejich aktualizací. Tato povinnost nebude vyžadována u probíhajících aktualizací, kdy
k návrhu aktualizace zásad územního rozvoje se již uskutečnilo veřejné projednání a není nutná
podstatná úprava návrhu aktualizace a konání opakovaného veřejného projednání.
Současně je do tohoto ustanovení vkládána vazba na nový typ územně plánovací dokumentace, kterou
je územní rozvojový plán.
K bodu 31 - § 42 odst. 6
Legislativně technická úprava spojená se zrušením § 42c.
K bodu 32 - § 42 odst. 7
Úprava související se zavedením nového nástroje územního plánování, kterým je územní rozvojový
plán.
K bodům 33 a 35 - § 42 odst. 10, § 42b odst. 8
Vkládá se nový odstavec, který nahrazuje rušený § 42c. Ten se týká nabytí účinnosti aktualizace zásad
územního rozvoje poté, co bude doručena jak samotná aktualizace a současně doručeno úplné znění
zásad územního rozvoje po jejich aktualizaci. § 42c byl do stavebního zákona vložen novelou
provedenou zákonem č. 225/2017 Sb., avšak vznikají pochybnosti o správném legislativním
provedení tohoto ustanovení. Účelem tohoto ustanovení je, aby po každé aktualizaci zásad územního
rozvoje bylo vyhotoveno úplné znění po této aktualizaci tak, aby nebyl nikdo uveden v omyl. Úplné
znění je nezbytným podkladem pro rozhodování v území a také pro další aktualizace zásad. Vložení
této povinnosti do § 42c, tedy až za ustanovení § 42a a 42b, která se týkají zkráceného postupu
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pořízení aktualizace ZÚR vyvolává oprávněné pochybnosti, zda se úplné znění vypracovává po každé
aktualizaci, či pouze po aktualizaci pořizované zkráceným postupem. Z textace ustanovení i
z důvodové zprávy je zřejmé, že vůle zákonodárce byla, aby se úplné znění zpracovávalo po každé
aktualizaci. Zpracovávání úplného znění pouze po pořízení některých aktualizací by navíc postrádalo
jakýkoliv smysl. Aby nevznikaly pochyby o aplikaci této povinnosti, bylo přistoupeno k této úpravě.
K bodu 34 - § 42b odst. 5 a § 55b odst. 4
Novelou stavebního zákona provedou zákonem č. 225/2017 Sb. byl zaveden zkrácený postup pořízení
aktualizace ZÚR. V rámci něj ministerstvo zasílá krajskému úřadu stanovisko k návrhu aktualizace a
to do 30 dnů od obdržení nezbytných podkladů. Těmito podklady jsou návrh aktualizace zásad
územního rozvoje, námitky, připomínky a výsledky konzultací. Při přípravě návrhu novely však došlo
k opomenutí zahrnutí námitek do podkladů, které musí kraj ministerstvu předat k vydání stanoviska.
Navržený novelizační bod toto opomenutí napravuje. Výše uvedené platí obdobně pro zkrácený
postup pořízení změny územního plánu.
K bodu 36 - § 42c
Vazba na nově vkládaný odstavec 10 v § 42. Zdůvodnění viz novelizační bod č. 31.
K bodu 38 a 39 - § 52 odst. 2 a 4
V odstavci 2 se zrušuje vazba na § 85 odst. 1. Jedná se o uvedení rozsahu osob, které mohou uplatnit
námitky k územnímu plánu, který obsahuje prvky regulačního plánu. Možnost pořídit takovýto
územní plán přinesla novela stavebního zákona provedená zákonem č. 225/2017 Sb. Osoby uvedené
v § 85 odst. 1 jsou žadatel a obec, na jejímž území je tento územní plán pořizován. Je důvodné se
domnívat, že tyto osoby nebudou podávat vůči návrhu námitky.
V odstavci 4 dochází k úpravě v souvislosti se zavedením nového nástroje územního plánování,
kterým je územní rozvojový plán a současně k doplnění politiky územního rozvoje. Pokud tedy
pořizovatel obdrží námitky, připomínky a stanoviska ve věcech, o nichž již bylo rozhodnuto při
pořizování politiky územního rozvoje, územního rozvojového plánu, zásad územního rozvoje nebo
regulačního plánu vydaného krajem, pak k těmto nebude přihlížet.
K bodu 40 až 42 - § 54 odst. 5 a 6, § 55 odst. 3
Legislativně technická úprava související se zavedením nového nástroje územního plánování, kterým
je územní rozvojový plán.
K bodu 43 - § 55 odst. 7
Vkládá se nový odstavec, který nahrazuje rušený § 55c. Ten se týká nabytí účinnosti změny územního
plánu poté, co bude doručena samotná změna a současně doručeno úplné znění územního plánu po
jeho změně. § 55c byl do stavebního zákona vložen novelou provedenou zákonem č. 225/2017 Sb.,
avšak vznikají pochybnosti o správném legislativním provedení tohoto ustanovení. Účelem tohoto
ustanovení je, aby po každé změně územního plánu bylo vyhotoveno úplné znění po této změně tak,
aby nebyl nikdo uveden v omyl. Úplné znění je nezbytným podkladem pro rozhodování v území a
také pro další změny územního plánu. Vložení této povinnosti do § 55c, tedy až za ustanovení § 55a
a 55b, která se týkají zkráceného postupu pořízení změn územního plánu, vyvolává oprávněné
pochybnosti, zda se úplné znění vypracovává po každé změně, či pouze po změně pořizované
zkráceným postupem. Z textace ustanovení i z důvodové zprávy je zřejmé, že vůle zákonodárce byla,
aby se úplné znění zpracovávalo po každé změně. Zpracovávání úplného znění pouze po pořízení
některých změn by navíc postrádalo jakýkoliv smysl. Aby nevznikaly pochyby o aplikaci této
povinnosti, bylo přistoupeno k této úpravě.
K bodům 44 a 45 - § 55b odst. 7, § 55c
Vazba na nově vkládaný odstavec 7 v § 55. Zdůvodnění viz novelizační bod č. 42.
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K bodu 46 - § 62 odst. 2 písm. d)
Legislativně technická úprava související se zrušení § 75. Zdůvodnění viz novelizační bod č. 49.
K bodům 47 až 49 - § 71 odst. 4 a 5
Legislativně technické úpravy související se zavedením nového nástroje územního plánování, kterým
je územní rozvojový plán.
Zrušení slov „následně“ v odstavcích 4 a 5 souvisí s obdobnou změnou, která byla provedena u zásad
územního rozvoje a u územního plánu novelou provedenou zákonem č. 225/2017 Sb. Tato úprava tak
uvádí do souladu postupy u všech územně plánovacích dokumentací.
K bodu 50 - § 71 odst. 10 a 11
Vkládají se nové odstavce 10 a 11. Odstavec 10 je obdobou odst. 9 v § 42 a odst. 6 v § 55. Tyto
odstavce byly do stavebního zákona vloženy novelou provedenou zákonem č. 225/2017 Sb. a jejich
cílem bylo odstranit pochybnosti o správnosti postupu při aktualizaci zásad územního rozvoje nebo
změně územního plánu, který byl dosud dovozován jen metodicky. Při aktualizacích nebo změnách
nebudou otevírány problémy, o kterých již bylo rozhodnuto a nejsou předmětem aktualizace nebo
změny. U regulačních plánů však nebyl tento odstavec zařazen, díky čemuž by mohlo i nadále
docházet k těmto pochybnostem. Navržená úprava tedy uvádí do souladu postupy u všech územně
plánovacích dokumentací.
Odstavec 11 nahrazuje rušený § 75. Ten se týká nabytí účinnosti změny regulačního plánu poté, co
bude doručena samotná změna a současně doručeno úplné znění regulačního plánu po jeho změně. §
75 byl do stavebního zákona vložen novelou provedenou zákonem č. 225/2017 Sb., avšak vznikají
pochybnosti o správném legislativním provedení tohoto ustanovení. Účelem tohoto ustanovení je,
aby po každé změně regulačního plánu bylo vyhotoveno úplné znění po této změně tak, aby nebyl
nikdo uveden v omyl. Úplné znění je nezbytným podkladem pro rozhodování v území a také pro další
změny regulačního plánu. Vložení této povinnosti do § 75, tedy až za ustanovení § 72 až 74, která se
týkají zkráceného postupu pořízení změn regulačního plánu, vyvolává oprávněné pochybnosti, zda
se úplné znění vypracovává po každé změně, či pouze po změně pořizované zkráceným postupem.
Z textace ustanovení i z důvodové zprávy je zřejmé, že vůle zákonodárce byla, aby se úplné znění
zpracovávalo po každé změně. Zpracovávání úplného znění pouze po pořízení některých změn by
navíc postrádalo jakýkoliv smysl. Aby nevznikaly pochyby o aplikaci této povinnosti, bylo
přistoupeno k této úpravě.
K bodu 51 - § 75
Vazba na nově vkládaný odstavec 11 v § 71. Zdůvodnění viz novelizační bod č. 49.
K bodům 52 a 53 - § 102 odst. 5 a 6
Jedná se o úpravu související se zavedením územního rozvojového plánu jako nového nástroje
územního plánování. Protože územní rozvojový plán bude vydáván v podrobnosti odpovídající
zásadám územního rozvoje, je zřejmé, že jeho vydáním může dojít k majetkovým újmám. Jediným
nástrojem na úrovni státu byla dosud politika územního rozvoje, u níž se nedala majetková újma
prokázat. Byť politika územního rozvoje mj. vymezuje plochy a koridory dopravní a technické
infrastruktury mezinárodního a republikového významu nebo které svým významem přesahují území
jednoho kraje, činí tak pouze schematicky [§ 31 odst. 1 písm. d)].
K bodu 54 - § 122a odst. 1
Navrhuje se upravit účastníky kolaudačního řízení podle stavebního zákona, a to vypuštěním
vlastníka pozemku. Vlastník pozemku mohl uplatňovat veškeré své námitky proti záměru ze své
pozice účastníka územního řízení, tak i případného stavebního řízení či společného územního a
stavebního řízení. Všechny myslitelné potenciální negativní zásahy záměru do jeho vlastnického
práva k pozemku již byly předmětem těchto předchozích řízení. Zájem vlastníka je chráněn právě ve
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vymezení podmínek územního, případně stavebního řízení. Ověření shody záměru s povolovanou
stavbou lze již bez dalšího svěřit veřejnoprávní moci, jelikož jejím úkolem, a tedy odpovědností, je
zajištění toho, že bude zkolaudována, tedy provozována stavba, která byla předmětem povolení.
K výše uvedenému je třeba doplnit, že v případě vydávání kolaudačního souhlasu, který je
zjednodušenou formou kolaudace, není vlastník pozemku účastníkem tohoto procesu. K žádosti o
kolaudační souhlas se dokládají pouze závazná stanoviska dotčených orgánů k užívání stavby a
případný nesoulad stavby s povolením je plně svěřen veřejnoprávní moci.
V drtivé většině případů ani nedochází k výstavbě na cizích pozemcích, když pro stavebníka je
dlouhodobě bezpečnější realizovat stavbu na svém pozemku a tak jsou většinou pozemky jiných
vlastníků stavebníkem vykoupeny.
U staveb, u kterých dochází k využití cizích pozemků a realizace staveb na nich je umožněna jinými
právy, nežli právy vlastnickými (např. právo stavby, věcné břemeno, nájemní právo), je ochrana práv
vlastníků pozemků realizována skrze soukromoprávní smlouvu o sjednání příslušného práva se
stavebníkem. V případech, kdy jde o právo, které se získává vyvlastněním, pak skrze definování
nezbytného rozsahu vyvlastnění, který je determinován mimo jiné i parametry stavby a přísně
kontrolován vyvlastňovacím úřadem, který chrání práva vlastníka pozemku. I v těchto případech se
vlastník pozemků může rovněž účastnit povolovacích řízení, v rámci nichž může hájit svá práva.
Pokud jde o stavby na cizích pozemcích, pak půjde nejčastěji o stavby, které po jejich výstavbě, tj. v
průběhu jejich provozování, umožňují i další využívání pozemků. Těmito stavbami budou převážně
stavby technické infrastruktury, například nadzemní či podzemní vedení apod. U nadzemních staveb
je možná kontrola jejich souladu s původním (povoleným) záměrem možná i bez účastenství na
kolaudačním řízení, u podzemních staveb naopak jejich povaha znemožňuje jednoduché vizuální
ověření přesného umístění a provedení, ať již vlastník účastníkem bude či nikoliv. Právě zejména u
výstavby těchto charakterem liniových staveb realizovaných a provozovaných většinou ve veřejném
zájmu, a současně staveb často strategického významu, dochází k nepřijatelným významným
administrativním zpožděním způsobených zejména jednáním stavebního úřadu vůči velkému počtu
účastníků řízení, např. již jen doručováním úkonů řízení.
Jak bylo uvedeno výše, přesto, že ochrana práv vlastníků pozemků je zaručena i bez jejich účasti v
kolaudačních procesech, nelze zapomínat na to, že v hypotetických případech potřeby obrany proti
výsledkům kolaudace, je vlastníkovi pozemku i nadále k dispozici možnost využití přezkumného
řízení podle správního řádu. Rovněž je podle stávajícího znění soudního řádu správního zachována i
možnost využití soudní žaloby. Vyloučení vlastníků pozemků z účastníků kolaudačního řízení totiž
již v současné době nebrání letitý nález ÚS Pl. ÚS 2/99, který vyloučení vlastníka z okruhu účastníků
kolaudačního řízení v zákoně č. 50/1976 Sb., stavební zákon, označil za neústavní z toho důvodu, že
tím došlo k odepření přístupu k soudní ochraně, jelikož vyloučení vlastníků z účasti ve správním
řízení znamenalo rovněž nemožnost získání aktivní soudní legitimace. Ve stávajícím soudním řádu
správním je dána možnost podání žaloby tomu, kdo byl na svých právech zkrácen přímo nebo v
důsledku porušení svých práv v předcházejícím řízení úkonem správního orgánu, jímž se zakládají,
mění, ruší nebo závazně určují jeho práva nebo povinnosti i bez požadavku na účastenství v takovém
řízení.
Navrhovanou úpravou vylučující vlastníky pozemků z kolaudačního řízení tak nedochází k omezení
přístupu těchto vlastníků k právní ochraně.
K bodům 55 a 56 - § 159 odst. 2 a 4
Jedná se o jedno z významných ustanovení novely, které má vazbu na zavedení národního geoportálu
územního plánování. Pokud má být národní geoportál územního plánování skutečně naplňován, musí
tomu předcházet sjednocení vybraných částí územně plánovacích dokumentací, resp. jejich
zpracovávání v jednotném standardu. Teprve potom bude možné bezproblémové a plynulé
naplňování geoportálu výstupy z územně plánovací činnosti. Aby tohoto stavu bylo docíleno, ukládá
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se navrženým ustanovením povinnost projektantovi územně plánovací dokumentace zpracovat její
vybrané části v jednotném standardu. Jednotný standard je definován v obecné rovině v upraveném
§ 20a tohoto zákona, přičemž podrobnosti určí prováděcí právní předpis, k jehož vydání se tímto
zákonem dává kompetence ministerstvu.
K bodům 57 a 58 nadpis hlavy II, § 161a
Ustanovení § 161a je stěžejním ustanovením novely. Novela stavebního zákona přinesla od 1. 1. 2018
povinnost zveřejňovat způsobem umožňujícím dálkový přístup všechny platné a účinné územně
plánovací dokumentace a územní studie. Obdobně jsou zveřejňovány i územně analytické podklady.
Problémem stávající úpravy jsou však dvě skutečnosti. První je, že neexistuje jednotné místo, kde by
investor nebo stavebník mohl najít veškerou dokumentaci pohromadě. Druhou, která na první váže,
je, že tato dokumentace je zveřejňována pouze ve formátu PDF/A a neumožňuje tedy provádět nad
výstupy územního plánování v mnoha případech potřebné analýzy. Byť novela stavebního zákona v
tomto směru učinila krok správným směrem, když byl do ní včleněn požadavek na odevzdávání
územně plánovací dokumentace, jejich změn a aktualizací, v elektronické verzi ve strojově čitelném
formátu, stále se jedná o řešení nedostatečné, resp. lze jej brát pouze jako první krok
Cílem úpravy by mělo být zavedení jednotného geoportálu, jakožto informačního systému veřejné
správy, přístupném způsobem umožňujícím dálkový přístup, na kterém budou zobrazeny výstupy
územního plánování v České republice v jednotném datovém formátu tak, aby bylo umožněno nad
těmito daty zpracovávat také geografické úlohy. Tento stav je žádoucí nejen pro veřejnou správu a
občany, ale i pro investory a developery, kteří se pohybují napříč celou Českou republikou. Ti by tak
nově na jednom místě:


obdrželi přehledné informace o veškerých existujících dokumentech územního plánování,
které se daného území dotýkají;



získali tyto informace v jednotném formátu (z hlediska formálního, nikoliv z hlediska věcného
řešení);



získali informace o podmínkách, za jakých je záměr v jednotlivých plochách realizovatelný a
bude tudíž ze strany stavebního úřadu pravděpodobně povolen;



mohli provádět jednoduché geografické úlohy, které by jim např. umožnily výběr
nejvhodnější lokality pro umístění jejich záměru.

Nový geoportál územního plánování bude nutně spolupracovat s jednotlivými existujícími geoportály
nejen krajských úřadů, ale také s Informačním systémem katastru nemovitostí, Národním
geoportálem INSPIRE a dalšími informačními systémy veřejné správy. Z hlediska procesního se pak
jako logické jeví, že tento geoportál územního plánování zahrne i současnou Evidenci územně
plánovací činnosti a umožní zobrazování i dalších výstupů resortu místního rozvoje.
Nezbytné také bude určit správce a provozovatele geoportálu územního plánování, kterým bude
MMR. MMR může provozováním geoportálu pověřit Ústav územního rozvoje, jakožto existující
organizační složku státu. ÚÚR je zřizován přímo MMR, v současné době je pověřen vedením
Evidence územně plánovací činnosti a má základní vybavení a zkušenosti pro vedení a správu
geoportálu a geodat. Je proto logické, aby tyto zkušenosti byly zúročeny a využity.
Vkládání dat do geoportálu bude umožněno ministerstvu, resp. jeho organizační složce (ÚÚR), která
geoportál povede a krajským úřadům, které do něj budou vkládat výstupy z územně plánovací
činnosti za svůj správní obvod.
Aby byly zajištěny výše uvedené funkcionality, bude nezbytné vkládat do geoportálu data
v jednotném standardu, tedy data v elektronické verzi ve strojově čitelném formátu ve vektorové
formě. Za tímto účelem je navrhována úprava § 20a a § 159 odst. 1. Jednotné standardy pak
ministerstvo zveřejní na geoportálu způsobem umožňujícím dálkový přístup.
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Ve vztahu k Ministerstvu obrany jako jednomu z orgánů územního plánování je zachována ochrana
utajovaných skutečností podle zvláštních právních předpisů.
Ministerstvu se dává zmocnění ke stanovení náležitostí obsahu geoportálu prováděcím právním
předpisem.
Přístup k datům bude moci ministerstvo omezit nebo odepřít ve jmenovaných případech, tedy pokud
je to v zájmu veřejné bezpečnosti, zajištění obrany státu nebo ochrany mezinárodních vztahů nebo by
tím byla porušena ochrana práv třetích osob plynoucích ze zvláštních právních předpisů. Pro toto
omezení se přiměřeně použije § 11d zákona č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním
prostředí, ve znění pozdějších předpisů.
Toto ustanovení je klíčové zejména ve vztahu k datům, které jsou v zájmu veřejné bezpečnosti,
zajištění obrany státu nebo ochrany mezinárodních vztahů, případně by jejich zveřejněním byla
porušena ochrana práv třetích osob, plynoucích ze zvláštních právních předpisů (např. ochrana
obchodního tajemství, ochrana jiných utajovaných skutečností, ochrana osobních údajů apod.).
K bodům 59 a 60 - § 163 odst. 1 a 3
V odstavci 1 se jedná o legislativně technickou úpravu, která souvisí se zavedením nového nástroje
územního plánování, kterým je územní rozvojový plán.
Odstavec 3 specifikuje způsob, jakým se územní rozvojový plán zveřejňuje. Ministerstvo zveřejní
územní rozvojový plán, jeho aktualizaci a úplné znění po jeho aktualizaci v digitální formě způsobem
umožňujícím dálkový přístup. Poskytne jej krajským úřadům v elektronické verzi ve strojově
čitelném formátu tak, aby mohl být využit pro aktualizaci zásad územního rozvoje.
K bodu 61 - § 165
Prostorová data do národního geoportálu územního plánování bude nezbytné vkládat jednoznačně ve
vektorové podobě tak, aby mohla být v geoportálu správně ukládána, analyzována a zobrazována.
K tomu je nutné, aby byly k datům připojeny příslušné atributy, které tato prostorová data popisují a
přiřazují jim konkrétní charakteristiku.
Současně je zpětně zavedena povinnost pořizovatelům předávat krajskému úřadu změny územních
plánů a regulačních plánů, nikoliv pouze úplná znění těchto územně plánovacích dokumentací po
jejich změně. Toto povinnost byla úpravou formulace tohoto ustanovení zrušena zákonem č.
225/2017 Sb., avšak nezbytnost předávat krajskému úřadu i vlastní změny územních a regulačních
plánů, nikoliv pouze úplná znění, se jeví jako žádoucí a nezbytná a to i z hlediska dozorové činnosti
krajských úřadů jako orgánů územního plánování.
K bodu 62 - § 166 odst. 3
Zavádí se požadavek, aby se územní studie předávaly krajskému úřadu také v elektronické verzi ve
strojově čitelném formátu. Územní studie je územně plánovacím podkladem. Je tedy nezávazným
podkladem pro rozhodování v území, avšak v případě, že je zpracována, schválena možnost jejího
využití a data o ní vložena do evidence územně plánovací činnosti, jedná se o podklad tzv.
neopominutelný. Stavební úřad při rozhodování musí z řešení obsaženého v územní studii vycházet.
Od tohoto řešení se lze odchýlit, ale odchýlení musí být řádně zdůvodněno. Územní studie jsou často
používaným nástrojem územního plánování a pro všechny osoby, které do území vstupují jakýmkoliv
způsobem, jsou tak velmi významné. Cílem je jejich zveřejňování na národním geoportálu územního
plánování a pro tento krok je nezbytné, aby byly zpracovány v elektronické verzi ve strojově čitelném
formátu (podle § 20a) a v tomto formátu byly poskytnuty krajskému úřadu.
K bodu 63 - § 180 odst. 2
Vkládá se nový odstavec 2, který určuje nový přestupek, které se dopustí projektant územně plánovací
dokumentace jako fyzická osoba, pokud nezpracuje územně plánovací dokumentaci v rozporu s §
159 odst. 2, tedy nezpracovává ji v jednotném standardu. Za tento přestupek lze udělit pokutu do 200
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tisíc Kč. Důvodem zavedení tohoto přestupku je nezbytnost zajištění zpracování vybraných částí
územně plánovací dokumentace v jednotném standardu tak, aby mohly být prezentovány na
národním geoportálu územního plánování. S ohledem na skutečnost, že projektantovi je uložena §
159 odst. 1 stavebního zákona povinnost zpracovat dokumentaci v souladu se zákonem, přičemž
zodpovídá za správnost, celistvost a úplnost této dokumentace, je žádoucí, aby takováto povinnost
byla pod sankcí a nezáležela pouze na prostém vzájemném smluvním vztahu mezi obcí a
projektantem, který je uzavírán v občansko-právní rovině. Následkem nedodržení ustanovení § 159
odst. 1 stavebního zákona je překážka v pořizování (srov. např. § 53 stavebního zákona), přičemž
však pořizovatel nemá možnost výše uvedený smluvní vztah ovlivnit. Nelze akceptovat argumentaci,
že trestána je v tomto případě sama obec, která následně nemůže územní plán vydat i s ohledem na
to, že územní plán, resp. jeho změna může být zpracována z podnětu jiného subjektu (např.
oprávněného investory nebo jiného orgánu veřejné správy). Z těchto důvodů je zavedení nového
přestupku důvodné.
K bodu 64 - § 180 odst. 5
Legislativně technická úprava související s vložením nového odstavce 2 do § 180.
K bodu 65 - § 182 odst. 2
Upravuje se příslušnost stavebního úřadu k projednání přestupku podle § 180 odst. 2.
K bodu 66 - § 184 odst. 1
Jedná se o úpravu, která dává zmocnění také orgánům územního plánování, aby využívaly ze
základního registru obyvatel jmenované referenční údaje. Dosud toto zmocnění měly pro výkon
působnosti podle stavebního zákona pouze stavební úřady, přičemž pro působnost orgánů územního
plánování jsou uvedené referenční údaje při výkonu jejich působnosti nezbytné.
K bodu 67 - § 192 odst. 3
Vkládá se nový odstavec 3, který upravuje vztah územního rozvojového plánu ke správnímu řádu,
konkrétně k jeho přezkumu. Územní rozvojový plán nelze přezkoumat podle správního řádu a to
s ohledem na skutečnost, že příslušným k vydání územního rozvojového plánu nebo jeho aktualizace
bude ministerstvo.
K bodu 68 - § 193
Jedná se o legislativně technické úpravy vyvolané změnami a úpravami textu příslušných ustanovení
zákona.
K bodu 69 - Příloha k zákonu č. 183/2006 Sb.
Legislativně technická úprava v názvu přílohy ke stavebnímu zákonu, která souvisí se zavedením
nového typu územně plánovací dokumentace, kterým je územní rozvojový plán.

K čl. XXV - přechodná ustanovení
K bodu 1 a 2
Body 1 a 2 řeší vznik prvního územního rozvojového plánu. Ministerstvo jako pořizovatel územního
rozvojového plánu, prověří záměry vymezené zásadami územního rozvoje jednotlivých krajů, které
jsou obsažené v politice územního rozvoje a současně se jedná o veřejně prospěšné stavby nebo
veřejně prospěšná opatření. Ministerstvo prověřuje, zda jsou záměry již nepřezkoumatelné podle §
174 správního řádu a § 101b soudního řádu správního a dále zkoumá jejich aktuálnost, tedy zda
nebyly již stavby nebo opatření, pro které byl záměr v zásadách územního rozvoje vymezen, již
realizován. Záměry, vyhovující těmto kriteriím převezme bez věcné změny do prvního územního
rozvojového plánu. Zásadou je, že nesmí dojít k věcné úpravě záměru, přičemž změna způsobu
grafického vyjádření oproti dosavadnímu vyjádření v příslušných zásadách územního rozvoje
nemůže být považována za věcnou změnu, nýbrž toliko změnu formální. Takto připravený návrh
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nepodléhá procesu projednání, který je obsahem § 35c až 35f, tedy ministerstvo neprojednává návrh
s ostatními ministerstvy, jinými ústředními správními úřady a kraji a nevypracovává se ani
vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území, neboť tyto záměry již byly podrobně posouzeny
v rámci procesu pořizování zásad územního rozvoje. Opětovné posuzování těchto záměrů by
odporovalo zásadám dobré správy a šetření veřejných prostředků, neboť opětovné posouzení těchto
záměrů by z podstaty věci nemohlo přinést již žádné nové skutečnosti. Převzetím těchto záměrů do
územního rozvojového plánu zůstávají tyto záměry i nadále nepřezkoumatelné jak podle správního
řádu, tak podle soudního řádu správního a to proto, že nedošlo k jejich věcné úpravě, ale pouze
k formálnímu převzetí.
K bodu 3
S ohledem na skutečnost, že vydání prováděcích právních předpisů k § 159 odst. 2 (jednotný standard
vybraných částí územně plánovací dokumentace) a § 161a odst. 9 (národní geoportál územního
plánování) vyžaduje podrobnou analýzu současného stavu a přípravu dalších podkladů jakož i širší
veřejnou shodu, stanovuje se požadavek na vydání těchto prováděcích předpisů do 3 let od nabytí
účinnosti tohoto zákona.
Dokud nebude prováděcí předpis definující jednotný standard územně plánovací dokumentace vydán,
nemá logicky projektant územně plánovací dokumentace povinnost zpracovávat a pořizovateli
předávat vybrané části územně plánovací dokumentace v jednotném standardu.

K čl. XXVI
K bodu 1
Návrh zjednodušuje pravidla doručování návrhu na uzavření smlouvy ze strany vyvlastnitele vůči
vyvlastňovanému a to pouze pro případy, kdy vyvlastnitel doručuje vyvlastňovanému do ciziny. Ve
většině případů je pro vyvlastňovaného prakticky nemožné prokázat účinné doručení
vyvlastňovanému vzhledem k tomu, že mnohost zahraničních doručovacích služeb, právní i neprávní
pravidla jejich fungování často neposkytují službu prokazování doručení. Návrh žádným způsobem
nepředstavuje krácení práv vyvlastněného, jelikož upravuje pravidla soukromoprávního doručování
mezi dvěma fyzickými osobami nikoli pravidla doručování veřejnoprávní povahy, kdy soukromému
subjektu doručuje orgán veřejné moci. Jedná o doručení návrhu smlouvy, jehož účelem je pokusit se
získat požadovaná práva dohodou obou subjektů. V případě, že se vyvlastnitel nachází v zahraničí a
není možné jej běžným způsobem zastihnout, měl by být zahájen proces vyvlastnění, ve kterém již
bude doručování úkolem orgánu veřejné moci, který disponuje širší škálou zákonných možností, jak
vyvlastňovaného v cizině zastihnout a zjistit jeho pobyt (např. součinnost orgánů veřejné moci
zahraničního státu). Jelikož vyvlastnitel uvedená zákonná procesní oprávnění nemá, není možné po
něm spravedlivě požadovat, aby naplnil přísná pravidla doručování. Nemožnost prokázat doručení
nesmí být důvodem zdržování realizace činností ve veřejném zájmu.
K bodu 2 a 3
Návrh souvisí s návrhem změny § 20, který stanovuje vyvlastňovanému lhůtu k předložení
znaleckého posudku zajištěného vyvlastňovaným. Návrh chrání práva vyvlastňovaného, když
požaduje, aby vyvlastnitel již v návrhu smlouvy informoval vyvlastňovaného o jeho právu zajistit
svůj vlastní znalecký posudek, podle kterého bude stanovena náhrada za vyvlastnění. Tato informační
povinnost poskytuje vyvlastňovanému dostatečně dlouhý čas na to, aby v případě zahájení řízení o
vyvlastnění zajistil vypracování vlastního posudku v případě, pokud bude požadovat, aby na jeho
základě byla stanovena náhrada za vyvlastnění.
K bodu 4
Katastrální úřady odmítají v případě vyvlastnění u vyvlastněných nemovitostí vymazávat poznámky
o nařízených exekucích a exekučních příkazech s odkazem na to, že podle § 6 zákona o vyvlastnění
zanikají toliko práva, která se v katastru nemovitostí zapisují vkladem. Pro zrušení poznámky
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vztahující se k probíhající exekuci vyžadují aktivní spolupráci exekutora, spočívající v předchozím
zrušení exekučního příkazu. Navrhovaná úprava by měla předejít výkladovým nesrovnalostem a
umožnit u vyvlastňované nemovitosti výmaz i těchto poznámek.
K bodu 5
Návrh stanovuje jednoznačný a nezpochybnitelný přístup a postup zpracování všech znaleckých
posudků. Návrh tedy nejen odkazuje na použití zákona o oceňování majetku, ale zároveň jednoznačně
stanoví využití § 16b pro stanovení výše náhrady. Předložená úprava v tomto směru zohledňuje a je
v souladu s připravovanou novelou zákona o oceňování majetku, v níž jsou navrhovány takové
úpravy v oceňování věcných břemen, které zajistí sjednocení způsobu ocenění náhrad ve znaleckých
posudcích.
K bodu 6
Návrh doplňuje logickou nesystémovost daného pravidla. Je nemyslitelné, aby se v případě ceny
práva odpovídajícího věcnému břemenu postupovalo odlišně od způsobu stanovení ceny pozemku či
stavby, tj. podle jejich skutečného stavu, protože by tak vznikla nerovnost mezi vlastníky. Tedy
rovněž i v případě, že je předmětem vyvlastnění zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu má
být při stanovování jeho ceny vycházeno ze stavu pozemku či stavby, kterou má nově zatěžovat, ve
kterém se nacházejí v době zřizování tohoto práva (věcného břemene), bez zohlednění jejich změny,
kterou by zřízení věcného břemene způsobilo. Návrh odráží i reálnou praxi používanou v takovýchto
případech.
K bodu 7
Návrh nemění dosavadní pravidlo, které stanoví, že náhrada za vyvlastnění se prioritně stanoví na
základě znaleckého posudku vyhotoveného na žádost vyvlastňovaného. Pro urychlení
vyvlastňovacího řízení se však navrhuje, aby takový posudek musel vyvlastňovaný předložit ve lhůtě
do 30 dní ode dne, kdy mu bylo doručeno uvědomění o zahájení řízení. Pokud tak neučiní, stanoví se
náhrada na základě znaleckého posudku vyvlastnitele. Navrhovanou úpravou nedochází k omezení
práv vyvlastňovaného, jelikož již v návrhu smlouvy zasílané mu vyvlastnitelem je vyvlastňovaný
výslovně informován o svém právu předložit svůj znalecký posudek ve lhůtě 30 dnů ode dne, kdy mu
bylo doručeno uvědomění o zahájení řízení o vyvlastnění. V praxi pak po odeslání návrhu smlouvy
komunikace s vyvlastnitelem probíhá ještě několik dalších měsíců a vyvlastňovaný tak má dostatek
časového prostoru k tomu, aby si zpracování oponentního posudku zajistil včas. V praxi je zpracování
znaleckého posudku vyvlastňovaným žádoucím i pro samotné dohadovací jednání s vyvlastnitelem
ještě dříve než je řízení zahájeno.
Je třeba rovněž zohlednit další úpravy, které jsou v souvislosti s touto úpravou navrhovány v tomto
návrhu změny zákona č. 416/2009 Sb. (viz jejich odůvodnění výše). Jde zejména a o požadavek na
sjednocení metody použité pro ocenění tak, jak je navrhováno v ustanovení § 10 odst. 1 zákona o
vyvlastnění. Cílem tohoto ustanovení je zajistit, že bude ve všech případech oceňování v souvislosti
s vyvlastňováním použit vždy jediný možný způsob – cena zjištěná podle § 16b zákona o oceňování
majetku. Nebude tak docházet k situacím, kdy se stanovená cena znaleckým posudkem ze strany
vyvlastňovaného a vyvlastnitele řádově liší, právě z důvodu, že v každém z nich byla použita jiná
metoda ocenění, přičemž každý ze znalců se brání tím, že jeho metoda je ta, kterou mu zákon o
oceňování majetku přikazuje použít. Je třeba také zmínit připravovanou novelu zákona o oceňování
majetku, v níž jsou navrhovány takové úpravy v oceňování věcných břemen, které by měly zajistit
sjednocení způsobu ocenění náhrad ve znaleckých posudcích – tento návrh je s připravovanou
novelou v souladu. Pokud v určitých situacích dojde k tomu, že bude výše náhrady stanovena na
základě posudku zajištěného vyvlastnitelem, nelze hovořit o omezování práv vyvlastňovaného a to
z několika důvodů. Za prvé má vyvlastňovaný stále právo na zpochybnění správnosti posudku a
vyvlastňovací úřad související právo zadat vypracování dalšího (oponentního) posudku. Za druhé má
vyvlastňovaný právo podat proti rozhodnutí o vyvlastnění odvolání pro nesprávnost posudku a
případné nevyužití práva vyvlastňovacího úřadu zajistit další (oponentní) posudek a následně i ze
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stejných důvodů garantuje správnost stanovení výše náhrady i případná možnost vyvlastňovaného
podat proti rozhodnutí o odvolání žalobu. Za třetí se tímto návrhem navrhuje stanovit pro oceňování
věcných břemen jednou metodu (cenu zjištěnou podle oceňovacího předpisu), kdy ze strany znalců
již nebude možné vyhotovovat posudky s diametrálně odlišnou výší náhrady. Za čtvrté, dohledová
pravomoc státních orgánů nad znalci je předmětem návrhu změny zákona o znalcích a toto opatření
bez pochyb zvýší odpovědnost znalců a s tím související kvalitu jejich posudků.
Návrh přitom nebrání ani jedné ze stran činit námitky proti znaleckému posudku, na základě kterého
má být podle zákona stanovena náhrada za vyvlastnění. V praxi mohou nastat nežádoucí situace, kdy
by měla být náhrada stanovena podle posudku, který trpí zjevnými vadami, není vyloučeno, aby si
v takových případech mohl vyvlastňovací úřad zajistit zpracování vlastního znaleckého posudku.
Bude pak postupovat v souladu s § 56 správního řádu, který není nijak dotčen.
V případě, kdy posudek vyvlastňovaného předložen po lhůtě k předložení, bude vyvlastňovací úřad
postupovat v souladu s ustanoveními § 41 správního řádu, který ošetřuje problematiku zmeškání
úkonu. Z předmětného ustanovení vyplývá, že správní orgán může prominout zmeškání úkonu,
prokáže-li podatel, že překážkou byly závažné důvody, které nastaly bez jeho zavinění. Naopak
správní orgán zmeškání úkonu nepromine, je-li zjevné, že by újma, která by byla způsobena dotčením
práv nabytých v dobré víře nebo dotčením veřejného zájmu, převýšila újmu hrozící podateli. Zde je
pak nezbytné, aby vyvlastňovací úřad zohlednil mimo jiné skutečnosti uvedené výše, tedy i to, zda
nemožnost předložit posudek vyvlastňovaným má skutečně dopad do ochrany jeho práv zejména
v případě, kdy neexistuje důvod pro zásadní rozdíly ve výši náhrady stanovené znalcem ve znaleckém
posudku.
K bodu 8
Pro urychlení řízení o vyvlastnění je žádoucí, aby byly v zákoně o vyvlastnění jednoznačně stanoveny
lhůty pro některé procesní postupy. To ze své povahy přispívá k zamezení případné nečinnosti
správního orgánu a vyvlastniteli umožňuje efektivně využívat správních prostředků pro ochranu před
nečinností správního orgánu.
Pro konání ústního jednání, tedy zásadního kroku řízení o vyvlastnění, není v dosavadním znění
stanovena žádná procesní lhůta. Lhůta uvedená ve stávajícím znění v odstavci 1 není stanovena pro
konání ústního jednání samotného, ale týká se informační povinnosti, kdy o konání ústního jednání
musí být jeho účastníci informováni nejpozději 30 dnů před jeho konáním. Tato konstrukce ovšem
nevyhovuje záměru na jednoznačné stanovení procesních lhůt. Navrhuje se proto stanovit lhůtu, která
jednoznačně vymezí, kdy se má ústní jednání přesně konat. Navrhuje se lhůta 60 dní od odeslání
uvědomění o zahájení vyvlastňovacího řízení, která je dostatečná pro zajištění konání ústního jednání,
a to i v případě, kdy by měla být náhrada stanovena na základě znaleckého posudku zadaného
vyvlastňovacím úřadem v průběhu řízení.
Lhůtu pro informování o termínu konání ústního jednání se navrhuje zkrátit na 15 dní, což odpovídá
standardní délce obdobných informačních lhůt.
K bodu 9 a 10
Stanovuje se 30 denní lhůta pro vydání rozhodnutí o vyvlastnění, která je navázána na konání ústního
jednání. Po ústním jednání má již vyvlastňovací úřad k dispozici všechny nezbytné podklady pro
rozhodnutí a lhůtu 30 dní tedy může využít na vlastní správní uvážení a přípravu rozhodnutí. Lze ji
proto považovat za dostatečnou a obecně akceptovatelnou. Současná úprava, která nestanovuje
žádnou lhůtu, nevytváří na vyvlastňovací úřad dostatečný tlak a motivaci, aby rozhodoval
bezodkladně. Naopak výslovné stanovení lhůt přispěje k pozitivní motivaci vydávat rozhodnutí
v přiměřených a realistických lhůtách. Zároveň vyplývají určité odlišnosti mezi obecnou úpravou
správního řádu a návrhu úprav vyvlastňovacího zákona, které opravňují stanovit lhůty explicitně,
nikoliv jen dovozením z § 71 správního řádu. Zatímco správní řád předpokládá maximální lhůtu 60
dní od zahájení řízení, tuto není v řízení o vyvlastnění objektivně možné splnit, proto jsou navrhovány
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lhůty delší a reálnější. Lhůty v zákoně o vyvlastnění jsou při dopočítání jednotlivých procesních lhůt
až 90 dní od uvědomění o zahájení vyvlastňovacího řízení.

K čl. XXVII
Jedná se o standardní přechodné ustanovení.

K čl. XXVIII
V zákoně o ochraně ovzduší se navrhuje legislativně technická úprava související se zavedením
nového typu územně plánovací dokumentace, kterým je územní rozvojový plán.

K čl. XXIX
Z důvodu předejití případných pochybností o vztahu navrhované úpravy problematiky přípolože
v zákoně č. 416/2009 Sb. a platné právní úpravy obsažené v zákoně č. 194/2017 Sb. (konkrétně § 10
tohoto zákona), resp. vztahu „dohody o přípoloži“ a „smlouvy o koordinaci stavebních prací“ podle
§ 10 zákona č. 194/2017 Sb., se navrhuje zpřesnit ustanovení § 10 odst. 2 zákona č. 194/2014 Sb. tak,
že uzavřená dohoda o přípoloži nahrazuje smlouvu o koordinaci stavebních prací.

K čl. XXX
S ohledem na poměrně značnou rozsáhlost novely a výrazné koncepční změny se navrhuje
odpovídající délka legisvakance.

V Praze dne 25. listopadu 2019

Předseda vlády:
Ing. Andrej Babiš v.r.

Ministr dopravy:
JUDr. Vladimír Kremlík v.r.

Ministryně pro místní rozvoj:
Ing. Klára Dostálová v.r.

Místopředseda vlády a ministr průmyslu a obchodu:
Doc. Ing. Karel Havlíček, Ph.D., MBA. v.r.
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SHRNUTÍ ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY RIA
1. Základní identifikační údaje
Název návrhu: Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 416/2009 Sb., o povolování staveb dopravní, vodní
a energetické infrastruktury (dále jen „liniový zákon“)
Zpracovatel / zástupce předkladatele:
Ministerstvo dopravy

Předpokládaný termín nabytí účinnosti, v případě
dělené účinnosti rozveďte
6 kalendářních měsíců od přijetí zákona

Implementace práva EU: Ano
Nařízení EU č. 347/2013
Směrnice INSPIRE
2. Cíl návrhu zákona
Cílem novely zákona o povolování staveb dopravní, vodní a energetické infrastruktury (dále jen „liniový zákon“)
je zachovat základní rámec pravidel pro povolování infrastrukturních staveb obsažený dosud v zákoně č. 416/2009 Sb.,
o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury, ve znění pozdějších předpisů a doplnit jej o nové
mechanismy umožňující dosáhnout potřebného zjednodušení, zrychlení a zefektivnění výstavby a souvisejících
správních procesů zejm. v oblasti povolování liniových dopravních staveb při současném zajištění férovosti těchto
procesů, respektování práv dotčené veřejnosti a dodržení všech požadavků vyplývajících z práva EU.
Hlavním cílem je umožnění představení alternativního postupu ke klasickému postupu získání příslušných
povolení (územní řízení + stavební řízení) a tím výrazně urychlit tento proces. Současná úprava stavebního zákona již
umožňuje sloučit tato obě zmíněná řízení, nicméně z dlouhodobého hlediska není bohužel investorskými organizacemi
rezortu dopravy využívána z důvodu vyžadované stále přílišně podrobné dokumentace k tomuto řízení. Investorovi
reálně hrozí vynakládání nemalých prostředků na pořízení dokumentace, aniž by měl investor záruku, že tyto
prostředky účelně vynaložil. Možnost využití postupu dle obecného stavebního práva zůstává, tento bod si klade za cíl
představit alternativní možný postup s cílem zmírnit výši vynaložených finančních prostředků na zajištění
dokumentace ve fázi, kdy investor nemá prozatím záruku, zda stavba bude či nebude pravomocně povolena.
Další navrhovanou úpravou je zjednodušení v oblasti povolovacích procesů v režimu zákona o ochraně přírody
a krajiny ve vazbě na již provedené posouzení vlivů na životní prostředí podle zákona o posuzování vlivů na životní
prostředí.
Další navržené opatření cílí na zjednodušení procesu zpracovávání znaleckých posudků a zároveň i na to, aby již
jednou zpracovaný znalecký posudek platil po určité časové období a mohl být využit i pro vypracování návrhů smluv
do budoucna, jelikož vzhledem k velkému množství oslovovaných vlastníků bývá tento proces zpravidla velmi náročný
v čase. Cílem je zrychlení a zefektivnění procesu, snížení administrativní náročnosti a ke snížení nákladů vznikajících
v rámci procesu přípravy staveb dopravní infrastruktury.
Dalším dílčím cílem novelizace je nastavení jasných pravidel pro proces rušení železničních přejezdů. Konkrétním
cílem je poté minimalizace rizika střetu drážních a silničních vozidel na přejezdech jejich zrušením při splnění výše
uvedených předpokladů. Splněním tohoto cíle bude naplněn obecný cíl, spočívající ve zvýšení bezpečnosti silničního
a drážního provozu. Alternativou je zde ponechání stávající úpravy řízení, která je však značně neefektivní, jak vyplývá
z přiložené analýzy.
Dalším konkrétním cílem je zefektivnění procesu s ohledem na stavby dopravní infrastruktury a hospodárnost
procesu s tím, že návrh přinese úsporu finančních prostředků, jelikož odpadne nutnost zpracovávání znaleckých
posudků a nebude docházet k oddalování realizace staveb dopravní infrastruktury, přičemž operativním cílem je
urychlení majetkoprávní přípravy staveb.
Dalším dílčím cílem právní úpravy je dát státu do ruky nástroj, kterým může reálně zajistit, zejména u vybraných
záměrů dopravní a technické infrastruktury, závazné územní vymezení, na které bude navazovat řízení před stavebním
úřadem, který se bude moci opřít o toto závazné vymezení.
Jedním z dalších cílů je dát státu do ruky nástroj, kterým může reálně zajistit jednotné zveřejňování výstupů
z územně plánovací činnosti a v zastoupení obcí a krajů předávat vybrané informace (data) do EU v souladu se směrnicí
INSPIRE. Navržené řešení by mělo umožňovat poskytovat informace z územního plánování do jiných informačních
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systémů, které budou poskytovat například výpisy z katastru nemovitostí nebo budou sloužit například pro výpočet
daně z nemovitostí.
Mezi cíle úpravy v oblasti energetické infrastruktury patří přispět k urychlení a zjednodušení povolovacích procesů
energetických staveb a upřesnění právní úpravy související s jejich povolováním. Z hlediska aplikace zákona o
urychlení je třeba dosáhnout stavu, kdy budou urychlující a zjednodušující postupy aplikovány nejen na co nejširší
okruh staveb energetické infrastruktury, ale rovněž i na stavby, které s nimi souvisejí, ať jsou to například vyvolané
přeložky technické infrastruktury či např. úpravy meliorací. Pro jednoznačné pobídnutí dotčených orgánů k včasnému
vydávání závazných stanovisek, je třeba stanovit, že závazné stanovisko dotčeného orgánu je třeba vydat do uplynutí
konkrétní lhůty, jinak k němu nebude přihlíženo a jeho absence nebude mít žádné právní následky pro investora. Tuto
obecnou koncepci navrženou v příslušných částech stavebního zákona je třeba promítnout rovněž do speciální úpravy
postupu pro energetiku. Úpravou § 2c a 2d a jejich sjednocením bude docíleno zpřehlednění a jednoznačné aplikace
těchto ustanovení, zároveň bude společné jednání, jehož cílem je projednat mezi orgány státní správy rozdíly ve
stanoviscích, prováděno jen tehdy, pokud to je nutné k zajištění vydání závazných stanovisek nebo k jejich koordinaci,
pokud jsou protichůdná. Pro stavby energetické infrastruktury je třeba zajistit možnost využití mezitímního rozhodnutí
a urychlit tak výstavbu s tím, že pro stavby přenosu elektřiny a přepravy plynu uvedené v příloze zákona by bylo
upuštěno od možnosti podat odvolání, pro ostatní stavby by byl tento řádný opravný prostředek zachován. Stanovením
konkrétních termínů v zákoně o vyvlastnění lze předpokládat zrychlení procesu vyvlastnění při zachování efektivní
míry práv vyvlastňovaného. Umožnit vyvlastnit práva k pozemkům nebo stavbám rovněž pro související stavby a
rovněž pro výrobny elektrické energie nad 100 MW výkonu umožňující poskytovat podpůrné služby pro zajištění
provozu elektrizační soustavy.
Dílčí část novely je zaměřená na úpravu přípravy, povolení a uvádění do provozu staveb energetické infrastruktury,
a to se zaměřením na postupy v samotném zákoně o urychlení, které mají přispět právě k cíli samotné zákonné úpravy,
kterým je urychlení a zjednodušení procesů vedoucích k výstavbě infrastruktury.
Jedná se například o rozšíření působnosti zákona nejen na stavby energetické infrastruktury samotné, ale rovněž
na stavby související, obdobně jako je tomu v aktuálním znění zákona o urychlení u dopravních staveb.
Dále je navrhována úprava toho, jak zajistit u všech staveb v působnosti zákona nezbytná závazná stanoviska tak,
aby nebyl žadatel negativně postihován nečinností dotčeného orgánu. Je proto navrhováno, aby v případě, že není
závazné stanovisko vydáno ve stanovené lhůtě, mohl žadatel předložit žádost o vydání povolení i bez tohoto závazného
stanoviska s tím, že povolující úřad následně vyzve dotčený orgán k uplatnění nezbytného závazného stanoviska
v dodatečné lhůtě, jinak platí, že bylo vydáno kladné závazné stanovisko bez podmínek.
Úprava je navržena rovněž v části zákona, která umožňuje specifický postup při umisťování staveb vybrané
energetické infrastruktury a jejich společné povolování, kdy dochází k sjednocení těchto postupů a jejich korekci v
reakci na praktické zkušenosti s aplikací zákona o urychlení.
Dále je navrhováno, aby institut vstupu na pozemky mohl být uplatněn rovněž u staveb energetické infrastruktury,
nicméně je upřesněna jeho vazba na úpravu obdobného institutu v jiných právních předpisech. Úprava je navržena
rovněž u institutu mezitímního rozhodnutí, kdy je navrhováno aplikovat stávající schéma rovněž na stavby přenosu
elektřiny a přepravy plynu vymezené v příloze zákona a rovněž na ostatní stavby energetické infrastruktury, v jejichž
případě však nebude upuštěno od možnosti odvolání proti mezitímnímu rozhodnutí. Další úpravy pak směřují do
zákona o vyvlastnění a zaměřují se na úpravu lhůt a postupů souvisejících s vyvlastňováním potřebných práv
k pozemkům, na kterých má být stavba realizována. A konečně je navrhována rovněž úprava energetického zákona a
v něm uvedeného titulu pro vyvlastnění.
Mezí dílčí cíle v oblasti elektronických komunikací pak patří cíl zavést do právního řádu pojem stavby přípolože
pro sítě elektronických komunikací, a tím urychlit a zefektivnit jejich výstavbu v ČR. Stavby přípolože by neměly
podléhat povinnosti mít povolení ke stavbě ve smyslu §118 stavebního zákona a současně závazné stanovisko
památkového úřadu ve smyslu § 14 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči.
3. Agregované dopady návrhu zákona
3.1 Dopady na státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty: Ano
Návrh má pozitivní dopady na státní rozpočet. Jednak dojde k úspoře finančních prostředků z důvodů eliminace
možností pro oddálení realizace staveb dopravní infrastruktury v důsledku urychlení přípravy staveb, jednak i náklady
řady úkonů budou nižší v důsledku navrhovaných úprav, neboť navrhované postupy směřují k efektivnějšímu
a jednoduššímu postupu při přípravě a povolování staveb.
Případné zvýšené náklady na činnost některých orgánů státní správy a státních institucí a organizací by měly být
kompenzovány úsporami veřejných rozpočtů, které souvisí se snížením prodlení výstavby velkých infrastrukturních
staveb.
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3.2 Dopady na mezinárodní konkurenceschopnost ČR: Ano
Navrhovaná opatření mají potenciálně pozitivní dopad na urychlení výstavby páteřní dopravní a energetické
infrastruktury.
Navrhovaná právní úprava přispěje také k urychlení procesů výstavby zařízení přenosové soustavy
v elektroenergetice a přepravní soustavy v plynárenství, čímž posílí postavení České republiky jako významné tranzitní
země pro uvedené komodity ve středoevropském prostoru. Urychlení výstavby současně založí kompetitivní výhodu
státu vůči jiným státům středoevropského prostoru, co se týče strategického plánování tranzitních tras.
Nová právní úprava přinese subjektům budujícím sítě elektronických komunikací možnost rychleji a snadněji
budovat tyto sítě, což přispěje k rychlejší digitalizaci České republiky. Přijetí této právní úpravy přispěje k dosažení
digitalizace veřejného sektoru, což, kromě snížení nákladů na veřejnou správu a zvýšení účinnosti služeb
poskytovaných občanům, přinese digitální pákový efekt pro všechna odvětví hospodářství a tedy posílení mezinárodní
konkurenceschopnosti.
3.3 Dopady na podnikatelské prostředí: Ano
Urychlením procesu přípravy a následně procesu možné výstavby dopravní infrastruktury dojde k pozitivním
dopadům na uživatele této infrastruktury, tedy i podnikatele.
Navrhované úpravy umožní rychlejší realizaci energetických staveb, umožní posílení energetických sítí a přispějí
k hospodářskému rozvoji (napojení průmyslových areálů na nezbytné zdroje energie, apod.). Realizace síťových staveb
rovněž přispěje k posílení stability energetických sítí a působí proti vzniku nedostatku energií (odolnost vůči vzniku
blackoutu, posílení možné diferenciace zdrojů plynu apod.).
Návrhem se předpokládá snížení administrativní zátěže pro podniky budující infrastrukturu elektronických
komunikací, což ve svém důsledku bude znamenat snížení nákladů na budování sítí elektronických komunikacích.
Rychlejší a levnější budování sítí elektronických komunikací umožní rychlejší připojení i menších měst a vesnic a
umožní využívání stabilního vysokorychlostního internetu podnikatelům, kteří podnikají mimo velká města (tj. na
vesnicích a v menších sídlech).
3.4 Dopady na územní samosprávné celky (obce, kraje): Ano
U územně samosprávných celků, zejména u obcí, dojde v důsledku snížení počtu správních řízení ke snížení
administrativní zátěže spojené jak s přenesenou působností výkonu státní správy na úseku územního řízení, tak
i ke snížení počtu vyjádření v rámci samostatné působnosti, kdy se samosprávné celky vyjadřují v rámci územního
řízení jako účastníci řízení. Zároveň se sníží počty zásahů do veřejných pozemních komunikací v daných obcích a s tím
související počty uzavírek těchto komunikací.
Železniční přejezdy
Dopady na obce mohou nastat tehdy, patří-li do jejich vlastnictví pozemní komunikace, na níž se nachází přejezd,
o jehož zrušení se jedná.
3.5 Sociální dopady: Ano
V souvislosti s navrhovanou úpravou lze očekávat určitý pozitivní dopad na sociální prostředí v důsledku
zvýšení kvality dopravní infrastruktury. Vybudování kvalitnější a modernější dopravní infrastruktury by totiž mělo
vést ke zvýšení bezpečnosti provozu a zrychlení přepravy, a tím i k postupnému zvyšování míry pracovní mobility
obyvatelstva, tedy potenciálně nepřímý pozitivní dopad ve zvýšení mobility obyvatelstva a zkrácení dojezdové
vzdálenosti urychlením výstavby páteřní dopravní a energetické infrastruktury zkrácením přezkumných a odvolacích
řízení, které jsou vedené za účelem povolení výstavby této infrastruktury.
Rychlejší a levnější budování sítí elektronických komunikací umožní rychlejší připojení i menších měst a vesnic
a umožní využívání stabilního vysokorychlostního internetu mimoměstskému obyvatelstvu (tj. na vesnicích
a v menších sídlech), čímž dojde k vyrovnání hendikepu, který řada menších obcí či vesnic oproti městům má.
Zavedení vysokorychlostního internetu přispěje k možnosti moderních forem práce (například prostřednictvím
vzdáleného připojení) a tím na jedné straně možnosti zachování pracovní a podnikatelské příležitosti v menších
sídlech a zároveň k možnému rozvoji vesnic a menších měst.
3.6 Dopady na spotřebitele:
Urychlením výstavby dopravní infrastruktury dojde k pozitivním dopadům pro spotřebitele, tedy konečné
uživatele této infrastruktury.
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Navržená právní úprava přinese snížené náklady pro podnikatele poskytující služby elektronických komunikací,
kteří mohou nabídnout kvalitativně lepší služby (rychlost, stabilita připojení atp.) za stejné či nižší ceny než
poskytovalo stávající připojení. Jednodušší a levnější budování sítí elektronických komunikací přinese větší
konkurenci poskytovatelů služeb, která vede ke zlepšení služeb pro zákazníky.
3.7 Dopady na životní prostředí: Ano
Navrhovaná úprava není spojena s přímými dopady na životní prostředí. Očekávané zefektivnění a zkvalitnění
povolovacích procesů garantující rovněž detailní posouzení povolovaných záměrů z hlediska jejich vlivů na životní
prostředí by nicméně mělo přispět k zachování vysokého standardu ochrany životního prostředí a povolování liniových
dopravních staveb v takové podobě, která bude z hlediska životního prostředí co nejméně zatěžující. Očekávají se také
možné pozitivní dopady na životní prostředí v důsledku urychlení výstavby dopravní infrastruktury v parametrech,
které budou respektovat požadavky snižování dopadů dopravy na životní prostředí a odstraňování problematických
míst.
3.8 Dopady ve vztahu k zákazu diskriminace a ve vztahu k rovnosti žen a mužů: Ne
3.9 Dopady na výkon státní statistické služby: Ne
3.10 Korupční rizika: Ne
S návrhem nejsou spojena žádné nová korupční rizika. Návrh může mít naopak pozitivní dopad na existující
korupční rizika. Navrhovaná právní úprava předpokládá zjednodušení a zkvalitnění povolovacích procesů pro liniové
dopravní stavby, čímž může dojít ke snížení korupčních rizik. Tím, že se snižují počty správních řízení, tak se snižují
i počty příležitostí, kdy ke korupčnímu jednání může dojít.
3.11 Dopady na bezpečnost nebo obranu státu: Ano
S navrhovanou úpravou mohou být spojeny nepřímé pozitivní dopady na bezpečnost nebo obranu státu související
zejména s rozvojem dostatečně kapacitní dopravní (silniční i železniční) infrastruktury umožňující rychlejší přesun
osob a materiálu po celém území ČR.
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1. DŮVOD PŘEDLOŽENÍ A CÍLE
1.1. Název
Hodnocení dopadů regulace k novele zákona č. 416/2009 Sb., o povolování staveb dopravní, vodní
a energetické infrastruktury, dále jen „liniový zákon“).

1.2. Definice problému
Několikaletá existence a aplikace zákona o povolování staveb dopravní, vodní a energetické infrastruktury
(dále jen „liniový zákon“) č. 416/2009 Sb., ve znění pozdějších úprav, dosud nevedla k žádoucímu urychlování
výstavby předmětných infrastruktur v předpokládaném rozsahu. Dosavadní praxe při aplikaci tohoto zákona
a dalších součástí právního řádu ČR umožnila identifikovat řadu dále v tomto dokumentu uvedených
problematických bodů stávající právní úpravy, jejichž vhodnou úpravou by v příslušných fázích přípravy
a výstavby předmětných infrastruktur mělo dojít k eliminaci časových bariér při výstavbě infrastruktury.
Výčet problematických oblastí, které jsou součástí předkládané novely zákona:
-

-

Vícestupňové povolovací, rozhodovací a odvolací procesy při schvalování liniových dopravních staveb,
které jsou provázeny vícečetnou možností odvolání, soudních přezkumů a tím způsobenou možnou
časovou exspirací povinných dokumentů či již vydaných povolení, konkrétně:
o

Potřeba vícestupňových povolovacích procesů ve stejné věci,

o

Přechodná ustanovení pro stavby, které již mají územní rozhodnutí,

o

Proces EIA a související povolovací procesy v oblasti životního prostředí,

o

Majetkoprávní příprava - problematika výkupů pozemků a stanovení cen za tyto pozemky.

Další dílčí oblasti
o

Problematické procesy při rušení železničních přejezdů, které se vyznačují vysokou rizikovostí,
či z těchto přejezdů vyplývají místní omezení rychlosti na dráze, popř. které představují
překážku pro umožnění využití vyšších rychlostí na dráze

o

Problematické majetkoprávní vztahy při vypořádání majetkoprávní přípravy ve vztahu
k majetku státu a organizacím, které s ním hospodaří,

o

Problematika územně-schvalovacích procesů,

o

Speciální právní úprava přezkumu závazných stanovisek dotčených orgánů,

o

Problematika definice souvisejících staveb v definici energetické infrastruktury v liniovém
zákoně,

o

Neexistence možnosti rychle, efektivně a legálně položit infrastrukturu elektronických
komunikací do výkopu při realizaci jiné stavby dopravní a energetické infrastruktury
(přípolože).

1.2.1. Problematika povolovacích procesů
1.2.1.1.

Více povolení u liniových dopravních staveb

Navržená úprava řeší urychlení procesu povolování staveb dopravní infrastruktury a to především v oblasti
veřejnoprávního projednání.
Současná právní úprava stavebního zákona již částečně řeší problémy, které vznikaly v minulosti z důvodu
dvoustupňového správního řízení a rizika z toho vyplývající (dvě odvolání a dva soudní přezkumy) a to zavedením
společného územního a stavebního řízení v §§ 94j až 94p (popř. §§ 94q až 94y) stavebního zákona. Investoři
využití této možnosti podrobili kritice, jelikož rozsah dokumentace pro takové řízení je obsahově i finančně
náročný a v rámci projednávání s dotčenými orgány bývá podroben opakované revizi, přičemž podrobnosti
v dokumentaci uvedené nemají vliv na veřejnoprávní projednání s účastníky řízení. Rozsah dokumentace uvedený
v přílohách č. 10 a 11 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, je velice podrobný a investory odrazuje
od použití postupu podle §§ 94j až 94p (popř.§§ 94q až 94y) stavebního zákona, a to především z důvodu
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opakovaného dopracovávání společné dokumentace o další požadavky vyplývajících ze závazných stanovisek
dotčených orgánů a tím prodlužování procesu projednání záměru.
Návrh tohoto řešení vyplývá ze situace, kdy 10 měsíců od účinnosti novely stavebního zákona využil největší
investor dopravní infrastruktury v republice (ŘSD ČR) možnost společného územního a stavebního řízení pouze
ve dvou případech a to na stavbách minimálního rozsahu.
Problém se týká především investorů velkých dopravních staveb (ŘSD ČR a SŽDC), ale současně
i jednotlivých krajů, jako vlastníků silnic II. a III. třídy. V omezeném rozsahu se problém dotýká i obcí a to v rámci
výstavby nových místních komunikací.
Povolovací proces dopravních staveb představuje celou řadu dílčích rozhodnutí, která vydávají jednotlivé
místně a věcně příslušné správní úřady. Pro realizaci každé jednotlivé dopravní stavby je potřeba vydat i několik
desítek správních rozhodnutí či závazných stanovisek. V každém řízení, které končí rozhodnutím, mohou účastnící
řízení podávat námitky, připomínky, odvolání a následně správní žaloby.
V administrativním procesu je každá dopravní stavba v rámci rozvoje dopravní sítě postupně projednána
minimálně v těchto krocích s následujícími výstupy:
-

Politika územního rozvoje – usnesení vlády

-

Zásady územního rozvoje – opatření obecné povahy

-

Posouzení z hlediska EIA – závazné stanovisko

-

Územní řízení – rozhodnutí (tomu předchází projednání s dotčenými orgány s výstupy závazné
stanovisko a nezřídka kdy s výstupem Rozhodnutí

-

Stavební řízení – stavební povolení (tomu rovněž předchází projednání s dotčenými orgány s výstupy
závazné stanovisko nebo v některých případech s výstupem Rozhodnutí)

Všechny uvedené stupně projednání (kromě usnesení vlády) lze napadnout správní žalobou a tím vrátit proces
administrace zpět.
Zkrácení administrativního procesu povolení dopravní stavby je možné pouze seskupením několika výše
uvedených kroků do jednoho společného povolení a tím vytvořit proces pro projednání veškerých námitek,
připomínek, odvolání a žalob pouze jednou.
Stávající úprava ve stavebním zákoně umožňuje sice společné povolení pro umístění a povolení stavby,
problém je ale v rozsahu dokumentace. Předepsaný rozsah dokumentace pro společné řízení je obsáhlý s mnoha
podrobnostmi, které nejsou potřebné k veřejnoprávnímu projednání a je možné je řešit až v dokumentaci pro
provádění stavby. Tato skutečnost investory rozsáhlých dopravních staveb odrazuje od využívání stávající úpravy
a využívají ji pouze pro malý rozsah staveb (např. odpočívky).

1.2.1.2.

Proces EIA a související povolovací procesy v oblasti životního prostředí

V rámci přípravy staveb dochází k duplicitě prověřování/posuzování vlivů na životní prostředí (ŽP), zejména
na instituty ochrany přírody definované a chráněné dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
(ZOPK).
Konkrétně dochází k tomu, že v rámci procesu EIA jsou dotčené instituty ochrany přírody v Dokumentaci
EIA popsány, je vyhodnocena jejich kvalita a následně vyhodnocen vliv záměru na tyto instituty, včetně návrhu
případných opatření.
Následně se ještě v procesu EIA k těmto informacím vyjadřují dotčené úřady, samosprávy i veřejnost,
relevantnost těchto informací ověřuje nezávislý posudkář (autorizovaná osoba) a ve finále vydané stanovisko EIA
obsahuje podmínky a opatření, která se vztahují k dotčeným institutům ochrany přírody dle ZOPK.
Přes výše uvedený postup se pak v navazujících řízeních, zejména v územním, ale částečně také ve stavebním
řízení, k daným vlivům záměru na jednotlivé instituty ochrany přírody, znovu vyjadřují samostatně dotčené úřady
(orgány ochrany přírody - OOP) a vydávají k nim samostatné souhlasy a povolení (stanoviska, závazná stanoviska
a rozhodnutí) s tím, že tyto dokumenty velmi často neobsahují nic nového (zejména v části "podmínky a opatření")
a často se v odůvodnění píše, že v procesu EIA to bylo řešeno dostatečně, takže není důvod povolení, nebo souhlas
nevydat. Typicky se to týká § 4 ZOPK (ÚSES, VKP), § 12 ZOPK krajinný ráz, ale i ostatních institutů ochrany
přírody.
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Tato zbytečná duplicita poté navíc umožňuje přezkumy řady samostatných stanovisek a rozhodnutí, což
významně prodlužuje přípravu staveb.
Předložená úprava tak řeší dvě roviny zkrácení přípravy významných staveb.
První rovinou je zkrácení času odstraněním výše popsané duplicity (řádově v měsících).
Druhou rovinou je odstranění možnosti samostatně napadat pomocí přezkumů (včetně soudních) samostatně
vydávaná stanoviska a rozhodnutí. Místo přezkumů několika stanovisek a rozhodnutí, bude hrozit pouze jediný
přezkum, což bude časová úspora řádově v letech.
Problémem je také duplicita prověřování vlivů na ŽP - kromě časového aspektu, že se stejným problémem
opětovně zabývají stejné úřady, a dochází tak k prodlužování přípravy staveb, se často objevuje i věcný problém,
kdy se ke stejné problematice v čase vyjadřují různí úředníci, kteří mohou mít na problematiku různý názor;
následně pak vznikají zbytečné problémy, kdy se tento rozpor musí řešit, což zase znamená časovou prodlevu
Jako další problematický rys se jeví množství samostatných stanovisek a rozhodnutí podle ZOPK - kromě
toho, že se jedná o mnoho samostatných dokumentů, které by měly být ve vzájemném souladu, ale ne vždy se to
podaří, tak jsou reálné samostatné požadavky na přezkum jak u stanovisek, tak u rozhodnutí; u rozhodnutí to pak
znamená prodloužení lhůty, než nebude dokument právní moci, až o 1,5 roku (a to při nejkratších možných lhůtách
podle správního řádu a soudního řádu).
Stávající právní úprava opakovaně prověřuje vliv záměru/stavby na ŽP bez významného pozitivního efektu
pro ŽP. Opakovaným prověřováním se prodlužuje příprava staveb řádově o měsíce, v případě výše popsaného
rozporu (ke stejné věci se různí úředníci vyjadřují různě) o řadu měsíců a prodlužování přípravy/oddalování
realizace u významných dopravních staveb často znamená prodlužování nevyhovujících podmínek v okolí
stávajících komunikací (hluk, imise, nehodovost)
Stávající úprava také dává možnost samostatného napadání formou přezkumů rozhodnutí, neúměrně
prodlužuje přípravu staveb o roky s výše popsanými důsledky u dopravních staveb
Jedná se o opakující se problém u významných infrastrukturních staveb.
Řešená problematika se týká řádově desítek staveb na území celé ČR. Problematika se týká významných
dopravních staveb, kdy každá z nich má pro ČR velký význam a blokování výše popsaným způsobem byť u malého
procenta z nich má pro dotčené území, jeho ŽP, ale i pro celou ČR velký význam (typickým příkladem je blokování
přípravy dálnice D1 u Přerova, stavba 0136 – posledního chybějícího úseku dálnice D1 v ČR – předposlední úsek
0137 se dokončuje).
Důsledkem popsaných problémů je:
-

neúměrné prodlužování procesu přípravy staveb,

-

rozsah je celorepublikový a závažnost vysoká,

-

škodí to státu (hospodářsky – nedokončená infrastruktura), konkrétním lokalitám, kde přetrvávají
nevyhovující podmínky (hluk, imise, nehodovost),

-

aktuální stav nahrává nevládním neziskovým organizacím v možnostech obstrukcí; navržená úprava je
nevylučuje z procesu přípravy, ale eliminuje rozsah možných obstrukcí

Pokud změna nenastane, stále bude zbytečně dlouhá doba přípravy staveb s možnostmi tuto dobu ještě více
prodlužovat (o desítky měsíců). Jiná varianta, než právní úprava není v tomto případě možná.

1.2.1.3.

Majetkoprávní příprava

Důvody časových posunů uvedení jednotlivých staveb do provozu se v rámci ČR různí. Dle analýz
provedených při přípravě hodnocení dopadů regulace (RIA) k věcnému záměru zákona o liniových dopravních
stavbách (2014) způsobují největší ztráty problémy ve fázi územního řízení a výkupu a vyvlastnění pozemků (obojí
přibližně 40%). V těchto částech povolovacího procesu je proto největší potenciál pro zlepšení současného stavu.
Jen u vybraných silničních staveb (viz následující tabulky – vybrány byly velké stavby, za které byly dostupná
data) představovalo zdržení oproti investičnímu záměru ztrátu 22,4 mld. Kč z čehož problematické výkupy a
vyvlastnění představovalo ztrátu bezmála 12, 3 mld. Kč.
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Název akce
D1 0136
Říkovice-Přerov
D3 0301 Praha Jílové
D3 0302 Jílové Hostěradice
D3 0303
Hostěradice Václavice
D3 0304
Václavice - Voračice
D3 0305/I
Voračice - Nová
Hospoda
D3 0307 A Tábor
- Soběslav
D3 0309/III
Borek – Úsilné
D3 0310/I Úsilné
- Hodějovice
D3 0310/II
Hodějovice Třebonín
R1 511
Běchovice - D1
R1 518 Ruzyně Suchdol
R1 519 Suchdol Březiněves
R35 Časy Ostrov
R35 Opatovice
nad Labem - Časy
R4 Čimelice Mirotice
R4 Mirotice,
rozšíření
R48 Rychaltice Frýdek Místek
R49 4901 Hulín Fryšták
R49 4902.1
Fryšták - Lípa 1.
etapa
R49 4902.2
Fryšták - Lípa 2.etapa
R49 4903 Lípa Pozděchov
R49 4904
Pozděchov - Horní
Lideč
R49 4905 Horní
Lideč - hranice ČR/SR
R52 5204
Pohořelice – Ivaň
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Aktuální
stav
Akce v
přípravě
Akce v
přípravě
Akce v
přípravě

Délka
hlavní trasy (v
km)

Převládající
důvod oddálení
výstavby

Zdržení v
letech

Ztráta
(v mil. Kč)

10,10

výkup/vyvlastnění

11,0

1 251,8

9,33

EIA/územní plán

7,4

119,1

4,85

EIA/územní plán

5,4

112,9

Akce v
přípravě

11,30

EIA/územní plán

5,4

119,9

Akce v
přípravě

16,52

EIA/územní plán

6,5

50,0

Akce v
přípravě

16,83

EIA/územní plán

7,5

50,0

16,30

výkup/vyvlastnění

3,8

1 351,5

3,16

výkup/vyvlastnění

6,1

514,9

7,20

územní řízení

10,0

0,1

12,55

výkup/vyvlastnění

9,0

0,1

12,57

územní řízení

10,9

1 500,0

12,6

1 375,4

12,6

1 375,4

Smlouva o
dílo na
realizaci
Akce v
přípravě
Akce v
přípravě
Akce v
přípravě
Akce v
přípravě
Akce v
přípravě
Akce v
přípravě
Akce v
přípravě
Akce v
přípravě
Akce v
přípravě
Akce v
přípravě
Smlouva o
dílo na
realizaci
Smlouva o
dílo na
realizaci
Akce v
přípravě
Akce v
přípravě
Akce v
přípravě
Akce v
přípravě
Akce v
přípravě
Akce v
přípravě

0,00
0,00

obstrukce OS a
procesní chyby v ÚŘ
obstrukce OS a
procesní chyby v ÚŘ

13,50

výkup/vyvlastnění

3,5

2 734,8

12,61

výkup/vyvlastnění

2,5

2 734,8

8,46

výkup/vyvlastnění

11,2

103,3

3,52

územní řízení

11,9

4,6

7,14

výkup/vyvlastnění

5,3

38,9

17,30

stavební řízení

7,9

1 158,7

1,70

EIA/územní řízení

8,7

748,3

13,50

EIA/územní řízení

8,3

735,7

12,50

EIA/územní řízení

11,1

232,3

8,40

EIA/územní řízení

11,1

245,0

6,25

EIA/územní řízení

14,1

248,1

6,90

územní řízení

8,9

79,9
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R52 5206 Perná
- st. hranice
ČR/Rakousko
R55 5506
Napajedla – Babice
R55 5507 Babice
- Staré Město
R55 5508 Staré
Město - Moravský
Písek
R55 5509
Moravský Písek Bzenec
R55 5510
Bzenec - Bzenec
Přívoz
R55 5511
Bzenec Přívoz Rohatec
R55 5512
Rohatec – Lužice
R55 5513 Lužice
– Břeclav
R7 MÚK
Droužkovice - MÚK
Nové Spořice
R7 Postoloprty
zkapacitnění
obchvatu

Akce v
přípravě

8,19

územní řízení

6,9

103,0

8,43

územní řízení

8,5

1352,7

8,50

územní řízení

8,2

1 209,4

Akce v
přípravě

8,76

územní řízení

9,6

387,9

Akce v
přípravě

4,13

územní řízení

9,6

387,9

Akce v
přípravě

3,20

územní řízení

8,6

387,8

Akce v
přípravě

10,60

EIA

8,6

387,8

11,50

EIA

12,6

387,8

12,00

EIA

12,6

387,8

6,40

výkup/vyvlastnění

2,5

407,7

4,85

územní řízení

10,3

134,9

Akce v
přípravě
Akce v
přípravě

Akce v
přípravě
Akce v
přípravě
Smlouva o
dílo na
realizaci
Akce v
přípravě

Zdroj: výpočet EEIP na základě dat z ŘSD podle Hodnocení dopadů regulace (RIA) k věcnému
záměru STAVEBNÍHO ZÁKONA (2019)
Z výše uvedeného je zřejmé, že výkupy a vyvlastnění tvoří významnou část zdržení dopravních staveb a
představují tak významné celospolečenské ztráty. S ohledem na výše uvedené je zapotřebí hledat způsoby, jak
majetkoprávní přípravu staveb urychlit při zachování co největší míry práv dotčených vlastníků.
Jako jeden z významných problémů v dané oblasti byl identifikován proces vyhotovování znaleckých
posudků k ocenění vykupovaných nemovitostí. Jednotlivě vyhotovené znalecké posudky jsou jednak poměrně
nákladné, jednak nedávají vlastníkům ani investorovi ucelenou představu o cenách nemovitostí v daném území.
Pokud nejsou ceny předem známé a v čase stabilizované vznikají nejrůznější spekulace, což vede ke sporům mezi
vlastníky a investory a následným průtahům ve vyvlastňovacím řízení. Navíc neustálá aktualizace posudků vede
ke vzniku dodatečných nákladů a k administrativní zátěži.
V případě, že by oprávněný investor stavby dopravní infrastruktury mohl nechat vyhotovit globální znalecký
posudek pro celé vykupované území nebo pro některou část tohoto území, který by byl platný např. po dobu 3 let
(případně po dobu výstavby), došlo by k usnadnění a zjednodušení procesů s výkupy nemovitostí pro veřejně
prospěšné stavby dopravní infrastruktury.
Uvedené opatření by snížilo možnost spekulací s cenami pozemků a usnadnilo by jejich výkupy pro veřejně
prospěšné stavby dopravní infrastruktury. Vlastník pozemku by měl i nadále výhodu osmi násobku ceny obvyklé.
V případě, že by i poté považoval cenu za nesprávnou, měl by stále možnost revize ceny v rámci vyvlastňovacího
řízení. Z tohoto důvodu se úprava doby platnosti posudku jeví jako výhodná i ve vztahu k vlastníkům pozemku.
Znalci mnohdy nejsou proškoleni, proto ve většině případů platí zásada „co znalec, to jiný názor“, což ve
svém důsledku vede k tomu, že se ceny určené na základě znaleckého posudku pro tentýž pozemek či stavbu liší
v řádech i desítek tisíc korun.
Jedná se o opakující se problém, který bude bez legislativního řešení představovat i nadále jednu z brzd
povolovacích řízení.
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1.2.2. Další dílčí oblasti
1.2.2.1.

Bezpečnost železničních přejezdů

Přejezd je z hlediska bezpečnosti provozu jak na železničních drahách, tak na pozemních komunikacích
zařízení nežádoucí, neboť v sobě pojmově zahrnuje riziko až fatálního střetu drážního vozidla s osobami nebo
vozidly užívajícími pozemní komunikaci. Zabezpečení přejezdu, resp. technická a technologická úroveň tohoto
zabezpečení může riziko zmíněného střetu jen snížit, nikoli však eliminovat. Nenulové riziko střetu je tak
inherentní vlastností přejezdu.
Ilustrační údaje o počtu přejezdů na tratích SŽDC k 31. 12. 2017:
-

celkový počet přejezdů: 7870.

-

většina přejezdů – téměř celé tři čtvrtiny – je umístěna na místních (1766) a účelových komunikacích
(3901)

-

na 1 km železniční trati (ve správě Správy železniční dopravní cesty, státní organizace) připadá
v průměru bezmála 1 přejezd (= 0,89 přejezdu na 1 km tratě; pro srovnání na Slovensku je to pouze
0,64 přejezdu na 1 km tratě)

Nutnost posílit bezpečnost železničních přejezdů názorně ilustruje statistika nehodovosti za měsíce leden až
říjen v letech 2014–2017. V průměru došlo ke 137 střetům na železničních přejezdech a usmrceno při nich bylo
33 osob – účastníků silničního provozu. K uvedenému nutno doplnit, že SŽDC investuje do zvýšení bezpečnosti
přejezdů nemalé finanční prostředky, ani přes uvedené se však nedaří, s ohledem na shora naznačené, rizika zcela
potlačit a nehodovost na přejezdech efektivně snížit.
Je proto žádoucí rušit přejezdy, které byly v minulosti zřízeny pouze pro hospodářsky snazší, nikoli však
nezbytné obhospodařování pozemků nebo pro snazší, nikoli však nezbytný přístup na pozemky, zejména za
situace, existuje-li vhodná náhradní trasa.
Základním omezujícím právním limitem při návrhu na zrušení přejezdu je skutečnost, že zrušením přejezdu
nesmí být znemožněn jediný přístup k pozemkům, které jsou dostupné pouze z komunikace, na níž se dotčený
přejezd nachází.
Na základě dosavadní projekční a stavební praxe při rekonstrukcích drah od roku 1920 až dosud lze
konstatovat, že náhradní trasa (měřená po komunikaci) nezbytná pro využití přejezdu použitelného pro tytéž
komunikační potřeby, pro které byl používán přejezd navržený ke zrušení, by neměla v závislosti na místních
podmínkách přesáhnout 10 km.
Majoritní provozovatel dráhy v České republice (Správa železniční dopravní cesty, státní organizace)
průběžně pokračuje v trendu zvyšování stupně zabezpečení přejezdů především u těch přejezdů, kde není jiné
vhodné řešení k dosažení předepsaných rozhledových poměrů.
Probíhá také testování a implementace nových technologií ke zvýšení bezpečnosti na železničních přejezdech
(např. detektory překážek s vazbou na jízdu vlaku; ve spolupráci se správci pozemních komunikací probíhá
testování tzv. světelné závory umístěné přímo do vozovky, jako dalšího prvku vizuálního varování účastníka
silničního provozu).
Pokud má dojít ke snížení nehodovosti na železničních přejezdech, je nezbytné redukovat jejich počet. V
případě pozemních komunikací I.-III. třídy se jedná zpravidla o formu výstavby nadjezdů či podjezdů – takové
investiční počiny probíhají.
K zásadnější redukci počtu přejezdů je však třeba přistoupit především v případě místních a zejména
účelových komunikací, tj. všude tam, kde existuje možnost překonat železniční trať prostřednictvím vhodného
sousedního přejezdu (přejezdů) tak, aby tzv. náhradní trasa nepřekročila určité délkové limitní parametry a aby
přejezd na náhradní trase měl minimálně stejné nebo lepší technické parametry ve srovnání s přejezdem, který má
nahradit. Je zřejmé, že možné přínosy z případného vybudování nadjezdu nebo podjezdu u těchto typů přejezdů
nevyváží náklady příslušné investiční akce, ani by takové řešení často nebylo účelné.
Vedle požadavku na zajištění vyšší bezpečnosti pak nelze nevidět ani fakt, že existence některých přejezdů,
zejména u méně významných účelových komunikací, je důvodem zavedení omezení rychlosti nebo překážkou pro
umožnění využití vyšší rychlosti drážních vozidel a tím i překážkou pro vyšší efektivitu využití dráhy. Například
tam, kde je v důsledku přejezdu a dalších technických podmínek zvýšené riziko mimořádné události, musí
provozovatel dráhy přistoupit k takovým provozním omezením, aby snížil riziko případného střetu, a je nucen
nařídit využití nižších rychlostí drážních vozidel, než by, s ohledem na parametry dráhy, bylo jinak nutné. Uvedené
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bezpečnostní postupy pak mají zásadní vliv na - již tak vysokou četností dopravy - omezenou disponibilní kapacitu
dráhy.
Aktuální právní úprava však dostatečné nástroje pro řešení problému nedává, postupy provozovatele drah
v souvislosti s rušením železničních přejezdů jsou, nikoli jeho vinou, leč v důsledku jen kusé a nikoli komplexní
a nárokovatelné právní úpravy neefektivní a naráží na prakticky neohraničené spektrum potenciálních účastníků
řízení a začasté neochotu správních úřadů, nadaných širokou správní diskrecí.
Velmi nízkou efektivitu stávajícího systému rušení přejezdů dokumentují počty zrušených přejezdů
v jednotlivých letech. Od roku 2010 dochází k trvalému poklesu počtu zrušených přejezdů rok 2010: 115, 2011:
73, 2012:29, 2013:37, 2014:49, 2015:41, 2016:15, 2017:16. Nízká efektivita rušení přejezdů a klesající tendence
počtu zrušených přejezdů je způsobena složitou projednatelností zrušení přejezdu. Silniční správní úřad, který má
podle zákona č. 13/1997 Sb. v kompetenci vydávat správní rozhodnutí o zrušení přejezd, nemá stanoveny žádné
konkrétní podmínky, na základě kterých by měl rozhodnout o zrušení přejezdu (jak bylo uvedeno, správní úřad je
nadán širokou diskrecí, kdy právní úprava nedává navrhovateli prostor k jistotě v opodstatněnost jeho postupu chybí jakákoli možnost nárokovatelnosti zrušení, či alespoň jednoznačnosti podmínek, za kterých může být zrušení
přejezdu dosaženo - uvedené do značné míry ztěžuje též procesy plánování rekonstrukcí tratí, například
v souvislosti se zamýšleným zvyšováním rychlosti na konkrétních tratích). Vzhledem k tomu, že pro účelové
komunikace vykonávají funkci silničního správního úřadu obce s rozšířenou působností a neexistují pevná kritéria,
podle kterých by se měl přejezd zrušit; pokud existuje vhodná alternativní trasa přístupu, tak ve většině případů se
zrušením přejezdu místní samospráva nesouhlasí. Snaha o účelové ovlivnění rozhodovacích procesů je do značné
míry pochopitelná, když vyšší míra pozornosti reálně je věnována zájmům na neomezování silniční dopravy, a to
bez ohledu na skutečný význam zachování některých, byť i dopravně nevýznamných, křížení. Počty žádostí o
zrušení přejezdů se zpracovávají v řádech desítek ročně, vyhověno je jen jednotkám z nich - uvedené pak
nepochybně nejde na vrub kvality připravovaných návrhů, leč právě nejednoznačnosti a nekonkrétnosti právní
úpravy.
Pokud se nepodaří přejezd zrušit, zpravidla (na základě kritérií stanovených platnou legislativou) je nezbytné
přejezd zabezpečit výstražným zabezpečovacím zařízením. Náklady na zřízení tohoto zabezpečení jsou
mimořádně vysoké (cca 15 mil. Kč přejezd) a vzhledem k velmi vysokému počtu přejezdů s ohledem na dostupné
finanční zdroje je nereálné toto zabezpečení na všech přejezdech zabezpečených výstražnými kříži realizovat.
Současně s narůstajícím počtem přejezdů zabezpečených výstražným zařízením stoupají náklady na jejich údržbu
a nutné reinvestice po vyčerpání životnosti těchto zařízení. Provozní náklady na údržbu zařízení dosahují řádu
stovek milionů Kč/rok a náklady na reinvestice řádu miliard. Vzhledem k tomu, že se jedná o majetek státu, není
pro stát hospodárné na málo dopravně využívaných přejezdech tato zařízení zřizovat. Současně ale v rámci
požadavku na zvyšování bezpečnosti je tak jedinou možností tyto přejezdy rušit.
Proces rušení málo využívaných přejezdů je proces dlouhodobý, nejedná se o jednorázovou záležitost. Úprava
legislativy by se měla projevit ve střednědobém horizontu zvýšením efektivity rušení přejezdů - uvedené bude
znamenat přínosy pro hospodaření státu jednak v oblasti zvýšení efektivity využití dráhy tam, kde existující
přejezd na málo využívané pozemní komunikaci neumožnil uplatnění vyšší rychlosti na dané dráze; zrušením
nebezpečných přejezdů na málo využívaných kříženích pak dojde též ke snížení rizikovosti a dalšímu snížení počtu
zraněných a usmrcených v souvislosti s mimořádnými událostmi v drážní dopravě. Rušením nebezpečných a málo
využívaných přejezdů pak bude snížen i ukazatel nehodovosti v silniční dopravě, což je plně v souladu s cíli Vlády
ČR a národní dopravní politiky
Výše uvedenou problematiku nelze řešit jiným způsobem než právní úpravou, neboť proces zrušení přejezdu
je přímo vázán na konkrétní právní úpravu, kterou je nutné změnit, když aktuální právní úprava nedává dostatečně
efektivní nástroje, jejichž prostřednictvím by bylo možno dosáhnout cíle, který je v souladu s veřejným zájmem.

1.2.2.2.

Fikce souhlasu

V současnosti je závažným problémem dlouhá doba, kterou často trvá vydání závazného stanoviska dotčených
orgánů (pro řadu řízení je nezbytná řada závazných stanovisek a povolovací proces se jejich vydáváním velmi
prodlužuje).
Novelou stavebního zákona provedenou zákonem č. 225/2017 Sb., byla zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, vložena speciální právní úprava
přezkumu závazných stanovisek (§ 4 odst. 9 – 11 stavebního zákona). Tato právní úprava je obtížně aplikovatelná
a naprosto nesystémová. Neměla by existovat jiná právní úprava přezkumu závazných stanovisek uplatňovaných
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v řízení podle stavebního zákona a jiná právní úprava přezkumu závazných stanovisek v řízeních podle jiných
právních předpisů.

1.2.2.3.

Problematika územního plánování

U projektů společného zájmu (nařízení EU č. 347/2013) je stanovena lhůta 3,5 roku pro jejich umístění
a povolení. Do této lhůty se započítává i případná aktualizace politiky územního rozvoje (dále jen „PÚR“), která
není opatřením obecné povahy a vymezuje záměry v území pouze schématický, ale i aktualizace zásad územního
rozvoje (dále jen „ZÚR“), které dnes závazně vymezují plochu nebo koridor pro stanovený záměr. ZÚR v rámci
vymezování záměrů provedou koordinaci jednotlivých záměrů v území a ve většině případů posoudí synergické
a kumulativní vlivy všech vymezených záměrů v území. Právní úprava sice umožňuje vydávat územní rozhodnutí
na základě PÚR, ale v praxi se tento postup nepoužívá s ohledem na to, že v daném případě není obvykle v moci
stavebního úřadu vypořádat připomínky a námitky uplatněné v územním řízení, které brojí zejména proti navržené
trase (například námitky „proč není možné vest daný záměr za kopcem“). Praxe se ustálila na tom, že stavební
úřady umisťují záměr až na základě závazně vymezeného koridoru v ZÚR. S ohledem na to, že zastupitelstvo kraje
rozhoduje o pořízení aktualizace a o vydání ZÚR v samostatné působnosti, má stát velice omezené možnosti
ovlivnit rychlost procesu pořizování a vydávání ZÚR. Na druhou stranu stát potřebuje zejména u projektů
společného zájmu záměry v území závazně vymezit cca do dvou let, aby byla slněna lhůta 3,5 let pro umístění
záměru (návazně je třeba obvykle zpracovat dokumentaci EIA, dokumentaci pro umístění záměru a získat potřebná
povolení stavebního úřadu, která budou umožňovat zahájit realizace záměru).
Po aktualizaci PÚR v roce 2015 (nabytí účinnosti 17. 4. 2015) se ukázalo, že tato aktualizace PÚR se do ZÚR
v některých krajích „propíše“ až po pěti letech [podle informace z porady Ministerstva pro místní rozvoj (dále jen
„MMR“) s krajskými úřady ke 12. 10. 2018 (po cca 3,5 roku od nabytí účinnosti aktualizace PÚR) byla PÚR
zapracována v ZÚR Jihomoravského kraje, Kraje Vysočina, Karlovarského kraje (účinnost 13. 7. 2018),
Zlínského kraje (předpoklad účinnosti 11/2018), Moravskoslezského kraje (vydání 13. 9. 2018); v ostatních 9
krajích byly aktualizace ZÚR rozpracovány].
Zasahovat do kompetencí zastupitelstva kraje v oblasti ZÚR není vhodné, protože by to mohlo působit
aplikační potíže (například sdílená možnost aktualizace ZÚR) a mohlo by to být ústavně nekonformní (zasahování
do výkonu samostatné působnosti krajů). V této souvislosti je třeba také připomenout, že kraj, který v ZÚR záměr
územně vymezí, nese za toto vymezení plnou zodpovědnost včetně nákladů spojených s případným soudním
přezkumem nebo náklady spojené s náhradou prokázané újmy spojené s vymezením plochy nebo koridoru pro
záměr.
Problém, kdy zastupitelstvo kraje rozhoduje o zahájení procesu aktualizace ZÚR a o jejím obsahu je trvalý.
Proces aktualizace ZÚR je obvykle spojen s výběrem projektanta (včetně formalit spojených s uzavřením
smlouvy), který nezřídka trvá i 6 měsíců.
Stávající právní úprava neumožňuje státu závazně územně vymezit záměry v území, které jsou pro stát
klíčové. Z tohoto důvodu je třeba, aby stát disponoval nástrojem územního plánování, který mu umožní závazně
územně vymezit zejména záměry, které jsou předmětem projektů společného zájmu. Zároveň tento nástroj musí
zapadat do hierarchie nástrojů územního plánování. Bez legislativní úpravy dosažení tohoto cíle není možné
dosáhnout.

1.2.2.4.

Národní geoportál územního plánování

Podle současné právní úpravy krajský úřad zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup vydané zásady
územního rozvoje, jejich aktualizaci a úplné znění zásad územního rozvoje po jejich aktualizaci spolu s usnesením
zastupitelstva kraje. Obdobnou povinnost ukládá stavební zákon pořizovateli územního plánu, regulačního plánu
a územní studie. Zároveň stavební zákon ukládá MMR vést evidenci územně plánovací činnosti. V rámci této
evidence, kterou pro MMR na základě stavebního zákona vede Ústav územního rozvoje (organizační složka státu),
se také zveřejňuje adresa, na které je konkrétní územně plánovací dokumentace zveřejněna. Tato adresa se v
evidenci územně plánovací činnosti dále neaktualizuje. S ohledem na to, že kraje i obce mění své internetové
stránky je obvyklé, že internetová adresa uváděná v evidenci územně plánovací činnosti je po určité době
neaktuální.
MMR připravuje standardizaci některých částí územně plánovací dokumentace a zveřejňování dat z územně
plánovací dokumentace ve strojově čitelném vektorovém formátu, který bude umožňovat komukoliv nad
zveřejňovanými daty z územně plánovací činnosti vytvářet různé analýzy a aplikace.
Již dnes existuje v zákoně č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve znění pozdějších
předpisů, kterým byla transponována směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/2ES, o zřízení infrastruktury
pro prostorové informace v Evropském společenství (INSPIRE), povinnost zveřejňovat prostorová data pro účely
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činností, které mohou mít vliv na životní prostředí. Jedním z témat jmenovaných v rámci směrnice INSPIRE je
využití území, které zahrnuje údaje o plánovaném využití území vycházející z výstupů územně plánovací činnosti.
Česká republika má povinnost zajistiti dostupnost těchto dat v harmonizované podobě do 31. 12. 2021. Je nezbytné
zajistit efektivní vynakládání prostředků při plnění požadavků směrnice INSPIRE na národní, regionální i lokální
úrovni tak, aby vznikla národní infrastruktura prostorových informací jako součást infrastruktury evropské.
Bez další elektronizace výstupů z územně plánovací činnosti nelze očekávat zvýšenou přidanou hodnotu. Tato
elektronizace je v souladu s programovým prohlášením vlády.
Stávající právní úprava neukládá povinnost nikomu centrálně ve standardizované kvalitě zveřejňovat výsledky
územně plánovací činnosti. S ohledem na to, že výkon přenesené působnosti se má podle Ústavy vykonávat na
základě zákona a zákonem stanoveným způsobem, je absence právní úpravy, která by umožňovala dlouhodobé
a systematické zveřejňování výstupů z územně plánovací činnosti v jednotném formátu schopné komunikovat
například se základními registry (například RÚIAN), závažným nedostatkem.
Řešení tohoto problému bude posouvat naší republiku blíže ke státům EU, které jsou v elektronizaci veřejné
správy dále. Řešení tohoto problému nebude škodit nikomu a lze očekávat, že zvýší konkurenceschopnost ČR a že
bude prospěšné i široké veřejnosti, která bude mít informace z územně plánovací činnosti celé ČR na jednom místě
ve standardizované podobě.
V současné době krajské úřady provozují geoportály, které zveřejňují data z územního plánování. Krajské
geoportály však nejsou unifikované a obsahují mnohdy i další informace důležité pro kraje. Zamýšlené centrální
zveřejňování dat z územního plánovaní prostřednictvím geoportálů provozovaných krajskými úřady by znamenalo
úpravu stávajících geoportálů krajských úřadů. Následně by tato cesta znamenala zajistit financování 14 geoportálů
při omezenější možnosti přímo řídit jejich obsluhu, údržbu a obnovu.
Lze předpokládat, že sjednocením způsobu zveřejňování výstupů z územně plánovací činnosti ubude obtížně
kvantifikovatelná zátěž krajských úřadů a úřadů obcí s rozšířenou působnosti, ale i ostatních obecních úřadů, které
vykonávají územně plánovací činnost.

1.2.2.5.

Oblast energetické infrastruktury

Zákonem č. 169/2018 Sb. došlo k doplnění zákona č. 416/2009 Sb. o řadu ustanovení obsahující oprávnění,
která jsou aplikovatelná pouze realizaci staveb dopravní infrastruktury. Jelikož neexistují rozumné argumenty pro
to, aby stejná oprávnění nebyla aplikovatelná i pro neméně důležité stavby energetické infrastruktury, je nezbytné,
aby došlo k rozšíření použitelnosti těchto ustanovení i na stavby energetické infrastruktury.
Stavební zákon ani po své velké novele z roku 2017 dostatečným způsobem nezohledňuje specifika
energetických liniových staveb. Je proto třeba, aby tyto specifické stavby mohly využívat odlišných pravidel, která
odpovídají jejich povaze a která umožní povolit jejich realizaci v časově akceptovatelném rozsahu a současném
respektování veřejných i soukromých zájmů. Pokud jde např. o jeden z procesů uvádění staveb do užívání, kterým
je kolaudační řízení, nelze u tohoto typu staveb očekávat účastenství každého vlastníka pozemku, na kterých se
taková stavba nachází.
Navržené úpravy směřují ke zrychlení výstavby energetické infrastruktury. Problémy, na něž navrhovaná úprava
nabízí řešení, se z podstaty mohou týkat všech staveb energetické infrastruktury, které splní definici § 1 zákona o
urychlení výstavby. Některé úpravy však mají širší dopad a týkají se všech staveb vymezených zákonem o
urychlení výstavby (úpravy v zákoně o vyvlastnění, úpravy vydávání závazného stanoviska). Z hlediska
energetických staveb umožňuje urychlení výstavby rychlejší uvádění staveb do provozu a přispívá k posílení
energetických sítí jednotlivých provozovatelů, umožňuje reagovat na požadavky českého průmyslu a domácností
v oblasti zásobování energiemi, zajišťuje též zvýšení spolehlivosti dodávek koncovým spotřebitelům. Doplnění
definice energetické infrastruktury
V současnosti se při využívání zákona o urychlení setkáváme v oblasti energetických staveb se skutečností,
že je sice možné postupovat v souladu se zákonem č. 416/2009 Sb. u explicitně uvedených staveb (§ 1 odst. 4),
avšak nelze zákonem předjímané zrychlující instituty využít i u staveb, které se stavbou energetickou souvisí. Tato
skutečnost znesnadňuje aplikaci zákona o urychlení, protože nemalá skupina staveb vždy vyžaduje rovněž realizaci
stavby související, která podmiňuje výstavbu či samotný provoz stavby hlavní (energetické). Na tyto související
stavby však není možné zákon o urychlení výstavby použít, což maří přínos aplikace urychlujících postupů na
samotné infrastrukturní stavby, jelikož z důvodů návaznosti musí stavba infrastrukturní čekat na zajištění všech
administrativních nezbytností na stavbu související. Většina energetických staveb, i z povahy jejich liniového
charakteru, má vysokou pravděpodobnost nutné související investice do jiných staveb tak, aby byl vytvořen
předpoklad pro výstavu stavby energetické. Může se např. jednat o potřebu přeložky/překládky jiných staveb
technické infrastruktury nebo např. širší úpravu meliorací v případě podzemních vedení takových staveb.
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Úprava řízení pro stavby energetické infrastruktury
Vyplynulo z dosavadní praktické aplikace § 2c a 2d, že není vždy potřeba realizovat společné jednání
stavebního úřadu s dotčenými orgány. Ze stávajícího ustanovení však není jednoznačné, že se nemusí konat v
případě, že jsou všechna závazná stanoviska zajištěna a není mezi nimi rozpor. Stavební úřad tak svolává společné
jednání s dotčenými orgány zbytečně, zatěžuje administrativou jak sebe, tak právě i tyto dotčené orgány. Regulace
se v této souvislosti jeví jako nadbytečná a zatěžující.
Další úprava řízení vyplývá z úpravy fikce souhlasu stanoviska tak, jak je navrhována touto novelou ve
stavebním zákoně. Je třeba upravit fikci závazného stanoviska, které je vydáváno na základě žádosti stavebníka
před řízením a fikci stanoviska, kterou předpokládá dosavadní znění zákona o urychlení a ke které dochází v
případě, že je závazné stanovisko zajišťováno stavebním úřadem. Pokud by nedošlo k úpravě a nastavení provázání
jednotlivých fikcí, byla by úprava nedostatečná a neumožňovala by v těchto souvislostech optimální postup.
V případě záměrů energetické infrastruktury, které nejsou povolovány MPO a podle dosavadní právní úpravy jsou
povolovány na stavebních úřadech na obcích s rozšířenou působností, se jako problematická jeví skutečnost, že v
případě rozsáhlých staveb, které vedou přes správní území vícero obcí s rozšířenou působností, je potřeba
absolvovat administrativní postupy, kterými bude stanoveno, jaká obec s rozšířenou působností provede
povolovací řízení. Takovýto postup opět administrativně zatěžuje stavebníka a oddaluje samotné zahájení
povolovacího řízení do doby, než bude nadřízeným orgánem o příslušnosti rozhodnuto.Vstupy na pozemky u
energetické infrastruktury
V současnosti existují zákonná zmocnění pro vstupy na cizí pozemky v souvislosti s energetikou
infrastrukturou pro období provozování infrastrukturních staveb a v pouze omezené míře pak pro potřeby přípravy
(např. dle zákona o geologických pracích či dle zákona o zeměměřictví). Často však dochází k případům, kdy je
pro potřeby přípravy stavby energetické infrastruktury potřeba provést jinými předpisy nedefinovaná měření a
průzkumné práce (zejména průzkum půdy a podzemních vod), kdy vstup na pozemky, který je pro jejich realizaci
nezbytný, není jinými předpisy řešen. V případech, kdy se s vlastníkem nelze dohodnout, se pak velmi složitě
připravuje technické řešení nebo se hledá řešení jiné (existuje-li). Proto je třeba již existující úpravu aplikovat
rovněž pro energetické stavby. Absence úpravy pro energetické stavby vytváří překážky pro hledání optimální
trasy vedení a využití možností jiných technických řešení.
Doklady o vlastnictví při odnětí nebo omezení pozemků určených k plnění funkcí lesa
Dokládání vlastnických práv k pozemkům, resp. souhlasu vlastníka, pokud není pozemek ve vlastnictví
žadatele, i v případech, kdy lze tyto pozemky nebo práva k nim vyvlastnit, je běžnou praxí při povolování omezení
nebo vyjmutí z fondu pozemků určených k plnění funkcí lesa. Je mnohdy složité přesvědčit správní úřady, že v
případě staveb, pro které lze práva vyvlastnit, není takový postup logický. Přičemž je ze strany stavebníků
argumentováno obdobnou úpravou, která platí u zemědělského půdního fondu, kde ze zákona vyplývá, že v
případech vyjímání pozemků ze zemědělského půdního fondu pro stavby, pro které lze práva vyvlastnit, se
vyjádření vlastníka dokládat nemusí. Tato konstrukce je předjímaná rovněž v § 184a stavebního zákona.
Institut mezitímního rozhodnutí
Pro specifické stavby dopravní infrastruktury uvedené v příloze k zákonu lze využít institutu mezitímního
rozhodnutí. Tento sice vyplývá ze znění správního řádu, avšak zákon o urychlení upravuje jeho postup na institut
vyvlastnění. Například v rámci vyvlastňování je i u energetických staveb nejsložitější částí řízení stanovení výše
náhrady, kdy jsou návrhy znaleckých posudků různé u vyvlastnitele i vyvlastňovaného a vyvlastňovacímu úřadu
pak velmi dlouho trvá zajištění vlastního znaleckého posudku a následně provedení správního uvážení a stanovení
konečné výše náhrady. Rovněž pro stavby přenosu elektřiny a přepravy plynu, které tvoří páteřní síť energetických
soustav, je nezbytné jejich uvedení v příloze zákona tak, aby v případě, že jsou splněny podmínky pro vyvlastnění,
nebylo třeba čekat na výsledek řízení o náhradách a mohlo být vydáno mezitímní rozhodnutí, na jehož základě by
bylo možné začít stavbu realizovat. I u ostatních staveb energetické infrastruktury je třeba zajištění obdobného
mechanismu tak, aby se urychlila možnost výstavby a uvádění staveb do provozu. Jelikož však ve všech případech
nepůjde o stavby srovnatelného významu jako stavby, které jsou uvedeny v příloze zákona, navrhuje se umožnit
podání řádného opravného prostředku, jsou tedy zachovány všechny opravné prostředky podle správního řádu a
nedochází tak k omezování žádných práv vyvlastňovaného. Z hlediska všech výzev decentralizace energetiky je
robustní přenosová, přepravní a distribuční soustava nezbytným základem.
Úpravy v souvislosti s vyvlastňovacím řízením
V praxi se ukazuje, že proces získání práv k pozemkům je jednou ze zásadních překážek, které mají vliv na
délku povolovacích řízení souvisejících s výstavbou dopravní a technické infrastruktury. Při rozsahu projektů, na
něž dopadá zákon o urychlení, je velmi pravděpodobné, že se vždy najde nějaký vlastník pozemku, který
nesouhlasí se stavbou a není z různých důvodů přístupný k dohodě (důvody jsou od spekulativních, po nesouhlas
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s cenou až po velmi osobní vztah k předmětnému pozemku nebo nedohledatelný vlastník). Problematiku
vyvlastňovacích řízení tak nelze vynechat při úvahách, jaké úpravy legislativy přijmout, aby mohly být stavby
realizovány v rozumných lhůtách.
Aktuální průměrná délka vyvlastňovacích řízení znesnadňuje zahájení realizace již povolené stavby. Důvodů
je mnoho a tvoří dohromady širokou skupinu více či méně významných administrativních postupů, které
prodlužují zahájení realizace stavby, přičemž často nejsou nutně odůvodněny zájmy na ochraně účastníků, ale jde
o pouhou zdlouhavou administrativu. Pokud rozdělíme jednotlivé postupy při vyvlastňovacím řízení, pak lze
chronologicky identifikovat následující překážky, které jsou kladeny pro všechny typy staveb, u nichž je
vyvlastnění přípustné:
-

absence relevantních lhůt pro postupy vyvlastňovacího úřadu,

-

problematika doručování písemností do ciziny ze strany vyvlastnitele,

-

absence lhůt pro předložení posudku vyvlastňovaným.

Ve vztahu k energetické infrastruktuře lze dále identifikovat následující problematické aspekty (pro dopravní
stavby jsou již poslední novelou zákona č. 416/2009 Sb. vyřešeny):
-

možnost realizovat stavbu v době, kdy už jsou v řízení vyhodnoceny podmínky pro vyvlastnění za
splněné a je třeba ještě rozhodovat pouze o výši náhrad,

-

odvolací řízení proti rozhodnutí o vyvlastnění.

Obdobně jako je navrhováno upravit dopad zákona o urychlení rovněž na stavby související s výstavbou
energetické infrastruktury, je rovněž potřebné umožnit pro zřizování staveb omezení nebo odejmutí práva k
pozemkům pro realizaci souvisejících staveb, pro které v současné době nelze práva vyvlastnit, což mnohdy
prodlužuje a prodražuje realizaci těchto energetických staveb. Současně je třeba, aby se stejný institut mohl
uplatnit i u některých dalších druhů energetických staveb a napravit stav, kdy byly v minulosti bezdůvodně
opomenuty. Jedná se konkrétně o stavby výroben elektřiny nad 100 MW výkonu, které poskytují provozovateli
přenosové soustavy ČR podpůrné služby, a pod něž spadají např. i jaderná zařízení, výrobny zemního plynu a
těžební plynovody. Zároveň je potřeba uvést, že v rámci analytické činnosti Stálého výboru pro jadernou
energetiku, který je stálým meziresortním koordinačním a poradním orgánem vlády pro otázky jaderné energetiky
a realizace a aktualizace Národního akčního plánu rozvoje jaderné energetiky v ČR, bylo identifikováno riziko, že
se nepodaří pro realizaci jaderných zařízení získat výkupem všechna nezbytná práva k pozemkům, a byl proto
vládou stanoven úkol umožnit pro tyto potřeby získat práva vyvlastněním.
Při stávající aplikaci zákona o vyvlastnění je u všech typů vyvlastňovacích řízení často naráženo na skutečnost,
že v zákoně nejsou stanoveny žádné konkrétní termíny, které by motivovaly vyvlastňovací úřad vést řízení o
vyvlastnění efektivně, bez nedůvodného prodlení. Rovněž některé procesní kroky, např. možnost předložení
znaleckého posudku vyvlastňovaným, nejsou jednoznačně časově limitované a způsobují pak zbytečné průtahy
řízení. S použitím posudků souvisí i nedostatečná využitelnost posudku zpracovaného vyvlastnitelem, když tento
posudek je nezbytný pouze pro návrh smlouvy pro vyvlastňovaného, v řízení a stanovení náhrady za vyvlastnění
pak pouze tehdy, pokud s jeho využitím dal vyvlastňovaný výslovný souhlas. Souhlas vyvlastňovaného je však
udělen výjimečně a povinnost zpracování tohoto odborného podkladu uložená vyvlastniteli postrádá většího
významu. Vyvlastňovaní často vyslovení souhlasu využívají k časovým obstrukcím řízení. Byť se rovněž na
vyvlastnění má uplatnit správní řád a obecná povinnost vydat rozhodnutí do 30 resp. 60 dní, neumožňuje stávající
úprava těchto lhůt dosáhnout a dochází tak k demotivaci vyvlastňovacího úřadu a k rezignaci na dodržování lhůt.
Důvodem prodlužování doby vyvlastňovacího řízení jsou i stávající pravidla regulující doručování mezi
vyvlastnitelem a vyvlastňovaným, která neberou v úvahu situace, kdy je doručováno do ciziny a kdy v takových
případech je často nemožné účinné doručení ze strany vyvlastnitele prokázat (potvrzení o doručení není doručeno
zpět či taková služba není doručujícím subjektem podporována).
Samotné zpracování znaleckého posudku provází v současnosti mnoho nejistot, jednou z nich je nedůsledné
využívání způsobu ocenění věcného břemene, který je uveden přímo v zákoně o oceňování majetku, jehož základní
podmínky jsou v předmětném předpise jednoznačně definované a specifikované právě pro energetickou
infrastrukturu. To v důsledku vede k situacím, že dva na sobě nezávisle zpracované znalecké posudky vedou k
různým hodnotám a tím nejenže zpochybňují důvěru vyvlastňovaného v právo, ale zároveň značně zatěžují
vyvlastňovací úřad, který se musí mnohdy s rozpornými hodnotami v řízení o stanovení náhrady vypořádat, nelze
pochybovat o tom, že to rovněž nedůvodně prodlužuje vyvlastňovací řízení.
Pro energetickou infrastrukturu nadále platí, že při vyvlastňovacím řízení je třeba vyčkat na rozhodnutí o obou
zásadních otázkách, tj. zda je možné práva vyvlastnit a pokud ano, tak za jakou náhradu. To sebou přináší zdržení,
která však v mnoha případech nejsou nezbytná. Pokud jsou již jednou splněny předpoklady pro odnětí či odejmutí
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práv a vyvlastňovací úřad má v této otázce jasno, pak není nezbytné další správní postup vázat na rozhodnutí o
otázkách výše náhrad. Toto se netýká jen zásadních energetických staveb, ale v podstatě jakéhokoliv
vyvlastňovacího řízení ke všem typům energetické infrastruktury. V rámci vyvlastňování je i u energetických
staveb nejsložitější částí řízení stanovení výše náhrady, kdy jsou návrhy znaleckých posudků různé u vyvlastnitele
i vyvlastňovaného a vyvlastňovacímu úřadu pak velmi dlouho trvá zajištění vlastního znaleckého posudku a
následně provedení správního uvážení a stanovení konečné výše náhrady.
Rozsah problematiky vyvlastňování lze dokladovat na vedení 2 x 110 kV ve východních Čechách. Jednalo se
o nadzemní distribuční vedení velmi vysokého napětí. V tomto konkrétním případě se jednalo o vedení v délce 28
km, kde bylo třeba zajistit cca 440 věcný břemen s jednotlivými vlastníky pozemků. Vyvlastňování bylo
prováděno dvěma příslušnými vyvlastňovacími úřady. V rámci předmětné stavby bylo zahájeno 67
vyvlastňovacích řízení, kde se nepodařilo smlouvu o věcném břemeni uzavřít dohodou (odmítnutí vlastníkem
pozemku, nedostatečně identifikovaný vlastník pozemku, nekomunikující vlastník pozemku apod.). V rámci
zahájených vyvlastňovacích řízení se podařilo s cca 40 vlastníky dohodnout ještě před rozhodnutím o vyvlastnění.
Ve zbylých cca 6 % z původního počtu vlastníků (potřebných věcných břemen) bylo vyvlastňovací řízení
dokončeno. Průměrná délka vyvlastňovacích řízení od podání žádosti vyvlastnitelem po nabytí právní moci
rozhodnutí byla v na obou úřadech cca 9 měsíců.
Kolaudační řízení
Navrhuje se upravit účastníky kolaudačního řízení podle stavebního zákona, a to vypuštěním účastenství
vlastníka pozemku. Vlastník pozemku mohl uplatňovat veškeré své námitky proti záměru ze své pozice účastníka
územního řízení, tak i případného stavebního řízení či společného územního a stavebního řízení. Všechny
myslitelné potenciální negativní zásahy záměru do jeho vlastnického práva k pozemku již byly předmětem těchto
předchozích řízení. Zájem vlastníka je chráněn právě ve vymezení podmínek územního, případně stavebního
řízení. Ověření shody záměru s povolovanou stavbou lze již bez dalšího svěřit veřejnoprávní moci, jelikož jejím
úkolem, a tedy odpovědností, je zajištění toho, že bude zkolaudována, tedy provozována stavba, která byla
předmětem povolení.
K výše uvedenému je třeba doplnit, že v případě vydávání kolaudačního souhlasu, který je zjednodušenou
formou kolaudace, není vlastník pozemku účastníkem tohoto procesu. K žádosti o kolaudační souhlas se dokládají
pouze závazná stanoviska dotčených orgánů k užívání stavby a případný nesoulad stavby s povolením je plně
svěřen veřejnoprávní moci.
V drtivé většině případů ani nedochází k výstavbě na cizích pozemcích, když pro stavebníka je dlouhodobě
bezpečnější realizovat stavbu na svém pozemku a tak jsou většinou pozemky jiných vlastníků stavebníkem
vykoupeny.
U staveb, u kterých dochází k využití cizích pozemků a realizace staveb na nich je umožněna jinými právy,
nežli právy vlastnickými (např. právo stavby, věcné břemeno, nájemní právo), je ochrana práv vlastníků pozemků
realizována skrze soukromoprávní smlouvu o sjednání příslušného práva se stavebníkem. V případech, kdy jde o
právo, které se získává vyvlastněním, pak skrze definování nezbytného rozsahu vyvlastnění, který je determinován
mimo jiné i parametry stavby a přísně kontrolován vyvlastňovacím úřadem, který chrání práva vlastníka pozemku.
I v těchto případech se vlastník pozemků může rovněž účastnit povolovacích řízení, v rámci nichž může hájit svá
práva.
Pokud jde o stavby na cizích pozemcích, pak půjde nejčastěji o stavby, které po jejich výstavbě, tj. v průběhu
jejich provozování, umožňují i další využívání pozemků. Těmito stavbami budou převážně stavby technické
infrastruktury, například nadzemní či podzemní vedení apod. U nadzemních staveb je kontrola jejich souladu s
původním (povoleným) záměrem možná i bez účastenství na kolaudačním řízení, u podzemních staveb naopak
jejich povaha znemožňuje jednoduché vizuální ověření přesného umístění a provedení, ať již vlastník účastníkem
bude či nikoliv. Právě zejména u výstavby těchto charakterem liniových staveb realizovaných a provozovaných
většinou ve veřejném zájmu, a současně staveb často strategického významu, dochází k nepřijatelným významným
administrativním zpožděním způsobených zejména jednáním stavebního úřadu vůči velkému počtu účastníků
řízení, např. již jen doručováním úkonů řízení.
Jak bylo uvedeno výše, přesto, že ochrana práv vlastníků pozemků je zaručena i bez jejich účasti v
kolaudačních procesech, nelze zapomínat na to, že v hypotetických případech potřeby obrany proti výsledkům
kolaudace, je vlastníkovi pozemku i nadále k dispozici možnost využití přezkumného řízení podle správního řádu
a případně rovněž i možnost využití soudní žaloby podle soudního řádu správního.
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Digitální ekonomika, která je založena na moderních on-line službách a rychlém připojení k internetu, má
svými inovacemi, rychlostí a přeshraničním dosahem potenciál posunout integraci vnitřního trhu České republiky
na novou úroveň. Vysoce kvalitní digitální infrastruktura je základem prakticky všech odvětví moderní
a inovativní ekonomiky a má strategický význam pro sociální a územní soudržnost.
Usnesením ze dne 5. října 2016 č. 885 schválila vláda Národní program rozvoje sítí nové generace, ve kterém
je jednak definován strategický přístup České republiky při výstavbě sítí nové generace a rovněž prostřednictvím
cíleně směřované podpory realizován vliv státu na rozvoj budování těchto sítí při současném dodržování zásady
technologické neutrality. Za tímto účelem dne 10. května 2017 schválila vláda České republiky Akční plán k
provedení nedotačních opatření pro podporu plánování a výstavby sítí elektronických komunikací.
Cílem Akčního plánu je vymezení okruhu existujících překážek a zvýšených finančních nároků, které
negativně působí při plánování a výstavbě sítí elektronických komunikací, a dále existujících finančních bariér
ovlivňujících provozování těchto sítí. Současně jsou v Akčním plánu vytyčena opatření pro postupnou eliminaci
uvedených negativních jevů obsahující nezbytné gesce a časové horizonty.
V rámci procesu plánování a výstavby veřejných sítí elektronických komunikací nové generace, které jsou
plnohodnotným a svébytným druhem technické infrastruktury budované ve veřejném zájmu, však naráží investoři,
stavebníci i projektanti na řadu dlouhodobých i nově vznikajících překážek. Tyto překážky následně brání
rychlému a efektivnímu rozvoji nejen v rámci samotného odvětví elektronických komunikací, ale i v převážné
části s ním nutně spojených různých oblastí podnikání a společenského života v České republice.
Panuje všeobecná shoda na tom, že stavební práce představují dominantní část celkových nákladů na zavádění
sítí elektronických komunikací, bez ohledu na použitou technologii, přičemž u některých technologií se tento podíl
odhaduje až na 80 %. V rámci těchto nákladů jsou zahrnuty i náklady spojené se správními řízeními, které dosahují
u menších staveb až 50% celkových nákladů určených na výstavbu sítí. S ohledem na tuto skutečnost změna
zákona rozšiřuje okruh vybraných staveb sítí elektronických komunikací, u nichž nebude vyžadováno příslušné
správní rozhodnutí dle stavebního zákona, čímž dojde i k urychlení výstavby staveb elektronických komunikací.
V rámci koordinaci stavebních prací neexistuje rychlá a legální cesta jak umožnit přípolož sítí elektronických
komunikacích k jiné stavbě technické, či dopravní infrastruktuře. Za současné právní úpravy lze přípolož před
realizací stavby dopravní, či technické infrastruktury aplikovat jedině prostřednictvím změny územního
rozhodnutí pro stavbu dopravní či technické infrastruktury. To však znamená zpoždění v realizaci stavebních
činností v řádu 6 až 8 měsíců. Takovéto časové prodlení brání k uzavírání jakýchkoliv dohod o koordinaci
stavebních pracích a tím i k nemožnosti realizovat přípolože veřejných komunikačních sítí. Obecně platí, že právní
nemožnost přípolože aplikovat v praxi vede k absurdním situacím, kdy dané pozemní komunikace jsou v průběhu
několika let opakovaně rozkopány z důvodu umístění několika staveb technické infrastruktury po sobě do těchto
komunikací, což je zejména ze strany obecních samospráv často kritizováno.

1.3. Popis existujícího právního stavu v dané oblasti
Právní úprava povolovacích procesů pro stavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury je obsažena
především v následujících právních předpisech:
-

Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších
předpisů

-

Zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury, ve znění
pozdějších předpisů („liniový zákon“)

-

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 (ZPV)

-

Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

-

Zákon č. 266/1994 Sb., o drahách, ve znění pozdějších předpisů

-

Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších
předpisů

-

Zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích
a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů

-

Zákon č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě (zákon
o vyvlastnění), ve znění pozdějších předpisů
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-

Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů

-

Zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů

-

Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění
pozdějších předpisů

-

Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve
znění pozdějších předpisů

-

Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů

-

Zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých
zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů

-

Zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů
(zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů

-

Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů

-

Zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví, ve znění pozdějších předpisů

-

Zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších
předpisů

-

Zákon č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, ve znění pozdějších předpisů

-

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

-

Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

-

Zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů

-

Zákon č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

-

Zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho
zavedením

-

Zákon č. 62/1988 Sb., o geologických pracích a o Českém geologickém úřadu

-

Zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování
majetku)

-

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

-

Vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a
stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů

-

Vyhláška č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb atd.

1.3.1. Problematika povolovacích procesů
1.3.1.1.

Více povolení u liniových dopravních staveb

Současná právní úprava je řešena v zákoně č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební
zákon), ve znění pozdějších předpisů. Investor má při veřejnoprávním projednávání možnost záměr projednávat
buď samostatně v územním řízení o umístění stavby podle § 84-92 stavebního zákona a ve stavebním řízení podle
§ 108-115 stavebního zákona. Tento postup je časově i finančně velice náročný.
Od 1.1.2018 došlo k zavedení společného územního a stavebního řízení v §§ 94j až 94p (popř.§§ 94q až 94y)
stavebního zákona. Investoři dopravních staveb využití této možnosti podrobili kritice, jelikož rozsah dokumentace
pro takové řízení je obsahově i finančně náročný a v rámci projednávání s dotčenými orgány bývá podroben
opakované revizi, přičemž podrobnosti v dokumentaci uvedené nemají vliv na veřejnoprávní projednání
s účastníky řízení. Rozsah dokumentace uvedený v přílohách č. 10 a 11 vyhlášky č.499/2006 Sb., o dokumentaci
staveb, velice podrobný a investory odrazuje od použití postupu podle §§ 94j až 94p (popř.§§ 94q až 94y)
stavebního zákona, a to především z důvodu opakovaného dopracovávání společné dokumentace o další
požadavky vyplývajících ze závazných stanovisek dotčených orgánů a tím prodlužování procesu projednání
záměru.
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1.3.1.2.

Proces EIA a související povolovací procesy v oblasti životního prostředí

V rámci přípravy staveb dochází k duplicitě prověřování/posuzování vlivů na životní prostředí (ŽP), zejména
na instituty ochrany přírody definované a chráněné dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
(ZOPK).
Pří přípravě významných záměrů je nejdříve nutné, aby záměr prošel procesem EIA, dle zákona č.100/2001
Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění (dále jen ZPV). V příloze 1 ZPV jsou definovány
záměry, které vyžadují proces EIA.
Výsledkem procesu EIA, kdy je popsáno a vyhodnoceno dotčené území – včetně všech složek ŽP a
obyvatelstva, je popsány záměr a jsou popsány a vyhodnoceny všechny jeho vlivy na dotčené území a na závěr
jsou navržena opatření k vyloučení, nebo zmírnění negativních vlivů záměru na ŽP, je stanovisko EIA, kde jsou
zejména uvedena opatření a podmínky pro další projektovou přípravu.
Následně se ještě v procesu EIA k těmto informacím vyjadřují dotčené úřady, samosprávy i veřejnost,
relevantnost těchto informací ověřuje nezávislý posudkář (autorizovaná osoba) a ve finále vydané stanovisko EIA
obsahuje podmínky a opatření, která se vztahují k dotčeným institutům ochrany přírody dle ZOPK.
Přes výše uvedený postup se pak v navazujících řízeních, zejména v územním, ale částečně také ve stavebním
řízení, k daným vlivům záměru na jednotlivé instituty ochrany přírody, znovu vyjadřují samostatně dotčené úřady
(orgány ochrany přírody - OOP) a vydávají k nim samostatné souhlasy a povolení (stanoviska, závazná stanoviska
a rozhodnutí) s tím, že tyto dokumenty velmi často neobsahují nic nového (zejména v části "podmínky a opatření")
a často se v odůvodnění píše, že v procesu EIA to bylo řešeno dostatečně, takže není důvod povolení, nebo souhlas
nevydat. Typicky se to týká § 4 (ÚSES, VKP) ZOPK, § 12 Krajinný ráz ZOPK, ale i ostatních institutů ochrany
přírody.
Výše popsaný stav byl navíc umocněn novelou č. 225/2017 Sb. stavebního zákona, která se dotkla také ZOPK,
kdy je zcela nově formulován § 67 ZOPK a je explicitně v ZOPK vyžadováno, aby u záměrů, které mohou mít
významné vlivy na instituty ochrany přírody, definované v částech 2, 3 a 5 ZOPK, bylo provedeno Hodnocení
podle § 67 ZOPK autorizovanou osobou a aby toto Hodnocení bylo součástí Dokumentace EIA, pokud se tato
bude zpracovávat.
To znamená, že u nových Dokumentací EIA je v úvodu popsaný stav nyní nově explicitně potvrzen
požadavkem v zákoně (ZOPK), přestože již dříve tato praxe fungovala.
Následně v územním řízení se znovu k záměru/stavbě vyjadřují všechny dotčené orgány, včetně orgánů
ochrany přírody (OOP dle ZOPK), které se vyjadřovaly v rámci procesu EIA a v případě potřeby (u významných
záměrů vždy) vydávají stanoviska a rozhodnutí. Dochází tak k výše popsané duplicitě.
Stanovisko EIA je spolu se stanovisky, nejen OOP, podkladem pro územní rozhodnutí a v případě obstrukcí
ze strany NGO dochází k napadání územního rozhodnutí a skrze ně i všech podkladových stanovisek, ale dochází
také k napadání samostatných rozhodnutí, vydaných v samostatných správních řízeních dle ZOPK.
Napadání je formou přezkumů – dle správního řádu i soudního přezkumu. Se všemi časovými důsledky.

1.3.1.3.

Majetkoprávní příprava

Stávající úprava zákona č. 416/2009 Sb. nevylučuje výslovně možnost zpracování globálního znaleckého
posudku. Ačkoli tuto možnost zákon výslovně nevylučuje, není možné ji s ohledem na to, že je dána povinnost
oslovit každého vlastníka nemovitosti a znalecké posouzení by mělo být realizováno k datu odeslání návrhu
potřebné smlouvy vlastníku. Posudek tedy musí být individuální a aktualizovaný co nejblíže datu oslovení
konkrétního vlastníka. Z tohoto důvodu máme za to, že zpracování souhrnného posudku není možné, a to
z hlediska stávající úpravy, jež de facto předpokládá znalecký posudek aktuální k datu odeslání návrhu smlouvy
na získání potřebných práv k nemovitostem.
Vyhotovování individuálních znaleckých posudků a jejich neustálá aktualizace je neefektivní a nákladné,
navíc nemají vlastníci předem a dlouhodobě jasno, za jaké ceny se v dané lokalitě vykupuje. Nemohou se tedy
předem připravit na vyjednávání s investorem, a navíc mají mnohdy nerealistická očekávání. Ke sporům dále
přispívá i to, že nejsou známa kritéria stanovení ceny pro výkup okolních pozemků a nemovitostí a vlastníci se tak
mohou cítit poškozeni ve srovnání s jinými. Právní úprava se proto snaží minimalizovat rizika vzniku sporů, které
zdržují výstavbu, a to tím že umožní vznik mnohem transparentnějšího a předvídatelnějšího prostředí v oblasti
majetkoprávního vypořádání. Pokud budou podmínky výkupů stanoveny plošně a dostatečně předem, měla by být
vytvořena mnohem přehlednější situaci pro budoucí jednání mezi investorem a vlastníky. Pokud budou podmínky
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transparentní a předvídatelné, lze očekávat, že jednotliví aktéři budou považovat výsledek vyjednávání za
spravedlivější a nebudou následně proces blokovat. Dalším efektem je omezení možnosti spekulovat s cenou, když
ta je předem stanovena po určitou dobu.

1.3.2. Další dílčí oblasti
1.3.2.1.

Bezpečnost železničních přejezdů

Změna současné právní úpravy železničních přejezdů, která je obsažena v několika zákonech a vyhláškách
tyto zákony provádějící, a je poněkud nesystematická a terminologicky nejednotná.
Platná právní úprava je obsažena především a zejména v:
-

zákoně č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v účinném znění („PozKom“)

-

zákoně č. 266/1994 Sb., o dráhách, v účinném znění („ZoD“)

-

ve vyhlášce MD č. 177/1995 Sb., stavebním a technickém řádu drah, v účinném znění („sřd“)

-

vyhlášce MD č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích („vyhlPK“).

Dosud dle stávající právní úpravy je rozhodování silničního správního úřadu diskreční, neboť silniční správní
úřad „může rozhodnout“, je tedy oprávněn žádost o zrušení přejezdu i zamítnout, přičemž stávající právní úprava
žádné důvody pro zamítnutí nespecifikuje a tyto jsou plně v kompetenci silničního správního úřadu.
Cílem návrhu je zavedení takové právní úpravy, která jasně nastaví pravidla a podmínky, za jejichž splnění
bude silniční správní úřad muset přejezd ve správním řízení zrušit. Takto lze docílit akcelerace procesu rušení
přejezdů, především těch, které jsou využity pouze minimálně a/nebo za situace jejich vzájemné blízkosti a
možnosti převedení dopravy z rušeného přejezdu na blízký přejezd sousední. Vedle uvedeného bude pochopitelně
zachována možnost nahrazení přejezdu nadjezdem, či podjezdem - cílem úpravy nepochybně není umožnit
paušální rušení všech železničních přejezdů, takový postup by byl v zásadě zcela iracionální. Navrhovaná právní
úprava současně, vedle toho, že zakládá možnou nárokovost pozitivního rozhodnutí, stanoví mantinely, za kterých
je možno přejezd zrušit a určuje minimální požadavky, zaručující minimální kvalitu zachované silničně dopravní
obslužnosti. Provozovatel dráhy tedy nebude mít možnost zrušit jakýkoli přejezd, než ten, kde budou splněny
určené a definované podmínky. Úpravou současně dochází k omezení až hraničně široké možnosti diskrece
správního orgánu, rozhodujícího o zrušení železničního přejezdu a umožňuje určitou predikovatelnost výsledku
správního řízení, která dnes neexistuje. V uvedeném tak navrhovaná právní úprava plně vyhovuje požadavkům na
moderní podobu správního řízení, kdy do určité míry potlačuje relikty kabinetního rozhodování bez širší možnosti
predikovat výsledek správního řízení. Garancí práv ostatních subjektů pak navrhovaná úprava není ani
nevyvážená, když zohledňuje i zájmy odlišné.
Shrneme-li, pak zrušení přejezdu je na základě současné právní úpravy prakticky nevymahatelné a
nevynutitelné, jelikož není zákonem stanoveno, za jakých podmínek musí oprávněný úřad (silniční správní úřad)
rozhodnout kladně. Nová právní úprava by měla zajistit vyšší míru vynutitelnosti a vymahatelnosti rozhodnutí o
zrušení přejezdů, či alespoň vyšší míru předvídatelnosti a tím i efektivity postupů.

1.3.2.2.

Fikce souhlasu

Účelným řešením problému dlouhé doby, kterou často trvá vydání závazného stanoviska dotčených orgánů,
se jeví zavedení závazných lhůt pro vydávání závazných stanovisek dotčených orgánů. Zároveň je nezbytné řešit
důsledek nedodržení této lhůty, neboť závazné stanovisko je obligatorním podkladem pro vydání správního
rozhodnutí nebo jiného úkonu správního orgánu, který za zákonem stanovených podmínek správní rozhodnutí
může nahradit. Současně se zavedením výslovné lhůty pro vydání závazného stanoviska se tedy zavádí ve
stavebním zákoně řešení prostřednictvím fikce vydání souhlasného závazného stanoviska pro případ nevydání
závazného stanoviska ve stanovené lhůtě.
Novelou stavebního zákona provedenou zákonem č. 225/2017 Sb., byla zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, vložena speciální právní úprava
přezkumu závazných stanovisek (§ 4 odst. 9 – 11 stavebního zákona). Tato právní úprava je obtížně aplikovatelná
a naprosto nesystémová. Neměla by existovat jiná právní úprava přezkumu závazných stanovisek uplatňovaných
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v řízení podle stavebního zákona a jiná právní úprava přezkumu závazných stanovisek v řízeních podle jiných
právních předpisů.
Proto se jeví jako účelně vypuštění této nesystémové úpravy ze stavebního zákona a doplnění obecné úpravy
k závazným stanoviskům v § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. Dále pak je
žádoucí nově zajistit speciální úpravu pro závazná stanoviska, která jsou závazným podkladem pro jiné úkony
stavebního úřadu podle stavebního zákona (například veřejnoprávní smlouvy nebo územního souhlasu).

1.3.2.3.

Problematika územního plánování

U projektů společného zájmu (nařízení EU č. 347/2013) je stanovena lhůta 3,5 roku pro jejich umístění
a povolení. Do této lhůty se započítává i případná aktualizace politiky územního rozvoje (dále jen „PÚR“), která
není opatřením obecné povahy a vymezuje záměry v území schématický, ale i aktualizace zásad územního rozvoje
(dále jen „ZÚR“), které dnes závazně vymezují plochu nebo koridor pro stanovený záměr. ZÚR v rámci
vymezování záměrů provedou koordinaci jednotlivých záměrů v území a ve většině případů posoudí synergické a
kumulativní vlivy všech vymezených záměrů v území. Právní úprava sice umožňuje vydávat územní rozhodnutí
na základě PÚR, ale v praxi se tento postup nepoužívá s ohledem na to, že v daném případě není obvykle v moci
stavebního úřadu vypořádat připomínky a námitky uplatněné v územním řízení, které brojí zejména proti navržené
trase (například námitky „proč není možné vest daný záměr za kopcem“). Praxe se ustálila na tom, že stavební
úřady umisťují záměr až na základě závazně vymezeného koridoru v ZÚR. S ohledem na to, že zastupitelstvo kraje
rozhoduje o pořízení aktualizace a o vydání ZÚR v samostatné působnosti, má stát velice omezené možnosti
ovlivnit rychlost procesu pořizování a vydávání ZÚR.
Po aktualizaci PÚR v roce 2015 se ukázalo, že tato aktualizace PÚR se do ZÚR v některých krajích „propíše“
až po pěti letech. Zasahovat do kompetencí zastupitelstva kraje v oblasti ZÚR není vhodné, protože by to mohlo
působit aplikační potíže (například sdílená možnost aktualizace ZÚR) a mohlo by to být ústavně nekonformní
(zasahování do výkonu samostatné působnosti krajů). V této souvislosti je třeba také připomenout, že kraj, který
v ZÚR záměr územně vymezí, nese za toto vymezení plnou zodpovědnost včetně nákladů spojených s případným
soudním přezkumem nebo náklady spojené s náhradou prokázané újmy spojené s vymezením plochy nebo
koridoru pro záměr.
Problém, kdy zastupitelstvo kraje rozhoduje o zahájení procesu aktualizace ZÚR a o jejím obsahu je trvalý.
Proces aktualizace ZÚR je obvykle spojen s výběrem projektanta (včetně formalit spojených s uzavřením
smlouvy), který nezřídka trvá i 6 měsíců.

1.3.2.4.

Národní geoportál územního plánování

Podle současné právní úpravy krajský úřad zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup vydané zásady
územního rozvoje, jejich aktualizaci a úplné znění zásad územního rozvoje po jejich aktualizaci spolu s usnesením
zastupitelstva kraje. Obdobnou povinnost ukládá stavební zákon pořizovateli územního plánu, regulačního plánu
a územní studie. Zároveň stavební zákon ukládá MMR vést evidenci územně plánovací činnosti. V rámci této
evidence, kterou pro MMR na základě stavebního zákona vede Ústav územního rozvoje (organizační složka státu),
se také zveřejňuje adresa, na které je konkrétní územně plánovací dokumentace zveřejněna. Tato adresa se v
evidenci územně plánovací činnosti dále neaktualizuje. S ohledem na to, že kraje i obce mění své internetové
stránky je obvyklé, že internetová adresa uváděná v evidenci územně plánovací činnosti je po určité době
neaktuální.
MMR připravuje standardizaci některých částí územně plánovací dokumentace a zveřejňování dat z územně
plánovací dokumentace ve strojově čitelném vektorovém formátu, který bude umožňovat komukoliv nad
zveřejňovanými daty z územně plánovací činnosti vytvářet různé analýzy a aplikace.
Již dnes existuje v zákoně č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve znění pozdějších
předpisů, kterým byla transponována směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/2ES, o zřízení infrastruktury
pro prostorové informace v Evropském společenství (INSPIRE), povinnost zveřejňovat prostorová data pro účely
činností, které mohou mít vliv na životní prostředí. Jedním z témat jmenovaných v rámci směrnice INSPIRE je
využití území, které zahrnuje údaje o plánovaném využití území vycházející z výstupů územně plánovací činnosti.
Česká republika má povinnost zajistiti dostupnost těchto dat v harmonizované podobě do 31. 12. 2021. Je nezbytné
zajistit efektivní vynakládání prostředků při plnění požadavků směrnice INSPIRE na národní, regionální i lokální
úrovni tak, aby vznikla národní infrastruktura prostorových informací jako součást infrastruktury evropské.
Bez další elektronizace výstupů z územně plánovací činnosti nelze očekávat zvýšenou přidanou hodnotu. Tato
elektronizace je v souladu s programovým prohlášením vlády.
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Stávající právní úprava neukládá povinnost nikomu centrálně ve standardizované kvalitě zveřejňovat výsledky
územně plánovací činnosti. S ohledem na to, že výkon přenesené působnosti se má podle Ústavy vykonávat na
základě zákona a zákonem stanoveným způsobem, je absence právní úpravy, která by umožňovala dlouhodobé a
systematické zveřejňování výstupů z územně plánovací činnosti v jednotném formátu schopné komunikovat
například se základními registry (například RÚIAN), závažným nedostatkem.
Řešení tohoto problému bude posouvat naší republiku blíže ke státům EU, které jsou v elektronizaci veřejné
správy dále. Řešení tohoto problému nebude škodit nikomu a lze očekávat, že zvýší konkurenceschopnost ČR a
že bude prospěšné i široké veřejnosti, která bude mít informace z územně plánovací činnosti celé ČR na jednom
místě ve standardizované podobě.
Lze předpokládat, že sjednocením způsobu zveřejňování výstupů z územně plánovací činnosti ubude obtížně
kvantifikovatelná zátěž krajských úřadů a úřadů obcí s rozšířenou působnosti, ale i ostatních obecních úřadů, které
vykonávají územně plánovací činnost.

1.3.2.5.

Oblast energetické infrastruktury

Doplnění definice energetické infrastruktury
Stávající právní úprava nepředpokládá, že by existovala jiná stavba, kromě té, která je cílem výstavby, na niž
by mohly být aplikovány urychlující postupy podle zákona o urychlení. Tyto doprovodné stavby je tak nutno
povolovat ve standardních režimech, nejen ve smyslu správních postupů, ale rovněž navazujícího soudního
přezkumu a nelze pro ně aplikovat urychlující postupy podle zákona o urychlení.
Úprava řízení pro stavby energetické infrastruktury
V současné době je stavební úřad podle zákona o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické
infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací u předmětných staveb energetické infrastruktury a
infrastruktury elektronických komunikací vždy povinen provést společné jednání za účelem zajištění závazných
stanovisek a za účelem jejich koordinace. A to i v případech, kdy závaznými stanovisky disponuje, a tato nejsou
ani protichůdná. Rovněž stávající oddělení do dvou provázaných ustanovení (paragrafů) se při výkladové praxi
projevilo jako nepříliš šťastné.
Stavební zákon definuje postupy v případě, že je místně dotčeno více stavebních úřadů. V takové situaci vydá
rozhodnutí nejbližší nadřízený stavební úřad, který však může stanovit, že řízení provede a rozhodnutí vydá
některý ze stavebních úřadů, v jehož správním obvodu se má stavba uskutečnit. Praxe prokazuje, že převažujícím
postupem je delegování na stavební úřad obce. Tyto čistě administrativní postupy však znamenají časové náklady,
kterým lze rozumně předejít.
Vstupy na pozemky u energetické infrastruktury
Stávající právní prostředí v ČR umožňuje za splnění zákony definovaných podmínek vstupy na pozemky
cizích vlastníků v souvislosti s činnostmi týkajícími se energetické infrastruktury. Těmito předpisy je např.
energetický zákon, který umožňuje vstupovat na pozemky v souvislosti se zřizováním, obnovou a provozováním
energetických zařízení. Zákon o geologických pracích umožňuje za v něm stanovených podmínek vstupy na
pozemky za účelem geologických prací spojených se zásahem do pozemku. Zákon o zeměměřictví zase umožňuje
za specifických podmínek vstupy oprávněným osobám za účelem provádění zeměměřických činností.
Doklady o vlastnictví při odnětí nebo omezení pozemků určených k plnění funkcí lesa
Stávající platná úprava nerozlišuje, zda je třeba dokládat souhlas vlastníka nebo nájemce dotčených pozemků
pro stavby pro, které lze práva k pozemkům vyvlastnit či nikoliv. Je tak standardně tento souhlas vyplývající z
prováděcího předpisu k lesnímu zákonu vyžadován i přesto, že je zjevné, že vlastník nesouhlasí se záměrem, resp.
s tím, že by pro něj poskytl pozemky.
Úpravy v souvislosti s vyvlastňovacím řízením
Stávající postup pro vyvlastnění je primárně řešen zákonem č. 184/2006 Sb., zákon o vyvlastnění, přičemž
odchylky jsou upraveny zákonem o urychlení výstavby. Zákon o vyvlastnění neobsahuje žádnou procesní lhůtu
(např. k vydání rozhodnutí), je tak nezbytné postupovat podle obecných právních předpisů, které stanovují 30 dní,
kterou lze ze zákonem stanovených důvodů prodloužit o dalších 30 dní, nejsou rovněž stanoveny další lhůty pro
zásadní kroky v rámci postupů pro vyvlastnění. Specifické úpravy obsahuje zákon o urychlení, který kromě
některých odchylek (např. uvedených v § 3), umožňuje pro stavby dopravní infrastruktury uvedené v příloze,
vydávat na žádost tzv. mezitímní rozhodnutí, kterým může být mezitímně rozhodnuto o vyvlastnění, což po nabytí
právní moci opravňuje vyvlastnitele k zahájení stavebních prací, přičemž dokončit řízení se stanovením výše
náhrad lze následně.
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V případě doručování návrhu smlouvy vyvlastnitelem do ciziny (tedy ještě před zahájením řízení) není
předpokládán specifický postup.
Předpisy v oblasti energetiky není explicitně stanoveno využití ceny zjištěné pro zpracování znaleckých
posudků, postupuje se pouze v obecných intencích zákona o oceňování.
Kolaudační řízení
Stávající kolaudační řízení pro stavby energetické infrastruktury je vymezeno obecnou úpravou stavebního
zákona, která předpokládá, že se kolaudačního řízení vždy účastní stavebník, vlastník stavby (není-li stavebníkem)
a vlastník pozemku, na kterém je stavba provedena, není-li stavebníkem a může-li být jeho vlastnické právo
kolaudačním rozhodnutím přímo dotčeno.

1.3.2.6.

Oblast elektronických komunikací

Současná právní úprava pro oblast výstavby sítí elektronických komunikací je vymezena zejména zákonem
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), který tvoří obecnou právní rámec pro
danou oblast. Dle § 103 odst. 1 písm. e) bod 4 stavby sítí elektronických komunikací nevyžadují stavební povolení
ani ohlášení. Dále v § 79 odst. 2 stavební zákon definuje vybrané stavby sítí elektronických komunikací, u kterých
není vyžadováno územní rozhodnutí, či územní souhlas.
Speciální právní úprava pro oblast výstavby sítí elektronických komunikací se pak ještě nachází v zákoně č.
416/2009Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických
komunikací a v zákoně č. 194/2017Sb., o opatřeních ke snížení nákladů na zavádění vysokorychlostních sítí
elektronických komunikací a o změně některých souvisejících zákonů.
Zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, vymezuje zejména právní rámec pro oblast
soukromoprávních vztahů mezi stavebníkem sítí elektronických komunikací a vlastníkem, na nichž se stavba
umisťuje. Přičemž navrhovaná právní úprava nezasahuje do těchto práv a nadále bude platit povinnost stavebníka
mít před zahájením realizace stavby uzavřenou smlouvu s vlastníkem dotčeného pozemku.

1.4. Identifikace dotčených subjektů
Dotčenými k jednotlivým částem novely jsou, stejně jako v případě aktuálního znění zákona, subjekty
uvedené v následujících subkapitolách.
Z celkového pohledu jde zejména o předkladatele samotného (ministerstvo dopravy), resortní investorské
organizace, vlastníky a provozovatele staveb dopravní infrastruktury ve smyslu ust. § 1 odst. 2 zákona č. 416/2009
Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací.
Všem uvedeným investorským organizacím a dále správním úřadům je navrhovaná úprava ku prospěchu.
V širším smyslu lze jako dotčené subjekty vnímat i
-

Další účastníky trhu výstavby dopravní infrastruktury, a to zejména stavbaře a projektanty.

-

Uživatele dopravní infrastruktury, zejména podnikatele působící na území ČR a obyvatele ČR.

V subkapitolách níže jsou identifikovány dotčené subjekty pro dílčí části navrhované úpravy.

1.4.1. Problematika povolovacích procesů a majetkoprávní přípravy
-

Všechny relevantní investorské organizace v rezortu dopravy a energetiky (za stát např. ŘSD, SŽDC,
ŘVC) a správní úřady (např. krajské, obce s rozšířenou působností apod. )

-

Vlastníci dotčených nemovitostí.

-

Vlastníci a provozovatelé staveb dopravní infrastruktury ve smyslu § 1 odst. 2 zákona č. 416/2009
Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury
elektronických komunikací.

-

Dotčeny budou i NGO, ale redukce možnosti jejich vyjadřování pouze k EIA je dostatečná a navíc
proces EIA je pro NGO a občany mnohem komfortnější (vše se zveřejňuje na webu MŽP), než
navazující správní řízení,

27 / 79

Závěrečná zpráva RIA – Návrh novely zákona č. 416/2009 Sb. o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické
infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací
Navržená úprava se dotýká především všech účastníků společného řízení tak, jak jsou definování ve stavebním
zákoně:
-

Stavebník – (např. ŘSD, SŽDC, ŘVC, dále kraje, obce, právnické osoby)

-

Obec, na jejímž území má být požadovaný stavební záměr uskutečněn,

-

vlastník stavby, na které má být požadovaný záměr uskutečněn, není-li sám stavebníkem, nebo ten
kdo má ke stavbě jiné věcné právo, není-li sám stavebníkem

-

vlastník pozemku, na kterém má být požadovaný záměr uskutečněn, není-li sám stavebníkem, nebo
ten kdo má jiné věcné právo k pozemku, na kterém má být stavba prováděna, není-li stavebníkem,
může-li být jeho vlastnické právo k pozemku prováděním stavby přímo dotčeno,

-

osoba, jejíž vlastnické právo nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním
pozemkům nebo stavbám na nich může být společným povolením přímo dotčeno.

Dalšími dotčenými subjekty jsou:
-

účastníci řízení vyplývajících ze zvláštních právních předpisů např. zákona č.100/2001 Sb. o
posuzování vlivů na životní prostředí, zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny (spolky a
dotčená veřejnost)

-

dotčené orgány (správní orgány) vydávající závazná stanoviska ke společné dokumentaci

Úprava se v neposlední řadě dotýká samotných speciálních stavebních úřadů, které jsou věcně a místně
příslušné k projednání žádostí o společná povolení v rozsahu dokumentace pro vydání společného povolení dle
navržené právní úpravy, a samozřejmě projektantů, kteří příslušnou dokumentaci vypracovávají.
Navržená úprava byla v mezirezortním připomínkovém řízení projednána a vypořádání připomínek není
v rozporu. Úprava je vedena ku prospěchu stavebníků (investorů) především zkrácením procesu, a tím k časové
úspoře, a úpravou rozsahu dokumentace, a tím k finanční úspoře. Rozsah práv účastníků řízení není měněn, a tudíž
žádnému z účastníků nenastává škoda. Rozsah dokumentace je stanoven v dostatečné podrobnosti pro
veřejnoprávní projednání a žádnému z účastníku tak nejsou zužována práva zaručená dosavadní právní úpravou.
Navržená úprava umožní urychlení přípravy a výstavby vymezené dopravní infrastruktury a jejího následného
zprovoznění pro uživatelskou veřejnost.
-

1.4.2. Další dílčí oblasti
1.4.2.1.

Bezpečnost železničních přejezdů

-

Vlastník dráhy (v případě drah ve vlastnictví státu plní tuto roli Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace).

-

Vlastník pozemní komunikace, která se s dráhou kříží (v případě místních komunikací je nejčastějším
vlastníkem obec či město, v jejichž území se rušený přejezd nachází, u účelových komunikací je
vlastnická struktura pestřejší – tj. zahrnuje také právnické a fyzické osoby) tj. obecně obce, správní
úřady a dotčené úřady.

-

Sekundárně i vlastníci nemovitostí v okolí rušených přejezdů.

-

Obce v trase náhradního přístupu.

-

Silniční správní úřady – budou mít přesněji vymezeny kompetence a povinnosti.

-

1.4.2.2.

Fikce souhlasu

-

Stavební úřady.

-

Dotčené úřady

1.4.2.3.
-
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infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací
Všem uvedeným investorským organizacím je ku prospěchu. Nejsou známé dotčené subjekty, kterých by se
navrhovaná úprava dotkla negativně.
Výše uvedená zjištění byla konzultována se zástupci ŘSD a SŽDC. Dále proběhlo v září 2018 anketní
zjišťování mezi odborníky na územní plánování.

1.4.2.4.

Národní geoportál územního plánování

Pro všechny relevantní investorské organizace, stavebníky, vlastníky nemovitostí, širokou veřejností, obce,
kraje a veřejnou správu je navrhovaná úprava ku prospěchu. Nejsou známé dotčené subjekty, kterých by se
navrhovaná úprava dotkla negativně.
Výše uvedená zjištění byla konzultována na pravidelných poradách MMR s krajskými úřady.

1.4.2.5.

Oblast energetické infrastruktury

Vzhledem k dopadu na skupinu souvisejících staveb je skupina dotčených subjektů široká, protože se díky tomuto
vymezení mohou aplikovat všechny urychlující principy:
-

stavební úřad,

-

vyvlastňovací úřad,

-

soud,

-

dotčený orgán,

-

stavebník energetické infrastruktury,

-

vlastník pozemku (vyvlastňovaný),

-

jiní účastníci řízení.

Úprava řízení pro stavby energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací
-

stavební úřad,

-

stavebník (žadatel) energetické infrastruktury nebo infrastruktury elektronických komunikací,

-

dotčený orgán.

Vstupy na pozemky u energetické infrastruktury
-

oprávněný investor,

-

vlastník dotčeného pozemku nebo stavby.

Doklady o vlastnictví při odnětí nebo omezení pozemků určených k plnění funkcí lesa
-

správní úřad v oblasti ochrany lesa,

-

stavebník,

-

vlastník a nájemce dotčených pozemků.

Úpravy v souvislosti s vyvlastňovacím řízením
-

stavebník,

-

vlastník pozemku nebo stavby (vyvlastňovaný),

-

vyvlastňovací úřad.

Kolaudační řízení
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-

stavební úřad,

-

stavebník stavby,

-

jiní účastníci řízení – vlastníci pozemků pod stavbou.

1.4.2.6.

Oblast elektronických komunikací

-

Podnikatelé v elektronických komunikacích (přímý dopad)

-

Všichni stavebníci, kteří staví sítě elektronických komunikací (Tyto osoby pak už nadále nebudou mít
povinnost mít povolení stavebního úřadu ve smyslu § 118 odst. 1 stavebního zákona.)

-

Stavební úřady (Dojde ke snížení počtu správních řízení.)

-

Územně samosprávné celky, zejména obce (V důsledku snížení počtu správních řízení dojde ke snížení
administrativní zátěže spojené jak s přenesenou působností výkonu státní správy na úseku územního
řízení, tak i ke snížení počtu vyjádření v rámci samostatné působnosti, kdy se samosprávné celky
vyjadřují v rámci územního řízení jako účastníci řízení.)

1.5. Popis cílového stavu
Cílem novely zákona o povolování staveb dopravní, vodní a energetické infrastruktury (dále jen „liniový
zákon“) je zachovat základní rámec pravidel pro povolování infrastrukturních staveb obsažený dosud v zákoně
č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury, ve znění pozdějších předpisů
a doplnit jej o nové mechanismy umožňující dosáhnout potřebného zjednodušení, zrychlení a zefektivnění
výstavby a souvisejících správních procesů zejm. v oblasti povolování liniových dopravních staveb při současném
zajištění férovosti těchto procesů, respektování práv dotčené veřejnosti a dodržení všech požadavků vyplývajících
z práva EU.
Navrhovaná úprava řeší řadu dílčích cílů, které jsou popsány v subkapitolách níže.

1.5.1. Problematika povolovacích procesů
1.5.1.1.

Více povolení u liniových dopravních staveb

Obecný cíl: Cílovým stavem je zajištění zefektivnění procesu povolovacího řízení staveb dopravní
infrastruktury se současným zachováním adekvátní možnosti prosadit své zájmy všem dotčeným subjektům. Toto
zefektivnění se projeví celkovým zkrácením povolovacího procesu a poklesem nákladovosti celého procesu.
Operativní cíl: Umožnění zpracovat dokumentaci pro společné povolení v omezeném rozsahu.
Konkrétní cíl: Využitím operativního cíle dosáhnout finanční a časové úspory v celém procesu
veřejnoprávního projednání záměru.
Hlavním cílem je umožnění představení alternativního postupu ke klasickému postupu získání příslušných
povolení (územní řízení + stavební řízení) a tím výrazně urychlit a zefektivnit tento proces.
Současná úprava Stavebního zákona již umožňuje sloučit tato obě zmíněná řízení, nicméně z dlouhodobého
hlediska není bohužel investorskými organizacemi rezortu dopravy využívána z důvodu vyžadované stále přílišně
podrobné dokumentace k tomuto řízení. Investorovi reálně hrozí vynakládání nemalých prostředků na pořízení
dokumentace, aniž by měl investor záruku, že tyto prostředky účelně vynaložil.
Možnost využití postupu dle obecného stavebního práva zůstává. Tento bod si klade za cíl představit
alternativní možný postup s cílem zmírnit výši vynaložených finančních prostředků na zajištění dokumentace ve
fázi, kdy investor nemá prozatím záruku, zda stavba bude či nebude pravomocně povolena.

1.5.1.2.

Proces EIA a související povolovací procesy v oblasti životního prostředí

Základním cílem je zjednodušení a zkrácení přípravy staveb a odstranění duplicit při prověřování/posuzování
vlivů na životní prostředí, zejména na instituty ochrany přírody definované a chráněné dle zákona č. 114/1992 Sb.,
o ochraně přírody a krajiny. Dílčím cílem je odbourání nadměrné administrativní zátěže, která vzniká mimo jiné
tím, že se v navazujících řízeních během povolování staveb k daným vlivům záměru na jednotlivé instituty ochrany
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přírody, znovu vyjadřují samostatně dotčené úřady (orgány ochrany přírody) a vydávají k nim samostatné souhlasy
a povolení (stanoviska, závazná stanoviska a rozhodnutí) s tím, že tyto dokumenty velmi často neobsahují nic
nového oproti předchozím stanoviskům.

1.5.1.3.

Majetkoprávní příprava

Hlavním cílem úpravy v této oblasti je urychlení procesu majetkoprávní přípravy, a to dosažením
následujících dílčích cílů:
(i)

zjednodušení procesu zpracovávání znaleckých posudků, jehož nezbytným předpokladem je
stanovení doby platnosti takto vyhotoveného znaleckého posudku – investor nebude muset posudky
neustále aktualizovat.

(ii)

nastavení transparentnějšího a předvídatelnějšího prostředí pro stanovení ceny za výkup pozemků,
které omezí spekulativní jednání na jedné straně a na druhé straně vytvoří lepší podmínky pro
vyjednávání o majetkoprávním vypořádání. Pokud budou obě strany předem dostatečně informovány
o cenách v dané oblasti a o globálním postupu investora, nebudou vznikat zbytečné dohady a
nerealistická očekávání. Prostředí by tak mělo být vnímáno jako spravedlivější, což by mělo působit
proti vzniku sporů, jež výstavbu významně prodlužují.

Doplňkovými cíli zde jsou:
(i)

snížení nákladů na straně investora,

(ii)

snížení administrativní zátěže na straně investora,

(iii)

zachování práv vlastníků dotčených nemovitostí.

1.5.2. Další dílčí oblasti
1.5.2.1.

Bezpečnost železničních přejezdů

Operativním cílem novelizace je nastavení jasných pravidel pro rozhodování v procesu rušení železničních
přejezdů. Konkrétním cílem je poté minimalizace rizika střetu drážních a silničních vozidel na přejezdech jejich
zrušením při splnění výše uvedených předpokladů. Splněním tohoto cíle bude naplněn obecný cíl, spočívající ve
zvýšení bezpečnosti silničního a drážního provozu. Alternativou je zde ponechání stávající úpravy řízení, která je
však značně neefektivní, jak vyplývá z přiložené analýzy.
Počet přejezdů tvořící úrovňové křížení dráhy s pozemními komunikacemi je velmi vysoký (7870 ke konci
roku 2017, z toho téměř polovina se nachází na účelových komunikacích). Tato místa s sebou inherentně nesou
rizika pro drážní i silniční dopravu, což dokazuja statistiku nehodovosti na přejezdech za období 10 let. Stávající
úprava je nevyhovující zejména z důvodu pomalého (až téměř nemožného) procesu rušení těchto míst v případech,
kdy existuje vhodná alternativní trasa, tudíž není možné dostatečně eliminovat výše popsané riziko. Jak již bylo
zmíněno, zásadním problémem je značné množství železničních přejezdů, tedy při počtu přejezdů 7870 připadá
téměř jeden přejezd na jeden kilometr dráhy. Provozovatel dráhy postupně zvyšuje úroveň zabezpečení přejezdů,
nicméně, existuje velká skupina velmi málo významných (málo používaných přejezdů), kde přínosy z případného
doplnění vyššího stupně zabezpečení budou velmi malé. Řada přejezdů je také umístěna na tratích s malým
rozsahem dopravy či budoucím potenciálem využití – v takových případech nelze považovat další investice do
takových přejezdů za smysluplné. Příčiny střetů na železničních přejezdech jsou různorodé, lze však předpokládat,
že nezanedbatelné části těchto střetů může být zabráněno zrušením nadbytečných či nevhodně situovaných
železničních přejezdů – často v komplikovaných místních podmínkách. Tento problém se opakuje.
Nepřijetí úpravy představuje riziko pro drážní a silniční dopravu, je současně dílčí překážkou pro umožnění
vyšší efektivity využití dráhy tam, kde by po zrušení přejezdu bylo možno odstranit omezení traťové rychlosti
nebo traťovou rychlost zvýšit.
Zásadním cílem v oblasti přejezdů je výsledně zvýšení bezpečnosti silničního a drážního provozu. To je
v rámci situace počtu přejezdů a jejich vybavenosti možné realizovat pouze kombinací rušení těch málo
využívaných, zvyšováním úrovně zabezpečení středně využívaných, či případným nahrazením přejezdu
mimoúrovňovým křížením. Vzhledem k vysokým investičním nárokům zvyšování stupně zabezpečení přejezdů,
resp. jejich nahrazování mimoúrovňovým křížením, je jedinou možnou cestou málo využívané přejezdy rušit,
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zvláště uvědomíme-li si, že v některých případech ani nemodernější technologické zabezpečení přejezdu není s to
- tehdy, je-li účastníkem silničního provozu ignorováno - zajistit bezpečné úrovňové křížení.
Cílem v oblasti bezpečnosti a provozní spolehlivosti je v souladu se zásadami obecné legislativy zvýšení
bezpečnosti a provozní spolehlivosti. Dále ve smyslu směrnice č. 2016/798/EU o bezpečnosti železnic jsou
stanoveny společné bezpečnostní cíle, které jsou vyjádřeny maximálním počtem úmrtí a těžkých zranění.
Zvýšení bezpečnosti se dosahuje kontrolou rizik (snížení úrovně závažnosti následků nebezpečí nebo snížení
pravděpodobnosti četnosti výskytu nebezpečné události).
Snížení úrovně závažnosti následků nebezpečí lze prakticky dosáhnout v případě střetu na přejezdech
odstraněním úrovňového křížení nebo snížením rychlosti vlaku. Snížení pravděpodobnosti četnosti výskytu
nebezpečné události lze realizovat mimo výše uvedené odstranění úrovňového křížení zvýšením úrovně
zabezpečení přejezdu, kdy však, jak bylo poukázáno, nelze předpokládat, že by při maximálním zabezpečení
přejezdu bylo riziko nulové, či nule se blížící, když řada mimořádností jde na vrub nepozornosti, či neochotě
účastníků silničního provozu respektovat funkční zabezpečovací zařízení. Z pohledu bezpečnosti obou provozů
(jak silničního, tak drážního) se jeví, jak bylo opakovaně naznačeno, jako nejefektivnější řešení buď nahrazení
úrovňového křížení mimoúrovňovým, je-li to s ohledem na okolnosti v místě reálné a ekonomicky odůvodnitelné,
když nákladnost takového postupu je značná, případně důsledná racionalizace počtu přejezdů, pochopitelně při
nutném zohlednění požadavků na co nejmenším omezení dopravní obslužnosti.

1.5.2.2.

Fikce souhlasu

Cílem právní úpravy je zamezení prodlužování vedení správního řízení při vydávání závazných stanovisek
dotčených orgánů. Navrhuje se zavedení lhůt pro vydávání závazných stanovisek s důsledkem pro případ jejich
nedodržení zavedením fikce vydání souhlasného závazného stanoviska pro řízení před stavebním úřadem.
Dalším cílem právní úpravy je odstranit obtížně aplikovatelnou legislativní úpravu a nahradit jí legislativní
úpravou ve stejném duchu, která však bude srozumitelná a aplikovatelná bez problému.
Navrhuje se vypuštění výše popsané nesystémové úpravy ze stavebního zákona. Dále se navrhuje doplnění
obecné úpravy k závazným stanoviskům v § 149 správního řádu.
Do ustanovení § 4 odst. 9 stavebního zákona se pak nově navrhuje speciální úprava pro závazná stanoviska,
která jsou závazným podkladem pro rozhodnutí i jiné úkony stavebního úřadu podle stavebního zákona (například
veřejnoprávní smlouvy nebo územního souhlasu). S ohledem na to, jiné právní předpisy nepředpokládají vydání
závazného stanoviska dotčeného orgánu pro jiné úkony správního orgánu, není vhodné tuto problematiku řešit ve
správním řádu, ale je vhodné jí řešit ve stavebním zákoně. S nastavením lhůt pro závazná stanoviska v obecném
právním předpisu vyvstala potřeba upravit lhůty ve speciálních právních předpisech tam, kde z povahy věci nelze
lhůty v obecném právním předpise dodržet.
Jedná se o závažný problém, který působí značné aplikační potíže a ve svém důsledku jednak prodlužuje řízení
podle stavebního zákona, kde je napadána zákonnost závazného stanoviska. V případech, kdy je závazné
stanovisko podkladem pro jiný úkon stavebního úřadu pak stávající právní úprava znemožňuje žadatelům se bránit
proti nezákonnému závaznému stanovisku. Jiným způsobem nemá smysl daný problém řešit. Nemá také smysl
hledat jiné alternativní řešení. Obtížně aplikovatelnou právní úpravu nelze řešit jinak než její změnou.

1.5.2.3.

Problematika územního plánování

Cílem právní úpravy je dát státu do ruky nástroj, kterým může reálně zajistit, zejména u vybraných záměrů
dopravní a technické infrastruktury, závazné územní vymezení, na které bude navazovat řízení před stavebním
úřadem, který se bude moci opřít o toto závazné vymezení.
Je třeba, aby závazné územní vymezení republikových a mezinárodních záměrů s územním průmětem, které
reálně umožní stavebním úřadům opřít se o toto vymezení, netrvalo déle jak 2 roky. Přitom je třeba, aby
navrhované řešení zapadalo do soustavy již existujících nástrojů územního plánování.

1.5.2.4.
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Cílem právní úpravy je dát státu do ruky nástroj, kterým může reálně zajistit jednotné zveřejňování výstupů
z územně plánovací činnosti a v zastoupení obcí a krajů předávat vybrané informace (data) do EU v souladu se
směrnicí INSPIRE. Navržené řešení by mělo umožňovat poskytovat informace z územního plánování do jiných
informačních systémů, které budou poskytovat například výpisy z katastru nemovitostí nebo budou sloužit
například pro výpočet daně z nemovitostí.
S ohledem na to, že se bude jednat o výkon přenesené působnosti, zejména z důvodu povinnosti naplnit
směrnici INSPIRE, a Ústavou danou povinností vykonávat státní moc na základě zákona a zákonem stanoveným
způsobem, je legislativní zakotvení národního geoportálu územního plánování, které nebude vyžadovat každoroční
prokazování potřebnosti (v době sestavování rozpočtu), jedinou možností, kterou lze smysluplně dojít ke
stanovenému cíli.
Navrhované řešení má posouvat naší republiku blíže ke státům EU, které jsou v elektronizaci veřejné správy
dále, a zvýšit tak konkurenceschopnost ČR. Navrhované řešení musí být prospěšné i pro širokou veřejnost, která
bude mít informace z územně plánovací činnosti celé ČR na jednom místě ve standardizované podobě.

1.5.2.5.

Oblast energetické infrastruktury

Obecné cíle
Jednotným cílem všech úprav je přispět k urychlení a zjednodušení povolovacích procesů energetických
staveb, upřesnění právní úpravy související s jejich povolováním a minimalizovat ztráty plynoucí z oddalování
realizace investic v oblasti energetiky.
Konkrétní cíle v jednotlivých oblastech
Doplnění definice energetické infrastruktury
Z hlediska aplikace zákona o urychlení je třeba dosáhnout stavu, kdy budou urychlující a zjednodušující
postupy aplikovány nejen na co nejširší okruh staveb energetické infrastruktury, ale rovněž i na stavby, které s
nimi souvisejí, ať jsou to například vyvolané přeložky technické infrastruktury či např. úpravy meliorací.
V případě, že související stavby budou podléhat urychlením vyplývajícím ze zákona o urychlení, pak lze
zrychlení předpokládat:
-

Z hlediska povolovacího řízení (aplikace § 2c) – urychlení cca o 60 dní + 30 dní u zkrácené lhůty na
podání žaloby.

-

Z hlediska aplikace vyvlastňovacích institutů uvedených v zákoně o vyvlastnění – urychlení cca o 3
měsíce (viz níže).

-

Z hlediska soudního přezkumu - urychlení o cca 9 měsíců (za předpokladu, že běžný soudní přezkum
trvá 12 měsíců a zákonem o urychlení je zkrácen na 90 dní).

Úprava řízení pro stavby energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací
Přijmout úpravu, která zajistí, že společné jednání bude probíhat jen v důvodných případech a zároveň bude
konzistentní s úpravou týkající se obecného nakládání se stanovisky. Zvýšit přehlednost ustanovení týkajících se
úpravy specifik u řízení pro stavby energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací. V
případě rozsáhlých staveb procházejících přes správní území více obcí s rozšířenou působností provede řízení ten
úřad, v jehož správním území se stavba nachází, kterému bude podána žádost.
Zamezením nedůvodného konání společného jednání lze zkrátit řízení o cca 30 dní (15 dní informace o konání
+ 15 dní na samotné společné jednání). Možností předložit žádost přímo na příslušný stavební úřad, v jehož
správním území se stavba nachází, zkrátí administrativní kroky související s identifikací příslušného stavebního
úřadu o cca týden.
Vstupy na pozemky u energetické infrastruktury
Umožnit vstupovat na cizí pozemky z důvodů měření a průzkumných prací i u staveb energetické
infrastruktury, zároveň neznemožnit využití již stávajících možností pro již nyní definované účely.
Doklady o vlastnictví při odnětí nebo omezení pozemků určených k plnění funkcí lesa
U staveb dopravní a energetické infrastruktury, pro které je stanoven účel vyvlastnění zákonem, nedokládat
vyjádření vlastníka nebo nájemce pozemků určených k plnění funkcí lesa, na nichž má být stavba realizována.
Úpravy v souvislosti s vyvlastňovacím řízením
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Cílem celé skupiny úprav souvisejících s vyvlastňováním je zrychlení správního rozhodování. Zároveň je
nezbytné, aby bylo možné pro stavby výroben elektřiny s výkonem nad 100 MW, výrobny zemního plynu, těžební
plynovody a pro všechny související stavby se stavbami energetické infrastruktury, umožnit získat potřebná práva
pro nakládání s pozemky i v případech, kdy vlastníci s převodem či omezením vlastnického práva nesouhlasí a je
třeba přistoupit k vyvlastnění těchto práv. Pro stavby energetické infrastruktury je třeba zajistit možnost realizovat
stavbu (pokud již disponují veřejnoprávním titulem, který k realizaci opravňuje) v případě, kdy bude již zřejmé,
že jsou splněny předpoklady pro vyvlastnění, přičemž není nezbytné čekat na stanovení náhrady. U významných
staveb se pak jako vhodné jeví další urychlení přístupu k soudní ochraně právě u rozhodnutí o vyvlastnění.
V současnosti lze konstatovat, že standardní vyvlastňovací řízení, ve kterém se vlastník pozemku aktivně
účastní řízení, trvá cca 9 měsíců (při omezování vlastnického práva zřizováním věcných břemen) až 1 rok i více
(při odjímání vlastnického práva). Změny navrhované zákonem o urychlení (tj. jak optimalizace lhůt v zákoně o
vyvlastnění, tak možnost mezitímního rozhodnutí) by měly přispět ke zkrácení vyvlastňovacího řízení pro realizaci
stavby o 2-3 měsíce. Úspora cca 1 měsíc v případě lhůty pro předložení posudku ze strany vyvlastňovaného, cca
1 měsíc v souvislosti s definováním nejzazší lhůty pro provedení ústního jednání a cca 1 měsíc v případě, kdy lze
mezitímně rozhodnout o vyvlastnění, ale není třeba rozhodovat o výši náhrady.Kolaudační řízení
Zejména stavby energetické infrastruktury liniové povahy s významnou délkou, jsou zatíženy velkým
množstvím účastníků jejich kolaudačních řízení. V rámci kolaudačního řízení je tak cílem snížit administrativní
zatížení související s účastenstvím vysokého počtu osob a předejít administrativnímu pochybení při stanovování
přímé dotčenosti kolaudačním rozhodnutím.
Vypuštění účastníků z kolaudačního řízení sníží administrativu spojenou s jejich vymezením a má potencionál
zkrátit řízení o cca 5 týdnů u všech typů staveb, kde se jako účastníci účastní vlastníci pozemků, na nichž je stavba
realizována (typicky pro energetické stavby).

1.5.2.6.

Oblast elektronických komunikací

Primárním cílem nové právní úpravy je urychlit výstavbu sítí elektronických komunikací, a to zavedením
institutu přípolože do právního řádu České republiky. Sekundární cílem nové právní úpravy je i snížení nákladů
pro stavebníky, kteří budují sítě elektronických komunikací a nepřímo tím podpořit digitalizaci na území České
republiky, která ve svém důsledku zkvalitní a zlevní služby poskytovatelů telekomunikačních služeb.
Cílem zavedení institutu přípolože do právního řádu České republiky je zefektivnit koordinaci stavebních
prací mezi stavebníky v oblasti elektronických komunikací a stavebníky dopravní, či technické infrastruktury.
Toto zefektivnění by mělo spočívat v umožnění přípolože bez povolení stavebního úřadu ve smyslu § 118 odst. 1
stavebního zákona, což by umožnilo realizovat přípolož v řádu týdnů.
Dalším cílem je snížení počtu zásahu do dopravní infrastruktury, kdy je z důvodu umísťování staveb technické
infrastruktury zasahováno do staveb dopravní infrastruktury opakovaně ve velmi krátkých intervalech, což zlepší
kvalitu dopravní infrastruktury v řadě obcí a současně sníží počty dopravních uzavírek v důsledku provádění
těchto stavebních činností.
Nadále pro stavbu přípolože elektronických komunikací zůstane v platnosti §161 stavebního zákona, který
ukládá vlastníkům technické infrastruktury vést o infrastruktuře evidenci a na žádost je předávat jak orgánům v
oblasti územního plánování, tak i jednotlivým stavebníkům. A tedy nedojde ke zhoršení předávání informací, které
tvoří podklady pro územně analytické dokumentace.
Zavést do právního řádu pojem stavby přípolože pro sítě elektronických komunikací, a tím urychlit a
zefektivnit jejich výstavbu v ČR. Stavby přípolože by neměly podléhat povinnosti mít povolení ke stavbě ve
smyslu §118 stavebního zákona a současně závazné stanovisko památkového úřadu ve smyslu § 14 odst. 2 zákona
č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči.

1.6. Zhodnocení rizika
Zachování stávajícího stavu bez přijetí opatření směřujících k urychlení a zvýšení efektivity povolovacích
procesů pro liniové dopravní stavby by vedlo k prohlubování nedostatku záměrů projekčně připravených k
realizaci. Stávající stav je dlouhodobě neudržitelný a jeho pokračování by mohlo vést až k úplnému ochromení
investiční výstavby.
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Pomalý rozvoj a modernizace dopravní infrastruktury je jednou z překážek hospodářského rozvoje a lepší
konkurenceschopnosti ČR. Problémy spojené s povolovacími procesy mají přímé i nepřímé finanční dopady na
veřejné rozpočty (v důsledku navyšování ceny samotných liniových dopravních staveb apod.).
Další zpožďování výstavby dopravní infrastruktury je spojeno s rizikem vzniku celospolečenských ztrát, a to
zejména v regionech trpících nízkou mobilitou pracovní síly a nezaměstnaností, která vedle negativních dopadů
na kvalitu života přináší náklady pro stát ve formě vyplácených sociálních dávek. Problémy se získáním
potřebných povolení jsou rovněž jednou z podstatných překážek bránících dobudování přeshraničních napojení
klíčových dopravních tahů tuzemské dopravní infrastruktury na dopravní síť okolních států.
Neschopnost včas napojit odpovídajícím způsobem tuzemskou dopravní infrastrukturu v souladu
s převzatými závazky na dopravní síť okolních států by nadále měla v neposlední řadě negativní dopad na vnímání
ČR jako spolehlivého obchodního a politického partnera.
Dalším nemalým rizikem je přímý vliv neexistence dopravní infrastruktury, odvádějící dopravu ze sídel, na
kvalitu života v nich. Dopravní nehodovost a ztráty lidských životů jsou rovněž nemalým rizikem.
Přitom v rámci RIA zpracované k zákonu o zadávání veřejných zakázek bylo zjištěno, že jen oddálení přínosů
dopravních staveb o 1 rok, pokud jsou spolufinancovány z fondů EU, představuje ztrátu přibližně 5,24 %
z investičních nákladů.
Jedná-li se o stavbu, kde nedochází ke spolufinancování EU, tak roční ztráta představuje přibližně 2,15 %
z investičních nákladů1. Náklady zvyšuje také rostoucí cena stavebních prací, náklady na přepracování
dokumentace, pokud z důvodu odkladu došlo ke změně externích podmínek a v neposlední řadě náklady na
konzervaci částí stavby, která byla vysoutěžena dříve. Takto vzniklé náklady byly odhadnuty na další 1 %
vzhledem k investičním nákladům. Nepřijetí úpravy tak představuje ekonomická vyplývající ze zpoždění realizace
staveb dopravní infrastruktury.
Riziko vážné či smrtelné nehody je přitom pro řidiče jedoucího po dálnici čtyřikrát menší než pro motoristu
na silnici první třídy. Dlouhodobě to dokazuje riziková mapa českých silnic, kterou vydává Ústřední automotoklub
ČR. Ke stejným závěrům došla Evropská agentura EuroRAP, která uveřejnila unikátní mapu České republiky. Je
na ní přesně vidět, na kterých silnicích je nejvyšší riziko vážných nebo smrtelných nehod. Úplně nejhůř z
celkového hodnocení mezi roky 2013 až 2015 vyšla část silnice první třídy číslo 11 mezi Žamberkem a Červenou
Vodou v Pardubickém kraji. Pardubický kraj má ze všech regionů nejvyšší podíl silnic s vysokým rizikem vážné
nehody. Dalšími nebezpečnými úseky jsou například silnice I/61 u Kladna, I/16 u Mladé Boleslavi nebo silnice
I/43 u Svitav. Nejbezpečnější jsou naopak dálnice, kde se na počet ujetých kilometrů stává nejméně nehod
(http://www.eurorap.org/partner-countries/czech-republic/)
Dopady zvýšené nehodovosti na českých silnicích potom mapuje zejména Revidovaná Národní
strategie bezpečnosti silničního provozu na období let 2011 až 2020 schválená vládou
(https://www.cdv.cz/file/revidovana-narodni-strategie-bezpecnosti-silnicniho-provozu-na-obdobi-let-2011-az2020-s-platnosti-od-roku-2017-byla-schvalena/).
Dostavba dálnic má tedy přímý dopad na záchranu mnoha lidských životů. Stejně je tomu při rekonstrukcích
a úpravách silnic nižších tříd, které vedou ke zvýšení bezpečnosti dopravního provozu.
Tato rizika jsou společná všem oblastem, které dílčí části úpravy mají za cíl řešit.
Specificky pak lze říci, že v případě absence úpravy budou mimo jiné přetrvávat problémy spojené se značnou
administrativní zátěží při vyhotovování znaleckých posudků, potíže bude působit zastarávání těchto posudků
v čase, budou i nadále přetrvávat možné spekulace s cenami pozemků a absence úpravy povede i k negativním
dopadům na státní rozpočet, jelikož bude docházet k oddalování realizace staveb dopravní infrastruktury. Rizika,
která jsou spojena s nepřijetím úpravy, spatřujeme především v tom, že bude docházet k oddalování realizace
staveb dopravní infrastruktury, což povede k negativním dopadům na státní rozpočet.
V oblasti bezpečnosti na železničních přejezdech lze předpokládat, že nezanedbatelné části těchto střetů může
být zabráněno zrušením nadbytečných či nevhodně situovaných železničních přejezdů – často v komplikovaných

U SŽDC tvoří přibližně 10 % investičních nákladů příprava, dokumentace, náklady povolovacího řízení a
výkupy pozemků. Zbylých 90 % jsou náklady na stavební práce. U ŘSD činí tento poměr 8 % příprava a 92 %
realizace. Jde pouze o odhadované průměrné hodnoty.
1
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místních podmínkách. Nepřijetí úpravy představuje riziko pro drážní a silniční dopravu s dopady na zdraví a
bezpečnost účastníků silniční i železniční dopravy a na jejich majetek.
Jedná se o závažný problém, který působí značné aplikační potíže a ve svém důsledku jednak prodlužuje řízení
podle stavebního zákona, kde je napadána zákonnost závazného stanoviska. V případech, kdy je závazné
stanovisko podkladem pro jiný úkon stavebního úřadu pak stávající právní úprava znemožňuje žadatelům se bránit
proti nezákonnému závaznému stanovisku. Jiným způsobem nemá smysl daný problém řešit. Nemá také smysl
hledat jiné alternativní řešení. Obtížně aplikovatelnou právní úpravu nelze řešit jinak než její změnou
Ponechání stávajícího stavu znamená, že k závaznému územnímu vymezení některých záměrů dojde až cca
po 5 letech ode dne, kdy budou schematicky vymezeny v PÚR. Do doby než je záměr závazně vymezen v území
nelze reálně vest řízení (například společné územní a stavební řízení) na jehož konci bude možné zahájit realizaci
záměru. Jak bylo uvedeno výše na příkladu dopravních staveb, každé zdržení realizace stavby o 1 rok, pokud jsou
spolufinancovány z fondů EU, představuje ztrátu přibližně 5,24 % z investičních nákladů; u staveb, kde nedochází
ke spolufinancování EU, tato ztráta představuje přibližně 2,15 % z investičních nákladů. Pokud Česká republika
nebude schopna reálně (ne teoreticky) zkrátit lhůty pro závazné územní vymezení záměrů, nebude plnit nařízení
EU č. 347/2013. Tomu to stavu je třeba zabránit ještě před rekodifikací veřejného stavebního práva, která by měla
nastavit pružnější systém umisťování a povolování záměrů v území. Jak již bylo popsáno výše, v případě absence
navrhované právní úpravy reálně hrozí nedodržení nařízení EU č. 347/2013 s právními, věcnými, ekonomickými
a mnohdy bezpečnosti (například v případě, že se nepodaří včas zajistit bezpečnost přenosové soustavy jejím
posílením) riziky, která z toho vyplývají. Jejich kvantifikace je však obtížná.
Pokud nedojde k další standardizované a jednotné elektronizaci výstupů z územně plánovací činnosti, a jejich
uživatelsky příjemné prezentaci široké veřejnosti, hrozí snížení konkurenceschopnosti ČR a její zaostávání za
ostatními státy EU, které jsou v elektronizaci veřejné správy dál, což je významné ekonomické riziko, které je
však obtížně kvantifikovatelné. Navržená úprava také řeší problematiku směrnice INSPIRE jejíž neplnění by bylo
právním rizikem s možnými ekonomickými dopady. Navržená právní úprava je v souladu s programovým
prohlášením vlády. Právně neukotvené zveřejňování dat z územního plánování na jednom místě může způsobit,
že budou vznikat vedle sebe nekoordinovaně různé systémy zveřejňování dat, které nebudou kompatibilní. Pokud
nebude zveřejňování dat z územního plánování právně ukotveno, nelze vyloučit, že politická reprezentace, ať již
samosprávná nebo na úrovni státu, v době, kdy nebude tomuto zveřejňování nakloněna, odkloní tok peněz
potřebný pro údržbu, obnovu a rozvoj daných systémů.
Obecně lze konstatovat, že rizikem nepřijetí úprav na úseku energetické infrastruktury je opožděná realizace
staveb energetické infrastruktury, což s sebou přináší ekonomické dopady např. nemožnost připojovat nové nebo
připojovat rozšiřované stávající rozvojové plochy k energetické infrastruktuře z důvodů nedostatečné kapacity sítí,
což má dopad na rozvoj takových ploch (omezení výstavby a navazující produkce), přičemž může jít jak o plochy
průmyslového rozvoje, tak plochy rozvoje měst a obcí. Rizikem je také ohrožení bezpečného a spolehlivého
fungování energetických sítí.
Další rizika jsou specifická pro jednotlivé typy energetické infrastruktury a patří mezi ně např.:
- u vedení elektřiny lze očekávat v budoucnu zvýšený tlak na jejich rozvoj tak, aby byly sítě schopné
absorbovat rozvoj elektromobility a narůstajících instalací výroben z obnovitelných zdrojů energie,
-

u vedení plynu je možné očekávat rozvoj CNG a nezbytné infrastruktury čerpacích stanic,

v obou případech je nedostatečná infrastruktura rizikem pro rozvoj alternativních zdrojů dopravy, přičemž lze
předpokládat zvyšující se tlak na využívání těchto alternativních způsobů z důvodů boje proti změnám klimatu.
Pro potřeby jejich rozvoje musí být umožněno posilovat a propojovat sítě tak, aby byly schopné v budoucnu v
jednom okamžiku (návrat z práce) poskytovat elektrickou energii k nabíjení velkému množství odběratelů nebo
dostupnost plnicích stanic CNG.
Zásadní riziko z hlediska plnění požadavků Aktualizace Státní energetické koncepce (ASEK) lze spatřovat v
riziku nemožnosti získat potřebná práva k pozemkům pod plánovanými jadernými zařízeními, pokud nebude
umožněno pro výrobny elektřiny nad 100 MW výkonu získat potřebná práva vyvlastněním. Vzhledem k tomu, že
ASEK i v dlouhodobém pohledu stojí na využívání energie z jádra, měla by nemožnost pozemky získat dalekosáhlé
a dlouhodobé dopady na energetický mix ČR a energetickou bezpečnost a soběstačnost.
Pominout nelze ani právní důsledky neplnění mnoha povinností uložených členským státům ze strany EU pro
urychlené povolování staveb PCI projektů, pro které např. vyplývají konkrétní zákonné lhůty pro povolení
takových staveb, jejich nedodržování může být předmětem zahájení řízení Evropské komise pro porušování práva
EU.
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Hlavní riziko zachování současného stavu z hlediska elektronických komunikací spočívá v nereagování na
zvýšenou poptávku provozovatelů sítí elektronických komunikací po zvýšené výstavbě těchto sítí a s tím
související nárůst správních řízení v oblasti stavebního práva. Nereagování na tuto poptávku může ve svém
důsledku zapříčinit nemožnost čerpání dotací v rámci programu Vysokorychlostní internet (OPPIK) a současně
tak zbrzdit rozvoj digitalizace České republiky včetně digitalizace veřejné správy a ohrozit tak
konkurenceschopnost českého hospodářství.
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2. NÁVRH VARIANT ŘEŠENÍ
2.1. Problematika povolovacích procesů
2.1.1. Více povolení u liniových dopravních staveb
Varianta 0:
Zachování současného stavu dvou řízení – samostatného územního a stavebního řízení s dvěma stupni
dokumentace.
Varianta 0 povede k přetrvávání problémů popsaných výše. Tyto problémy s sebou nesou především značné
prodlužování doby veřejnoprávního projednání dopravních staveb, zvýšenou administrativní zátěž a vysoké
finanční náklady na dva druhy dokumentace
Varianta 1:
Zachování stavu po novele stavebního zákona zákonem č. 225/2017 Sb. platného od 1.1.2018, tzn. Společné
řízení se společnou dokumentací dle vyhlášky č.499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. Tato varianta sice zkracuje
dobu veřejnoprávního projednání ve lhůtách pro společné řízení, ale ponechává finanční náklady na rozsáhlou
společnou dokumentaci.
V této již platné variantě byly nově stanoveny kompetence všem speciálním stavebním úřadům, jelikož
příslušnost byla stanovena dle stavby hlavní.
Varianta 2:
Navržené znění vede k minimalizaci administrativní zátěže, zkrácení procesů v čase, a významnému snížení
finančních nákladů v rámci snížení pořizovací hodnoty předkládané dokumentace snížením její podrobnosti. I přes
toto zdánlivé zjednodušení jsou nastaveny mechanismy, které umožňují technickou kontrolu a dohled nad kvalitou
díla ve chvíli, kdy bude docházet ke zpřesňování jednotlivých aspektů oproti předchozí podobě dokumentace.
Nebude se ale již jednat o náklady vynaložené na pořízení dokumentace, které by mohly být investorem
vynaloženy marně, jelikož stavba bude již pravomocně povolena a její realizace tím umožněna. Úprava žádné
nové kompetence nevytváří, příslušnost je ponechána dle stavby hlavní, což je vždy stavba dopravní infrastruktury.
Velmi významným přínosem navržené úpravy je fakt, že investor má i nadále možnost využívat všechny
uvedené varianty s ohledem na již realizovanou část přípravy, popř. zpracovaný stupeň dokumentace, a proto není
nutné v přechodných ustanoveních tyto varianty řešit. Nicméně u nových záměrů je třeba přistupovat k řešení
z hlediska řádného hospodáře a přednostně využívat ekonomicky nejefektivnější postup.

2.1.2. Proces EIA a související povolovací procesy v oblasti životního prostředí
Varianta 0:
Zachování současného stavu.
Varianta 0 povede k přetrvávání problémů popsaných výše v části. Tyto problémy s sebou nesou především
značné prodlužování doby přípravy dopravních staveb a zvýšenou administrativní zátěž. Pří přípravě významných
záměrů je nejdříve nutné, aby záměr prošel procesem EIA, dle zákona č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na
životní prostředí, v platném znění (dále jen ZPV). V příloze 1 ZPV jsou definovány záměry, které vyžadují proces
EIA.
Výsledkem procesu EIA, kdy je popsáno a vyhodnoceno dotčené území – včetně všech složek ŽP a
obyvatelstva, je popsány záměr a jsou popsány a vyhodnoceny všechny jeho vlivy na dotčené území a na závěr
jsou navržena opatření k vyloučení, nebo zmírnění negativních vlivů záměru na ŽP, je stanovisko EIA, kde jsou
zejména uvedena opatření a podmínky pro další projektovou přípravu.
Následně v územním řízení se znovu k záměru/stavbě vyjadřují všechny dotčené orgány, včetně orgánů
ochrany přírody (OOP dle ZOPK), které se vyjadřovali v rámci procesu EIA a v případě potřeby (u významných
záměrů vždy) vydávají stanoviska a rozhodnutí. Dochází tak k výše popsané duplicitě.
Stanovisko EIA je spolu se stanovisky, nejen OOP, podkladem pro územní rozhodnutí a v případě obstrukcí
ze strany NGO dochází k napadání územního rozhodnutí a skrze ně i všech podkladových stanovisek, ale dochází
také k napadání samostatných rozhodnutí, vydaných v samostatných správních řízeních dle ZOPK.
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Napadání je formou přezkumů – dle správního řádu i soudního přezkumu. Se všemi časovými důsledky.
Varianta 1:
Navržená varianta samotné je variantou k postupům upraveným ve stávající právní úpravě ZPV a ZOPK.
Vzhledem k tomu, že v rámci procesu EIA se všechny relevantní instituty ochrany přírody dle ZOPK řeší,
včetně účasti veřejnosti a navrhování opatření, tento variantní stav uvažuje s důrazem na odstranění duplicity řešení
těchto institutů ochrany přírody v navazujících řízeních.
Ideou této varianty je pro navazující řízení výstup pouze jediného závazného stanoviska namísto řady
stanovisek a rozhodnutí. Tím je zamýšlena eliminace časových průtahů při přezkumech, zejména při přezkumech
rozhodnutí.
Varianta je inspirovaná dobrou zkušeností ze Slovenska, kde mají obdobný model. Legislativa v oblasti
ochrany přírody a krajiny a posuzování vlivů na životní prostředí je zde téměř shodná (věcně i procesně), nicméně
je zde mechanismus, že pokud je proces EIA proveden správně a řeší vše, co se týká ochrany přírody a krajiny,
tak se následně v navazujících řízeních již nic (kromě Natury 2000 - u nás ale obdoba) neřeší. Nedochází tak ke
zbytečným průtahům jak administrativním (duplicita prověřování vlivů na ŽP), tak obstrukčním (jsou eliminovány
dokumenty, které mohou být napadány, bez věcné újmy na ochraně ŽP).
Navržená úprava vede ke stanoveným cílům. Možnosti nelegislativní povahy se zvažovaly, ale pouhé
metodické vedení, bez právní úpravy není možné
Náklady na přizpůsobení se regulaci budou menší než případný postih, dojde ke značné finanční úspoře –
redukce výkonů ve státní správě a ušetření nákladů na přípravu a realizaci infrastrukturních staveb zkrácením celé
přípravy.
Varianta nevytváří žádné nové kompetence veřejné správy. Varianta respektuje technologická řešení a bude
fungovat v reálném i digitálním světě.
Varianta 2:
Proces EIA a jeho výstupy jsou zachovány dle platné právní úpravy, ale je novelizován ZOPK ve smyslu, že
fakultativně je možné požádat o „jednotné závazné stanovisko“ k zásahu do přírody a krajiny podle liniového
zákona“, které nahradí všechna vyjádření, stanoviska, závazná stanoviska a rozhodnutí vydávaná k záměrům podle
ZOPK. Pro navazující řízení tak budou k dispozici závazné stanovisko EIA a jediné závazné stanovisko dle ZOPK.
Tím se částečně eliminují, obdobně, jako u varianty 1, časové průtahy při přezkumech, zejména při přezkumech
rozhodnutí.
Obě varianty 1 a 2 byly projednávané s rezortem životního prostředí. Z pohledu předkladatele jsou obě
varianty možné, přičemž z pohledu přiblížení se ideálnímu stavu je blíže varianta 1, nicméně varianta 2 je
preferovaná rezortem životního prostředí, a z tohoto důvodu je více průchodná, než varianta 1.
Navržená úprava vede ke stanoveným cílům. Možnosti nelegislativní povahy se zvažovaly, ale pouhé
metodické vedení, bez právní úpravy není možné
Náklady na přizpůsobení se regulaci budou menší než případný postih, dojde ke značné finanční úspoře –
redukce výkonů ve státní správě a ušetření nákladů na přípravu a realizaci infrastrukturních staveb zkrácením celé
přípravy.
Varianta nevytváří žádné nové kompetence veřejné správy. Varianta respektuje technologická řešení a bude
fungovat v reálném i digitálním světě.

2.1.3. Majetkoprávní příprava
Varianta 0:
Zachování současného stavu.
Varianta 0 znamená zachování dosavadního postupu investora, kdy investor vyhotovuje individuální znalecké
posudky pro jednotlivé nemovitosti a ty případně opakovaně aktualizuje. Neexistuje tedy globální přehled o
cenách, za které se v dané oblasti vykupuje. Vlastníci navíc mohou spekulovat ohledně růstu cen, pokud budou
proces výkup efektivně dlouhodobě blokovat.
Varianta 1:
Zapracování navrhovaných změn do zákona č. 416/2009 Sb.

39 / 79

Závěrečná zpráva RIA – Návrh novely zákona č. 416/2009 Sb. o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické
infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací
Varianta 1 znamená možnost investora zpracovat jediný globální znalecký posudek pro více pozemků či
staveb určených pro stavbu dopravní infrastruktury, tak aby znalecký posudek pokryl celé území dotčené stavbou
nebo některou jeho část. Cena bude stanovena vždy nejdříve k nabytí právní moci rozhodnutí, kterým se záměr
povoluje. Cena pozemku s výjimkou stavebních pozemků určená ve znaleckém posudku se bude pro splnění
podmínky přípustnosti vyvlastnění považovat za cenu obvyklou, a to po dobu 3 let ode dne, ke kterému byla ve
znaleckém posudku určena.
Varianta 2:
Vytvoření cenové mapy formou cenového rozhodnutí nebo formou jinak stanovené úřední ceny
Varianta 2 by znamenala zmocnění pro cenový orgán ke stanovení cen pro výkup pozemků v dané oblasti.
Cenový orgán by postupoval podle zákona o cenách s přihlédnutím k úpravě dle zákona č. 416/2009 Sb. Ceny pro
výkupy by tedy byly stanoveny jako pevné, případně jako maximální pro danou oblast a byly by pro investora i
vlastníka závazné. Docházelo by tedy k efektivní cenové regulaci na daném území.

2.2. Další dílčí oblasti
2.2.1. Bezpečnost železničních přejezdů
Varianta 0.: nulová varianta
Varianta nulová – zachování současného stavu (viz stávající stav).
Nulová varianta zde představuje pokračování v setrvalé tendenci střetů na železničních přejezdech, tedy
zhruba 150 až 250 střetům se zhruba 30 až 40 ztrátami na životech ročně. Dále střety způsobují značné materiální
ztráty na straně drážních i silničních dopravců a dalších uživatelů pozemních a drážních komunikací.
Aktuální stav má též vliv na nižší míru efektivity využití dráhy a zvýšení rizikovosti drážního provozu, nad
nezbytně nutný rámec.
Dále varianta 0 znamená růst nákladů a požadavků na reinvestice do technologických zařízení s dopady do
státního rozpočtu (rozpočet SFDI).
Varianta 1
Varianta 1 spočívá v redukci počtu účastníků řízení o zrušení železničního přejezdu, spolu se stanovením
povinnosti pro silniční správní úřad rozhodnout ve věci při splnění předestřených předpokladů pokladů povede
k efektivnějšímu rušení nevyužívaných či nadbytečných železničních přejezdů a tudíž ke zvýšení bezpečnosti na
dráze i pozemních komunikacích.
Varianta nevytváří nové kompetence veřejné správy.
Administrativní zátěž je v této variantě sice mírně zvýšena pro silniční správní úřad, který je povinen si opatřit
nezbytné podklady k rozhodnutí ve věci, nicméně tak dochází zároveň i k vysoké míře efektivity celého procesu
a zároveň k předcházení dopadů, které plynou z Varianty nulové.
Varianta respektuje technologická řešení a bude realizovatelná jak v reálném, tak v digitálním světě.
Nelegislativním řešením by v uvedeném případě mohlo být posílení investic do zabezpečení železničních
přejezdů, avšak existuje poměrně velká skupina přejezdů, kde takové řešení nebude z bezpečnostních důvodů
dostatečně efektivní.

2.2.2. Fikce souhlasu
Varianta 0: nulová varianta
Nulová varianta působí již dnes velké aplikační potíže. Neřešení daného problému bude mít za následek
prodlužování řízení, napadání pravomocných rozhodnutí, která byla podmíněna závazným stanoviskem dotčeného
orgánu, u soudu.
Varianta 1: novela Správního řádu
Varianta 1 představuje alternativní řešení k výchozí nulové variantě.
Cílem této varianty je řešení problému prodlužování řízení v důsledku nedodržení lhůt pro vydávání
závazných stanovisek v rámci obecné úpravy, tj. pro všechna správní řízení.

40 / 79

Závěrečná zpráva RIA – Návrh novely zákona č. 416/2009 Sb. o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické
infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací
Cílem této varianty je také odstranění dosavadní obtížně aplikovatelné legislativní úpravy. Varianta 1
nahrazuje procesy varianty 0, nicméně způsobem, který se snaží být více srozumitelný a bez problému
aplikovatelný. Dosavadní právní úprava se prokázala z dlouhodobého hlediska jako proces komplikující validitu
např. již zmíněných územně plánovacích dokumentací.
Navrhovaná varianta respektuje technologická řešení a bude fungovat v reálném i digitálním světě.
Varianta 2: novela Stavebního zákona
Cílem této varianty je řešení problému prodlužování řízení v důsledku nedodržení lhůt pro vydávání
závazných stanovisek v rámci všech správních řízení obecně, nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak, a u pouze
řízení postupů dle stavebního zákona zavádí fikci souhlasného závazného stanoviska.

2.2.3. Územní problematika
Varianta 0.: nulová varianta
Varianta nulová – zachování současného stavu (viz stávající stav). Varianta 0 povede k přetrvávání problémů
popsaných výše.
Varianta 1:
Smysluplnou variantou je zakotvení nového nástroje územního plánování, který závazně a koordinovaně
vymezí plochy a koridory pro vybrané záměry v území, jehož pořízení a vydání bude plně v rukou státu.
Navrhovaná úprava bude umožňovat státu závazně územně vymezit plochy a koridory pro vybrané záměry
taxativně stanovené v PÚR a tím plnit požadavek nařízení EU č. 347/2013.
Jak již bylo popsáno výše, v případě absence navrhované právní úpravy reálně hrozí nedodržení nařízení EU
č. 347/2013 s právními, věcnými, ekonomickými a mnohdy bezpečnosti (například v případě energetické
bezpečnosti státu) riziky, která z toho vyplývají.
S ohledem na to, že stát má plnit závazky a povinnosti, které mu vyplývají z členství v EU, není namístě
fabulovat, zda „Jsou náklady na přizpůsobení se regulaci menší než na postih při nepřizpůsobení se“.
Varianta vytváří nové kompetence státní správě, které jí umožňují lépe prosadit zájmy státu i v případech, kdy
z navrhovaného řešení kraj nebude mít žádný prospěch (například koridor pro vysokorychlostní trať, která nebude
mít v daném kraji zastávku). Stát také ponese veškerá finanční rizika, která dnes nese kraj v případě závazných
vymezení ploch a koridorů pro vybrané záměry mezinárodního a republikového významu.
MMR bude vydávat opatření obecné povahy, kterým závazně vymezí výše uvedené záměry. S ohledem na to,
že se bude jednat o celostátně závazný dokument vydávaný ústředním správním orgánem, navrhuje se, aby nebyl
přezkoumatelný podle správního řádu a aby k řízení o zrušení územního rozvojového plánu nebo jeho části byl
příslušný Nejvyšší správní soud.
Navrhované řešení bude reálně fungovat i digitálním světě.
Varianta 2:
Možnou variantou by bylo stanovit, že PÚR bude vymezovat záměry závazně. To by však znamenalo, že PÚR
přestane být koncepční dokumentací, ale stane se i realizační dokumentací. Také by se musela vydávat jinou
formou než dnes a celá PÚR by musela být přezkoumatelná soudní mocí. Tato varianta by sice mohla vest k cíli,
ale není vhodná zejména z důvodu, že by PÚR přestala být koncepčním dokumentem.
Varianta 3:
Zasahovat do kompetencí zastupitelstva kraje v oblasti ZÚR není vhodné, protože by to mohlo působit
aplikační potíže (například sdílená možnost aktualizace ZÚR) a mohlo by to být ústavně nekonformní (zasahování
do výkonu samostatné působnosti krajů). V této souvislosti je třeba také připomenout, že kraj, který v ZÚR záměr
územně vymezí, nese za toto vymezení plnou zodpovědnost včetně nákladů spojených s případným soudním
přezkumem nebo náklady spojené s náhradou prokázané újmy spojené s vymezením plochy nebo koridoru pro
stanovený záměr. Tato varianta nezaručuje, že se dosáhne cíle, kterým je závazné územní vymezení ploch a
koridorů pro mezinárodní a republikové záměry do 2 let. Stát by v případě této varianty, když nebude zasahovat
do sféry vyhrazené samosprávě kraje, nemohl ovlivnit délku procesu pořizování a vydávání aktualizace ZÚR.
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2.2.4. Národní geoportál územního plánování
Varianta 0: nulová varianta
Nulová varianta může způsobit snížení konkurenceschopnosti ČR, což je významné ekonomické riziko, a
neřešení problematiky (špatné plnění) směrnice INSPIRE.
Varianta 1: národní geoportál územního plánování
Vytvoření národního geoportálu územního plánování, který bude sbírat všechna potřebná a dostupná data
v jednotném standardu z územně plánovací činnosti obcí, krajů a státu. Tato data bude zveřejňovat v jednotném
formátu za celou ČR a poskytovat je do dalších informačních systémů nebo aplikací. Předpokládá se využití
stávajících systémů, které vybudovaly kraje a sdílení již vytvořených dat.
Varianta 2: geoportály na úrovni obcí s rozšířenou působností
Varianta, kdy budou existovat geoportály na úrovni obcí s rozšířenou působností (205 + Praha), které budou
fakticky řízeny samosprávnými orgány, je neekonomická a obtížně koordinovatelná.
Varianta 3: geoportály na úrovni krajských úřadů
Varianta, kdy budou existovat geoportály na úrovni krajských úřadů by pravděpodobně znamenala 14 x
příslušný hardware cca 14–28 pracovníků. Nelze také vyloučit, že vliv rozhodnutí samosprávných orgánů by mohl
ztížit výkon požadované služby pro veřejnou správu, podnikatele a širokou veřejnost.
Varianta 4: využití jiného informačního systému
Varianta, že by se využilo jiného informačního systému, má tu nevýhodu, že by se tento informační systém
musel upravit dle potřeb a požadavků územního plánování. Následně by se obtížně řešily aktuální potřebné úlohy
a změny systému vyvolané dynamickým rozvojem elektronizace veřejné správy. Bylo by také obtížné takový
systém legislativně ukotvit a zajistit jeho dlouhodobé financování.

2.2.5. Oblast energetické infrastruktury
Doplnění definice energetické infrastruktury
Cíl: Umožnit aplikaci zákona o urychlení výstavby i na stavby, bez jejichž realizace by nebylo možné
urychlovanou stavbu realizovat.
Varianta 0 – stávající stav. Jedná se o taxativní a konkrétní zákonné vymezení staveb, které spadají pod zákon
o urychlení, a proto není relevantní zvažovat nelegislativní řešení. Varianta neplní cíl.
Varianta 1 – upravení definice staveb energetické infrastruktury a její rozšíření o stavby související. Zákon
o urychlení tak v definiční části rozšíří pojem energetická infrastruktura o stavby související. S variantou nejsou
spojena žádná významná rizika a vede ke stanovenému cíli.
Varianta 2 – definovat podrobnějším a konkrétnějším popisem s využitím pojmů stavebního zákona
(například pomocí pojmů stavba hlavní a stavba vedlejší ve smyslu ustanovení § 2 stavebního zákona).
Úprava řízení pro stavby energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací
Cíl: Zpřesnění postupů při povolování staveb včetně řešení problematiky příslušných stavebních úřadů v
případě, kdy je místně příslušných několik stavebních úřadů.
Varianta 0 – stávající stav, který znamená, že je třeba vždy provést společné jednání i v případech, kdy jsou
stavebníkem a stavebním úřadem všechna závazná stanoviska zajištěna nebo tato nejsou protichůdná. Společné
jednání se tak koná i v případech, kdy to potřeba zjištění materiální pravdy nevyžaduje. Nadále bude nezbytné v
případě průchodu záměru skrze několik správních území jiných stavebních úřadů doplnění vyčkávat, jakým
způsobem nadřízený správní orgán rozhodne o tom, zda on sám nebo jemu podřízený stavební úřad řízení provede.
Varianta 1 – stanovení společného jednání jako fakultativního nástroje v případě, kdy nejsou zajištěna
všechna závazná stanoviska nebo jsou tato protichůdná a stanovení pravidla, že řízení povede ten stavební úřad, v
jehož správním území se bude stavba nacházet a kterému bude doručena žádost. Stavební úřad bude společné
jednání vést jen v případech, kdy se nepodaří závazná stanoviska zajistit, nebo v případech, kdy budou závazná
stanoviska protichůdná. Toto řešení tedy předchází řešení rozporů podle § 136 (6) správního řádu. Předmětná
varianta dále stanovuje jednoznačné pravidlo, jakým způsobem bude určen příslušný správní úřad, zároveň bude
třeba zamezit situaci, kdy by žadatel předložil žádost na více úřadů a mohlo se tak rozhodovat vícekrát o stejné
věci. Za tímto účelem bude povinnost stavebního úřadu, na který byla žádost předložena, aby o žádosti informoval
ostatní místně příslušné stavební úřady.
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Varianta 2 - stanovení společného jednání jako fakultativního nástroje v případě, kdy nejsou zajištěna
všechna závazná stanoviska nebo jsou tato protichůdná a zavedení příslušnosti určitého přesně určeného (jediného)
stavebního úřadu. Stavební úřad bude společné jednání vést jen v případech, kdy se nepodaří závazná stanoviska
zajistit, nebo v případech, kdy budou závazná stanoviska protichůdná. Toto řešení tedy předchází řešení rozporů
podle § 136 (6) správního řádu. Zavedení příslušnosti přesně určeného (jediného) stavebního úřadu představuje
řešení, kterým se stanoví jeden konkrétní stavební úřad na úrovni krajského úřadu či ústředního správního úřadu,
který bude vykonávat povinnosti stavebního úřadu pro vybrané stavby energetické infrastruktury.
Vstupy na pozemky u energetické infrastruktury
Cíl: Umožnit i pro stavby energetické infrastruktury vstup na cizí pozemky za účelem měření a průzkumných
prací a zároveň neznemožnit využití stávajících institutů pro definované účely.
Varianta 0 – stávající stav, kterým není umožněno využít právo vstupu na cizí pozemky za účelem měření a
průzkumných prací u energetických staveb.
Varianta 1 – doplnění energetických staveb do stávající úpravy platné pro dopravní stavby a umožnění využití
práva vstupu na cizí pozemky, za stávající úpravou definovaných podmínek a za účelem měření a průzkumných
prací rovněž pro stavby energetické infrastruktury.
Doklady o vlastnictví při odnětí nebo omezení pozemků určených k plnění funkcí lesa
Cíl: Nedokládat vyjádření vlastníka nebo nájemce pozemků určených k plnění funkcí lesa, na nichž má být
stavba dopravní nebo energetické infrastruktury realizována, pokud lze práva k pozemkům vyvlastnit.
Varianta 0 – stávající stav.
Varianta 1 – explicitně upravit, že v případech kdy lze práva k pozemkům odejmout nebo omezit
vyvlastněním, není třeba vyjádření vlastníka nebo nájemce dokládat.
Úpravy v souvislosti s vyvlastňovacím řízením
Cíl: Zrychlit a zpřesnit vyvlastňovacího řízení.
Varianta 0 – stávající stav bez realizace konkrétních legislativních změn.
Varianta 1 – soubor opatření k úpravě příslušných předpisů. Mezi ty zásadní patří:
-

Upřesnění vymezení vyvlastňovacích titulů v energetickém zákoně a zahrnutí výroben nad 100
MW poskytujících podpůrné služby.

-

Zahrnutí některých záměrů do přílohy zákona o urychlení, které jsou PCI projekty nebo jsou
významnými záměry v národním měřítku.

-

Umožnit využití mezitímního rozhodnutí rovněž pro ostatní stavby energetické infrastruktury.

-

Stanovení fikce doručení návrhu smlouvy do ciziny.

-

V zákoně o vyvlastnění vymezení lhůty pro předložení posudku vyvlastňovaného na 30 dní spolu s
informační povinností jej o této lhůtě v návrhu smlouvy informovat a pravidel jeho využití.

-

Stanovení lhůty 60 dní pro konání ústního jednání v zákoně o vyvlastnění od doby uvědomění o
zahájení vyvlastňovacího řízení.

-

Stanovení lhůty pro vydání rozhodnutí o vyvlastnění v zákoně o vyvlastnění na 30 dní od ústního
jednání.

Kolaudační řízení
Cíl: Snížit administrativní zatížení stavebních úřadů v rámci kolaudačního řízení a předejít možným
správním pochybením.
Varianta 0 – stávající stav. Varianta neplní stanovený cíl. Rovněž jako řešení není možná náhrada
nelegislativními opatřeními, protože účastenství a z něj vyplývající souvislosti jsou taxativně stanoveny zákonem.
Varianta 1 – vyloučení vlastníků pozemků z kolaudačního řízení pouze pro stavby energetické infrastruktury.
Předmětnou variantou dochází k vyloučení účastníků z kolaudačního řízení. Potenciální zájmy vlastníků pozemků
jsou chráněny již v rámci samotného povolování staveb, kdy mají vlastníci námitkami ovlivnit průběh a výsledek
řízení. Jejich zájmy v kolaudačním řízení jsou chráněny stavebním úřadem, ostatně tak tomu je i v případě
kolaudačního souhlasu, tedy mírnější formy správního rozhodování, kterého se vlastníci pozemků beztak
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neúčastní. Stavební úřad i bez účasti vlastníků nemůže připustit, že by stavba byla realizována jinak, než jakým
způsobem byla povolena. Zároveň je třeba si identifikovat, u jakého typu energetických staveb je omezení
účastenství v kolaudačním řízení navrhováno. Lze je rozdělit na stavby liniové (vedení elektřiny, plynu, ropovody,
produktovody), pro které se v minimu pozemky vykupují, ale využívá se zřizování věcného břemene a stavby
povahy stacionární (výrobny elektrické energie), kde se pozemky vykupují. V případech liniových staveb tak
vlastníci pozemků mohou mít zájem na výsledné podobě, nicméně jejich zájem je již chráněn soukromoprávními
tituly, kdy je jednoznačně omezení vyplývající ze stavby specifikováno ve smlouvě o zřízení věcného břemene. V
případě druhé skupiny staveb se pozemky vykupují a dotčení vlastnictví z nich nevyplývá. Navrhované řešení se
rovněž vypořádává s problematikou možného pochybení při vymezování dotčených vlastníků, protože přímé
dotčení již představuje konkrétní zásah, který však s ohledem na okolnosti může být jiný, v případě, kdy je na
pozemcích přímo sloup nebo nad pozemkem pouze vedou vodiče.
Varianta 2 – zpřesnění posuzování vlastníka pozemku jako účastníka řízení stanovením dalších podmínek
nad současná kritéria posuzování vlastníků pozemků jako účastníků kolaudačního řízení stanovená ve stavebním
zákoně. Tato alternativa představuje stanovení dalších kritérií, které by pomohly stavebnímu úřadu definovat, který
vlastník pozemku je kolaudačním rozhodnutím přímo dotčen. Těmi může být například stanovení parametrů, za
kterých lze přímé dotčení odvodit. Příkladem může být např. podmínka propojení povolované stavby s pozemkem
či jiné kritérium. Taková varianta by tedy představovala stávající stav ve variantě 1, avšak s přihlédnutím k dalším
kritériím.
Varianta 3 – vypuštění vlastníků pozemků z kolaudačního řízení pro všechny typy staveb. Popis varianty je
shodný s variantou 1 s tím, že úprava by byla provedena přímo ve stavebním zákoně a týkala se tak všech typů
staveb.

2.2.6. Oblast elektronických komunikací
Varianta 0: nulová varianta
Tato varianta spočívá v zachování současného stavu. Tato varianta se jeví jako nevhodná, neboť by její
akceptací sice došlo k zachování stávajícího stavu, ale v podstatě by se neodstranili stávající problémy v oblasti
výstavby sítí elektronických komunikací, jejichž odstranění předpokládá Akční plán k provedení nedotačních
opatření pro podporu plánování a výstavby sítí elektronických komunikací, který dne 10. května 2017 schválila
vláda České republiky.
Varianta 1: novela zákona č. 416/2009 Sb.
Varianta spočívá v novelizaci příslušných ustanovení zákona č. 416/2009 Sb. Tím by došlo k naplnění
některých částí Akčního plánu k provedení nedotačních opatření pro podporu plánování a výstavby sítí
elektronických komunikací a současně by se tím snížil počet správních řízení v oblasti výstavby sítí elektronických
komunikací. Tato varianta se jeví jako vhodná pro naplnění cílů Akčního plánu k provedení nedotačních opatření
pro podporu plánování a výstavby sítí elektronických komunikací a současně podporuje rozvoj digitalizace České
republiky. Současně tato varianta snižuje administrativní zátěž pro stát v oblasti územních řízení.
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3. VYHODNOCENÍ NÁKLADŮ A PŘÍNOSŮ
3.1. Identifikace nákladů
Nulová varianta společná všem dílčím cílům úpravy, tj. zachování současného stavu, který se vyznačuje
prodloužením výstavby dopravní infrastruktury, představuje významné negativní finanční dopady na veřejné
rozpočty způsobené zejména:
-

zvyšováním nákladů na stavbu oproti plánovaným investičním výdajům (v důsledku postupného
růstu cen stavebních prací, cen pozemků apod. v průběhu času);

-

nutností vypracovat dodatečné podklady a upravit původní projekty v důsledku změny místních
podmínek v oblasti stavby či změny legislativních požadavků;

-

přerušením výstavby (v případě nutnosti stavbu zakonzervovat), jejím prodlužováním či opakováním
některých prací a neefektivním plánováním kapacit státu i příslušných dodavatelů;

-

potřebou realizace provizorních či dočasných řešení (např. napojení na stávající komunikace)
vyvolaných v důsledku dlouho trvajícího procesu vyvlastňování a

-

oddalováním realizace výstavby a ekonomických přínosů jednotlivých staveb.

Vedle samotného zvýšení výdajů spojených s projektovou přípravou se prodlužování výstavby liniových
dopravních staveb projevuje i v širším hospodářském měřítku na celkovém stavu ekonomiky ČR (ať již přímo či
nepřímo na základě tzv. multiplikačního efektu, kdy výstup jednoho hospodářského odvětví je současně vstupem
pro jiná odvětví).
Rozvoj a modernizace dopravní infrastruktury je nezbytným předpokladem zachování konkurenceschopnosti
ČR, což potvrzuje i Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti České republiky na období 2012 – 2020 (SMK),
podle níž je „…ekonomická úspěšnost státu do značné míry definována kvalitou infrastruktury, která funguje jako
páteř hospodářství a umožňuje rozvoj podnikatelských aktivit. Kvalita propojení méně vyspělých regionů s
ekonomickým centrem významně posiluje možnosti růstu v regionu...
Česká republika může těžit ze své centrální polohy a logistické dostupnosti, která je jedním z klíčových
předpokladů pro vstup zahraničních investorů, a to zejména těch, pro jejichž podnikání je nezbytná přesná a
předvídatelná (tzv. just-in-time) logistika (typicky montovny, opravárenská centra aj.). Tento potenciál však v
současné době není naplněn, neboť dosud nejsou dobudována některá klíčová vnitrostátní i mezinárodní spojení
(např. Praha – Karlovy Vary, Brno – Svitavy), a dále mezinárodní spojení (zejména v severojižním směru z Polska
či Německa na Slovensko či do Rakouska a naopak). Tato situace vede ke zvýšení přepravních nákladů pro
tuzemské podniky a omezení objemu obchodů a současně představuje překážku pro budoucí hospodářský rozvoj.
Nedokončená, nekvalitní a málo kapacitní infrastruktura procházející často zastavěným územím (aniž by
docházelo k odklonu tranzitní dopravy mimo centra měst a obcí) rovněž snižuje rychlost meziměstských spojení
a bezpečnost dopravy, v níž ČR výrazně zaostává za evropským průměrem. To se následně negativně promítá do
snížené flexibility a mobility zaměstnanců. Vybudování kvalitních rychlých spojení odvádějících tranzitní dopravu
mimo zastavěná území měst a obcí by kromě eliminace výše popsaných problémů výrazně přispělo ke snížení
imisní a dopravní zátěže obyvatelstva a zlepšení životních podmínek v jednotlivých sídlech. Ze statistik týkajících
se podílu dopravního výkonu dálnic a silnic I. až III. třídy a jejich podílu na počtu usmrcených a těžce zraněných
osob současně vyplývá, že daleko nejbezpečnější jsou v tomto ohledu právě páteřní komunikace (zejména dálnice),
a to oproti silnicím II. a III. třídy dokonce mnohonásobně (viz část A.5 přílohy A k Revizi a aktualizaci Národní
strategie bezpečnosti silničního provozu 2011-2020 s platností od roku 2017).
Konkrétní hospodářské dopady výše popsaných skutečností vyplývajících ze zpožďování výstavby liniových
dopravních staveb byly ve vztahu k ekonomice ČR identifikovány na základě matematických výpočtů.
Na základě symetrické input-output tabulky lze vypočítat transakční multiplikátor jednotlivých odvětví, tedy
o kolik se v průměru zvýší produkce ekonomiky při realizaci investice. Dle provedených výpočtů zvýší jeden
investovaný milion Kč do výstavby dopravní infrastruktury domácí produkci o 2,74 mil. Kč a hrubou přidanou
hodnotu o 0,89 mil. Kč. Přibližně 47 % celkového multiplikátoru se projeví díky nepřímému multiplikačnímu
efektu.
Zvýšení poptávky ve všech odvětvích, zapříčiněné nárůstem stavebních prací, přináší i vyšší příjmy
zaměstnanců a provozní přebytek. Zvýšení příjmů zaměstnanců vede k nárůstu spotřeby jejich domácností (v
závislosti na mezním sklonu ke spotřebě). Provozní přebytek je zdaněn a pak buď převeden do zahraničí, nebo
ponechán v ČR a je využit pro investice nebo spotřebu majitelů společností. To opět přináší dodatečný nárůst
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spotřeby, přičemž část spotřeby je uspokojena domácí produkcí a část importem. Na základě meziodvětvové
analýzy pak lze kvantifikovat fiskální multiplikátory investic (zatím však pouze pro investiční fázi). Dle
provedených výpočtů má jeden investovaný milion Kč potenciál zvýšit hrubou přidanou hodnotu ČR až o 1,6 mil.
Kč, zvýšit čistý příjem domácností o 0,42 mil. Kč a vybrat zpět na daních (přímých i nepřímých) téměř 0,5 mil.
Kč.
Další přínosy pro národní hospodářství vzniknou po ukončení realizace stavby ve fázi užití stavby. Jedná se
o zlevnění nákladů na transport zboží, růst obchodu, zlevnění zboží pro spotřebitele, vyšší flexibilitu pracovního
trhu z důvodu usnadnění dojíždění za prací, úspory času jednotlivých uživatelů dopravní infrastruktury atd.
Ztráta z oddálení uvedení dopravní stavby do provozu závisí na vnitřním výnosovém procentu a výnosu z
alternativního využití finančních prostředků. Při výpočtu ekonomické ztráty je proto důležité, v jaké fázi projektu
došlo ke zdržení a jaké bylo alternativní využití zdrojů v okamžiku, kdy došlo ke zdržení. Ztráta z oddálení je pro
případ, kdy ještě nebyly vynaloženy žádné prostředky (nebo jejich větší část), menší než u již proinvestovaných
staveb. Velikost ztráty závisí na diskontní míře, která odpovídá rizikovosti projektu. Při předpokladu vnitřního
výnosového procenta stavby ve výši 6 % a diskontní míry 5 % by ztráta při ročním zdržení projektu v hodnotě 1
mld. Kč počítaná z již investovaných prostředků dosáhla 5,66 mil. Kč a ztráta počítaná z oddálení výstavby (včetně
oddálení financování) částky 8,91 mil. Kč, celkově tedy 14,57 mil. Kč.
Prodloužení povolovacího procesu pro silniční stavby o jeden rok vede průměrně ke zvýšení nákladů (jen na
oddálení přínosů výstavby) o 5,07 %. U železničních dopravních staveb je to dokonce 5,72 %.
Z makroekonomického pohledu lze kalkulovat s tím, že pokud by se podařilo zkrátit povolovací proces
liniových dopravních staveb o jeden rok, přínosy z tohoto zkrácení by představovaly 8,07 % investičních nákladů
u silničních staveb a 8,72 % u železničních staveb.
Posledním parametrem vstupujícím do odhadu makroekonomických přínosů liniových dopravních staveb je
výše rozpočtu SŽDC a ŘSD. Při předpokladu ročních investic do nových liniových dopravních staveb
procházejících povolovacím procesem ve výši 44 mld. Kč, tj. 25 mld. Kč u silničních staveb a 19 mld. Kč u
železničních (vycházející z historických údajů), by zkrácení povolovacího procesu o jeden rok vedlo k ročním
přínosům ve výši 2,02 mld. Kč u silničních staveb a 1,66 mld. Kč u železničních staveb (při použití výpočtů
uvedených výše).
Uvedené náklady pro celou ekonomiku ČR jsou v principu společným důsledkem stávajícího stavu, který u
jednotlivých dílčích variant představuje Variantu 0 – zachování stávajícího stavu. Další dílčí náklady a náklady
zvažovaných variant vedoucích ke změně nežádoucího stavu jsou popsány níže.

3.1.1. Problematika povolovacích procesů
3.1.1.1.

Více povolení u liniových dopravních staveb

Varianta 0
Varianta 0 – zachování stávajícího stavu, povede k přetrvání problémů popsaných výše. Tyto problémy
s sebou nesou především značné prodlužování doby přípravy dopravních staveb, zvýšenou administrativní zátěž
pro jejich investory a dále zvýšené náklady na údržbu a investice do dopravní infrastruktury a samozřejmě i
značnou míru nejistoty pro investory z nutnosti opakování některých již uzavřených etap např. z důvodu změny
legislativy nebo změny evropské legislativy apod. Opakování procesů a opětovné vynakládání prostředků na
pořízení dokumentací k příslušným řízením představují nezanedbatelné náklady pro stát, které mohou
představením efektivnějšího a rychlejšího postupu zcela vymizet.
Nezanedbatelnými jsou rovněž rizika z hlediska bezpečnosti provozu dopravních staveb a závazek státu
dokončit páteřní dopravní infrastrukturu a udržovat ji v provozuschopném stavu.
Varianta 1
Přijetím nové úpravy žádné vícenáklady nevznikají. Varianta 1 naopak představí variantní unifikované řízení,
jehož cílem je mj. úspora nákladů na pořízení jednotné unifikované dokumentace pro tento typ řízení, namísto
různých stupňů projektové dokumentace oproti variantě 0. Dále, Varianta 1 redukuje množství správních řízení,
což se také příznivě projeví na efektivitě správních úřadů.
Veškeré náklady vyvolané přijetím této úpravy jsou spojeny s řádným proškolením projektantů, investorů a
správních orgánů.
Rovněž se očekává v důsledku uplatnění navržené úpravy (a tím zrychlení administrativního procesu) zvýšený
požadavek na finanční prostředky z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na realizaci staveb.
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3.1.1.2.

Proces EIA a související povolovací procesy v oblasti životního prostředí

Varianta 0
Varianta 0 povede k přetrvání problémů popsaných výše. Tyto problémy s sebou nesou především značné
prodlužování doby přípravy dopravních staveb, zvýšenou administrativní zátěž pro jejich investory a pro úřady a
dále zvýšené náklady na údržbu a investice do dopravní infrastruktury.
Nezanedbatelnými jsou rovněž rizika z hlediska bezpečnosti provozu dopravních staveb.
Varianta 1
Přijetím této úpravy žádné náklady nevzniknou.
Lze však očekávat trvalé snížení nákladů, které vznikají plněním určitých požadavků aktuální právní úpravy
bez ohledu na to, kdo je hradí. Jedná se o náklady vznikající jak investorům a občanům, tak i veřejné správě.
Urychlení přípravy přinese snížení nákladů na realizaci staveb (eliminace amortizace).
Varianta 2
Přijetím této úpravy žádné náklady nevzniknou.
Lze však očekávat trvalé snížení nákladů, které vznikají plněním určitých požadavků aktuální právní úpravy
bez ohledu na to, kdo je hradí. Jedná se o náklady vznikající jak investorům a občanům, tak i veřejné správě a
zejména jde o náklady spojené s vyřizováním žádostí o jednotlivé dokumenty podle ZOPK. Snížení ale bude
menší, než u varianty 1.
Urychlení přípravy přinese snížení nákladů na realizaci staveb (eliminace amortizace).

3.1.1.3.

Majetkoprávní příprava

Varianta 0
Varianta 0 povede k přetrvání problémů popsaných výše. Varianta 0 představuje stávající výši nákladů na
realizaci majetkoprávní přípravy a dále nelepšící prodlužování doby přípravy dopravních staveb. Jak bylo uvedeno
výše, podíl majetkoprávní přípravy na celkové délce přípravy staveb včetně povolování je zhruba 40%. Pokud na
tomto poli nedojde ke změnám, které by prostředí kultivovaly, nedojde ani ke snížení ztrát, které byly jenom u
vybraných velkých silničních staveb povolovaných v nedávné době odhadnuty na 12, 3 mld. Kč.
Nezanedbatelnými jsou rovněž rizika z hlediska bezpečnosti provozu dopravních staveb a náklady vznikající
v důsledku dopravních nehod na komunikacích, které nedosahují vyšší bezpečnosti.
Varianta 1
Přijetím nové úpravy žádné nové náklady nevzniknou.
Varianta 2
Přijetím této úpravy by na straně státu vznikly značné náklady na personální, odborné a věcné posílení
cenových orgánů tak, aby mohly vykonávat agendu stanovení úředních cen pro pozemky a nemovitosti dotčené
výstavbou. Úředně stanovené ceny musí být stanoveny odborně a pečlivě s ohledem na to, že budou závazné nejen
pro investory a vlastníky, ale také pro vyvlastňovací úřady. Stanovením příliš nízkých cen, by mohla být ohrožena
ústavně zajištěná ochrana vlastnického práva. Příliš vysoké ceny by naopak mohly představovat nezákonnou
veřejnou podporu, která je vyloučena z hlediska unijního práva. Zcela nová agenda by znamenala náklady státního
rozpočtu, které v současné době nejsou pro tyto účely k dispozici.

3.1.2. Další dílčí oblasti
3.1.2.1.

Bezpečnost železničních přejezdů

Varianta 0
Varianta 0 povede k přetrvání problémů popsaných výše. Tyto problémy s sebou nesou především značné
prodlužování doby přípravy dopravních staveb, zvýšenou administrativní zátěž pro jejich investory, neefektivní
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vynakládání prostředků na pořizování podkladových materiálů a projektů k jednotlivým řízením a dále zvýšené
náklady na údržbu a investice do dopravní infrastruktury.
Nezanedbatelnými jsou rovněž rizika z hlediska bezpečnosti provozu dopravních staveb.
Náklady související s nehodami na přejezdech (škody na majetku a újma na zdraví a životech) jsou velkou
částí nákladů všech nehod v rámci železničního systému. Podrobné informace jsou k dispozici ve zprávách o
nehodovosti zpracovávané SŽDC. Ročně se jedná typicky o 60-80 mil. Kč, výjimečně však roční náklady přesáhly
i čtvrt miliardy korun.
Varianta 1
Nepřímým nákladem je mírné zvýšení administrativní zátěže, kterou ponese silniční správní úřad, jelikož je
povinen si opatřit nezbytné podklady k rozhodnutí ve věci, nicméně tak dochází zároveň i k vysoké míře efektivity
celého procesu a zároveň k předcházení dopadů, které plynou z Varianty nulové.
Je nutné doplnit, že se tím zároveň znatelně zvýší bezpečnost v místech, kde dochází ke křížení železnice se
stavbou silniční komunikace, dojde k redukci nehodovosti, škod a ze všeho nejdůležitější hledisko je i prevence
v oblasti ochrany lidských životů.

3.1.2.2.

Fikce souhlasu

Varianta 0
Varianta 0 povede k přetrvání problémů popsaných výše.
Varianta 1
Varianta 2
Jednorázové náklady spojené s navrhovanou právní úpravou se nepředpokládají. Přímé náklady spojené
s navrhovanou úpravou nebudou. Navrhovaná právní úprava nebude vytvářet náklady podnikům a občanům,
nebude vytvářet náklady veřejné správě vykonávané územně samosprávnými celky, nebude vytvářet náklady
v důsledku ušlých příležitostí a nebude vytvářet makroekonomické náklady.

3.1.2.3.

Problematika územního plánování

Varianta 0
Varianta 0 povede k přetrvání problémů popsaných výše.
Varianta 1
Předpokládá se, že návrh územního rozvojového plánu, který bude vydáván formou opatření obecné povahy
MMR, bude zpracovávat v Ústavu územního rozvoje 5 pracovníků vysokoškolsky vzdělaných v předpokládaném
složení architekt pro obor architektura nebo územní plánování - vedoucí týmu; specialista na dopravní stavby;
specialita na stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství; specialista na pozemní stavby (technické sítě);
specialista na územní systémy ekologické stability (právní úprava neupravuje složení a kvalifikační požadavky
zpracovatelského týmu). Návrh týmu a jeho složení vychází z konzultací s architekty, kteří zpracovávali ZÚR.
Výpočet nákladů na tyto pracovníky vycházel z toho, že jeden pracovník bude zařazen do 14. platové třídy a
ostatní do 13 platové třídy. Pro výpočet se postupovalo podle metodiky Ministerstva vnitra a počítalo se s platem
podle přílohy 1 k nařízení vlády č. 341/2017 Sb.; 9 platovým stupněm; 20% na osobní ohodnocení; 35% na
odvody; 43% na režijní náklady. Celkové náklady budou činit cca 4,4 mil. Kč/rok.

platová
třída

platový
stupeň

činnosti podle
bodu n.v.č.
222/2010 Sb. o
katalogu prací ve
veřejných
službách a správě

9

2.10.20 Tvorba
koncepce
územního
plánování České
republiky.

vedoucí
týmu 1x
14
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plat

33 850

20%
osobní
ohodnoce
ní

plat +
osobní
ohodnoce
ní za
měsíc

6 770

40 620

odvody
35% za
měsíc

14 217

režijní
náklady
43% za
měsíc

23 580

celkem
náklady
celkem
na
náklady na
pracovník pracovníka
a za měsíc
za rok

78 417

941 003
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2.10.20.
Koordinace a
systémové
usměrňování
územního
plánování České
republiky.

člen týmu
4x
13

9

31 200

6 240

37 440

13 104

21 734

72 278

Celkem

867 335
4 410 343

Administrativní zátěž veřejné správy by se neměla zvýšit, protože vymezením plochy nebo koridoru pro
vybrané záměry v územním rozvojovém plánu by mělo následně snížit administrativní zátěž při pojednávání ZÚR.
Výhodou týmu zařazeného do organizační složky státu bude, že ihned po rozhodnutí vlády o aktualizaci územního
rozvojového plánu může tento tým začít pracovat na této aktualizaci, aniž by muselo probíhat výběrové řízení na
dodavatele a upřesňování a schvalování smlouvy s dodavatelem. Další výhodou tohoto řešení je, že bude možné
průběžně konzultovat navrhované trasy záměrů s pracovníky, kteří budou kontinuálně na územním rozvojovém
plánu pracovat.
Další náklady budou spojeny s 3 pořizovateli, kteří budou nově zařazeny do MMR ve 14 platové třídě. Návrh
počtu pořizovatelů vychází z konzultací s krajskými úřady a vlastní zkušeností MMR s pořizováním PÚR.
Pro výpočet se postupovalo podle metodiky Ministerstva vnitra a počítalo se s platem podle přílohy 2 k
nařízení vlády č. 341/2017 Sb.; 9 platovým stupněm; 20% na osobní ohodnocení; 35% na odvody; 43% na režijní
náklady. Celkové náklady budou činit cca 2,9 mil. Kč/rok.

platová
třída

pořizovatel
3x

14

platový
stupeň

činnosti podle
bodu
n.v.č.
222/2010 Sb. o
katalogu prací
ve veřejných
službách
a
správě
plat

plat
+
osobní
odvody
20% osobní ohodnocení 35% za
ohodnocení za měsíc
měsíc

režijní
náklady
43% za
měsíc

celkem
náklady na
pracovníka
za měsíc

celkem
náklady na
pracovníka
za rok

9

2.10.20 Tvorba
koncepce
územního
plánování
České
35
republiky.
060

7 012

24 423

81 220

974 640

42 072

14 725

Celkem

2 923 920

Náklady na pořizování a vydávání územního rozvojového plánu budou celkem činit cca 7,3 mil. Kč/rok.
Náklady plynoucí z regulace pro podnikatele a občany navrhovanou právní úpravou nevzniknou.
Přímé náklady spojené s navrhovanou právní úpravou budou činit cca 7,3 mil. Kč/rok, které by měly být
hrazeny ze státního rozpočtu. Dále lze očekávat náklady spojené s případným soudním přezkumem nebo náklady
spojené s náhradou prokázané újmy spojené s vymezením plochy nebo koridoru pro stanovený záměr. Tyto
náklady, které nelze objektivně vyčíslit, budou hrazeny též ze státního rozpočtu.
Lze uzavřít, že veškeré náklady, které lze vyčíslit, budou činit 7,3 mil. Kč/rok.
Předpokládá se, že tato agenda bude hrazena z kapitoly 317 – MMR, jejíž výše bude projednána při přípravě
zákona o státním rozpočtu České republiky. Zajištění agendy potřebným počtem nových úředníků MMR bude
předmětem jednání o úpravě systemizace v návaznosti na legislativní proces.
Varianta 2:
PÚR bude vymezovat záměry závazně. To však bude znamenat, že PÚR přestane být koncepční dokumentací
a stane se i realizační dokumentací. PÚR bude nově přezkoumatelná soudem.
Tato varianta bude mít náklady vyšší, než jsou náklady uvedené ve Variantě 1 a to z toho důvodu, že bude
třeba rozšířit okruh zpracovatelů PÚR ještě o další speciality (například na právo), s ohledem na to, že takováto
PÚR bude muset obsahovat rozsáhlejší odůvodnění než je tomu dnes.
Tato varianta by sice mohla vest k cíli, ale není vhodná zejména z důvodu, že by PÚR přestala být koncepčním
dokumentem a bude nákladnější.
Varianta 3:
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Tato varianta nezaručuje, že se dosáhne cíle, kterým je závazné územní vymezení ploch a koridorů pro
mezinárodní a republikové záměry do 2 let. Stát by v případě této varianty, když nebude zasahovat do sféry
vyhrazené samosprávě kraje, nemohl ovlivnit délku procesu pořizování a vydávání aktualizace ZÚR. Proto tato
varianta nebyla vyčíslována.

3.1.2.4.

Národní geoportál územního plánování

Varianta 0: nulová varianta
Nulová varianta může způsobit snížení konkurenceschopnosti ČR, což je významné ekonomické riziko, a
neřešení problematiky (špatné plnění) směrnice INSPIRE.
Varianta 1: národní geoportál územního plánování
Vytvoření národního geoportálu územního plánování, který bude sbírat všechna potřebná a dostupná data
v jednotném standardu z územně plánovací činnosti obcí, krajů a státu. Tato data bude zveřejňovat v jednotném
formátu za celou ČR a poskytovat je do dalších informačních systémů nebo aplikací.
Jednorázové náklady na zřízení geoportálu byly stanoveny odhadem:
Vývoj SW

12 000 000

Licence na požívaný SW

2 000 000

HW

6 000 000

Celkem

20 000 000

Předpokládá se, že provozovat národní geoportál územního plánování bude Ústav územního rozvoje 3
vysokoškolsky vzdělanými pracovníky v oblasti IT nebo územního plánování nebo GIS. Výpočet nákladů na tyto
pracovníky vycházel z toho, že tři pracovníci budou zařazeni do 13 platové třídy. Pro výpočet se postupovalo podle
metodiky Ministerstva vnitra a počítalo se s platem podle přílohy 1 k nařízení vlády č. 341/2017 Sb.; 9 platovým
stupněm; 20% na osobní ohodnocení; 35% na odvody; 43% na režijní náklady. Celkové náklady budou činit cca
2,6 mil. Kč/rok.
20%
osobní
ohodnoc
ení

platová platový
třída
stupeň

činnosti podle bodu n.v.č.
222/2010 Sb. o katalogu prací
ve veřejných službách a správě plat

13

1.03.02
Koordinace
komplexních projektů vývoje
informačních
systémů
a
komunikačních
systémů,
programového vybavení nebo
informačních
služeb,
zpracovávání plánů, norem a
postupů změn provozu a
údržby, provozní testování,
příprava a realizace modifikací
a zajišťování jejich integrity a
poskytování
podpory
uživatelům.
31 200 6 240

9

plat
+
režijní
celkem
osobní
odvody
náklady
náklady na
ohodnocení 35%
za 43%
za pracovníka
za měsíc
měsíc
měsíc
za měsíc

celkem
náklady na
pracovníka za
rok

37 440

867 335

13 104

21 734

72 278

Celkem náklady na 3 pracovníky

2 602 005

Provozní náklady v dalších letech:
Provozní náklady na provoz geoportálu byly stanoveny odhadem na 900 000 Kč/rok.
Celkové náklady na provoz geoportálu za rok:
Náklady na 3 pracovníky

2 600 000

Údržba systému, servisní a technická podpora zajišťovaná externě

900 000

Celkem

3 500 000

Administrativní zátěž veřejné správy by se neměla zvýšit. Výhodou týmu zařazeného do organizační složky
státu, který bude zajišťovat provoz geoportálu, bude, že může ihned reagovat na měnící se podmínky vzniku dat
tak na nové potřeby uživatelů dat.
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Přímé náklady spojené se zřízením národního geoportálu územního plánování budou činit cca 20 mil. Kč.
V současné době se prověřuje možnost hradit tyto náklady z prostředků EU. Náklady na provoz geoportálu včetně
údržby se odhadují na cca 3,5 mil. Kč/rok. Předpokládá se, že tyto náklady budou hrazeny ze státního rozpočtu.
Při stanovování této částky se vycházelo s konzultací s pracovníky Krajského úřadu Kraje Vysočina, odboru
informatiky, kteří zadávali v prosinci 2018 podobnou zakázku s předpokládanou cenou 10 mil. Kč (zahrnovala
i další potřeby kraje). Na základě odborných konzultací i s dalšími krajskými úřady (Karlovarského a Zlínského
kraje), dospělo MMR k odbornému odhadu výše uvedených nákladů na zřízení a provoz národního geoportálu
územního plánování. S ohledem na to, že se předpokládá zapojení krajských systémů do řešení národního
geoportálu územního plánování, lze předpokládat nižší náklady na jeho pořízení. Míra integrace však zatím není
stanovená.
Předpokládá se, že tato agenda bude hrazena z kapitoly 317 – MMR, jejíž výše bude projednána při přípravě
zákona o státním rozpočtu České republiky.
Varianta 2: geoportály na úrovni obcí s rozšířenou působností
Varianta, kdy budou existovat geoportály na úrovni obcí s rozšířenou působností (205 + Praha), které budou
fakticky řízeny samosprávnými orgány, je neekonomická a obtížně koordinovatelná.
Varianta 2 by znamenala financovat nebo kofinancovat 206 systémů. Pokud by provoz zajišťovali jen dva
pracovníci (například z důvodu zastupitelnosti v době nemoci nebo v době dovolených) vyžadovala by tato
varianta minimálně 412 pracovníků a další pracovníky na ústřední úrovni. Již z této úvahy je zřejmé, že tato
varianta je dražší než Varianta č. 1.
Varianta 3: geoportály na úrovni krajských úřadů
Varianta, kdy budou existovat geoportály na úrovni krajských úřadů by pravděpodobně znamenala 14 x
příslušný hardware cca 14–28 pracovníků. Nelze také vyloučit, že vliv rozhodnutí samosprávných orgánů by mohl
ztížit výkon požadované služby pro veřejnou správu, podnikatele a širokou veřejnost.
S ohledem na to, že tato varianta by znamenala financovat nebo kofinancovat 14 systémů a cca 28 pracovníků,
nejeví se účelné náklady na tuto variantu finančně vyčíslovat.
Varianta 4: využití jiného informačního systému
Varianta, že by se využilo jiného informačního systému, má tu nevýhodu, že by se tento informační systém
musel upravit dle potřeb a požadavků územního plánování. Následně by se obtížně řešily aktuální potřebné úlohy
a změny systému vyvolané dynamickým rozvojem elektronizace veřejné správy. Bylo by také obtížné takový
systém legislativně ukotvit a zajistit jeho dlouhodobé financování.
Vyčíslit tuto variantu finančně je velice obtížné, protože by to znamenalo podrobně zjistit náklady na úpravu
a pronájem jiného informačního systému. I s ohledem na to, že tato varianta by mohla v praxi působit značné
aplikační potíže, není vhodná pro naplnění stanovených cílů.

3.1.2.5.

Oblast energetické infrastruktury

Kvantitativní vyhodnocení nákladů či přínosů je v této fázi komplikované a jen obtížně proveditelné. V rámci
identifikace nákladů a přínosů navrhovaných variant řešení je tedy primárně provedeno hodnocení kvalitativní.
Doplnění definice energetické infrastruktury
Varianta 0 – stávající stav.
Ponechání současné právní úpravy, kdy součástí energetické infrastruktury nejsou související stavby, by
neumožnilo na ně uplatnit žádné z ustanovení zákona č. 416/2009 Sb. Tím se prodlužuje příprava i realizace
samotné infrastrukturní stavby, jelikož z důvodů návaznosti musí stavba infrastrukturní čekat na zajištění všech
administrativních nezbytností na stavbu související. V konečném důsledku to znamená opožděné dokončení
stavby energetické infrastruktury a v případě, že je tato stavba podmiňující stavbou pro jiného investora (např.
výrobní či obchodní objekt), u nich může dojít k finančním ztrátám na ušlém zisku a z hlediska státu na produkci
HDP, což lze označit za nepřímé náklady. Tím, že se jedná o nulovou variantu, tak dodatečné náklady související
s její implementací žádné nevznikají.
Varianta 1 – upravení definice staveb energetické infrastruktury a její rozšíření o stavby související.
U této varianty lze očekávat pouze administrativní náklady v souvislosti s novelizací zákona (příprava, projednání
a schválení a vydání znění novely zákona), což s ohledem na celkový rozsah novelizačních bodů lze považovat za
zanedbatelné a žádné další náklady žádnému z dotčených subjektů nevzniknou.
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Varianta 2 – definovat podrobnějším a konkrétnějším popisem s využitím pojmů stavebního zákona.
S touto variantou je spojené určité riziko, že se nepodaří konkrétnějším popisem staveb, které podmiňují výstavbu
či samotný provoz stavby hlavní (energetické) identifikovat všechny druhy takových staveb (výčet nebude úplný).
Vzhledem k tomu, že zákon 416/2009 Sb. navazuje na stavební zákon, jsme v používání pojmů do značné míry
limitováni pojmy, které jsou uvedeny ve stavebním zákoně. Z toho by mohli vyplývat výkladové nejasnosti
s negativním dopadem na prodlužování přípravy staveb a zvýšení administrativních nákladů jak na straně
stavebníka, tak i správních úřadů ale i soudů.
Úprava řízení pro stavby energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací
Varianta 0 – stávající stav.
Pokud jsou všechna závazná stanoviska zajištěna stavebníkem a není mezi nimi rozpor, tak stavební úřad svolává
společné jednání s dotčenými orgány zbytečně a zatěžuje administrativními náklady jak sebe, tak právě i tyto
dotčené orgány, kde vznikají i další náklady (cestovné).
U rozsáhlých liniových staveb, které vedou přes správní území vícero obcí s rozšířenou působností, kde je podle
současné právní úpravy nutné absolvovat administrativní postupy, kterými bude stanoveno, jaká obec s rozšířenou
působností provede povolovací řízení, administrativně zatěžuje stavebníka a nadřízený (krajský) stavební úřad.
U této varianty žádné dodatečné náklady na její implementaci nevznikají.
Varianta 1 – úprava postupu a stanovení pravidla, že řízení povede ten stavební úřad, v jehož správním území se
bude stavba nacházet, kterému bude doručena žádost.
U této varianty lze očekávat pouze administrativní náklady v souvislosti s novelizací zákona (příprava, projednání
a schválení a vydání znění novely zákona) a žádné další náklady nikomu z dotčených subjektů nevzniknou.
Varianta 2 - zavedení příslušnosti určitého přesně určeného (jediného) stavebního úřadu.
Určením jediného stavebního úřadu pro vybrané stavby energetické infrastruktury v rámci jednotlivých krajů ať
již přímo krajského stavebního úřadu nebo konkrétního jednoho stavebního úřadu obce s rozšířenou působností
v rámci kraje ze všech stávajících by vyvolalo požadavek na zvýšení personálního obsazení včetně nároku na
zajištění odpovídajících prostor a vybavení u takovéhoto úřadu a s tím související náklady. S ohledem na plošné
rozmístění vybraných staveb energetické infrastruktury i staveb elektronických komunikací po celém území státu
a tím relativně rovnoměrnému vytížení stavebních úřadů s rozšířenou působností by se takovéto náklady u varianty
1 neměly vyskytovat.
Vstupy na pozemky u energetické infrastruktury
Varianta 0 – stávající stav.
Pokud stavebník energetické infrastruktury provádí v současné době měření nebo průzkumné práce, které nejsou
specifikovány zvláštními právními předpisy (např. energetický zákon, zákon o geologických pracích, zákon o
zeměměřičství), a nedohodne se s vlastníkem nemovitosti o vstupu na jeho pozemek, vznikají mu náklady na
hledání dalších variant řešení včetně případných vícenákladů na realizaci stavby, pokud se tím prodlouží délka
vedení a prodlužuje se také fáze přípravy stavby.
U této varianty žádné dodatečné náklady na její implementaci nevznikají.
Varianta 1 – doplnění energetických staveb do stávající úpravy platné pro dopravní stavby.
U této varianty lze očekávat pouze administrativní náklady v souvislosti s novelizací zákona (příprava, projednání
a schválení a vydání znění novely zákona) a žádné další náklady nikomu z dotčených subjektů nevzniknou.
Doklady o vlastnictví při odnětí nebo omezení pozemků určených k plnění funkcí lesa
Varianta 0 – stávající stav.
U této varianty žádné dodatečné náklady na její implementaci nevznikají.
Varianta 1 – explicitně upravit, že v takových případech není třeba vyjádření vlastníka nebo nájemce dokládat.
U této varianty lze očekávat pouze administrativní náklady v souvislosti s novelizací zákona (příprava, projednání
a schválení a vydání znění novely zákona) a žádné další náklady nikomu z dotčených subjektů nevzniknou.
Úpravy v souvislosti s vyvlastňovacím řízením
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Varianta 0 – stávající stav.
V případě zachování současného právního stavu bude i nadále docházet ke zbytečným administrativním nákladům
zejména na straně stavebníka z důvodů komplikovanosti a délky vyvlastňovacího řízení ale také u vyvlastňovacích
úřadů, protože stávající postupy umožňují obstrukce ze strany vyvlastňovaných a vlivem neexistence lhůt a
jednoznačných pravidel (např. doručování do ciziny) dávají prostor pro značně odlišný přístup ze strany úředníků
vyvlastňovacích úřadů, ke kterému v praxi často dochází.
U této varianty žádné dodatečné náklady na její implementaci nevznikají.
Varianta 1 – soubor opatření k úpravě příslušných předpisů.
U této varianty lze očekávat pouze administrativní náklady v souvislosti s novelizací zákona (příprava, projednání
a schválení a vydání znění novely zákona) a žádné další náklady nikomu z dotčených subjektů nevzniknou.
Kolaudační řízení
Varianta 0 – stávající stav.
Podle současné právní úpravy vznikají náklady na straně stavebních úřadů v důsledku zvýšené administrativy
spojené s dohledáváním a stanovováním účastníků kolaudačního řízení (vlastníků nemovitostí), kterých je u
liniových energetických vedení velké množství. Nezanedbatelnými přímými náklady pak jsou náklady na poštovní
služby, jejichž prostřednictvím se jednotlivým účastníkům řízení oznamuje zahájení řízení a také další úkony v
řízení.
V případě, že správní úřad pochybí při stanovování správných účastníků při velkém počtu vlastníků nemovitostí
(např. neidentifikované změny oproti územnímu řízení), dochází vlivem toho ke zvýšenému počtu odvolání vůči
rozhodnutí stavebního úřadu a případně i následných soudních žalob a tím k vyšším administrativním nákladům
jak na straně stavebníka, správních úřadů i státu.
Tím, že se jedná o nulovou variantu, tak dodatečné náklady související s její implementací žádné nevznikají.
Varianta 1 – vyloučení vlastníků pozemků z kolaudačního řízení pouze pro stavby energetické infrastruktury.
U této varianty lze očekávat pouze administrativní náklady v souvislosti s novelizací zákona (příprava, projednání
a schválení a vydání znění novely zákona) a žádné další náklady nikomu z dotčených subjektů nevzniknou.
Varianta 2 – Zpřísnění posuzování vlastníka pozemku jako účastníka řízení stanovením dalších podmínek nad
současná kritéria posuzování vlastníků pozemků jako účastníků kolaudačního řízení stanovená ve stavebním
zákoně.
Jednalo by se jen o administrativní náklady v souvislosti s novelizací zákona (příprava, projednání a schválení a
vydání znění novely zákona) a žádné další náklady by nikomu z dotčených subjektů nevznikly.
Varianta 3 – vypuštění vlastníků pozemků z kolaudačního řízení pro všechny typy staveb
Náklady jsou obdobné jako u Varianty 1.

3.1.2.6.

Oblast elektronických komunikací

Varianta 0
Tato varianta nepřináší žádné přímé dopady pro stát, samosprávné celky, či na soukromou sféru, zejména pak
na veřejné rozpočty a administrativní zátěž pro orgány veřejné správy. Nicméně je zde výrazné riziko zvýšení
nákladů, pokud dojde ke zvýšené výstavbě sítí elektronických komunikací (což je vysoce pravděpodobné). Tyto
náklady budou způsobeny nárůstem územních řízení v řádu tisíců ročně.
Varianta 1
Tato varianta nepřináší žádné přímé dopady pro oblast životního prostředí, ve vztahu k zákazu diskriminace
a ve vztahu k rovnosti žen a mužů, pro výkon státní statistické služby a pro oblast ochrany soukromí a osobních
údajů.
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3.2. Identifikace přínosů
Souhrnně lze říci, že u jednotlivých oblastí úpravy nebyly v případě zachování stávajícího stavu
identifikovány přínosy. Souhrnné přínosy navrhované úpravy by pak měly spočívat v posílení
konkurenceschopnosti ČR v důsledku urychlení výstavby dopravní, energetické a telekomunikační infrastruktury.

3.2.1. Problematika povolovacích procesů
3.2.1.1.

Více povolení u liniových dopravních staveb

Varianta 0
U této varianty se nepředpokládají přínosy.
Varianta 1
Přímé přínosy (efektivita trhu, životní prostředí, bezpečnost) – urychlení přínosu pro trh, bezpečnost u
dopravních staveb (např. obchvaty obcí a měst)
Nepřímé přínosy (makroekonomické výhody, nevyčíslitelné přínosy) – urychlení přinese výhody i přínosy
okamžitě.
-

Eliminace nákladů vyvolaných oddálením výstavby.

-

Vyšší příjmy z postavené dopravní infrastruktury.

-

Pro projekční i zhotovitelské firmy přínosy z urychlení výstavby (více zakázek).

-

Zvýšení plynulosti a bezpečnosti silničního provozu z nové modernizované dopravní infrastruktury.

-

Eliminace negativních vlivů na životní prostředí a zdraví obyvatel.

Navržená úprava nevyvolává prakticky žádné náklady a z celospolečenského hlediska generuje
nezpochybnitelné přínosy.

3.2.1.2.

Proces EIA a související povolovací procesy v oblasti životního prostředí

Varianta 0
U této varianty se nepředpokládají přínosy.
Varianta 1
Přímé přínosy (efektivita trhu, životní prostředí, bezpečnost) – urychlení přínosu pro trh, ŽP i bezpečnost u
dopravních staveb (např. obchvaty obcí a měst)
Nepřímé přínosy (makroekonomické výhody, nevyčíslitelné přínosy) – urychlení přinese výhody i přínosy
okamžitě
Varianta 2
Přímé přínosy (efektivita trhu, životní prostředí, bezpečnost) – urychlení přínos pro trh, ŽP i bezpečnost u
dopravních staveb (např. obchvaty obcí a měst)
Nepřímé přínosy (makroekonomické výhody, nevyčíslitelné přínosy) – urychlení přinese výhody i přínosy
okamžitě

3.2.1.3.

Majetkoprávní příprava

Varianta 0
U této varianty se nepředpokládají přínosy.
Varianta 1
Implementací této varianty by mělo dojít ke snížení výskytu sporů ohledně majetkoprávního vypořádání
staveb. Varianta by měla vytvořit transparentnější prostředí, kdy bude předem jasné, za jaké ceny investor v daném
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území nemovitosti vykupuje. Vlastníci by tak měli lepší přehled o svých možnostech a mohli by se na vyjednávání
s investorem předem připravit. Navíc by se měla odbourat případná nerealistická očekávání na straně vlastníků a
ke spravedlivějšímu vnímání celého procesu by mělo přispět i možné porovnání s cenami okolních nemovitostí.
Transparentnější prostředí by mělo vést k celkové větší předvídatelnosti celého procesu a k jeho lepšímu přijetí ze
strany dotčených vlastníků.
Varianta 1 přináší snížení administrativní zátěže na straně investora a snížení nákladů na vyhotovování a
aktualizaci jednotlivých znaleckých posudků. Tím by mělo dojít i k menší chybovosti a investor by mohl tyto
zdroje využít pro zlepšení informovanosti dotčených vlastníků a pro facilitaci celého procesu majetkoprávní
přípravy.
Varianta přitom nezvyšuje náklady vlastníků ani nesnižuje míru jejich ochrany. I nadále budou vlastníci
benefitovat z toho, že jim investor ve fázi před vyvlastněním nabídne 8násobek znaleckého ocenění, vlastníci
budou moci argumentovat vlastním znaleckým posudkem a ve vyvlastňovacím řízení budou moci trvat na tom,
aby úřad vyvlastnil dle posudku, který byl vyhotoven na jejich žádost. Pokud by tedy došlo k situaci, že globální
posudek nezohlednil specifika jejich pozemku nebo by byl ohledně ocenění konkrétní nemovitosti nesprávný,
může se vlastník i nadále domoci nápravy. Každopádně velkou výhodou pro dotčené vlastníky by měla být
skutečnost, že cena bude předem známá, porovnatelná a ověřitelná a že postup investora bude pro vlastníky lépe
čitelný a předvídatelný.
Varianta 2
Přínosem této varianty by byla naprostá minimalizace možného vyjednávání o ceně. Cena by byla úředně
stanovená a dále by se o ní nejednalo. Takový postup by značně urychlil veškeré majetkoprávní procesy. Zamezilo
by se spekulacím s cenou. Při stanovení úředních cen by hrozilo případné napadání cenových rozhodnutí a
případné stížnosti ohledně zásahu do ústavně chráněných práv, pokud by ceny nebyly stanoveny odborně a
správně. Nicméně urychlení procesu výstavby by při této variantě bylo nejmarkantnější.

3.2.2. Další dílčí oblasti
3.2.2.1.

Bezpečnost železničních přejezdů

Varianta 0
U této varianty se nepředpokládají přínosy.
Varianta 1
Přímým přínosem ve variantě 1 je primárně zvýšení bezpečnosti na silničních a drážních komunikacích a
snížení nehodovosti na železničních přejezdech vlivem snížení počtu přejezdů a současně umožnění zvýšení
rychlosti traťové rychlosti (a v důsledku toho plynulosti drážní dopravy)v úsecích, kde nebylo možno, s ohledem
na existující přejezd, plnohodnotně a efektivně využít jinak technicky dostupnou rychlost. Nepřímým přínosem
bude snížení počtu usmrcených, zraněných a materiálně poškozených fyzických i právnických osob.
Dalším přímým přínosem je snížení nákladů na údržbu infrastruktury a požadavků na reinvestice do
technologických zařízení, či zvýšení kapacity dráhy a její využitelnosti ze strany dopravců.

3.2.2.2.

Majetkoprávní vztahy při nakládání s majetkem státu

Varianta 0
U této varianty se nepředpokládají přínosy.
Varianta 1
Urychlení výstavby dopravní infrastruktury, úspora finančních prostředků z důvodu odpadnutí povinností
zpracovávat znalecké posudky

3.2.2.3.

Fikce souhlasu

Varianta 0
U této varianty se nepředpokládají přínosy.

55 / 79

Závěrečná zpráva RIA – Návrh novely zákona č. 416/2009 Sb. o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické
infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací
Varianta 1
Přímé přínosy (efektivita trhu, životní prostředí, bezpečnost) – urychlení přínosu pro trh, bezpečnost u
dopravních staveb (např. obchvaty obcí a měst)
Nepřímé přínosy (makroekonomické výhody, nevyčíslitelné přínosy) – urychlení přinese výhody i přínosy
okamžitě
Varianta 2
Přímé přínosy (efektivita trhu, životní prostředí, bezpečnost) – urychlení přínosu pro trh, bezpečnost u
dopravních staveb (např. obchvaty obcí a měst)
Nepřímé přínosy (makroekonomické výhody, nevyčíslitelné přínosy) – urychlení přinese výhody i přínosy
okamžitě

3.2.2.4.

Problematika územního plánování

Varianta 0
U této varianty se nepředpokládají přínosy.
Varianta 1
Navrhovaná právní úprava nebude mít žádné přímé ekonomické přínosy, ale umožní plnit požadavek nařízení
EU č. 347/2013.
Přímé přínosy (efektivita trhu, životní prostředí, bezpečnost) - Navrhovaná právní úprava bude mít nepřímé
nevyčíslitelné přínosy zejména tím, že přispěje, aby projekty společného zájmu (jedná se zpravidla o stavby za
desítky miliard korun) byly umístěny a povoleny ve stanovené lhůtě 3,5 roku.
Jak bylo uvedeno výše na příkladu dopravních staveb, každé zdržení realizace stavby o 1 rok, pokud jsou
spolufinancovány z fondů EU, představuje ztrátu přibližně 5,24 % z investičních nákladů; u staveb, kde nedochází
ke spolufinancování EU, tato ztráta představuje přibližně 2,15 % z investičních nákladů. Z těchto čísel je možné
také dovodit přínos navržené varianty. Přímo vyčíslit však výnosy není možné s ohledem na to, že proces územního
plánování je na počátku celého řetězce procesů, které v konečné fázi umožní zahájit realizaci stavby.
Varianta 2
PÚR bude vymezovat záměry závazně. Tato varianta bude mít stejné přínosy jako Varianta 1.
Varianta 3:
Tato varianta nezaručuje, že se dosáhne cíle, proto tato varianta nebyla vyčíslována.

3.2.2.5.

Národní geoportál územního plánování

Varianta 0
U této varianty se nepředpokládají přínosy.
Varianta 1
Vytvoření národního geoportálu územního plánování, který bude sbírat všechna potřebná a dostupná data
v jednotném standardu z územně plánovací činnosti obcí, krajů a státu. Tato data bude zveřejňovat v jednotném
formátu za celou ČR a poskytovat je do dalších informačních systémů nebo aplikací. Řešení posune naší republiku
blíže ke státům EU, které jsou v elektronizaci veřejné správy dále, a zvýší konkurenceschopnost ČR. Navrhované
řešení bude prospěšné pro investory, stavebníky, vlastníky pozemků a staveb i pro širokou veřejnost, která bude
mít informace z územně plánovací činnosti celé ČR na jednom místě ve standardizované podobě.
Navrhovaná právní úprava nebude mít žádné přímé ekonomické přínosy, ale bude mít nepřímé přínosy, které
však nelze objektivně vyčíslit.
Varianta 2
Přínosy bude mít Varianta 2 stejné jako Varianta 1.
Varianta 3

56 / 79

Závěrečná zpráva RIA – Návrh novely zákona č. 416/2009 Sb. o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické
infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací
Přínosy bude mít Varianta 3 stejné jako Varianta 1.
Varianta 4
Přínosy bude mít Varianta 4 stejné jako Varianta 1.

3.2.2.6.

Oblast energetické infrastruktury

Doplnění definice energetické infrastruktury
Varianta 0 – stávající stav.
Přínosy v nulové variantě by s ohledem na předpoklad zachování stávajícího stavu byly nulové.
Varianta 1 – upravení definice staveb energetické infrastruktury a její rozšíření o stavby související.
Největší přínosy budou na straně stavebníků energetické infrastruktury, a to především v oblasti přípravy staveb,
kde dojde k jejímu urychlení a snížení administrativních nákladů. Vytvoří se tím příznivé podmínky pro dokončení
všech staveb nezbytných pro řádné fungování stavby energetické infrastruktury ve stejném termínu jako vlastní
energetické stavby a sníží se tím též riziko, že by vlivem jejího pozdního dokončení nemohl být uveden do provozu
objekt, pro nějž je nutná dodávka příslušného druhu energie.
S ohledem na možnost použití zjednodušujících postupů tak lze očekávat i snížení administrativních nákladů
zejména na straně stavebních a z části též vyvlastňovacích úřadů.
Varianta 2 – definovat podrobnějším a konkrétnějším popisem s využitím pojmů stavebního zákona.
Lze předpokládat obdobné přínosy jako u varianty 1 snížené vlivem výše identifikovaného rizika.
Úprava řízení pro stavby energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací
Varianta 0 – stávající stav.
Přínosy jsou v nulové variantě s ohledem na předpoklad zachování stávajícího stavu nulové.
Varianta 1 – úprava postupu a stanovení pravidla, že řízení povede ten stavební úřad, v jehož správním území se
bude stavba nacházet, kterému bude doručena žádost.
V případě upuštění společného jednání s dotčenými orgány, pokud jsou všechna závazná stanoviska zajištěna
stavebníkem a není mezi nimi rozpor, dojde ke snížení administrativních nákladů u stavebních úřadů a dotčených
orgánů, kde v malé míře půjde i o snížení cestovních nákladů.
Úprava fikce souhlasu v § 2c zákona 416/2009 Sb. tak, aby byla provázána s navrhovanou novelou fikce souhlasu
ve stavebním zákoně, by měla zajistit zpřehlednění postupu jak pro stavebníka, tak i pracovníky správních úřadů.
U rozsáhlých staveb vedených přes správní území vícero obcí s rozšířenou působností dojde ke snížení
administrativních nákladů u nadřízených stavebních úřadů a stavebníků, pro něž to bude mít přínos v rychlejším
zahájení řízení.
Varianta 2 - zavedení příslušnosti určitého přesně určeného (jediného) stavebního úřadu.
U této varianty lze očekávat stejné přínosy jako u varianty 1 a navíc by došlo k větší profesionalizaci personálu
takto určeného jediného stavebního úřadu, který by se specializoval pro stanovený okruh staveb, a tím by se u nich
sjednotili postupy a rychlost příslušných řízení.
Vstupy na pozemky u energetické infrastruktury
Varianta 0 – stávající stav.
Přínosy jsou v nulové variantě s ohledem na předpoklad zachování stávajícího stavu nulové.
Varianta 1 – doplnění energetických staveb do stávající úpravy platné pro dopravní stavby.
Pro stavebníka energetické infrastruktury by se přijetím navrhovaného řešení u určitého omezeného počtu staveb
zkrátila doba přípravy stavby a snížily náklady na jejich přípravu a také na realizaci.
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Doklady o vlastnictví při odnětí nebo omezení pozemků určených k plnění funkcí lesa
Varianta 0 – stávající stav.
Přínosy jsou v nulové variantě s ohledem na zachování stávajícího stavu nulové.
Varianta 1 – explicitně upravit, že v takových případech není třeba vyjádření vlastníka nebo nájemce dokládat.
Z pohledu stavebníka energetické infrastruktury by se přijetím navrhovaného řešení u určitého omezeného počtu
staveb zkrátila doba přípravy stavby a snížily náklady na jejich přípravu.
Úpravy v souvislosti s vyvlastňovacím řízením
Varianta 0 – stávající stav.
Přínosy jsou v nulové variantě s ohledem na zachování stávajícího stavu nulové.
Varianta 1 – soubor opatření k úpravě příslušných předpisů.
Největší přínosy budou na straně stavebníků, u nichž dojde stanovením jednoznačných lhůt a zpřesněním pravidel
vyvlastňování k významnému zkrácení přípravy staveb a tím také k úspoře administrativních nákladů. Ze stejných
důvodů lze reálně předpokládat i úsporu administrativních nákladů na straně vyvlastňovacích úřadů.
Možností vyvlastnit práva pro stavby související s energetickými stavbami pro přenos elektřiny, přepravu plynu,
distribuci elektřiny, výrobu elektřiny ve výrobně elektřiny o celkovém instalovaném elektrickém výkonu 100 MW
a více, s možností poskytovat podpůrné služby k zajištění provozu elektrizační soustavy, distribuci plynu,
uskladňování plynu, výrobu zemního plynu, těžebního plynovodu, výrobu tepelné energie a rozvod tepelné energie
se urychlí jejich stavebníkům příprava těchto staveb. Zásadní pozitivní změna pro stavebníky by podle této
varianty měla nastat u staveb pro výrobu elektřiny ve výrobně elektřiny o celkovém instalovaném elektrickém
výkonu 100 MW a více, těžebních plynovodů a výroben zemního plynu, které bude možno nově odejmout nebo
omezit vlastnické právo k pozemku nebo ke stavbě.
Kolaudační řízení
Varianta 0 – stávající stav.
Přínosy jsou v nulové variantě s ohledem na předpoklad zachování stávajícího stavu nulové.
Varianta 1 – vyloučení vlastníků pozemků z kolaudačního řízení pouze pro stavby energetické infrastruktury.
Z této varianty vyplývají největší přínosy pro státní správu, které spočívají ve snížení administrativní zátěže a
snížení přímých nákladů na doručování účastníkům řízení u stavebních úřadů. Příznivý dopad může také mít na
počet uplatněných soudních žalob.
Tím, že nebude nutno znova ověřovat vlastníky nemovitostí z důvodů případných změn oproti územnímu řízení,
je reálný předpoklad dřívějšího zahájení řízení a s ohledem na výrazně omezený počet účastníků řízení i jeho
výrazně rychlejší průběh, čímž se urychlí termín zprovoznění stavby. To je výrazný přínos pro stavebníka
energetické infrastruktury.
Varianta 2 – Zpřísnění posuzování vlastníka pozemku jako účastníka řízení stanovením dalších podmínek nad
současná kritéria posuzování vlastníků pozemků jako účastníků kolaudačního řízení stanovená ve stavebním
zákoně.
Protože podle této varianty by se snížil počet účastníků řízení pouze o část vlastníků nemovitostí (nikoliv o všechny
vlastníky), tak by se uplatnily obdobné přínosy, jako jsou uvedeny ve variantě 1, přičemž by byly sníženy
v alikvótním poměru mezi počtem účastníků řízení podle varianty 1 a 2. Rozšíření o další kritéria (splnění
dodatečných podmínek) by spíše ještě více ztížilo stavebnímu úřadu rozhodování o okruhu účastníků. Je třeba
stanovit jasné pravidlo, které nebude nechávat žádnou nejistotu v tom, kdo má a kdo nemá být účastníkem řízení.
Touto nejistotou je již dnes stanovené pravidlo posuzování „přímé dotčenosti“. Není možné, aby řízení o
strategicky významné stavbě bylo mařeno tím, že v jeho průběhu či dokonce skončení vyjde najevo, že účastníkem
řízení měla být (či byla opomenuta) další osoba (osoby).
Varianta 3 – vypuštění vlastníků pozemků z kolaudačního řízení pro všechny typy staveb
Přínosy jsou obdobné jako u Varianty 1 s tím, že se pozitivně dotknou i jiných staveb než energetických.

3.2.2.7.
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Varianta 0
U této varianty se nepředpokládají žádné přínosy.
Tato varianta předpokládá vynaložení následujících finančních prostředků:
Možné náklady na nábor úředníků pro stavební úřady v případě masivnější výstavby sítí elektronických
komunikací.
Tato varianta nepřináší žádné přímé dopady pro stát, samosprávné celky, či na soukromou sféru, zejména pak
na veřejné rozpočty a administrativní zátěž pro orgány veřejné správy.
Varianta 1: novela zákona č. 416/2009 Sb.
Hlavní přínosem navržené změny se očekávají pro stavebníky budující sítě elektronických komunikací, neboť
by mělo dojít k výraznému zjednodušení a urychlení procesu výstavby těchto sítí, a to zejména v územích, kde se
plánuje výstavba dopravní a technické infrastruktury. Očekává se, že po přijetí této právní úpravy dojde ke zkrácení
doby nezbytné pro výstavbu sítí elektronických komunikací formou přípoloží o 6 až 8 měsíců.
S urychlením výstavby a odbouráním některých byrokratických postupů souvisí i další přínos pro stavebníky,
kteří budují sítě elektronických komunikací, a to snížení finančních nákladů na stavbu těchto sítí. V průměru by
se takovéto snížení mělo pohybovat mezi 20 až 40% z celkových nákladů na výstavbu sítí, a to v závislosti na
velikosti stavby.
Hlavním přínos navržené varianty pro stát, pak spočívá ve snížení počtu správních řízení u stavebních úřadů,
které jsou v dnešní době přetíženy. I s ohledem na tuto skutečnost se neočekává, že by mělo dojít ke snížení
personálu na stavebních úřadech, ale pouze ke snížení časové úspory pro jednotlivé stavební úřady.
V oblasti územního řízení se očekává snížení oproti dnešnímu stavu (není v něm započtena předpokládaná
zvýšená výstavba sítí elektronických komunikací) počtu řízení mezi 100 až 200 ročně. Časová náročnost jednoho
územního řízení se odhaduje v průměru na 16 člověkodnů. Na celou Českou republiku by tak měla v průměru
připadnout časová úspora v rozmezí 1600 až 3200 člověkodnů, což představuje úsporu 7 až 13 pracovních úvazku
na celou Českou republiku.
Tato varianta nepředpokládá vynaložení přímých, či nepřímých nákladů.
Návrh povede k úspoře finančních prostředků ze státního rozpočtu a rozpočtů územních samosprávných
celků. Daná právní úprava snižuje počty správních řízení v oblasti územního řízení, a tudíž by na straně orgánů
veřejné správy mělo dojít k úsporám ve vztahu k pracnosti (administrativní náklady) a potřebě lidských zdrojů na
těchto úsecích (personální náklady). Celková úspora ve veřejných rozpočtech se bude odvíjet podle počtu
správních řízení, které nebudou muset příslušné stavební úřady vést oproti současnému stavu.
Nová právní úprava přinese subjektům budující sítě elektronických komunikací možnost rychleji a snadněji
budovat sítě elektronických komunikací, což přispěje k rychlejší digitalizaci České republiky. Přijetí této právní
úpravy by rovněž přispělo k dosažení digitalizace veřejného sektoru, což by kromě snížení nákladů na veřejnou
správu a zvýšení účinnosti služeb poskytovaných občanům přineslo digitální pákový efekt pro všechna odvětví
hospodářství a tedy posílení mezinárodní konkurenceschopnosti.
Návrhem změny zákona předpokládá snížení administrativní zátěže pro podniky budující infrastrukturu
elektronických komunikací, což ve svém důsledku bude znamenat snížení nákladů na budování sítí elektronických
komunikacích. Rychlejší a levnější budování sítí elektronických komunikací umožní rychlejší připojení i menších
měst a vesnic a umožní využívání stabilního vysokorychlostního internetu podnikatelům, kteří podnikají mimo
velká města (tj. na vesnicích a v menších sídlech).
U územně samosprávných celků, zejména u obcí, dojde v důsledku snížení počtu správních řízení ke snížení
administrativní zátěže spojené jak s přenesenou působností výkonu státní správy na úseku územního řízení, tak i
ke snížení počtu vyjádření v rámci samostatné působnosti, kdy se se samosprávné celky vyjadřují v rámci
územního řízení jako účastníci řízení. Zároveň se sníží počty zásahu do veřejných pozemních komunikací v daných
obcí a s tím souvisejících počty uzavírek těchto komunikací v důsledku výstavby sítí elektronických komunikací.
Rychlejší a levnější budování sítí elektronických komunikací umožní rychlejší připojení i menších měst a
vesnic a umožní využívání stabilního vysokorychlostního internetu mimoměstskému obyvatelstvu (tj. na vesnicích
a v menších sídlech), čímž dojde k vyrovnání hendikepu, který řada menších obcí či vesnic proti městům má.
Zavedení vysokorychlostního internetu přispěje k možnosti moderních forem práce (například prostřednictvím
vzdáleného připojení) a tím na jedné straně možnosti zachování pracovní a podnikatelské příležitosti v menších
sídlech a zároveň k možnému rozvoji vesnic a menších měst.
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Navržená právní úprava přinese snížené náklady pro podnikatele poskytující služby elektronických
komunikací, kteří mohou nabídnout kvalitativně lepší služby (rychlost, stabilita připojení atp.) za stejné či nižší
ceny než poskytovalo stávající připojení. Jednodušší a levnější budování sítí elektronických komunikací přinese
větší konkurenci poskytovatelů služeb, která vede ke zlepšení služeb pro zákazníky.
Předložený návrh zákona nezakládá možnost vzniku korupčních rizik. Naopak tím, že se snižují počty
správních řízení, tak se snižují i počty příležitostí, kdy ke korupčnímu jednání může dojít.
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3.3. Vyhodnocení nákladů a přínosů
3.3.1. Problematika povolovacích procesů
3.3.1.1.

Více povolení u liniových dopravních staveb

Varianta 0
Stávající stav.Z důvodů popsaných v předchozí kapitole považuje zpracovatel variantu 0 za nepřijatelnou.
Varianta 0 fixuje současný stav, při jehož zachování dochází k prodlužování výstavby dopravní infrastruktury a
vznikají ekonomické dopady a dopady související s bezpečností provozu na pozemních komunikacích.
Pro porovnání variant uveden příklad z praxe:
Varianta 0, Varianta 1
Náklady na pořízení dokumentace pro stavbu D 11 - 1109 Trutnov- st. hranice (dálnice v délce 21 km), pro
kterou byla zpracována dokumentace dle Varianty 0. Dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby byla
pořízena za 48,752 mil. Kč bez DPH a projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení za 60,495 mil. Kč
bez DPH. Celkové náklady na dokumentaci tak dosáhly 109,247 mil. Kč bez DPH.
Vzhledem k tomu, že Varianta 1 je v platnosti teprve krátce a není zatím v praxi vyzkoušena u velkých staveb,
pro porovnání jsme využili náklady na společnou dokumentaci pro stavby menšího rozsahu. Dotazy na projektové
ateliéry jsme zjistili, že cena společné dokumentace se pohybuje na úrovni 90 % ceny součtu nákladů na
dokumentaci pro vydání rozhodnutí o umístění stavby a projektovou dokumentaci pro vydání stavebního povolení,
jelikož velkou nevýhodou je její podrobnost, která v případě úprav dle požadavků dotčených orgánů promítá
rozsáhlé změny do různých částí dokumentace. Z tohoto zjištění vyplývá, že cena společné dokumentace pro námi
uváděnou stavbu D11 - 1109 by se pohybovala kolem 98,3 mil. Kč bez DPH.
Varianta 2:
Naproti tomu finanční náklady na dokumentaci pro vydání společného povolení podle navržené úpravy (tzn.
v omezeném rozsahu) lze předpokládat podle odborného odhadu na úrovni cca 60% z ceny dokumentace pro
dvoustupňové řízení.
Lze tedy předpokládat, že finanční úspora na pořízení společné dokumentace podle navržené právní úpravy
bude cca 40% z ceny pořízení dokumentace dle současné praxe (Varianty 0), což by v našem modelovém případě
představovalo 43,7 mil. Kč bez DPH.
Další finanční úsporu lze pak očekávat z hlediska hladšího projednání s dotčenými orgány (jelikož se jedná o
jednodušší dokumentaci, dotčené orgány nebudou zatěžovány zbytnými detaily).
Dopady na státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty
Návrh má pozitivní dopady na státní rozpočet. Jednak dojde k úspoře finančních prostředků z důvodů
možnosti omezeného rozsahu dokumentace pro společné povolení, a to řádově 40 % z ceny doposud pořizované
dvoustupňové dokumentace pro stavbu dopravní infrastruktury. Dále z důvodu eliminace možností pro oddálení
realizace staveb dopravní infrastruktury v důsledku urychlení přípravy staveb, rovněž náklady řadu úkonů budou
nižší v důsledku navrhovaných úprav, neboť navrhované postupy směřují k efektivnějšímu a jednoduššímu
postupu při přípravě a povolování staveb.
Dopady na mezinárodní konkurenceschopnost ČR
Navrhovaná opatření mají potenciálně pozitivní dopad v urychlení výstavby páteřní dopravní infrastruktury
včetně napojení na mezinárodní dopravní sítě (zejména sítě TEN-T).
Dopady na podnikatelské prostředí
Urychlením procesu přípravy a následně procesu výstavby dopravní infrastruktury dojde k pozitivním
dopadům na uživatele této infrastruktury, tedy i podnikatele.
Dopady na územní samosprávné celky (obce, kraje)
Územní samosprávné celky jako investoři dopravních staveb uspoří finanční prostředky z obecních/krajských
rozpočtů z důvodů možnosti omezeného rozsahu dokumentace pro společné povolení, a to řádově 40 % z ceny
doposud pořizované dvoustupňové dokumentace pro stavbu dopravní infrastruktury. Jako významný pozitivní

61 / 79

Závěrečná zpráva RIA – Návrh novely zákona č. 416/2009 Sb. o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické
infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací
dopad lze uvést zvýšení plynulosti a bezpečnosti silničního provozu z nové modernizované dopravní infrastruktury
(včetně snížení úmrtnosti v důsledku dopravních nehod) a zejména eliminaci negativních vlivů na životní prostředí
a zdraví obyvatel.
Sociální dopady
V souvislosti s navrhovanou úpravou lze snížení administrativní náročnosti procesu očekávat urychlení
přípravy a výstavby dopravní infrastruktury a s tím spojený pozitivní dopad na sociální prostředí v důsledku
zvýšení kvality dopravní infrastruktury. Vybudování kvalitnější a modernější dopravní infrastruktury povede ke
zvýšení bezpečnosti provozu a zrychlení přepravy, a tím i k postupnému zvyšování míry pracovní mobility
obyvatelstva, tedy potenciálně nepřímý pozitivní dopad ve zvýšení mobility obyvatelstva a zkrácení dojezdové
vzdálenosti urychlením výstavby páteřní dopravní infrastruktury.
Dopady na spotřebitele
Urychlením výstavby dopravní infrastruktury dojde k pozitivním dopadům pro spotřebitele, tedy konečné
uživatele této infrastruktury.
Dopady na životní prostředí
Očekávají se pozitivní dopady na životní prostředí v důsledku urychlení výstavby dopravní infrastruktury
v parametrech, které budou respektovat požadavky snižování dopadů dopravy na životní prostředí a odstraňování
problematických míst.
Dopady na bezpečnost nebo obranu státu
S navrhovanou úpravou mohou být spojeny nepřímé pozitivní dopady na bezpečnost nebo obranu státu
související zejména s rozvojem dostatečně kapacitní dopravní (silniční i železniční) infrastruktury umožňující
rychlejší přesun osob a materiálu po celém území ČR.
Navržená úprava nemá dopady ve vztahu k zákazu diskriminace, ve vztahu k rovnosti žen a mužů, na výkon
státní statistické služby. S návrhem nejsou spojena žádná nová korupční rizika.

3.3.1.2.

Proces EIA a související povolovací procesy v oblasti životního prostředí

Varianta 0
Z důvodů popsaných výše považuje zpracovatel variantu 0 za nepřijatelnou. Varianta 0 fixuje současný stav,
při jehož zachování dochází k prodlužování výstavby dopravní infrastruktury a vznikají ekonomické dopady a
dopady související s bezpečností provozu na pozemních komunikacích.
Varianta 1
Přímé přínosy (efektivita trhu, životní prostředí, bezpečnost) – urychlení přínos pro trh, ŽP i bezpečnost u
dopravních staveb (např. obchvaty obcí a měst)
Nepřímé přínosy (makroekonomické výhody, nevyčíslitelné přínosy) – urychlení přinese výhody i přínosy
okamžitě
Varianta 2
Přímé přínosy (efektivita trhu, životní prostředí, bezpečnost) – urychlení přínos pro trh, ŽP i bezpečnost u
dopravních staveb (např. obchvaty obcí a měst)
Nepřímé přínosy (makroekonomické výhody, nevyčíslitelné přínosy) – urychlení přinese výhody i přínosy
okamžitě
Na základě průchodnosti projednání jednotlivých variant je varianta 2 preferována rezortem životního
prostředí, proto je dále navrhována varianta 2.

3.3.1.3.
Varianta 0
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Z důvodů popsaných v předchozí kapitole považuje zpracovatel variantu 0 za nepřijatelnou. Varianta 0 fixuje
současný stav, při jehož zachování dochází k prodlužování výstavby dopravní infrastruktury a vznikají
ekonomické dopady a dopady související s bezpečností provozu na pozemních komunikacích.
Varianta 1
Varianta 1 obecně vylepšuje prostředí, v němž probíhá majetkoprávní vypořádání ohledně dotčených
nemovitostí. Tato varianta přináší transparentnější a lépe předvídatelný postup investora ohledně oceňování. Pro
vlastníky by tedy proces měl být lépe čitelný a uchopitelný. Zlepšením prostředí by mělo dojít ke snížení počtu
sporů ohledně oceňování a ke snížení spekulativních zdržování ze strany některých subjektů. Navíc varianta
přináší snížení administrativní zátěže investora a snížení jeho nákladů při zachování rovnocenné ochrany práv
vlastníků.
Varianta 1 nevyžaduje dodatečné náklady ze státního rozpočtu ani nevytváří nové správní agendy. Tato
varianta je jednoduše implementovatelná a neklade na zúčastněné subjekty žádné nové administrativní nebo
regulatorní zátěže.
Varianta 2
Varianta 2 se jeví jako nejúčinnější s ohledem na urychlení majetkoprávního vypořádání. Na druhou stranu
s sebou tato varianta nese vznik nových úředních agend, vyžadovala by značné náklady na státní rozpočet a na
organizaci orgánů v oblasti regulace cen. Implementace této varianty by vyžadovala změny v organizaci veřejné
správy a byla by časově zřejmě náročná – vznik cenových orgánů a cenových map by určitou dobu trval a řešení
by tedy nebylo implementovatelné v horizontu příštího roku či dvou.
Z důvodů menší administrativní a ekonomické zátěže hodnotí zpracovatel variantu 1 jako optimální. Varianta
1 vede k dosažení stanovených cílů při nejnižší ekonomické a administrativní zátěži.
Jako nejvhodnější je na základě porovnání přínosů navrhována varianta 1.

3.3.2. Další dílčí oblasti
3.3.2.1.

Bezpečnost železničních přejezdů

Varianta 0
Z důvodů popsaných výše považuje zpracovatel variantu 0 za nepřijatelnou. Varianta 0 fixuje současný stav,
při jehož zachování hrozí negativní ekonomické dopady a dopady související s bezpečností provozu.
Varianta 1
Varianta 1 je vhodnější než varianta 0, jelikož pozitivně řeší komplikovaný současný správní stav, kdy se
nedaří efektivně odstraňovat nebezpečná křížení železniční a silniční infrastruktury. Mírná zvýšená administrativní
zátěž přenesená na silniční správní úřad se projeví značnou efektivitou celého procesu, na jehož konci stojí zvýšená
bezpečnost dopravní infrastruktury a snížení rizika ztráty na životech i na majetku. Zvýšení zátěže je však
marginální vzhledem k pozitivním přínosům provedené změny, a to jak z hlediska efektivity ekonomické, tak
z hlediska narovnání obsoletní právní úpravy procesu rušení a zejména s ohledem na vyšší ochranu života a zdraví
a výsledné snížené nehodovosti.
Stávající stav nelze považovat za přijatelný, proto je navrhována jako řešení varianta 1.

3.3.2.2.

Majetkoprávní vztahy při nakládání s majetkem státu

Varianta 0
Z důvodů popsaných výše považuje zpracovatel variantu 0 za nepřijatelnou. Varianta 0 fixuje současný stav,
při jehož zachování hrozí ekonomické dopady a dopady související s bezpečností provozu.
Varianta 1
Jako nejvhodnější je na základě porovnání přínosů navrhována varianta 1. Varianta 1 povede ke zhodnocení
platného právního stavu, ke zjednodušení a zkrácení časové náročnosti procesu. Při zahájení staveb dopravní
infrastruktury odpadnou důvody blokace, které vyvolávají nevypořádané majetkoprávní vztahy se státními
organizacemi. Je nezbytné zmínit i hospodárnost daného procesu s tím, že odpadne nutnost zpracování potřebných
znaleckých posudků, čímž dojde i k nemalé úspoře vynakládaných a v daném případě zbytečných finančních
prostředků.
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Návrh má pozitivní dopady na státní rozpočet. Dojde k úspoře finančních prostředků z důvodů eliminace
možností pro oddálení realizace staveb dopravní infrastruktury v důsledku urychlení přípravy staveb. Návrh má
pozitivní dopady na podnikatelské prostředí. Urychlením procesu přípravy a následně procesu možné výstavby
dopravní infrastruktury dojde k pozitivním dopadům na uživatele této infrastruktury, tedy i podnikatele. Návrh
nemá sociální dopady.

3.3.2.3.

Fikce souhlasu

Varianta 0
Z důvodů popsaných výše považuje zpracovatel variantu 0 za nepřijatelnou. Varianta 0 fixuje současný stav.
Varianta 1
Tato varianta se nejeví jako nejvhodnější, neboť se v rámci obecné úpravy dotýká veškerých správních řízení,
kdy může dojít ke kolizi se speciálním zákonem.
Varianta 2
Jako nejvhodnější je na základě porovnání přínosů navrhována varianta 2, která nejlépe odstraní aplikační
obtíže způsobené stávající právní úpravou, která se do stavebního zákona dostala na základě poslaneckého
pozměňovacího návrhu. A zavedení lhůt a fikce pro závazná stanoviska by mělo zamezit průtahům v řízeních
a postupech dle stavebního zákona.

3.3.2.4.

Problematika územního plánování

Varianta 0
Z důvodů popsaných výše považuje zpracovatel variantu 0 za nepřijatelnou. Varianta 0 fixuje současný stav,
při jehož zachování hrozí ekonomické dopady.
Varianta 1
Byla vybrána varianta zřízení územního rozvojového plánu jako dalšího republikového nástroje územního
plánování. Tato varianta byla vybrána s ohledem na to, že se jedná o jedinou smysluplnou variantu, která závazně
a koordinovaně vymezí plochy a koridory pro vybrané záměry v území přičemž proces pořízení a vydání bude
plně v rukou státu. Zároveň nedojde k tomu, že PÚR přestane být koncepčním dokumentem územního plánování.
Vybrání varianty nebylo ovlivněno porovnáním nákladů a přínosů. Navržená varianta umožní plnit požadavek
nařízení EU č. 347/2013 což lze považovat za významný kladný společenský dopad. Náklady 7,3 mil. Kč/rok o
proti nevyčíslitelným přínosům jsou zanedbatelné.
Tato varianta umožní závazně územně vymezit záměry mezinárodního a republikového významu do dvou let.
Jak bylo uvedeno výše na příkladu dopravních staveb, každé zdržení realizace stavby o 1 rok, pokud jsou
spolufinancovány z fondů EU, představuje ztrátu přibližně 5,24 % z investičních nákladů; u staveb, kde nedochází
ke spolufinancování EU, tato ztráta představuje přibližně 2,15 % z investičních nákladů. Z těchto čísel je možné
dovodit přínos navržené varianty 1. Přímo vyčíslit však výnosy není možné s ohledem na to, že proces územního
plánování je počátku celého řetězce procesů, které v konečné fázi umožní zahájit realizaci stavby. Z tohoto důvodu
také nelze vyčíslit rozdíl mezi náklady a výnosy.
Varianta 2
Varianta 2 má stejné přínosy jako Varianta 1, ale její náklady jsou vyšší než u Varianty 1. Dále má tato varianta
i další nevýhody (PÚR bude přezkoumatelná soudem). Proto tato varianta nebyla vybrána jako nejvhodnější.
Varianta 2
Tato varianta nevede ke stanovenému cíli.

3.3.2.5.

Národní geoportál územního plánování

Varianta 0
Z důvodů popsaných výše považuje zpracovatel variantu 0 za nepřijatelnou. Varianta 0 fixuje současný stav,
při jehož zachování hrozí ekonomické dopady.
Varianta 1 - 4
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Navrhovaná právní úprava nebude mít žádné přímé ekonomické přínosy, ale bude mít nepřímé přínosy, které
však nelze objektivně vyčíslit. Náklady proti nevyčíslitelným přínosům jsou zanedbatelné. Porovnatelné jsou
náklady jednotlivých variant. Z tohoto porovnání vychází nejvýhodněji varianta 1, tj. vytvoření národního
geoportálu územního plánování, který bude sbírat všechna potřebná a dostupná data v jednotném standardu
z územně plánovací činnosti obcí, krajů a státu. Tato data bude zveřejňovat v jednotném formátu za celou ČR a
poskytovat je do dalších informačních systémů nebo aplikací.
S ohledem na to, že stát má plnit závazky a povinnosti, které mu vyplývají z členství v EU, není namístě
fabulovat, zda „Jsou náklady na přizpůsobení se regulaci menší než na postih při nepřizpůsobení se“.
Navrhovaná varianta umožňuje plnit požadavky směrnice INSPIRE a nevytváří zbytečně nové kompetence
veřejné správy.
Navrhovaná varianta umožňuje minimalizovat administrativní zátěž a náklady. Tím, že bude existovat
jednotné centralizované místo, kde se budou soustřeďovat potřebné výstupy z územně plánovací činnosti pod
kontrolou státu, lze podstatně jednodušeji ovlivňovat manažerská rozhodnutí, kterými se může minimalizovat
administrativní zátěž a náklady na provozovaný informační systém.
Navrhovaná varianta respektuje technologická řešení a bude fungovat v reálném i digitálním světě.

3.3.2.6.

Oblast energetické infrastruktury

Pozitivní dopad úpravy směřuje do přínosů pro investory energetické infrastruktury s cílem usnadnit zejména
přípravu a povolování staveb energetické infrastruktury. Z hlediska dopadu do administrativního výkonu státní
správy lze u některých navrhovaných úprav předpokládat neutrální dopad (rozšíření definice energetické
infrastruktury o související stavby, vstup na pozemky dle § 2f), dále pozitivní dopad v podobě usnadnění výkonu
státní správy (úpravy řízení o umístění a společného povolení pro energetické stavby), zatímco některé další úpravy
představují dopad na správní úřady zejména v podobě zvýšeného tlaku na rychlejší vydávání správních aktů
(úpravy zákona o vyvlastnění, lhůty pro vydání závazného stanoviska).
Ve vztahu k veřejnosti mohou být dopady různorodé. Za pozitivní lze považovat důsledky, které s sebou
přináší samotná realizace energetické infrastruktury (spolehlivost a dostupnost dodávek energie), neutrální dopady
na veřejnost lze v zákoně o urychlení spatřovat zejména v aspektech souvisejících s výkonem státní správy
(rozšíření definice energetické infrastruktury o související stavby, úpravy řízení o umístění a společného povolení
pro energetické stavby). Dopad na veřejnost lze předpokládat u postupů, které se týkají vyvlastňování. Ty lze
spatřovat v několika důsledcích. Jsou jimi např. úpravy v zákoně o vyvlastnění, ty ve většině směřují k
administrativním postupům vyvlastňovacího úřadu (definování lhůt, ve kterých má vyvlastňovací úřad činit
některé kroky či rozhodovat), tyto však nezasahují do samotného vyvlastňovacího procesu a nemají tak vliv na
práva veřejnosti/vyvlastňovaných. Druhou rovinu představují úpravy v zákoně o vyvlastnění, které zasahují do
samotného postupu vyvlastnění, tyto úpravy (lhůta na předložení posudku ze strany vyvlastňovaného) však
nadměrně neoslabují práva vyvlastňovaného, protože v případě lhůty se vyvlastňovaný tuto skutečnost dozví již
na počátku jeho komunikace s vyvlastnitelem (60 dní před případným zahájením řízení nebo v řízení o umístění
stavby) a odůvodněné zmeškání lhůty může správní úřad prominout. V případě rozšíření možnosti uplatnění
institutu mezitímního rozhodnutí i na stavby energetické infrastruktury (ať již prostřednictvím rozšířením přílohy
nebo prostřednictvím specifické úpravy mezitímního rozhodnutí u ostatní energetické infrastruktury) nedochází
k zásahu do práv vyvlastňovaných. Mezitímní rozhodnutí může být vydáno až tehdy pokud jsou splněny zákonné
předpoklady pro odejmutí či omezení práv vlastníka (rozsah předpokladů a správních úvah zůstává zachován se
standardním správním procesem vyvlastnění), změnou je, že tak lze učinit ještě dříve, než vyvlastňovací úřad
rozhodne o výši náhrady. To umožní vykonávat práva z vyvlastnění dříve, avšak ponechává vyvlastňovanému
minimálně soudní prostředky ke zpochybnění rozhodnutí vyvlastňovacího úřadu.
Případná absence navržených úprav sice nevyvolává přímá rizika, nicméně nadále by byly zákony fixovány
postupy, které se v praxi projevily jako problematické, komplikované a které vedou k prodlužování přípravy a
povolování staveb s přímým dopadem na jejich realizaci. Navrhované změny představují naplnění cílů novelizace
zákona o urychlení. Řešení některých problematických aspektů lze nepochybně očekávat zásadní rekodifikací
stavebního práva, nicméně alespoň k dílčímu urychlení výstavby je třeba přistoupit daleko dříve než v roce 2023,
kdy je předpokládána účinnost rekodifikace.
Doplnění definice energetické infrastruktury
Varianta 0 – stávající stav.
Varianta 1 – upravení definice staveb energetické infrastruktury a její rozšíření o stavby související.
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Varianta 2 – definovat podrobnějším a konkrétnějším popisem s využitím pojmů stavebního zákona.
Z uvedených variant je jednoznačně nejvýhodnější varianta 1, u níž proti zanedbatelným administrativním
nákladům, souvisejících s novelizací zákona jsou identifikovány jednoznačné přínosy na straně stavebníků a
z části též u dotčených správních úřadů. Jako druhou lze označit variantu 2, u níž je na rozdíl od varianty 1
identifikováno riziko, že se nepodaří konkrétnějším popisem staveb, které podmiňují výstavbu či samotný provoz
stavby hlavní (energetické) identifikovat všechny druhy takových staveb a vlivem toho i nižší přínos.
Proto navrhujeme, aby právě varianta 1 byla vybrána jako řešení daného problému.
Úprava řízení pro stavby energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací
Varianta 0 – stávající stav.
Varianta 1 – úprava postupu a stanovení pravidla, že řízení povede ten stavební úřad, v jehož správním území
se bude stavba nacházet, kterému bude doručena žádost.
Varianta 2 - zavedení příslušnosti určitého přesně určeného (jediného) stavebního úřadu.
Ve variantě 1 a 2 jsou stejné přínosy ve snížení administrativních nákladů u stavebních úřadů, dotčených
orgánů a stavebníků. Varianta 2 navíc vytváří podmínky pro větší profesionalizaci personálu takto určeného
jediného stavebního úřadu, takže by se mohlo zdát, že je výhodnější. Její implementace by si ale vyžádala i
dodatečné personální a další náklady, takže i s ohledem na připravovanou rekodifikaci stavebního práva ze strany
MMR, která by měla nastavit zcela novou soustavu stavebních úřadů, navrhujeme jako v současné době
nejvýhodnější variantu 1.
Vstupy na pozemky u energetické infrastruktury
Varianta 0 – stávající stav.
Varianta 1 – doplnění energetických staveb do stávající úpravy platné pro dopravní stavby.
Z uvedených variant je jednoznačně nejvýhodnější varianta 1, u níž proti zanedbatelným administrativním
nákladům, souvisejícím s novelizací zákona, jsou identifikovány jednoznačné přínosy na straně stavebníků
energetické infrastruktury, spočívající ve zkrácení doby přípravy stavby a snížení nákladů na jejich přípravu a také
na realizaci.
Doklady o vlastnictví při odnětí nebo omezení pozemků určených k plnění funkcí lesa
Varianta 0 – stávající stav.
Varianta 1 – explicitně upravit, že v takových případech není třeba vyjádření vlastníka nebo nájemce
dokládat.
Z uvedených variant je jednoznačně nejvýhodnější varianta 1, u níž proti zanedbatelným administrativním
nákladům, souvisejícím s novelizací zákona, jsou identifikovány jednoznačné přínosy na straně stavebníků,
spočívající ve zkrácení doby přípravy stavby a snížení nákladů na jejich přípravu.
Úpravy v souvislosti s vyvlastňovacím řízením
Varianta 0 – stávající stav.
Varianta 1 – soubor opatření k úpravě příslušných předpisů.
Z uvedených variant je jednoznačně nejvýhodnější varianta 1, u níž proti zanedbatelným administrativním
nákladům, souvisejícím s novelizací zákona, jsou identifikovány jednoznačné přínosy zejména na straně
stavebníků, spočívající ve zkrácení doby přípravy stavby a snížení nákladů na jejich přípravu ale mělo by také
dojít k úspoře administrativních nákladů na straně vyvlastňovacích úřadů.
Kolaudační řízení
Varianta 0 – stávající stav.
Varianta 1 – vyloučení vlastníků pozemků z kolaudačního řízení pouze pro stavby energetické infrastruktury.
Varianta 2 – zpřesnění posuzování vlastníka pozemku jako účastníka řízení stanovením dalších podmínek
nad současná kritéria posuzování vlastníků pozemků jako účastníků kolaudačního řízení stanovená ve stavebním
zákoně.
Varianta 3 - vyloučení vlastníků pozemků z kolaudačního řízení pro všechny typy staveb
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Z předložených variant jsou ve variantě 3 uvedeny přínosy pro státní správu, které spočívají ve snížení
administrativní zátěže a snížení přímých nákladů na doručování účastníkům řízení u stavebních úřadů u všech typů
staveb, kterou doporučujeme jako nejvhodnější řešení. V pořadí druhá je varianta 1, podle níž by ovšem byly
přínosy nižší než ve variantě 3, nicméně ji lze vnímat jako variantu přijatelnou. Varinta 2 se pak jeví jako nejméně
vhodná.

3.3.2.7.

Oblast elektronických komunikací

Varianta 0
Z důvodů popsaných výše považuje zpracovatel variantu 0 za nepřijatelnou. Varianta 0 fixuje současný stav,
při jehož zachování ekonomické dopady. Tato varianta by mohla být vnímána jako neprovedení právní úpravy
Akčního plánu k provedení nedotačních opatření pro podporu plánování a výstavby sítí elektronických komunikací
s výrazným rizikem přetížení stavebních úřadů v budoucnu a ohrožení čerpání dotačního programu
Vysokorychlostní internet (OPPIK).
Varianta 1
Jako nejvhodnější je na základě porovnání přínosů navrhována varianta 1. Při vyhodnocování variant řešení
byl zohledněn závazek vlády na přijetí Akčního plánu k provedení nedotačních opatření pro podporu plánování a
výstavby sítí elektronických komunikací a současně i snaha vlády České republiky podpořit digitalizaci České
republiky, včetně podpory čerpání dotačního programu Vysokorychlostní internet (OPPIK). Vzhledem k těmto
okolnostem nelze akceptovat nulovou variantu.
Novela zákona přináší tři hlavní výhody:
urychluje proces výstavby sítí elektronických komunikací, čímž by mělo dojít k urychlení samotné
digitalizace České republiky, a to jak ekonomiky, tak i veřejné správy, snižuje náklady pro stavebníky v oblasti
výstavby sítí elektronických komunikací, čímž dojde k podpoře investic do budování těchto sítí,
snižuje počty správních řízení vedených v oblasti výstavby sítí elektronických komunikací, což ve svém
důsledku ulehčí přetíženým stavebním úřadům.
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4. STANOVENÍ POŘADÍ VARIANT A VÝBĚR NEJVHODNĚJŠÍHO ŘEŠENÍ
Na základě vyhodnocení nákladů a přínosů jednotlivých variant v jednotlivých oblastech úpravy byla
vyhodnocena sada opatření, která jsou zahrnuta v preferovaných variantách dílčích oblastí a která byla
zapracována do předkládaného návrhu.
Z hlediska stanovených cílů je pořadí variant v jednotlivých dílčích oblastech úpravy následující:

4.1.1. Problematika povolovacích procesů
4.1.1.1.

Více povolení u liniových dopravních staveb

Současně platné postupy, které umožňuje stavební zákon, jsou obsahem Varianty 0 a Varianty 1. Postup dle
varianty 0 je časově i finančně nejnáročnější, ale v současné době ještě stále používán z důvodu velkého množství
rozpracovaných záměrů v jednotlivých fázích procesu přípravy. Z důvodu zkrácení administrativního procesu
povolení dopravní infrastruktury byl schválen postup dle Varianty 1 umožňující seskupení do jednoho společného
povolení. Tento postup však není u dopravních staveb vzhledem k jejich rozsahu využíván v takové míře, jak bylo
očekáváno. Problém je v rozsahu dokumentace. Předepsaný rozsah dokumentace pro společné řízení je rozsáhlý
s mnoha podrobnostmi, které nejsou potřebné k veřejnoprávnímu projednání a je možné je řešit až v dokumentaci
pro provádění stavby.
Z výše uvedených důvodů je preferována Varianta 2, která umožňuje zpracování dokumentace pro společné
povolení dopravní infrastruktury v omezeném rozsahu. Důvodem je snížení finančních nákladů na pořízení
dokumentace pro společné povolení staveb dopravní infrastruktury a zjednodušení jejího projednání a tím i
zkrácení celého administrativního procesu.
Varianta 2 je nejvýhodnější i z hlediska porovnání přínosů a nákladů.
Varianta 2 má pozitivní dopady na státní rozpočet a rozpočty samospráv. Jednak dojde k úspoře finančních
prostředků z důvodů možnosti omezeného rozsahu dokumentace pro společné povolení, a to řádově 40 % z ceny
doposud pořizované dvoustupňové dokumentace pro stavbu dopravní infrastruktury. Dále, z důvodu eliminace
možností pro oddálení realizace staveb dopravní infrastruktury v důsledku urychlení přípravy staveb, budou
rovněž i náklady řadu úkonů nižší v důsledku navrhovaných úprav, neboť navrhované postupy směřují
k efektivnějšímu a jednoduššímu postupu při přípravě a povolování staveb.

4.1.1.2.

Proces EIA a související povolovací procesy v oblasti životního prostředí

Na základě porovnání nákladů a přínosů jsou z pohledu předkladatele vhodné obě varianty 1 a 2. Vzhledem
k tomu, že projednání je rezortem životního prostředí preferovaná varianta 2, je z tohoto důvodu vyhodnocena
jako vhodnější.

4.1.1.3.

Majetkoprávní příprava

Jako nejvhodnější varianta k realizaci byla vybrána varianta č. 1.
Pořadí variant je seřazena v pořadí od nejvíce vhodného po nejméně vhodné následujícím způsobem:
1.

Varianta 1

2.

Varianta 2

3.

Varianta 0

Jako nejvhodnější je na základě porovnání přínosů navrhována varianta 1. Varianta 1 povede ke zjednodušení
procesu zpracovávání znaleckých posudků zároveň i k tomu, že již jednou zpracovaný znalecký posudek platný
určité časové období bude být moci využit i pro vypracování návrhů smluv do budoucna, neboť návrhy se mohou
zpracovávat v delším časovém období v důsledku velkého množství oslovovaných vlastníků. Tato varianta povede
i ke zrychlení a zefektivnění procesu, snížení administrativní náročnosti procesu a ke snížení nákladů vznikajících
v rámci procesu přípravy staveb dopravní infrastruktury.
Návrh má pozitivní dopady na státní rozpočet. Jednak dojde k úspoře finančních prostředků z důvodů
eliminace možností pro oddělení realizace staveb dopravní infrastruktury v důsledku urychlení přípravy staveb,
jednak i náklady na takový posudek budou nižší oproti součtu nákladů na posudky jednotlivě. Návrh má pozitivní
dopady na podnikatelské prostředí. Urychlením procesu přípravy a následně procesu možné výstavby dopravní
infrastruktury dojde k pozitivním dopadům na uživatele této infrastruktury, tedy i podnikatele. Návrh nemá
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sociální dopady. V neposlední řadě je třeba konstatovat, že bude-li platnost znaleckého posudku dána s delší
lhůtou, mělo by být zajištěno stejné cenové ohodnocení nemovitostí – pozemků v rámci stavby vůči všem
dotčeným vlastníkům a mělo by dojít k odstranění stavu, kdy každému vlastníkovi může být nabízena jiná cena.

4.1.2. Další dílčí oblasti
4.1.2.1.

Bezpečnost železničních přejezdů

Pořadí variant je seřazena v pořadí od nejvíce vhodného po nejméně vhodné následujícím způsobem:
1.

Varianta 1

2.

Varianta 0

Nejvhodnější variantou se jeví varianta č. 1, vzhledem k představení efektivnějšího procesu vedoucímu k
rušení přejezdů, čímž se zajistí zvýšení bezpečnosti železniční a silniční dopravy v rámci jejich úrovňových křížení
a bude dosaženo udržitelného ekonomického modelu údržby a obnovy součástí železniční infrastruktury. Dále
rušení přejezdů povede k naplňování požadavků Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/798 ze dne
11. května 2016, resp. jejích prováděcích nařízení, zvýší se efektivita a předvídatelnost souvisejícího správního
řízení, budou plnohodnotně zohledněny trendy veřejné správy a dojde k umožnění vyšší efektivity využití dráhy,
při současném snížení rizikovosti.

4.1.2.2.

Fikce souhlasu

Jako nejvhodnější varianta k realizaci byla vybrána varianta č. 2.
Pořadí variant je seřazena v pořadí od nejvíce vhodného po nejméně vhodné následujícím způsobem:
1.

Varianta 2

2.

Varianta 1

3.

Varianta 0

Jako nejvhodnější varianta k realizaci byla vybrána varianta č. 1. Byla vybrána varianta, která nejlépe odstraní
aplikační obtíže způsobené stávající právní úpravou, která se do stavebního zákona dostala na základě
poslaneckého pozměňovacího návrhu.

4.1.2.3.

Územní problematika

Pořadí variant je seřazena v pořadí od nejvíce vhodného po nejméně vhodné následujícím způsobem:

-

1.

Varianta 1

2.

Varianta 2

3. Varianta 0 / 3
Jako nejvhodnější varianta k realizaci byla vybrána varianta č. 1. Varianta byla vybrána na základě
porovnání přínosů a nákladů. Zvolená varianta bude mít kladný dopad na podnikatelské prostředí a na
veřejné investice zejména v oblasti dopravní a technické infrastruktury. Nebyly zjištěny negativní
dopady například do sociální sféry.

4.1.2.4.

Národní geoportál územního plánování

Pořadí variant je seřazena v pořadí od nejvíce vhodného po nejméně vhodné následujícím způsobem:
1.

Varianta 1

2.

Varianta 2 / 3 / 4

3.

Varianta 0

Jako nejvhodnější varianta k realizaci byla vybrána varianta č. 1, tj. varianta zřízení národního geoportálu
územního plánování vedeného MMR s možností pověřit vedením geoportálu organizační složku státu. Tato
varianta se jeví jako ekonomicky i organizačně nejvhodnější. Stát bude mít plně pod kontrolou jeho provoz, bude
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mít možnost přímo ovlivňovat náklady na jeho provoz, bude moct operativně ovlivňovat zveřejňování dostupných
dat z územně plánovací činnosti a centrálně plnit povinnosti, které vyplývají ze směrnice INSPIRE.
Zvolená varianta bude mít kladný dopad na podnikatelské prostředí na vlastníky pozemků a staveb ale i na
širokou veřejnost. Nebyly zjištěny negativní dopady například do sociální sféry.

4.1.2.5.

Oblast energetické infrastruktury

Pořadí variant je určeno na základě vyhodnocení nákladů a přínosů uvedeného výše ve stejnojmenné kapitole.
Doplnění definice energetické infrastruktury
1.

Varianta 1

2.

Varianta 2

3.

Varianta 0

Úprava řízení pro stavby energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací
1.

Varianta 1

2.

Varianta 2

3.

Varianta 0

Vstupy na pozemky u energetické infrastruktury
1.

Varianta 1

2.

Varianta 0

Doklady o vlastnictví při odnětí nebo omezení pozemků určených k plnění funkcí lesa
1.

Varianta 1

2.

Varianta 0

Úpravy v souvislosti s vyvlastňovacím řízením
1.

Varianta 1

2.

Varianta 0

Kolaudační řízení
1.

Varianta 3

2.

Varianta 1

3.

Varianta 2

4.

Varianta 0

4.1.2.6.

Oblast elektronických komunikací

Pořadí variant je seřazena v pořadí od nejvíce vhodného po nejméně vhodné následujícím způsobem:
1.

Varianta 1

2.

Varianta 0

Při vyhodnocování variant řešení byl zohledněn závazek vlády na přijetí Akčního plánu k provedení
nedotačních opatření pro podporu plánování a výstavby sítí elektronických komunikací a současně i snaha vlády
České republiky podpořit digitalizaci České republiky, včetně podpory čerpání dotačního programu
Vysokorychlostní internet (OPPIK). Vzhledem k těmto okolnostem nelze akceptovat nulovou variantu.
Novela zákona přináší tři hlavní výhody:
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-

urychluje proces výstavby sítí elektronických komunikací, čímž by mělo dojít k urychlení samotné
digitalizace České republiky, a to jak ekonomiky, tak i veřejné správy,

-

snižuje náklady pro stavebníky v oblasti výstavby sítí elektronických komunikací, čímž dojde k podpoře
investic do budování těchto sítí,

-

snižuje počty správních řízení vedených v oblasti výstavby sítí elektronických komunikací, což ve svém
důsledku ulehčí přetíženým stavebním úřadům.

Nulová varianta by mohla být vnímána jako neprovedení právní úpravy Akčního plánu k provedení
nedotačních opatření pro podporu plánování a výstavby sítí elektronických komunikací s výrazným rizikem
přetížení stavebních úřadů v budoucnu a ohrožení čerpání dotačního programu Vysokorychlostní internet
(OPPIK).
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5. IMPLEMENTACE DOPORUČENÉ VARIANTY A VYNUCOVÁNÍ
Za samotnou implementaci regulace budou odpovědné níže uvedené subjekty.

5.1. Problematika povolovacích procesů
5.1.1. Více povolení u liniových dopravních staveb
Za implementaci navrhované varianty odpovídá Ministerstvo dopravy a jemu podřízené organizace.
V daném případě se nebude jednat o vynucování uplatňování úpravy, neboť se jedná pouze o jednu
z možností, jejichž volba bude záležet na rozhodnutí investora. Investor musí sám rozhodnout, jakou variantu při
projednávání záměru zvolí, a to z hlediska stadia rozpracovanosti, stupně projednání, a to při zohlednění zásad
řádného hospodaření s veřejnými prostředky.
Úpravou nejsou stanoveny žádné další povinnosti. Nedochází k rozšíření kompetencí správních úřadů.
Náklady vyvolané přijetím této úpravy jsou spojeny pouze s řádným proškolením projektantů, investorů a
správních orgánů..

5.1.2. Proces EIA a související povolovací procesy v oblasti životního prostředí
Za implementaci navrhované úpravy odpovídá MŽP, na vynucování se dále bude podílet MD. Úpravou
nebudou zvýšeny náklady na implementaci.

5.1.3. Majetkoprávní příprava
Za implementaci navrhované úpravy zodpovídá Ministerstvo dopravy.
Navrhovaná úprava nepřinese žádné nové povinnosti, ba naopak dojde ke zjednodušení procesu.

5.2. Další dílčí oblasti
5.2.1. Bezpečnost železničních přejezdů
Úprava bude implementována především silničními správními úřady a drážním úřadem. Úprava nezavádí
žádné nové sankce a není tedy nutno zapojení represivního státního aparátu. Optimální formou získávání
potřebných informací budou konzultace se Správou železniční dopravní cesty, s.o., která disponuje nejucelenějšími
informacemi o statistice nehodovosti na přejezdech a provozuje většinu železničních drah v ČR a tedy i
železničních přejezdů. Vynucování plnění bude realizováno standardními cestami s využitím správního řádu.

5.2.2. Fikce souhlasu
Za implementaci navrhované úpravy budou zodpovídat správní orgány, které vedou řízení a které vydávají
závazná stanoviska.
Žádné nové nástroje (kontrolní, sankční apod.) se v souvislosti s navrhovanou právní úpravou nenavrhují.
Implementace nevyžaduje nové náklady.

5.2.3. Problematika územního plánování
Za implementaci navrhované úpravy bude zodpovídat Ministerstvo pro místní rozvoj ve spolupráci s Ústavem
územního rozvoje.
Žádné další orgány se nebudou podílet na jejím vynucování.
Žádné konkrétní nástroje (kontrolní, sankční apod.) se nebudou využívat k vynucování úpravy.
K implementaci nebude třeba získávat informace ze strany orgánů veřejné moci.
Žádné nové povinnosti navrhovaná úprava regulovaným subjektům nepřináší. Proto nelze očekávat její
nedodržování.
Implementace vyžaduje náklady ve výši 7,3 mil. Kč/rok o které by měl být posílen rozpočet MMR resp.
Ústavu územního rozvoje.
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5.2.4. Národní geoportál územního plánování
Za implementaci navrhované úpravy bude zodpovídat Ministerstvo pro místní rozvoj ve spolupráci s Ústavem
územního rozvoje.
Žádné další orgány se nebudou podílet na jejím vynucování. V této souvislosti je však třeba konstatovat, že
data do národního geoportálu územního plánování budou vkládat krajské úřady.
Žádné nové nástroje (kontrolní, sankční apod.) se v souvislosti s národním geoportálem územního plánování
nenavrhují. V souvislosti s případným vynucováním zpracování vybraných částí územně plánovací dokumentace
autorizovanými projektanty v jednotném standardu se předpokládá možnost sankce.
K implementaci bude třeba získávat již existující informace ze strany především krajských úřadů a bude třeba
je transformovat do jednotného standardu.
Předpokládá se, že navrhovaná právní úprava pomůže sjednotit vektorové zpracování územně plánovacích
podkladů a územně plánovací dokumentace.
Implementace vyžaduje náklady ve výši cca 20 mil. Kč na pořízení a následně na provoz včetně údržby 3,5
mil. Kč/rok o které by měl být posílen rozpočet MMR resp. Ústavu územního rozvoje.

5.2.5. Oblast energetické infrastruktury
Implementaci navrhované úpravy v oblasti vyvlastnění (úpravy v zákoně o vyvlastnění a vyvlastňovacích
titulů v energetickém zákoně a mezitímní rozhodnutí v zákoně o urychlení) provádějí ve své činnosti vyvlastňovací
úřady. Za implementaci navrhované úpravy v oblasti úpravy postupu pro vydání územního rozhodnutí nebo
společného řízení odpovídají obecné stavební úřady nebo jiný stavební úřad (Ministerstvo průmyslu a obchodu).
Kontrolu přijatých úprav bude provádět v obou výše zmíněných oblastech Ministerstvo pro místní rozvoj z titulu
gesčního resortu k zákonu o vyvlastnění a stavebnímu zákonu.
Pro účely kontrol dodržování přijatých úprav doporučujeme získávat informace z nahodilých kontrol
vyvlastňovacích a stavebních úřadů v kombinaci s dotazy u dotčených stavebníků. Navrhované úpravy nemají
přímý dopad do kontrolních či sankčních mechanismů. Navrhované úpravy nepřináší nové povinnosti
regulovaným subjektům, ale pozitivně upravuje stávající podmínky regulace. Navrhované úpravy nevyvolávají
zvýšené náklady na implementaci a vynucování.

5.2.6. Oblast elektronických komunikací
Navržená úprava stanovuje výjimku z povolovacích řízení pro stavby přípolože, čímž dojde ke snížení
administrativní zátěže jak pro soukromé subjekty, tak pro stát. S ohledem na tuto skutečnost navržené opatření
nevyžaduje přímou implementaci, či jakékoliv vynucování ze strany státních orgánů.
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6. PŘEZKUM ÚČINNOSTI REGULACE
Účinnost regulace bude pravidelně hodnocena a přezkoumávána z hlediska účinnosti a naplňování daných
cílů výstavby předmětné dopravní, energetické a telekomunikační infrastruktury.
V případě dopravní infrastruktury a jejích výstavby jsou cíle výstavby v dlouhodobém horizontu stanoveny
Dopravní politikou ČR 2014-2020 s výhledem do roku 2050 a souvisejícího resortního strategického dokumentu
Dopravní sektorové strategie, 2. fáze (schváleny usnesením vlády České republiky č. 850 ze dne 13. listopadu
2013), které definují zásady pro efektivní a kvalitní zajištění provozování existující dopravní infrastruktury, a které
obsahují principy pro určení prioritizace připravovaných rozvojových projektů při konkrétní výši finančního
rámce. Dokument představuje základní resortní koncepci Ministerstva dopravy formulující priority a cíle v oblasti
rozvoje dopravy a dopravní infrastruktury ve střednědobém horizontu roku 2020 a rámcově i v dlouhodobém
horizontu až do roku 2050.
Dopravní sektorové strategie, 2. fáze mají nastaven systém monitorování a pravidelného hodnocení. Výběr
ukazatelů byl navržen tak, aby poskytoval informace o splnění cílů strategie. Proto byly vybrány relevantní
indikátory pro sledování důležitých výsledků, které ukazují skutečné dosažení vizí a cílů. Cílové hodnoty a plány
vývoje pro každý indikátor byly definované tak, aby kvantifikovaly očekávanou změnu sledovaného ukazatele v
době hodnocení plnění Dopravní strategie.
Níže uvedené schéma zachycuje rámec pro monitoring Dopravní sektorové strategie, 2. fáze s procesem
posuzování výkonů vzhledem k jednotlivým indikátorům. Tento proces přispívá k přijetí nápravných opatření nebo
k úpravě jednotlivých cílů.

Každoročně pak má ministr dopravy výše uvedeným usnesením vlády uloženo v rámci sestavování rozpočtu
Státního fondu dopravní infrastruktury v jeho textové části jeho soulad s Dopravními sektorovými strategiemi a
dále je ministru dopravy uložena průběžná aktualizace a vyhodnocení dokumentu v pětiletých intervalech.
Dílčí indikátory pro přezkum účinnosti jednotlivých opatření je uveden dále.
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6.1. Problematika povolovacích procesů
6.1.1. Více povolení u liniových dopravních staveb
Jako perioda přiměřená pro přezkum účinnosti implementovaných opatření a pro zhodnocení pokroku při
dosahování cílů novelizace se doporučuje doba 3 let. Tato perioda je dostatečně dlouhá pro shromáždění
dostatečného objemu dat relevantních pro přezkum účinnosti a podnětů od dotčených subjektů a zároveň
dostatečně krátká tak, aby nedošlo k přehlcení velkým objemem podnětů a navrhovaných změn.
Pro přezkum účinnosti dopadu je doporučena oblast délky procesu povolování dopravních staveb.
Doporučuje se sledovat následující ukazatele napříč všemi variantami:
-

délku a počet povolovacího řízení (na základě dat o podání žádosti a vydání rozhodnutí);
počet úspěšných odvolání a délku odvolacího řízení;
délku soudních řízení;
reálnou dobu nezbytnou pro vydání závazných stanovisek dle jednotlivých vydávajících orgánů;
finanční náklady na pořízení projektových dokumentací ve vztahu nákladům na realizaci stavby

Posuzováno by mělo být také to, zda není posuzování definované dokumentace ze strany dotčených orgánů
problematické, zda dochází k vydávání závazných stanovisek na základě této dokumentace, popř. je vynucováno
doplnění.

6.1.2. Proces EIA a související povolovací procesy v oblasti životního prostředí
Navržené indikátory a kritéria pro hodnocení účinnosti regulace a zdroje dat:
-

Kritérii pro vyhodnocení účinnosti regulace mohou být čas přípravy, kvalita výstupů z procesu
přípravy, k vyhodnocení budou potřebné informace o času přípravy a její výstupy.

6.1.3. Majetkoprávní příprava
Navržené indikátory a kritéria pro hodnocení účinnosti regulace a zdroje dat:
-

Data od příslušných stavebních úřadů povolující dopravní stavby / od investorských organizací,
srovnání délek trvání jednotlivých řízení, srovnání vynaložených nákladů jednotlivých investorských
organizací na pořízení potřebných dokumentací k řízením.

6.2. Další dílčí oblasti
6.2.1. Bezpečnost železničních přejezdů
Navržené indikátory a kritéria pro hodnocení účinnosti regulace a zdroje dat:
- Vyhodnocení účinnosti může být provedeno skrze analýzu statistiky mimořádných událostí na
železničních přejezdech. Nezbytné bude posoudit tendenci nehodovosti v komparaci s předchozím
obdobím.
-

Dále může být hodnocení efektivity měřeno počtem zrušených přejezdů, vývojem počtu
technologických zařízení přejezdů, a tím nákladů na zajišťování provozuschopnosti železniční
infrastruktury.

-

Dalším kritériem účinnosti je případně možnost posouzení zvýšení rychlosti na dráze tam, kde
v důsledku existence přejezdu došlo k rychlostním omezením.

6.2.2. Fikce souhlasu
Navržené indikátory a kritéria pro hodnocení účinnosti regulace a zdroje dat:
-

Kritériem účinnosti navrhované právní bude méně sporů, které v důsledku současně obtížně
aplikovatelné právní úpravy ve vztahu k závazným stanoviskům, budou končit před soudem.

6.2.3. Problematika územního plánování
Navržené indikátory a kritéria pro hodnocení účinnosti regulace a zdroje dat:
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-

Jediným kritériem účinnosti navrhované právní úpravy bude čas, za který bude provedena
aktualizace územního rozvojového plánu.

6.2.4. Národní geoportál územního plánování
Navržené indikátory a kritéria pro hodnocení účinnosti regulace a zdroje dat:
-

Kritériem účinnosti navrhované právní úpravy bude množství zveřejňovaných dat, četnost
aktualizace dat, návštěvnost geoportálu, funkčnost provozu geoportálu, bezpečnost provozu
geoportálu a člověkohodiny analytických a programátorských prací.

6.2.5. Oblast energetické infrastruktury
Navržené indikátory a kritéria pro hodnocení účinnosti regulace a zdroje dat:
-

Hlavním kritériem pro vyhodnocení účinnosti úpravy je navrhováno časové hledisko. Navrhovaná
úprava má primárně za cíl zkrátit dobu nezbytnou k zajištění všech administrativních aktů, je tak
logické využít k vyhodnocení účinnosti změny v délce trvání jednotlivých řízení.

Pro přezkum účinnosti je doporučeno zavést sledování délky fáze povolování a vyvlastňování u energetických
staveb. Konkrétně lze kritéria definovat následovně:
- Délka povolovacího procesu (tj. doba mezi podáním žádosti a vydáním rozhodnutí).
- Důvody a délka odvolání s identifikací relevantnosti důvodů odvolání.
Délka vyvlastňovacího řízení pro případy podání žádosti o mezitímní rozhodnutí (tj. doba mezi
podáním žádosti a vydáním mezitímního rozhodnutí).
Délka vyvlastňovacího řízení pro případy bez podání žádosti o mezitímní rozhodnutí (tj. doba mezi
podáním žádosti a vydáním finálního rozhodnutí)
Důvody a délka odvolacího řízení, případně soudního přezkumu.
U kritéria „Délka vyvlastňovacího řízení pro případy podání žádosti o mezitímní rozhodnutí“ je pro
stavebníka rozhodující, v jaké fázi řízení může stavebník zajit realizaci stavby, což je termín nabytí účinnosti
mezitímního rozhodnutí, a proto se navrhuje sledovat dobu mezi podáním žádosti a vydáním mezitímního
rozhodnutí.

6.2.6. Oblast elektronických komunikací
Navržené indikátory a kritéria pro hodnocení účinnosti regulace a zdroje dat:
-
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komunikační sítě, kteří by měli být schopni dopady této změny na výstavbu sítí elektronických
komunikací. Vyhodnocení pak lze uskutečnit prostřednictvím jednotlivých odborných asociací
sdružující provozovatele sítí elektronických komunikací.
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7. KONZULTACE A ZDROJE DAT
V souvislosti s přípravou této regulace byly provedeny konzultace za účelem nalezení optimálního řešení,
které bude akceptovatelné pro všechny dotčené subjekty. Konzultace probíhaly s níže uvedenými subjekty a další
konzultace proběhnou v rámci procesu meziresortního připomínkového řízení, ve kterém bude snaha reflektovat
stanoviska dotčených subjektů.

7.1. Problematika povolovacích procesů
7.1.1. Více povolení u liniových dopravních staveb
Diskuze nad návrhem probíhala v následujících kruzích:
-

Pracovní skupina složená s největších investorů dopravní infrastruktury (Ředitelství silnic a dálnic ČR,
Správa železniční dopravní cesty, s.o.) a Státního fondu dopravní infrastruktury
Interní pracovní skupina Ministerstva dopravy
Společná pracovní skupiny Ministerstva dopravy, Ministerstva pro místní rozvoj a Ministerstva průmyslu
a obchodu

V pracovních skupinách byly dotčené subjekty zastoupeny největšími investory (Ředitelství silnic a dálnic
ČR, Správa železniční dopravní cesty, s.o.). Další subjekty byly seznámeny s návrhem v rámci mezirezortního
připomínkového řízení.

7.1.2. Proces EIA a související povolovací procesy v oblasti životního prostředí
-

Investorské organizace rezortu dopravy

-

Ministerstvo životního prostředí (srpen 2018)

7.1.3. Majetkoprávní příprava
-

Ministerstvo pro místní rozvoj

-

Ministerstvo dopravy

-

Ředitelství silnic a dálnic ČR

-

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

-

Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR

-

Asociace pro rozvoj infrastruktury

-

Sdružení pro výstavbu silnic

7.2. Další dílčí oblasti
7.2.1. Bezpečnost železničních přejezdů
-

Správa železniční dopravní cesty, s.o.

7.2.2. Fikce souhlasu
Dále uvedená zjištění byla konzultována na pravidelných poradách s krajskými úřady. Podkladem pro
navrhovanou právní úpravu pak byly konzultace s odborníky, kteří pracují na ministerstvech, krajských úřadech a
na vysoké škole, dále pak s právníky. Mezi oslovenými byli i členové organizací, které jsou v Databázi
konzultujících organizací.
Problematika fikce souhlasu byla konkrétně konzultována se zástupci MV, MŽP, MPO, MD, MK, MŠMT,
MO, MZE.
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7.2.3. Územní problematika
Podkladem pro navrhovanou právní úpravu byla konzultována s 19 (osloveno 25) odborníky na územní
plánování. Jednalo se o odborníky, kteří pracují na ministerstvech, krajských úřadech a na vysoké škole, dále pak
o projektanty, právníky a členy profesních komor. Mezi oslovenými byli i členové organizací, které jsou v Databázi
konzultujících organizací.

7.2.4. Národní geoportál územního plánování
Podkladem pro navrhovanou právní úpravu byly konzultace s odborníky na IT a na územní plánování. Jednalo
se o odborníky, kteří pracují na ministerstvech, krajských úřadech a na vysoké škole. Mezi oslovenými byli i
členové organizací, které jsou v Databázi konzultujících organizací.

7.2.5. Oblast energetické infrastruktury
Opakované konzultace proběhly s některými zástupci největších stavebníků (investorů) staveb energetické
infrastruktury (ČEPS, ČEZ, Net4Gas, GasNet), případně asociací, které je sdružují (Teplárenské sdružení). Tyto
subjekty byly přímými partnery vzniku úprav. Další dotčené energetické společnosti, projektové a dodavatelské
organizace měli možnost buď připomínkovat předložené návrhy v době vzniku, nebo o nich byly informovány na
seminářích a workshopech.Oblast elektronických komunikací
-

Ministerstvo průmyslu a obchodu,

-

Ministerstvo dopravy

-

Ministerstvo pro místní rozvoj

Dále konzultace probíhaly se
-

zástupci jednotlivých odborných asociací sdružujících provozovatele sítí elektronických komunikací
(ICTU, ČAEK, APMS, a další)a

-

zástupci energetického sektoru (ČEZ, ČEPS a další).

Této problematice se dlouhodobě věnuje odborná pracovní skupina pro přijetí nedotačních opatření v rámci
plnění Akčního plánu k provedení nedotačních opatření pro podporu plánování a výstavby sítí elektronických
komunikací, která působí při Ministerstvu průmyslu a obchodu.
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8. KONTAKT NA ZPRACOVATELE RIA
Kontaktní osoby za zpracovatele RIA: olga.mertlova@sfdi.cz
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Platné znění zákonů s vyznačeným navrhovaných změn
ČÁST PRVNÍ
Zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické
infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací, s vyznačením
navrhovaných změn
ČÁST PRVNÍ
URYCHLENÍ VÝSTAVBY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY A
INFRASTRUKTURY ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ
§1
(1)

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

(2)

Dopravní infrastrukturou se pro účely tohoto zákona rozumí
a) stavby dálnic nebo silnic I. třídy nebo stavby s nimi související,
b) stavby dráhy celostátní nebo stavby s nimi související,
c) další stavby dopravní infrastruktury1) nebo stavby s nimi související umisťované v
plochách nebo koridorech vymezených v platné politice územního rozvoje nebo

d) v územně plánovací dokumentaci vymezené veřejně prospěšné stavby dopravní
infrastruktury1) nebo stavby s nimi související.(3)
Vodní infrastrukturou se pro účely
tohoto zákona rozumí
a) stavba vodního díla11) umisťovaného v plochách a koridorech vymezených v platné
politice územního rozvoje a stavby s ní související, nebo
b) stavba vodního díla11) budovaná ve veřejném zájmu na ochranu před povodněmi, k
prevenci nebo zmírnění následků sucha, jakož i k jiným účelům podle vodního zákona11)
a ve veřejném zájmu, a stavby s ní související.

1

(4)

Energetickou infrastrukturou se pro účely tohoto zákona rozumějí stavby a zařízení
elektrizační soustavy, plynárenské soustavy, soustavy zásobování tepelnou energií a
stavby a zařízení ropovodů a produktovodů podle jiného zákona zřizované a provozované
ve veřejném zájmu5), pokud nejsou v rozporu s platnou politikou územního rozvoje,
územním rozvojovým plánem a se zásadami územního rozvoje a stavby s nimi
související. Vybranými stavbami energetické infrastruktury se rozumí
a) stavby a zařízení přenosové soustavy,
b) výrobny elektřiny o celkovém instalovaném elektrickém výkonu 100 MW a více,
c) stavby a zařízení přepravní soustavy,
d) zásobníky plynu,
e) stavby a zařízení ropovodů a produktovodů,
f) stavby a zařízení distribuční soustavy o napětí 110 kV včetně transformovny 110 kV a
g) stavby a zařízení vysokotlakých plynovodů distribuční soustavy.

(5) Infrastrukturou elektronických komunikací se pro účely tohoto zákona rozumí komunikační
vedení veřejné komunikační sítě a související komunikační zařízení, včetně jejich
elektrických přípojek.
(6) Přípoloží se pro účely tohoto zákona rozumí podzemní stavba infrastruktury
elektronických komunikací, která se přikládá
a) ke stavbě pozemní komunikace17) nebo dráhy18), nebo
b) k podzemní stavbě kanalizace, energetického vedení, veřejného osvětlení,
produktovodu nebo vedení sítě elektronických komunikací19).
__________
17)

§ 2 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

18)

§ 2 odst. 1 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách.
§ 2 písm. h) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících
zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů.
19)

§2
(1)

Vztahuje-li se na řízení tento zákon, příslušný úřad v oznámení o zahájení řízení poučí
účastníky o této skutečnosti.

(2)

Lhůty pro podání žalob k soudům k přezkoumání nebo nahrazení správních rozhodnutí
vydaných v řízeních podle § 1 se zkracují na polovinu. O žalobách rozhodne soud ve lhůtě
90 dnů. Ustanovení předchozí věty obdobně platí i pro řízení o opravných prostředcích
proti rozhodnutí soudu o žalobě.
2

(3)

Po dobu vyvlastňovacího řízení se běh lhůty platnosti územního rozhodnutí o povolení
stavby, stavebního povolení a společného povolení, kterým se stavba umisťuje a
povoluje (dále jen „společné povolení“)20), staví.

__________
20)

Zákon č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

(4)

Při rozhodování o žalobách proti správním rozhodnutím vydaným v řízeních podle
odstavce 2 rozhodne soud vždy o všech žalobních bodech1a).

(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.

(7)

Pokud je správní rozhodnutí v řízení podle § 1 podmíněno závazným stanoviskem a
dotčený orgán příslušný k vydání závazného stanoviska toto závazné stanovisko nevydá
ani ve lhůtě 60 dní ode dne, kdy o to byl správním orgánem příslušným k vedení řízení
podle § 1 vyzván, platí, že rozhodnutí není podmíněno tímto závazným stanoviskem a k
případnému později vydanému závaznému stanovisku se nepřihlíží. Ustanovení věty
první se pro vydání závazného stanoviska k posouzení vlivů provedení záměru na životní
prostředí nebo jednotného závazného stanoviska k zásahu do přírody a krajiny
nepoužije.
§ 2a

(1)

Pokud je mezi žadatelem o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby dopravní
infrastruktury a účastníkem územního řízení, který v tomto řízení uplatnil požadavek na
vybudování související stavby nebo na provedení stavební nebo terénní úpravy, jejíž
umístění nebo provedení překračuje rámec řešení navrženého v dokumentaci záměru
(dále jen „související stavba“), uzavírána dohoda o finanční spoluúčasti tohoto účastníka
na nákladech na vybudování související stavby, musí tato dohoda obsahovat alespoň
a) vymezení související stavby, na jejímž financování se má tento účastník podílet,
b) výši finanční spoluúčasti na nákladech na vybudování související stavby nebo způsob
stanovení výše finanční spoluúčasti a její horní hranici,
c) způsob a termíny plnění.
3

(2)

Pokud je mezi žadatelem o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby dopravní
infrastruktury a účastníkem územního řízení, který v tomto řízení uplatnil požadavek na
vybudování související stavby, uzavírána dohoda o zajištění věcného plnění tímto
účastníkem, musí tato dohoda obsahovat alespoň
a) vymezení věcného plnění,
b) způsob zajištění věcného plnění,
c) dobu nebo termíny zajišťování věcného plnění.

(3)

Pokud žadatel o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby dopravní infrastruktury
požádá stavební úřad o přerušení územního řízení za účelem uzavření dohody podle
odstavce 1 nebo 2, stavební úřad přeruší územní řízení na dobu navrženou žadatelem.
§ 2b

(1)

Vybrané stavby energetické infrastruktury může stavební úřad umístit a povolit ve
společném územním a stavebním řízení nebo ve společném územním a stavebním řízení
s posuzováním vlivů na životní prostředí, ve kterém postupuje podle stavebního zákona,
pokud tento zákon nestanoví jinak.

(2)

Vybrané stavby energetické infrastruktury uvedené v § 1 odst. 4 písm. f) a g) může
stavební úřad umístit v územním řízení nebo územním řízení s posuzováním vlivů na
životní prostředí, ve kterém postupuje podle stavebního zákona, pokud tento zákon
nestanoví jinak.

(3)(1) Pro vybrané stavby energetické infrastruktury uvedené v § 1 odst. 4 písm. f) a g) je
příslušným stavebním úřadem obecní úřad obce s rozšířenou působností.
(4)(2) Elektroenergetická vedení o napěťové hladině 400 kV a vyšší se v zastavěném území obcí
umisťují nad zem.
§ 2c
Společné povolení, kterým se stavba umisťuje a povoluje u vybraných staveb
energetické infrastruktury
Řízení o vydání územního rozhodnutí a společného povolení u vybraných staveb
energetické infrastruktury a staveb infrastruktury elektronických komunikací
(1)

Stavební úřad vydává na žádost stavebníka předběžnou informaci o podmínkách pro
vydání společného povolení, kterým se stavba umisťuje a povoluje, včetně požadavků na
údaje, podklady a obsah dokumentace, které má stavebník předložit k žádosti o vydání
společného povolení, kterým se stavba umisťuje a povoluje.
Stavební úřad vydává na žádost stavebníka předběžnou informaci o podmínkách
pro vydání rozhodnutí o umístění vybrané stavby energetické infrastruktury nebo
4

stavby infrastruktury elektronických komunikací nebo společného povolení pro
takovou stavbu, včetně požadavků na údaje, podklady a obsah dokumentace, které
má stavebník předložit k žádosti o vydání rozhodnutí o umístění takové stavby nebo
společného povolení pro takovou stavbu.
(2)

Stavebník k žádosti o společné povolení, kterým se stavba umisťuje a povoluje, vydání
rozhodnutí o umístění stavby podle odstavce 1 nebo společného povolení pro
takovou stavbu předkládá závazná stanoviska dotčených orgánů podle zvláštních
právních předpisů jen tehdy, jestliže byla opatřena před podáním žádosti. Stavební úřad
řízení přeruší, pokud stavebník požádal dotčený orgán o vydání závazného
stanoviska a toto závazné stanovisko nebylo před podáním žádosti o vydání
rozhodnutí o umístění stavby nebo společného povolení vydáno a marně neuplynula
lhůta pro jeho vydání.

(3)

Stavební úřad, je-li žádost o společné povolení, kterým se stavba umisťuje a povoluje,
úplná, nařídí k zajištění závazných stanovisek dotčených orgánů a k jejich koordinaci
společné jednání s dotčenými orgány. Stavební úřad, je-li žádost o vydání rozhodnutí
o umístění stavby podle odstavce 1 nebo společného povolení pro takovou stavbu
úplná, nařídí společné jednání s dotčenými orgány, je-li nezbytné k zajištění
chybějících závazných stanovisek dotčených orgánů anebo k jejich koordinaci
v případě, kdy jsou závazná stanoviska protichůdná. Dotčené orgány při společném
jednání uplatní chybějící, popřípadě doplní svá závazná stanoviska a stavební úřad zajistí
řešení případných rozporů tak, aby byla podkladem pro další řízení. Společné jednání je
neveřejné, stavební úřad oznámí dotčeným orgánům jeho konání nejméně 15 dnů předem.

(4)

Dotčený orgán si může vyhradit uplatnění závazného stanoviska v prodloužené lhůtě 30
dnů ode dne konání společného jednání. Pokud dotčený orgán závazné stanovisko
neuplatní ani v dodatečné lhůtě, má se za to, že nemá výhrady a jím hájený veřejný zájem
není dotčen. Dotčený orgán si může vyhradit vydání závazného stanoviska
v prodloužené lhůtě 30 dnů ode dne konání společného jednání. Pokud není závazné
stanovisko vydáno v této lhůtě, považuje se za souhlasné a bez podmínek. K později
vydanému závaznému stanovisku se nepřihlíží. Ustanovení § 4 odst. 10 stavebního
zákona se použije obdobně.

(5)

Odstavce 3 a 4 se pro vydání závazného stanoviska k posouzení vlivů provedení záměru
na životní prostředí nepoužijí.

(6)

Jde-li o stavbu podle odstavce 1, která se má uskutečnit ve správním obvodu dvou
nebo více stavebních úřadů, provede řízení ten z nich, u kterého jako prvního byla
podána žádost, a o této skutečnosti bezodkladně informuje stavební úřad, v jehož
správním obvodu se má stavba též uskutečnit.
§ 2d
Územní rozhodnutí u vybraných staveb energetické infrastruktury a staveb
infrastruktury elektronických komunikací

(1)

U vybraných staveb energetické infrastruktury uvedených v § 1 odst. 4 písm. f) a g) a
staveb infrastruktury elektronických komunikací předkládá stavebník k žádosti o vydání
5

územního rozhodnutí závazná stanoviska dotčených orgánů podle zvláštních právních
předpisů jen tehdy, jestliže byla opatřena před podáním žádosti.
(2)

Stavební úřad, je-li žádost o vydání územního rozhodnutí úplná, nařídí k zajištění
závazných stanovisek dotčených orgánů a k jejich koordinaci společné jednání s
dotčenými orgány. Dotčené orgány při společném jednání uplatní, popřípadě doplní svá
závazná stanoviska a stavební úřad zajistí řešení případných rozporů tak, aby byla
podkladem pro další řízení. Společné jednání je neveřejné, stavební úřad oznámí
dotčeným orgánům jeho konání nejméně 15 dnů předem.

(3)

Dotčený orgán si může vyhradit uplatnění závazného stanoviska v prodloužené lhůtě 30
dnů ode dne konání společného jednání. Pokud dotčený orgán závazné stanovisko
neuplatní ani v dodatečné lhůtě, má se za to, že nemá výhrady a jím hájený veřejný zájem
není dotčen.

(4)

Odstavce 2 a 3 se pro vydání závazného stanoviska k posouzení vlivů provedení záměru
na životní prostředí nepoužijí.
§ 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 odstavců 1 a 2 je
a) u dopravní infrastruktury podle § 1 odst. 2 písm. a) a b) Ministerstvo dopravy,
b) v ostatních případech Ministerstvo pro místní rozvoj.
§ 2f
Každý je povinen umožnit provádění měření a průzkumných prací v rámci přípravy
stavby dopravní, vodní nebo energetické infrastruktury prováděné oprávněným
investorem vlastníkem, správcem nebo provozovatelem veřejné dopravní nebo
veřejné technické infrastruktury (dále jen „oprávněný investor“)14), 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 nejméně
14 dní předem jim provádění měření nebo průzkumných prací na jejich nemovité věci
písemně oznámit na adrese podle § 3 odst. 2. V oznámení podle předchozí věty musí být
uveden důvod provádění měření nebo průzkumných prací na nemovité věci, popis
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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. 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 podle § 3 odst. 2. 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 ve výši dvojnásobku částky stanovené podle zákona
o oceňování majetku10).
§ 2g
(1)

Pokud mezi stavebníkem stavby dopravní nebo vodní infrastruktury nebo vybrané stavby
energetické 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 její změnu (dále jen "přeložka") do 12 měsíců ode dne, kdy jej k tomu vyzve
stavebník stavby dopravní nebo vodní infrastruktury nebo vybrané stavby energetické
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
nebo vodní infrastruktury nebo vybrané stavby energetické infrastruktury; v takovém
případě je vlastník, provozovatel nebo správce dopravní nebo technické infrastruktury
povinen provést přeložku do 12 měsíců ode dne, kdy stavebník stavby dopravní nebo
vodní infrastruktury nebo vybrané stavby energetické infrastruktury prokázal, že jsou
věcná práva zajištěna. Zajišťuje-li věcná práva jménem vlastníka, provozovatele nebo
správce dopravní nebo technické infrastruktury stavebník stavby dopravní nebo vodní
infrastruktury nebo vybrané stavby energetické infrastruktury, použije se pro oceňování
těchto práv ustanovení § 3b obdobně.

(2)

Výzvu podle odstavce 1 lze učinit po nabytí právní moci rozhodnutí, na základě kterého
je možné stavbu přeložky dopravní nebo technické infrastruktury zahájit.

(3)

Lhůty podle odstavce 1 se staví po dobu trvání okolností, které brání provedení přeložky
dopravní nebo technické infrastruktury, pokud jejich vznik a trvání vlastník, provozovatel
nebo správce dopravní nebo technické infrastruktury nezavinil.

(4)

Vlastník, provozovatel nebo správce dopravní nebo technické infrastruktury je povinen
předem písemně seznámit stavebníka stavby dopravní nebo vodní infrastruktury nebo
vybrané stavby energetické infrastruktury se způsobem provedení přeložky a se
způsobem určení nákladů jejího provedení.

(5)

Stavebník stavby dopravní nebo vodní infrastruktury nebo vybrané stavby energetické
infrastruktury je povinen nahradit vlastníku, provozovateli nebo správci dopravní nebo
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technické infrastruktury, který provedl přeložku technické nebo dopravní infrastruktury,
pouze prokazatelně nezbytně nutně vynaložené náklady na provedení této přeložky.
§ 2h
(1)

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.

(2)

Při převodu majetku v souvislosti s uskutečněním stavby dopravní infrastruktury se
nevyžaduje udělení souhlasu, výjimky nebo schválení podle zákona o majetku státu.

(3)

K podání žádosti o odnětí nebo o omezení pozemků určených k plnění funkcí lesa
podle lesního zákona pro účely stavby dopravní, vodní nebo energetické
infrastruktury, pro kterou je stanoven účel vyvlastnění zákonem, se vyjádření
vlastníka a nájemce nebo pachtýře dotčených pozemků určených k plnění funkcí
lesa nevyžaduje.
§ 2i
Budování infrastruktury elektronických komunikací

(1)

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 prostředí16).

(2)

K užívání stavby infrastruktury elektronických komunikací se nevyžaduje kolaudační
souhlas ani kolaudační rozhodnutí podle stavebního zákona. Stavebník předloží do 60
dnů ode dne zahájení užívání stavby příslušnému stavebnímu úřadu údaje 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.

(3)

Stavba přípolože nevyžaduje územní rozhodnutí nebo územní souhlas stavebního
úřadu21) a také závazné stanovisko orgánu státní památkové péče22, pokud
a) ochranné pásmo přípolože nepřekročí hranici ochranného pásma stavby, v jehož
prostoru se přípolož přikládá, a
b) stavebník přípolože a stavebník stavby, ke které se přípolož přikládá, uzavřeli
dohodu o přípoloži, v níž sjednali svá práva a povinnosti při provádění stavby a
následném provozování obou staveb a určili jejich vzájemnou polohu.

(4)

Přípolož je samostatnou stavbou, která je technicky oddělena od stavby, ke které se
přípolož přikládá. V řízeních a postupech podle stavebního zákona týkajících se
stavby, ke které se přikládá přípolož, se k přípoloži nepřihlíží.

_______
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21)

§ 76 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

22)

§ 14 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.

§ 2j
(1)

Dokumentaci pro vydání společného povolení přikládanou k žádosti o vydání
společného povolení, kterým se umísťuje a povoluje stavba dopravní infrastruktury,
lze zpracovat v omezeném rozsahu. Dokumentace obsahuje průvodní zprávu,
souhrnnou technickou zprávu, situační výkresy, dokumentaci objektů, dokladovou
část a, jde-li o vydání společného povolení s posouzením vlivů na životní prostředí,
rovněž dokumentaci vlivů záměru na životní prostředí podle § 10 odst. 3 zákona o
posuzování vlivu na životní prostředí a přílohy č. 4 k zákonu o posuzování vlivů na
životní prostředí, včetně posouzení vlivů na předmět ochrany a celistvost evropsky
významné lokality nebo ptačí oblasti, bylo-li tak stanoveno v závěru zjišťovacího
řízení.

(2)

V případě postupu podle odstavce 1 je stavebník povinen zpracovat dokumentaci
pro provádění stavby a předat ji nejpozději 5 dnů před zahájením stavby
stavebnímu úřadu.

(3)

Podrobnosti obsahu dokumentace podle odstavce 1 věty druhé stanoví Ministerstvo
dopravy vyhláškou.

§3
(1)

Pro odejmutí nebo omezení práv k pozemkům nebo stavbám potřebným pro uskutečnění
dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací
platí zákon o vyvlastnění, pokud tento zákon nestanoví jinak.

(2)

Pro splnění podmínky přípustnosti vyvlastnění podle zákona o vyvlastnění, spočívající v
povinnosti nejprve učinit návrh na získání potřebných práv k pozemku nebo stavbě
dohodou, postačí doručení návrhu smlouvy na získání potřebných práv
a) na adresu, kterou vlastník nemovitosti předem písemně sdělil, nebo
b) na adresu místa trvalého pobytu vlastníka nemovitosti nebo jeho adresu bydliště v cizině
nebo na adresu evidovanou v katastru nemovitostí, jde-li o fyzickou osobu, nebo
c) na adresu sídla evidovanou v katastru nemovitostí, jde-li o právnickou osobu.
Lhůta podle § 5 odst. 1 zákona o vyvlastnění počíná plynout ode dne doručení na adresy
uvedené v písmenech a) až c). Doručení návrhu smlouvy na získání potřebných práv má
účinky i vůči všem právním nástupcům vyvlastňovaného.

(3)

Nedojde-li k dohodě na získání potřebných práv k pozemku nebo stavbě, platí pro
doručování oznámení účelu vyvlastnění odstavec 2.
9

(4)

Splnění podmínek přípustnosti vyvlastnění uvedených v odstavci 2 nebo 3 se nevyžaduje,
pokud doručení na adresy podle odstavce 2 není možné, neboť vlastník nemovitosti se na
nich nezdržuje, odstěhoval se nebo v místě adresy není znám.

(5)

Návrh smlouvy o získání práv k pozemku nebo stavbě potřebných pro uskutečnění účelu
vyvlastnění může obsahovat požadavek, aby tento pozemek nebo stavba nebyl zatížen
právy, která zanikají vyvlastněním.

(6)

Jde-li o práva potřebná pro uskutečnění stavby dopravní, vodní 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 60 dnů ode dne doručení návrhu
uzavřena, přestože se vyvlastnitel nejméně 30 dnů před podáním žádosti o vyvlastnění
pokusil s vyvlastňovaným o návrhu smlouvy jednat.
§ 3a
Smlouva o získání potřebných práv k pozemku nebo ke stavbě podle zákona upravujícího
vyvlastnění6) musí v případě, že se jí získávají práva k pozemku nebo stavbě potřebná pro
uskutečnění stavby dopravní infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací
nebo energetické infrastruktury, založit též právo osoby, která touto smlouvou převádí
potřebná práva k pozemku nebo stavbě, na vrácení převedených práv, pokud nebude
zahájeno uskutečňování účelu převodu do 5 let od uzavření smlouvy. U infrastruktury
elektronických komunikací se ustanovení § 3b nepoužije. Získávají-li se práva podle věty
první převodem spoluvlastnického podílu, předkupní právo spoluvlastníka k tomuto
podílu vzniklé ze zákona nebo zřízené smlouvou se neuplatní.
§ 3b

(1)

Získávají-li se potřebná práva podle § 3a koupí, sjednává se v kupní smlouvě kupní cena
ve výši
a) ceny stanovené znaleckým posudkem vynásobené koeficientem 8 v případě pozemku s
výjimkou stavebního pozemku7), nebo
b) ceny stanovené znaleckým posudkem vynásobené koeficientem 1,15 v případě
stavebního pozemku7) nebo stavby.

(2)

Znalecký posudek, který je podkladem pro navržení výše kupní ceny v návrhu kupní
smlouvy, stanoví cenu ve výši obvyklé ceny pozemku nebo stavby8), včetně všech jejich
součástí a příslušenství. Ocenění se provede podle oceňovacího předpisu10) účinného ke
dni odeslání návrhu kupní smlouvy a cena pozemku nebo stavby se ve znaleckém
posudku určí vždy podle jejich skutečného stavu k tomuto dni ke dni určení ceny ve
znaleckém posudku; přitom se nepřihlédne k jejich zhodnocení nebo znehodnocení v
souvislosti s tím, že jsou určeny k uskutečnění stavby dopravní infrastruktury. Při ocenění
se rovněž nepřihlédne k navýšení obvyklé ceny jiného pozemku nebo stavby koeficienty
podle odstavce 1. Oprávněný investor je oprávněn nechat vyhotovit jediný znalecký
posudek pro více pozemků či staveb určených pro stavbu dopravní infrastruktury,
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tak aby znalecký posudek pokryl celé území dotčené stavbou nebo některou jeho
část.
(3)

Cena pozemku nebo stavby se ve znaleckém posudku určí vždy nejdříve ke dni
a) odeslání návrhu kupní smlouvy, nebo
b) nabytí právní moci rozhodnutí, kterým se záměr povoluje v územním řízení, v
územním řízení s posouzením vlivů na životní prostředí, ve společném územním a
stavebním řízení nebo společném územním a stavebním řízení s posouzením vlivů
na životní prostředí
podle toho, který z výše uvedených dní nastane dříve.

(4)

Cena pozemku, s výjimkou stavebních pozemků, určená ve znaleckém posudku
vyhotoveném podle odstavců 2 a 3 se pro splnění podmínky přípustnosti vyvlastnění
podle zákona o vyvlastnění, spočívající v povinnosti nejprve učinit návrh na získání
potřebných práv k pozemku dohodou, považuje za cenu ve výši obvyklé ceny
pozemku 8), a to po dobu 3 let ode dne, ke kterému byla ve znaleckém posudku
určena.

(3)(5) Získávají-li se potřebná práva podle § 3a smlouvou o zřízení, změně nebo zrušení práva
odpovídajícího věcnému břemenu nebo práva stavby, sjednává se výše úplaty ve výši 10
000 Kč. Nesouhlasí-li vyvlastňovaný s částkou podle předchozí věty, použijí se odstavce
1 a 2 přiměřeně.
(4)(6) Získávají-li se potřebná práva podle § 3a za úplatu od právnické osoby zřízené zákonem
nebo zřízené nebo založené státem, vůči níž je stát ovládající osobou, použije se pro
ocenění odstavec 2 obdobně a odstavec 1 se nepoužije. Pokud právnická osoba podle
věty první hospodaří s majetkem státu, je vyloučena možnost poskytnout za práva
získaná podle § 3a peněžité nebo jiné plnění.
(5)(7) Odstavce 1 až 4 6 se použijí na získávání potřebných práv podle § 3a,
a) je-li jejich nabyvatelem Česká republika nebo právnická osoba zřízená zákonem nebo
zřízená nebo založená státem, vůči níž je stát ovládající osobou, nebo
b) jde-li o zřízení, změnu nebo zrušení práva odpovídajícího věcnému břemenu nebo práva
stavby za účelem provedení přeložky inženýrské sítě v souvislosti se stavbou dálnice nebo
silnice I. třídy.
(6)(8) Postup podle odstavců 1 až 5 7 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.
(7)(9) U energetické infrastruktury se odstavce 1 až 6 8 nepoužijí.
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§ 3c
Dojde-li u pozemku nebo stavby potřebných k uskutečnění stavby dopravní infrastruktury
a infrastruktury elektronických komunikací nebo energetické infrastruktury k
vyvlastnění, nesmí být lhůta, v níž je vyvlastnitel povinen zahájit uskutečňování účelu
vyvlastnění, uvedená v rozhodnutí o vyvlastnění, delší než 4 roky od právní moci
rozhodnutí. Možnost prodloužení této lhůty podle zákona upravujícího vyvlastnění9) tím
není dotčena.
§ 3d
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.
§4
(1)

Je-li podáno proti rozhodnutí o vyvlastnění odvolání, které nesměřuje proti výrokům
rozhodnutí uvedeným v § 24 odst. 3 písm. a) a b) zákona o vyvlastnění, nabývají tyto
výroky právní moci.

(2)

Je-li podána žaloba proti rozhodnutí podle zákona o vyvlastnění, přizná soud na návrh
žalobce po vyjádření žalovaného usnesením žalobě odkladný účinek, jestliže je žalobce
závažně ohrožen ve svých právech a přiznání odkladného účinku se nedotkne
nepřiměřeným způsobem nabytých práv třetích osob a není v rozporu s veřejným zájmem.
§ 4a

(1)

Dospěje-li vyvlastňovací úřad ve vyvlastňovacím řízení, které se týká práva k pozemku
nebo ke stavbě potřebného k uskutečnění stavby dopravní, vodní nebo energetické
infrastruktury vymezené v územním rozvojovém plánu nebo 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
opravným prostředkem. K později podanému návrhu na přiznání odkladného účinku soud
nepřihlíží.
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(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 i vůči oprávněnému z věcného břemene, jehož práva
vyvlastněním zanikají.
§ 4b
Pro stavby energetické infrastruktury neuvedené v příloze k tomuto zákonu se
použije § 4a odst. 1 a 3 až 8 obdobně.
§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.
ČÁST DRUHÁ
PROJEKTY SPOLEČNÉHO ZÁJMU ENERGETICKÉ INFRASTRUKTURY
§ 5a

(1)

Předkladatel projektu společného zájmu11) energetické infrastruktury (dále jen "projekt")
předloží Ministerstvu průmyslu a obchodu (dále jen "ministerstvo") písemné oznámení o
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projektu k posouzení zralosti projektu pro další projednávání a povolování. Oznámení
kromě obecných náležitostí obsahuje zejména
a) identifikaci stavebního záměru jako projektu společného zájmu zařazeného do unijního
seznamu podle prováděcího nařízení Evropské komise12),
b) údaje o podmínkách stanovených pro stavební záměr politikou územního rozvoje a
územně plánovací dokumentací, nebo vyjádření příslušného orgánu územního plánování,
není-li stavební záměr těmito dokumentacemi řešen,
c) údaje o požadovaných změnách oproti řešení přijatému v územně plánovací dokumentaci
včetně podrobného odůvodnění nezbytnosti takovéto změny,
d) vymezení jednotlivých staveb souboru staveb, které tvoří projekt společného zájmu, které
budou předmětem jednoho komplexního rozhodnutí13),
e) grafické podklady,
f) situace, zakreslení staveb do mapových podkladů v měřítku 1: 5 000 nebo 1: 10 000,
g) návrh harmonogramu dalšího projednávání a povolování projektu společného zájmu,
h) návrh rozsahu materiálů a informací, které mají být obsahem dokumentace žádosti o
komplexní rozhodnutí.
(2)

Podléhá-li projekt společného zájmu jako záměr posuzování vlivů na životní prostředí,
předkladatel k oznámení připojí závěr zjišťovacího řízení podle zákona o posuzování
vlivů na životní prostředí, pokud byl vydán, nebo doklad o tom, že bylo podáno oznámení
záměru příslušnému orgánu podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.
§ 5b

(1)

K projednání oznámení nařídí ministerstvo do 30 dnů ode dne jeho podání společné
jednání s dotčenými orgány k posouzení zralosti projektu a ke stanovení rozsahu
materiálu a informací, které mají být obsahem dokumentace žádosti o komplexní
rozhodnutí.

(2)

Dotčené orgány sdělí svá stanoviska k oznámení projektu a požadavky na rozsah
materiálů a úroveň podrobností informací v dokumentaci žádosti o komplexní rozhodnutí
nejpozději do 15 dnů ode dne konání společného jednání. V případě, že jejich stanovisko
nebo požadavky nebudou uplatněny ani v prodloužené lhůtě 15 dnů, má se za to, že s
oznámením projektu souhlasí a ministerstvo si učiní úsudek o ochraně dotčeného
veřejného zájmu podle zvláštního právního předpisu samo, přičemž přihlédne k
požadavkům uvedeným v příslušných zvláštních právních předpisech.

(3)

Uzná-li ministerstvo na základě posouzení oznámení projektu a výsledků jeho projednání
s dotčenými orgány, že projekt je zralý pro další projednávání a povolování, sdělí to
nejpozději do 3 měsíců ode dne podání oznámení předkladateli společně s určením
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rozsahu materiálů a úrovně podrobností informací, které má předložit v rámci
dokumentace žádosti o komplexní rozhodnutí a se stanovením podrobného
harmonogramu udělování povolení. V opačném případě sdělí předkladateli projektu, že
oznámený projekt nelze přijmout a povolovací postup nelze zahájit. O sdělení k oznámení
projektu vyrozumí ministerstvo dotčené orgány jednotlivě.
(4)

Rozsah požadavků na dokumentaci podle odstavce 3 ministerstvo stanoví v součinnosti s
příslušným úřadem podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, podléhá-li
záměr posuzování vlivů na životní prostředí, a na základě dalších požadavků dotčených
orgánů podle odstavce 2.

(5)

Ministerstvo postupuje při projednání oznámení projektu, který přesahuje hranice státu,
a při kontrole návrhu dokumentace žádosti a při jejím případném doplňování podle
příslušných ustanovení přímo použitelného předpisu Evropské unie11).
§ 5c
Předkladatel projektu společného zájmu energetické infrastruktury může v případech,
vyžaduje-li projekt společného zájmu vymezení nové plochy nebo koridoru v zásadách
územního rozvoje nebo v územním plánu nebo úpravu existujících ploch a koridorů,
včetně změny jejich vymezení z územních rezerv do návrhových ploch nebo koridorů,
připojit k návrhu na pořízení aktualizace zásad územního rozvoje nebo k návrhu na
pořízení změny územního plánu přímo příslušný návrh dokumentace aktualizace zásad
územního rozvoje nebo návrh dokumentace změny územního plánu a posouzení vlivů na
udržitelný rozvoj území, pokud je vyžadováno.
§ 5d
Stavby projektů společného zájmu energetické infrastruktury se umisťují a povolují vždy
ve společném územním a stavebním řízení nebo ve společném územním a stavebním
řízení s posouzením vlivů na životní prostředí podle stavebního zákona; to neplatí,
jestliže stavba projektu společného zájmu energetické infrastruktury nevyžaduje
stavební povolení ani ohlášení podle stavebního zákona.
ČÁST TŘETÍ
PŘECHODNÉ USTANOVENÍ
§6
Správní řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí podle
dosavadní právní úpravy.
ČÁST ČTVRTÁ
ÚČINNOST
§7
15

Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.
Příloha
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/9, I/12, I/13, I/33, I/35, I/42, I/49, I/50, I/57,
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,
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,
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železniční trať Otrokovice - Vizovice,
železniční trať Hranice na Moravě - Horní Lideč,
stavby v rámci železničního uzlu Praha (ohraničeného železničními stanicemi PrahaRuzyně, Praha-Zličín, Praha-Řeporyje, Praha-Radotín, Praha-Zbraslav, Praha-Uhříněves,
Praha-Běchovice, Praha-Horní Počernice, Praha-Čakovice, Roztoky u Prahy),
stavby v rámci železničního uzlu Brno (ohraničeného železničními stanicemi BrnoMaloměřice, Starý Lískovec, Modřice, Chrlice, Ponětovice),
stavby v rámci železničního uzlu Ostrava (ohraničeného železničními stanicemi Polanka
nad Odrou, Frýdek-Místek, Český Těšín, Petrovice u Karviné, hraniční přechod
Bohumín/Chalupki, Ostrava-Třebovice),
železniční trať Olomouc - Šumperk,
dráhy speciální,
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.
5. Elektroenergetická vedení
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
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vedení 400 kV Hradec – Chrást – Přeštice
vedení 400 kV Čechy Střed – Chodov
vedení 400 kV Nošovice - Prosenice – Otrokovice – Sokolnice – Slavětice – Dasný a
Slavětice – Čebín
vedení 400 kV Otrokovice – státní hranice se Slovenskou republikou
vedení 110 kV Česká Lípa – Varnsdorf
6. Plynárenská vedení
VTL Plynovod DN1400, RU Kateřinský potok – RU Přimda
7. Výrobny elektřiny o celkovém instalovaném elektrickém výkonu 100 MW a více
nový jaderný zdroj v lokalitě Temelín
nový jaderný zdroj v lokalitě Dukovany
8. Vodní infrastruktura
vodní dílo Nové Heřminovy
vodní dílo Skalička
vodní dílo Vlachovice
Přechodná ustanovení
1.

Řízení pravomocně neskončená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se
dokončí a práva a povinnosti s nimi související se posoudí podle zákona č. 416/2009
Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

2.

V případě, že stavba dopravní infrastruktury byla umístěna územním rozhodnutím,
které nabylo právní moci přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, lze vést
společné řízení a vydat společné povolení, jímž se mění územní rozhodnutí a
povoluje stavba, za předpokladu, že k žádosti o vydání společného povolení bude
přiložena dokumentace podle § 2j zákona č. 416/2009 Sb., ve znění účinném ode dne
nabytí účinnosti tohoto zákona. Ustanovení § 2j zákona č. 416/2009 Sb., ve znění
účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, a ustanovení stavebního zákona o
společném územním a stavebním řízení se použijí obdobně. Bylo-li společné povolení
podle věty první zrušeno v přezkumném řízení nebo rozhodnutím soudu, dnem
nabytí právní moci tohoto rozhodnutí správního orgánu nebo soudu se platnost
územního rozhodnutí prodlužuje tak, že uplyne za 2 roky ode dne nabytí právní
moci tohoto rozhodnutí správního orgánu nebo soudu.
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ČÁST DRUHÁ
Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů,
s vyznačením navrhovaných změn
§ 26
Ministerstvo kultury
(1)

Ministerstvo kultury je ústředním orgánem státní správy pro kulturní památky v České
republice.

(2)

Ministerstvo kultury
a) zpracovává prognózy, koncepce a návrhy dlouhodobých výhledů rozvoje státní
památkové péče,
b) sestavuje, vyhlašuje a provádí programy komplexní péče o kulturní památky a vytváří pro
ni všestranné podmínky, posuzuje návrhy dlouhodobých, střednědobých a prováděcích
plánů obnovy kulturních památek,
c) uplatňuje stanovisko k politice územního rozvoje, územnímu rozvojovému plánu a k
zásadám územního rozvoje, a dále stanovisko k územně plánovací dokumentaci pro
území, ve kterém je památková rezervace, nebo nemovitá věc nebo soubor nemovitých
věcí zapsané na Seznamu světového dědictví18b), a ve vztahu k tomuto území uplatňuje
stanovisko k vymezení zastavěného území,
d) je dotčeným orgánem k projednání návrhu opatření obecné povahy podle § 6a,
e) usměrňuje kulturně výchovné využívání národních kulturních památek a kulturně
výchovné využívání ostatních kulturních památek v souladu se zájmy státní kulturní
politiky,
f) koordinuje vědeckovýzkumnou činnost v oboru státní památkové péče,
g) zřizuje jako svůj odborný poradní orgán vědeckou radu pro státní památkovou péči,
h) spolupracuje s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a vysokými školami při
výchově pracovníků v oboru státní památkové péče, podílí se na jejich dalším vzdělávání,
i) zabezpečuje mezinárodní spolupráci v oboru státní památkové péče,
j) vydává statut odborné organizace státní památkové péče, která je státní příspěvkovou
organizací s celostátní působností,
k) plní další úkoly stanovené mu tímto zákonem.
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(3)

Ministerstvo kultury je dotčeným orgánem při posuzování zralosti projektů společného
zájmu energetické infrastruktury31) a uplatňuje závazné stanovisko ve společném
územním a stavebním řízení pro stavby projektů společného zájmu z hlediska působnosti
ministerstva, krajských úřadů a obecních úřadů v oblasti státní památkové péče.

ČÁST TŘETÍ
Zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění
pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných změn
§ 15
Zabezpečení ochrany nerostného bohatství při územně plánovací činnosti
(1)

K včasnému zabezpečení ochrany nerostného bohatství jsou orgány územního
plánování6) a zpracovatelé územně plánovací dokumentace povinni při územně plánovací
činnosti vycházet z podkladů o zjištěných a předpokládaných výhradních ložiskách
poskytovaných jim ministerstvem životního prostředí České republiky; při tom postupují
podle zvláštních předpisů5) a jsou povinni navrhovat řešení, které je z hlediska ochrany a
využití nerostného bohatství a dalších zákonem chráněných obecných zájmů
nejvýhodnější.

(2)

Ministerstvo životního prostředí, Ministerstvo průmyslu a obchodu a Český báňský úřad
uplatňují stanoviska k politice územního rozvoje, územnímu rozvojovému plánu a k
zásadám územního rozvoje z hlediska ochrany a využití nerostného bohatství.
Ministerstvo životního prostředí, Ministerstvo průmyslu a obchodu a obvodní báňské
úřady uplatňují stanoviska k územním plánům a k regulačním plánům z hlediska ochrany
a využití nerostného bohatství.

ČÁST ČTVRTÁ
Zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve
znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných změn
§ 40
Český báňský úřad
(1)

Český báňský úřad plní úkoly vrchního dozoru orgánů státní báňské správy.

(2)

Český báňský úřad řídí výkon státní báňské správy a činnost obvodních báňských úřadů
a rozhoduje o odvoláních proti jejich rozhodnutím a povoluje nabývání, předávání, vývoz,
dovoz a tranzit výbušnin.

(3)

Při výkonu vrchního dozoru Český báňský úřad

20

a) ukládá opatření k zajištění hospodárného využívání ložisek nerostů, bezpečnosti a
ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu a za tím účelem organizuje, řídí a provádí
zvláštní prověrky,
b) provádí prověrky pracovišť, činností a technických zařízení a při tom zjišťuje, jak
obvodní báňské úřady plní povinnosti vyplývající pro ně z horního zákona, tohoto zákona
a předpisů vydaných na jejich základě,
c) dává souhlas ke zřízení, popřípadě nařizuje zřízení hlavních báňských záchranných
stanic, stanoví jejich sídla a vymezuje jejich působnost, schvaluje jejich služební řády,
určuje podmínky pro ustanovení do funkcí a prověřuje odbornou způsobilost jejich
vedoucích pracovníků a dohlíží na stav, organizaci a vybavení hlavních a obvodních
báňských záchranných stanic; může též s ohledem na povahu prací, jejich rizikovost a s
přihlédnutím k místním podmínkám nařídit, aby organizace při činnosti prováděné
hornickým způsobem zajistila báňskou záchrannou službu,
d) ukládá opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu
při nakládání s výbušninami a za tím účelem organizuje, řídí a provádí zvláštní prověrky.
(4)

Při plnění úkolů podle odstavce 3 má Český báňský úřad práva a povinnosti uvedené v §
41 odst. 1 písm. a) a c).

(5)

Český báňský úřad
a) vede souhrnnou evidenci dobývacích prostorů a jejich změn, provozovaných hlavních
důlních děl a souhrnnou evidenci oprávnění pro hornickou činnost nebo činnost
prováděnou hornickým způsobem (§ 5 odst. 2); pouze pro účely vrchního dozoru vede
souhrnnou evidenci podzemních objektů a jejich změn. Údaje v evidencích se uchovávají
trvale,
b) řídí a koordinuje vývoj a výzkum v oblasti působnosti státní báňské správy, který je
financován ze státních prostředků,
c) plní vůči Komisi povinnosti České republiky, které vyplývají z tohoto zákona,
d) povoluje jednotlivé druhy výbušnin k prvnímu použití v rizikových podmínkách a v
rizikovém prostředí (§ 28a),
e) je orgánem dozoru podle právních předpisů upravujících posuzování shody stanovených
výrobků a technické požadavky na výrobky30), případně podle přímo použitelného
předpisu Evropské unie upravujícího dozor nad trhem27), jedná-li se o výbušniny a
pomůcky,
f) stanoví zvláštní podmínky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti
provozu včetně bezpečnosti používaných vyhrazených i ostatních technických zařízení
při nakládání s výbušninami,
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g) řídí a koordinuje výzkum a vývoj a povoluje zkušební provoz zařízení a systémů v rámci
výzkumu a vývoje a k tomu stanovuje podmínky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví
při práci a bezpečnosti provozu,
h) plní úkoly nadřízeného správce daně podle daňového řádu a vydává tiskopisy pro přiznání
k úhradám placeným podle horního zákona.
(6)

Český báňský úřad dále
a) zpracovává v součinnosti s hlavním hygienikem18g) koncepci bezpečnosti a ochrany
zdraví při hornické činnosti v dolech, a to po projednání s organizacemi reprezentujícími
dotčené zaměstnavatele a zaměstnance, kteří se podílejí na jejím uskutečňování, a tuto
koncepci podle potřeby aktualizuje,
b) zabezpečuje a koordinuje v součinnosti s příslušnými ústředními orgány úkoly
mezinárodní spolupráce v oblasti své působnosti,
c) eviduje údaje o pracovních úrazech, provozních nehodách a nebezpečných událostech, ke
kterým došlo při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem a při
nakládání s výbušninami; z těchto údajů sestavuje roční statistiky, které zveřejňuje,
d) vede evidenci o vydaných osvědčeních nebo průkazech odborné způsobilosti,
e) vede evidenci o udělených sankcích, jejich výběru a předává je Ministerstvu financí
České republiky,
f) poskytuje příslušným orgánům Evropských společenství informace o dobývání ložisek
ropy a hořlavého zemního plynu požadované právním předpisem Evropských
společenství,18h)
g) spolupracuje s Komisí a členskými státy Evropské unie na úseku výbušnin, zejména při
výměně informací týkajících se organizací, které mají oprávnění nakládat s výbušninami
a kterým bylo vydáno povolení k nabývání, předávání, tranzitu, vývozu a dovozu
výbušnin,
h) vykonává činnosti stanovené zvláštním právním předpisem23),
i) vydává stanoviska k politice územního rozvoje, územnímu rozvojovému plánu a k
zásadám územního rozvoje.
ČÁST PÁTÁ
Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů,
s vyznačením navrhovaných změn
§ 79
Působnost Ministerstva životního prostředí
22

(1)

Ministerstvo životního prostředí je ústředním orgánem státní správy ochrany přírody v
České republice.

(2)

Ministerstvo životního prostředí
a) zpracovává ve spolupráci s kraji prognózy a koncepce strategie ochrany přírody v České
republice,
b) koordinuje státní vědeckovýzkumnou činnost v oboru ochrany přírody a krajiny,
c) spolupracuje s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky v
zajišťování ekologické výchovy a vzdělávání,
d) zabezpečuje mezinárodní spolupráci České republiky v oboru ochrany přírody a krajiny,
e) podává Komisi zprávy a informace požadované právními předpisy Evropských
společenství v oblasti ochrany volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin a jejich
stanovišť,
f) vykonává vrchní státní dozor v ochraně přírody a krajiny,
g) řídí činnost České inspekce životního prostředí, Agentury a správ národních parků a plní
jiné úkoly stanovené tímto zákonem.

(3)

Ministerstvo životního prostředí dále
a) provádí vymezení a hodnocení nadregionálního systému ekologické stability podle § 4
odst. 1,
b) vydává povolení k vývozu a dovozu ohrožených rostlin a živočichů chráněných
mezinárodními úmluvami podle § 5 odst. 7,
c) rozhoduje o povolení k provozování záchranné stanice a jeho změně nebo zrušení, vede
přehled záchranných stanic a zveřejňuje jej způsobem umožňujícím dálkový přístup podle
§ 5 odst. 8 až 11,
d) vydává souhlasy s použitím ustanovení o zásazích proti škůdcům a o případech
mimořádných okolností a nepředvídaných škod a stanoví přitom rozsah jejich použití v
národních přírodních rezervacích,
e) zajišťuje zpracování a oznamuje a projednává záměry na vyhlášení a návrhy právních
předpisů, kterými se vyhlašují národní parky, chráněné krajinné oblasti, národní přírodní
rezervace, národní přírodní památky nebo ochranná pásma těchto zvláště chráněných
území a kterými se vyhlašují přírodní památky a přírodní rezervace nebo jejich ochranná
pásma na území národních parků a jejich ochranných pásem a na území Chráněné
krajinné oblasti Šumava a Chráněné krajinné oblasti Labské pískovce,
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f) vydává souhlasy k vývozu paleontologických nálezů podle § 11 odst. 3 a vydává povolení
k vývozu zvláště chráněných nerostů podle § 53,
g) vydává vyhlášky, kterými se stanoví klidová území národních parků podle § 17 odst. 3,
vymezují nebo mění zóny ochrany přírody národního parku podle § 18 odst. 5 nebo zóny
ochrany přírody chráněné krajinné oblasti podle § 27 odst. 2,
h) vydává souhlasy ke zcizení nezastavěných pozemků ve vlastnictví státu na území
přírodních rezervací a přírodních památek,
i) zajišťuje zpracování a schvaluje plány péče o národní přírodní rezervace, národní přírodní
památky, chráněné krajinné oblasti a o ochranná pásma těchto zvláště chráněných území
a zajišťuje jejich realizaci ve spolupráci s Agenturou a se správami národních parků podle
§ 38,
j) schvaluje zásady péče o národní parky a jejich ochranná pásma podle § 38a odst. 6,
k) předává dokumentaci vyhlášených národních parků, chráněných krajinných oblastí,
národních přírodních rezervací, národních přírodních památek a ochranných pásem těchto
zvláště chráněných území, dále přírodních památek a přírodních rezervací nebo jejich
ochranných pásem na území národních parků a jejich ochranných pásem a dále ptačích
oblastí a evropsky významných lokalit do ústředního seznamu; po vyhlášení národních
parků, chráněných krajinných oblastí, národních přírodních rezervací, národních
přírodních památek a ochranných pásem těchto zvláště chráněných území a dále
přírodních památek a přírodních rezervací nebo jejich ochranných pásem na území
národních parků a jejich ochranných pásem ohlašuje příslušnému katastrálnímu úřadu
údaje, popřípadě změny těchto údajů, týkající se ochrany nemovitých věcí podle tohoto
zákona k zápisu do katastru nemovitostí,
l) oznamuje lokality, které nebyly zařazeny do evropského seznamu podle § 45a odst. 4 a
vyhlašuje sporné lokality podle § 45b odst. 2,
m) zajišťuje zpracování souhrnů doporučených opatření pro evropsky významné lokality a
ptačí oblasti podle § 45c odst. 3, § 45e odst. 6, předává je do ústředního seznamu a
zveřejňuje je prostřednictvím internetu,
n) podává žádosti o stanovisko Komisi podle § 45i odst. 10,
o) ve spolupráci s ostatními orgány ochrany přírody, vlastníky a nájemci pozemků,
občanskými sdruženími a dalšími odbornými subjekty zajišťuje a schvaluje záchranné
programy podle § 52,
p) uplatňuje předkupní právo státu k pozemkům podle § 61 odst. 1,
q) vydává osvědčení o zvláštní odborné způsobilosti podle § 79a odst. 2 písm. b),
r) je odvolacím orgánem proti rozhodnutím vydaným orgány krajů v přenesené působnosti,
Agenturou, správami národních parků a Českou inspekcí životního prostředí,
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s) uplatňuje stanoviska k politice územního rozvoje, územnímu rozvojovému plánu a k
zásadám územního rozvoje z hlediska zájmů chráněných tímto zákonem,
t) zřizuje správy národních parků jako státní příspěvkové organizace40b), pokud nebyly
zřízeny jiným zákonem41),
u) je oprávněno zřídit státní příspěvkovou organizaci za účelem zajištění ochrany, péče a
provozu veřejnosti zpřístupněných jeskyní,
v) vykonává působnost orgánů ochrany přírody na pozemcích a stavbách, které tvoří součást
objektů důležitých pro obranu státu mimo vojenské újezdy41aa); jsou-li tyto pozemky a
stavby na území správních obvodů správ, národních parků nebo Agentury, vykonávají
působnost orgánů ochrany přírody správy národních parků nebo Agentura.
(4)

Ministerstvo životního prostředí je dotčeným orgánem při posuzování zralosti projektů
společného zájmu energetické infrastruktury49) a ve společném územním a stavebním
řízení pro stavby projektů společného zájmu energetické infrastruktury vykonává státní
správu v ochraně přírody a krajiny v rozsahu působnosti pověřených obecních úřadů,
obecných úřadů obcí s rozšířenou působností, krajských úřadů a Agentury.

(5)

Ministerstvo životního prostředí dále vydává vyhlášky, kterými se
a) stanoví seznam typů evropských stanovišť, prioritních typů evropských stanovišť,
evropsky významných druhů a prioritních evropsky významných druhů, vyskytujících se
na území České republiky,
b) stanoví podrobnosti vymezení a hodnocení systému ekologické stability a podrobnosti
plánů, projektů a opatření v procesu jeho vytváření podle § 4 odst. 1,
c) stanoví podrobnosti ochrany významných krajinných prvků podle § 4 odst. 2,
d) stanoví velikost, popřípadě jiné charakteristiky dřevin, k jejichž kácení není třeba
povolení podle § 8 odst. 3, jestliže rostou na pozemcích ve vlastnictví fyzických osob,
které tyto pozemky užívají, a podrobnosti ochrany dřevin a podmínek povolování jejich
kácení podle § 8 odst. 5,
e) stanoví podrobnosti o obsahu a rozsahu dokumentace jeskyně při jejím zjištění
provozovatelem při dobývání nerostných surovin nebo při provádění geologických prací
podle § 10 odst. 5,
f) vymezují zóny ochrany přírody národních parků a chráněných krajinných oblastí podle §
17 odst. 2 a § 27 odst. 2,
g) vyhlašují národní přírodní rezervace, národní přírodní památky nebo ochranná pásma
těchto zvláště chráněných území a stanoví bližší podmínky jejich ochrany a dále vyhlašují
nebo zrušují přírodní památky a přírodní rezervace nebo jejich ochranná pásma na území
národních parků a jejich ochranných pásem a na území Chráněné krajinné oblasti Šumava
a Chráněné krajinné oblasti Labské pískovce a stanoví bližší podmínky jejich ochrany,
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h) stanoví obsah plánů péče a postup jejich zpracování podle § 38 odst. 7, stanoví obsah
zásad péče o národní parky a jejich ochranná pásma a postup jejich zpracování a
projednání podle § 38a odst. 8, náležitosti a obsah záměru podle § 40 odst. 7, stanoví
členění ústředního seznamu, obsah a náležitosti, výčet, způsob a podmínky předávání
dokumentů do ústředního seznamu, způsob a podmínky nakládání s dokumenty a daty v
ústředním seznamu včetně způsobu a podmínek jejich zveřejňování podle § 42 odst. 2,
podrobnosti o způsobu označení a vymezení zvláště chráněných území v terénu i
mapových podkladech podle § 42 odst. 5 a bližší podmínky o způsobu označení
památných stromů v terénu i mapových podkladech podle § 47 odst. 3,
i) stanoví náležitosti obsahu smlouvy podle § 39 odst. 1, způsob označení smluvně
chráněného území a smluvně chráněného území památného stromu v terénu i mapových
podkladech podle § 39 odst. 2,
j) stanoví způsob označení vyhlášených evropsky významných lokalit v terénu i mapových
podkladech podle § 45c odst. 1 a způsob označení ptačích oblastí v terénu i mapových
podkladech podle § 45e odst. 7,
k) stanoví náležitosti posouzení podle § 45i odst. 13,
l) stanoví rozsah požadovaného vzdělání, obsah zkoušky, podmínky prodloužení autorizace
a důvody pro odnětí autorizace podle § 45i odst. 3,
m) stanoví seznam a stupeň ohrožení zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů podle §
48, seznam zvláště chráněných nerostů podle § 51 a míst jejich přirozeného výskytu a
dále bližší podmínky jejich ochrany,
n) stanoví způsoby ověřování původu, náležitosti žádosti o osvědčení a vzor osvědčení podle
§ 54 odst. 11,
o) stanoví podmínky poskytování finanční náhrady podle § 58 odst. 4, vzor uplatnění
nároku, jeho náležitosti a způsob určení výše náhrady v případech, kdy není stanoven
jiným předpisem,
p) stanoví podrobnosti postupu při převodech práva hospodaření podle § 60 odst. 3 zákona,
q) stanoví podrobnosti o přírodovědném průzkumu dotčených pozemků a biologickém
hodnocení a jejich ukládání podle § 67 odst. 1,
r) stanoví bližší podrobnosti o podmínkách poskytování příspěvku podle § 69 odst. 3 a
náležitosti dohody o jeho poskytování,
s) zajišťují podle § 74 odst. 1 úkoly vyplývající z mezinárodních závazků,
t) stanoví podle § 81 odst. 9 podrobnosti o organizaci, úkolech a předpokladech pro výkon
stráže přírody, vzor služebního odznaku se státním znakem a průkazu stráže přírody,
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u) stanoví podrobnosti o způsobu zavedení a užívání stejnokroje a označení pracovníků
ochrany přírody podle § 82 odst. 2,
v) stanoví převod zvláště chráněných území zřízených podle zákona č. 40/1956 Sb. do
kategorií podle § 90 odst. 5 až 7,
w) zrušuje podle § 90 odst. 11 dosavadní ochrana zvláště chráněných území vyhlášených
podle tohoto zákona do dne 1. března 2009 ústředními orgány státní správy.
(6)

Ministerstvo životního prostředí zveřejní ve Věstníku Ministerstva životního prostředí
nařízení Agentury do 60 dnů od jeho obdržení.

…
HLAVA DRUHÁ
§ 82a
Jednotné závazné stanovisko k zásahu do přírody a krajiny podle liniového zákona
(1) Je-li k umístění nebo provedení záměru stavby dopravní, vodní nebo
energetické infrastruktury podle liniového zákona, pro který je vyžadováno závazné
stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí podle zákona o
posuzování vlivů na životní prostředí, třeba více závazných stanovisek nebo vyjádření
vydávaných podle tohoto zákona, vydá orgán ochrany přírody na základě žádosti
investora namísto jednotlivých závazných stanovisek nebo vyjádření jednotné závazné
stanovisko k zásahu do přírody a krajiny (dále jen „jednotné závazné stanovisko“); to
neplatí v případě stanoviska podle § 45i odst. 1.
(2) V případě, že umístění nebo provedení záměru podle odstavce 1, k němuž má
být vydáno jednotné závazné stanovisko, vyžaduje povolení výjimky ze zákazu
stanoveného tímto zákonem nebo stanovení odchylného postupu při ochraně ptáků, lze
povolit takovou výjimku nebo stanovit takový odchylný postup jen na základě souhlasu
orgánu ochrany přírody. Orgán ochrany přírody se k možnosti povolení výjimky nebo
stanovení odchylného postupu vyjádří v jednotném závazném stanovisku a lze-li povolit
výjimku nebo stanovit odchylný postup, může současně stanovit další podmínky pro
povolení výjimky nebo stanovení odchylného postupu; v případě, že na základě
jednotného závazného stanoviska má být povolena výjimka ze zákazů u zvláště
chráněných druhů rostlin a živočichů nebo stanoven odchylný postup, uvede v jednotném
závazném stanovisku údaje podle § 5b odst. 3 písm. a) až d). Povolení výjimky ze zákazů
stanovených tímto zákonem nebo stanovení odchylného postupu, včetně stanovení
případných dalších podmínek, je součástí výrokové části rozhodnutí vydávaného v
územním řízení, v územním řízení s posouzením vlivů na životní prostředí, ve společném
územním a stavebním řízení, ve společném územním a stavebním řízení s posouzením
vlivů na životní prostředí nebo ve stavebním řízení vedeném podle liniového zákona.
(3) V případě povolení výjimky ze zákazů u zvláště chráněných druhů rostlin a
živočichů a pro stanovení odchylného postupu platí pro obsah rozhodnutí podle odstavce
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2 obdobně § 5b odst. 3; povinnosti uvedené v § 5b odst. 5 platí obdobně pro orgán ochrany
přírody a pro osobu, které byla tato výjimka povolena. V případě výjimky ze zákazů u
zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů povolené podle odstavce 2 informuje orgán
ochrany přírody Ministerstvo životního prostředí o povolení podle § 5b odst. 5 poté, co od
stavebního úřadu obdrží stejnopis písemného vyhotovení rozhodnutí, jehož je povolení
výjimky součástí, s vyznačením právní moci.
(4) Jednotné závazné stanovisko vydává v případě, že má být zamýšlená stavba
nebo její část umístěna na území národního parku nebo jeho ochranného pásma, správa
národního parku. Jednotné závazné stanovisko vydává v případě, že má být zamýšlená
stavba nebo její část umístěna na území Chráněné krajinné oblasti Šumava, Správa
národního parku Šumava a v případě, že má být zamýšlená stavba nebo její část umístěna
na území Chráněné krajinné oblasti Labské Pískovce, Správa národního parku České
Švýcarsko. Jednotné závazné stanovisko vydává v případě, že má být zamýšlená stavba
nebo její část umístěna na území chráněné krajinné oblasti, na území národní přírodní
rezervace nebo jejího ochranného pásma mimo území národního parku, nebo na území
národní přírodní památky nebo jejího ochranného pásma mimo území národní parku,
Agentura.
(5) Jednotné závazné stanovisko vydává v případě, že má být zamýšlená stavba
nebo její část umístěna na území vojenského újezdu, újezdní úřad.
(6) V ostatních případech vydává jednotné závazné stanovisko krajský úřad. Jsouli zamýšlenou stavbou dotčeny zájmy chráněné tímto zákonem na území více krajů,
Ministerstvo životního prostředí určí, který krajský úřad bude příslušný k vydání
jednotného závazného stanoviska.

HLAVA DRUHÁ
HLAVA TŘETÍ
…
Přechodná ustanovení

1. Pokud je jednotné závazné stanovisko podle § 82a zákona č. 114/1992 Sb., ve znění
účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, vydáváno pro záměry staveb dopravní,
vodní nebo energetické infrastruktury podle liniového zákona, pro které byla přede dnem
nabytí účinnosti tohoto zákona podána žádost o vydání závazného stanoviska nebo
vyjádření podle zákona č. 114/1992 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti
tohoto zákona, nahrazuje jednotné závazné stanovisko pouze ta závazná stanoviska nebo
vyjádření, která nejsou vydávána na základě žádostí podaných přede dnem nabytí
účinnosti tohoto zákona.
2. Pokud je jednotné závazné stanovisko podle § 82a zákona č. 114/1992 Sb., ve znění
účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, vydáváno pro záměry staveb dopravní,
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vodní nebo energetické infrastruktury podle liniového zákona, pro které bylo přede dnem
nabytí účinnosti tohoto zákona zahájeno řízení podle zákona č. 114/1992 Sb., ve znění
účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, uplatní se postup podle § 82a odst.
2 zákona č. 114/1992 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, pouze
na ta rozhodnutí, která nejsou vydávána v řízeních zahájených přede dnem nabytí
účinnosti tohoto zákona.

ČÁST ŠESTÁ
Zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších
předpisů, s vyznačením navrhovaných změn
§4
(1)

Pro nezemědělské účely je nutno použít především nezemědělskou půdu, nezastavěné a
nedostatečně využité pozemky v zastavěném území nebo na nezastavěných plochách
stavebních pozemků staveb mimo tato území, stavební proluky a plochy získané
zbořením přežilých budov a zařízení. Musí-li v nezbytném případě dojít k odnětí
zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu, je nutno především
a) odnímat zemědělskou půdu přednostně na zastavitelných plochách,
b) odnímat přednostně zemědělskou půdu méně kvalitní; kritériem kvality půdy jsou třídy
ochrany,
c) co nejméně narušovat organizaci zemědělského půdního fondu, hydrologické a odtokové
poměry v území a síť zemědělských účelových komunikací,
d) odnímat jen nejnutnější plochu zemědělského půdního fondu a po ukončení nezemědělské
činnosti upřednostňovat zemědělské využití pozemků,
e) při umísťování směrových a liniových staveb co nejméně zatěžovat obhospodařování
zemědělského půdního fondu a
f) po ukončení povolení nezemědělské činnosti neprodleně provést takovou terénní úpravu,
aby dotčená půda mohla být rekultivována a byla způsobilá k plnění dalších funkcí v
krajině podle plánu rekultivace.

(2)

Za nezbytný případ se považuje zejména neexistence ploch uvedených v odstavci 1 na
území obce, na kterém má být záměr, který se dotýká zemědělského půdního fondu (dále
jen „záměr“), realizován, popřípadě na území dvou nebo více obcí, jedná-li se o záměr,
který přesahuje území obce, nebo veřejně prospěšnou stavbu anebo veřejně prospěšné
opatření.

(3)

Zemědělskou půdu I. a II. třídy ochrany lze odejmout pouze v případech, kdy jiný veřejný
zájem výrazně převažuje nad veřejným zájmem ochrany zemědělského půdního fondu.
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(4)

Odstavec 3 se nepoužije při posuzování těch ploch a koridorů, které jsou obsaženy v
platné územně plánovací dokumentaci, pokud při nové územně plánovací činnosti nemá
dojít ke změně jejich využití.
§7
Při zpracování dokumentace pro umístění záměru

(1)

Dokumentace pro vydání povolení záměru podle stavebního zákona, který vyžaduje
souhlas podle § 9, musí být zpracována se zohledněním zásad plošné ochrany
zemědělského půdního fondu (§ 4), umístění stavby musí být navrženo tak, aby z hlediska
ochrany zemědělského půdního fondu a ostatních zákonem chráněných veřejných zájmů
došlo k co nejmenším ztrátám zemědělského půdního fondu, a zároveň musí být
vyhodnoceny důsledky navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond.

(2)

Alternativy umístění se vypracují vždy, jde-li o umístění stavby mimo zastavěné území,
s výjimkou případů umístění stavby v souladu s platnými zásadami územního rozvoje
nebo platným územním plánem.

(3)

Stavebník tras nadzemních a podzemních vedení, pozemních komunikací10), celostátních
drah11) a vodních cest a jejich součástí12) je povinen navrhnout umístění stavby tak, aby z
hlediska ochrany zemědělského půdního fondu a ostatních zákonem chráněných
veřejných zájmů došlo k co nejmenším ztrátám zemědělského půdního fondu, a zároveň
vyhodnotit důsledky navrhovaného řešení na tento fond. Vyhodnocení se přikládá k
žádosti o vyjádření podle odstavce 4.

(4)

K návrhu tras nadzemních a podzemních vedení, pozemních komunikací, celostátních
drah a vodních cest a jejich součástí se vždy vyjádří orgán ochrany zemědělského půdního
fondu, přičemž ve svém vyjádření navrhne opatření k zajištění ochrany zemědělského
půdního fondu.

(5)

Vyjádření orgánu ochrany zemědělského půdního fondu podle odstavce 4 není třeba,
a) má-li se stavba trasy nadzemních a podzemních vedení, pozemních komunikací,
celostátních drah a vodních cest a jejich součástí uskutečnit na plochách vymezených pro
tento účel platným územním rozvojovým plánem, platnými zásadami územního
rozvoje nebo platným územním plánem nebo jsou-li podmínky pro umístění tras
nadzemních a podzemních vedení, pozemních komunikací, celostátních drah a vodních
cest a jejich součástí stanoveny regulačním plánem,
b) jedná-li se o návrh úpravy tras nadzemních a podzemních vedení, pozemních komunikací,
celostátních drah a vodních cest a jejich součástí, nebo
c) jedná-li se o úpravy nivelety, šířky a parametrů oblouků stávajících nadzemních a
podzemních vedení, pozemních komunikací, celostátních drah a vodních cest.

(6)

Žádost o vyjádření podle odstavce 4 musí kromě náležitostí podle správního řádu
obsahovat
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a) zákres navrhované trasy nadzemních a podzemních vedení, pozemních komunikací,
celostátních drah a vodních cest a jejich součástí do snímku katastrální mapy se
zobrazením jednotlivých dotčených parcel půdy patřící do zemědělského půdního fondu
podle katastrálních území,
b) údaje o hydrologických a odtokových poměrech,
c) údaje o sítích zemědělských účelových komunikací a polních cest,
d) údaje o bonitovaných půdně ekologických jednotkách dotčených pozemků a jejich
zatřídění do tříd ochrany v případě, kde je možné alternativní umístění tras nadzemních a
podzemních vedení, pozemních komunikací, celostátních drah a vodních cest a jejich
součástí, a
e) stručné údaje o technickém řešení stavby.
§9
(1)

K odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu pro nezemědělské účely je
třeba souhlasu orgánu ochrany zemědělského půdního fondu. Záměr, který vyžaduje
odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu, nelze povolit podle zvláštních
právních předpisů32) bez tohoto souhlasu, s výjimkou případů uvedených v odstavci 2. Při
posouzení odnětí orgán ochrany zemědělského půdního fondu vychází z celkové plochy
zemědělské půdy požadované pro cílový záměr.

(2)

Souhlasu podle odstavce 1 není třeba, má-li být ze zemědělského půdního fondu odňata
zemědělská půda
a) v zastavěném území pro
1. stavbu včetně souvisejících zastavěných ploch o výměře do 25 m2, nebo
2. veřejně prospěšnou stavbu umísťovanou v proluce o velikosti do 0,5 ha,
b) pro umístění
1. signálů, stabilizačních kamenů a jiných značek pro geodetické účely,
vstupních šachet podzemního vedení a stožárů nadzemních vedení, mobilních
sítí, pokud v jednotlivých případech nejde o plochu větší než 30 m2,
2. přečerpávacích stanic, vrtů, studní a stanic nadzemního nebo podzemního
vedení a větrných jam, pokud v jednotlivých případech nejde o plochu větší
než 55 m2, nebo
3. záměrů na nezastavěné části zastavěného stavebního pozemku,
c) pro obnovu přirozených a přírodě blízkých koryt vodních toků, nebo
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d) k nezemědělským účelům po dobu kratší než jeden rok včetně doby potřebné k uvedení
zemědělské půdy do původního stavu, je-li termín zahájení nezemědělského využívání
zemědělské půdy nejméně 15 dní předem písemně oznámen orgánu ochrany
zemědělského půdního fondu uvedenému v § 15,
e) uložení tuhých statkových hnojiv na zemědělské půdě před jejich použitím38).
(3)

Půdu lze odejmout ze zemědělského půdního fondu trvale nebo dočasně. Dočasně lze
půdu odejmout jen v případě, že po ukončení účelu jejího odnětí bude dotčená plocha
rekultivována podle schváleného plánu rekultivace tak, aby mohla být vrácena do
zemědělského půdního fondu.

(4)

Předmětem odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu u stavby rodinného
domu a stavby pro rodinnou rekreaci, kde pozemek přilehlý ke stavbě má napříště sloužit
jako zahrada18), je plocha potřebná pro stavbu a související zpevněné plochy, přičemž
podmínky nezbytné k zajištění ochrany zemědělského půdního fondu se stanovují na
veškerou plochu zemědělské půdy dotčené výstavbou.

(5)

Při rozhodování o záměru se nepoužije § 4 odst. 3, jedná-li se o záměr
a) veřejné dopravní nebo veřejné technické infrastruktury33) umísťovaný v koridoru
vymezeném v platném územním rozvojovém plánu na základě vyhodnocení
umístění záměru, odborně stanoveného odhadu výměry zabírané zemědělské půdy
a jejího zařazení do tříd ochrany,
b) umísťovaný na zastavitelné ploše vymezené v platném územním rozvojovém plánu
na základě vyhodnocení umístění záměru, odborně stanoveného odhadu výměry
zabírané zemědělské půdy a jejího zařazení do tříd ochrany,
ac) veřejné dopravní nebo veřejné technické infrastruktury33) umísťovaný v koridoru
vymezeném v platných zásadách územního rozvoje na základě vyhodnocení umístění
záměru, odborně stanoveného odhadu výměry zabírané zemědělské půdy a jejího
zařazení do tříd ochrany,
bd) umísťovaný na zastavitelné ploše vymezené v platných zásadách územního rozvoje na
základě vyhodnocení umístění záměru, odborně stanoveného odhadu výměry zabírané
zemědělské půdy a jejího zařazení do tříd ochrany,
ce) na zastavitelné ploše vymezené v platném územním plánu,
df)těžby ve stanovených dobývacích prostorech, nebo
eg) vyhledávání a průzkumu nerostů ve stanovených průzkumných územích.

(6)

Žádost o souhlas s odnětím zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu musí
kromě náležitostí podle správního řádu obsahovat účel zamýšleného odnětí, vyhodnocení
předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond a zdůvodnění,
proč je navrhované řešení z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu, životního
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prostředí a ostatních zákonem chráněných veřejných zájmů nejvýhodnější. Pokud je
předmětem odnětí pouze etapa celkového záměru, žadatel uvede jeho konečný
předpokládaný rozsah, zejména celkové požadavky na zemědělskou půdu. K žádosti
připojí
a) údaje katastru nemovitostí o pozemcích, jichž se navrhované odnětí zemědělské půdy ze
zemědělského půdního fondu týká, s vyznačením vlastnických, popřípadě uživatelských
vztahů k dotčeným pozemkům, a dále výměry parcel nebo jejich částí a zákres
navrhovaného odnětí v kopii katastrální mapy, popřípadě doplněné orientačním zákresem
parcel z dřívější pozemkové evidence,
b) vyjádření vlastníka zemědělské půdy, jejíž odnětí ze zemědělského půdního fondu se
navrhuje, nebo jiné osoby, která je oprávněna tuto zemědělskou půdu užívat, nejedná-li
se o žadatele, k navrhovanému odnětí nebo nejde-li o záměr, pro který je stanoven účel
vyvlastnění zákonem, nebo nejde-li o záměr, pro který lze tuto zemědělskou půdu
vyvlastnit,
c) výpočet odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu včetně postupu výpočtu
podle přílohy k tomuto zákonu a včetně vstupních údajů použitých pro výpočet, nejde-li
o odnětí, při kterém se odvody nestanoví,
d) plán rekultivace, má-li být půda po ukončení účelu odnětí vrácena do zemědělského
půdního fondu nebo rekultivována zalesněním či zřízením vodní plochy,
e) předběžnou bilanci skrývky kulturních vrstev půdy a návrh způsobu jejich hospodárného
využití,
f) vyhodnocení a návrh alternativ podle § 7 odst. 1 a 2,
g) výsledky pedologického průzkumu,
h) údaje o odvodnění a závlahách,
i) údaje o protierozních opatřeních,
j) zákres hranic bonitovaných půdně ekologických jednotek s vyznačením tříd ochrany a
k) informaci, v jakém následném řízení podle zvláštního právního předpisu má být souhlas
s odnětím zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu podkladem,
l) vyjádření podle § 7 odst. 4, jedná-li se o záměr tras nadzemních a podzemních vedení,
pozemních komunikací, celostátních drah a vodních cest a jejich součástí.
(7)

Jedná-li se o těžbu nerostných surovin, žádost o souhlas s odnětím zemědělské půdy ze
zemědělského půdního fondu, musí kromě náležitostí podle odstavce 6 obsahovat
výsledky geologického průzkumu a údaje o výši hladiny podzemní vody.
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(8)

Orgán ochrany zemědělského půdního fondu posoudí žádost a její přílohy a shledá-li, že
půda může být odňata ze zemědělského půdního fondu, vydá k tomuto odnětí souhlas, ve
kterém zejména
a) vymezí, kterých pozemků nebo jejich částí se tento souhlas týká,
b) stanoví podmínky nezbytné k zajištění ochrany zemědělského půdního fondu,
c) schválí plán rekultivace podle odstavce 6 písm. d), popřípadě stanoví zvláštní režim jeho
provádění z hlediska časového plnění a ukončení prací, jsou-li pro to zvláštní důvody při
lomové (povrchové) těžbě uhlí a kaolinu nebo při geologicko-průzkumných pracích,
zejména u velmi hlubokých vrtů,
d) vymezí, zda a v jaké výši budou předepsány odvody za odnětí půdy ze zemědělského
půdního fondu a
e) vymezí etapy u záměrů prováděných po etapách.

(9)

Výši odvodů vymezí orgán ochrany zemědělského půdního fondu pouze orientačně.
Konečná výše odvodů se stanoví podle § 11.
§ 17

Ministerstvo životního prostředí
a) uplatňuje podle § 5 odst. 2 stanovisko k územnímu rozvojovému plánu, zásadám
územního rozvoje, územním plánům obcí, ve kterých je sídlo kraje, a k územnímu plánu,
který řeší celé území hlavního města Prahy, a k návrhům na samostatné vymezení
zastavěného území hlavního města Prahy a obcí, ve kterých je sídlo kraje,
b) uděluje podle § 6 odst. 2 souhlas k návrhům na stanovení dobývacích prostorů, je-li
navrhovaným řešením dotčen zemědělský půdní fond o výměře nad 20 ha,
c) uděluje podle § 7 vyjádření k návrhům tras nadzemních a podzemních vedení, pozemních
komunikací, celostátních drah a vodních cest a jejich součástí, které se nacházejí na území
dvou a více krajů,
d) uděluje podle § 9 odst. 8 souhlas s odnětím zemědělské půdy ze zemědělského půdního
fondu, má-li být dotčena zemědělská půda o výměře nad 10 ha, a u dočasného odnětí nebo
trvalého odnětí s dočasným odvodem vydává u souhlasů jím vydaných potvrzení o
ukončení rekultivace podle § 11b odst. 2,
e) řídí výkon státní správy na úseku ochrany zemědělského půdního fondu a dozírá, jak
orgány ochrany zemědělského půdního fondu nižšího stupně na tomto úseku plní své
úkoly,
f) vypracovává koncepci ochrany zemědělského půdního fondu jako složky životního
prostředí a zajišťuje přípravu obecně závazných právních předpisů,
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g) vypracovává výklady k ustanovením obecně závazných právních předpisů o ochraně
zemědělského půdního fondu,
h) provádí kontrolní činnost a dává orgánům ochrany zemědělského půdního fondu podněty
k tomu, aby uplatnily ve své působnosti opatření k odstranění zjištěných závad,
i) zasílá podle § 3b odst. 4 údaje související s odnětím zemědělské půdy ze zemědělského
půdního fondu do evidence odnětí zemědělské půdy,
j) kontroluje plnění podmínek jím vydaných souhlasů, včetně provádění rekultivací, a jím
uložených opatření k nápravě,
k) ukládá opatření k nápravě závadného stavu vzniklého neplněním podmínek jím vydaných
souhlasů,
l) je odvolacím správním orgánem ve věcech rozhodnutých inspekcí nebo správou
národního parku,
m) je dotčeným správním úřadem podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí,
mají-li být dotčeny pozemky náležející do zemědělského půdního fondu o výměře nad 10
ha,
n) dává vyjádření k návrhům tras nadzemních a podzemních vedení veřejné technické
infrastruktury, jde-li o záměr, který je projektem společného zájmu energetické
infrastruktury38); je dotčeným orgánem při posuzování zralosti projektů společného zájmu
energetické infrastruktury a
o) uděluje podle § 9 odst. 8 souhlas s odnětím zemědělské půdy ze zemědělského půdního
fondu, má-li být zemědělská půda dotčena stavbou projektu společného zájmu
energetické infrastruktury38); u dočasného odnětí nebo trvalého odnětí s dočasným
odvodem vydává potvrzení o ukončení rekultivace podle § 11b odst. 2.

ČÁST SEDMÁ
Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve
znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných změn
§ 49
Ministerstvo
(1) Ministerstvo je ústředním orgánem státní správy lesů.
(2) Ministerstvo rozhoduje
a) o uložení opatření v případě mimořádných okolností, pokud přesahují obvod územní
působnosti kraje (§ 32 odst. 2),
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b) o ukládání pokut tomu, kdo nesplní povinnosti uložené rozhodnutím ústředního orgánu
státní správy lesů,
c) o zařazení lesů do kategorie lesů ochranných nebo lesů zvláštního určení a o vyřazení
lesů z těchto kategorií (§ 7 odst. 2, § 8 odst. 3) ve vojenských lesích,
d) o námitkách proti oznámení o neschválení plánu (§ 27 odst. 3).
(3)

Ministerstvo
a) řídí výkon státní správy lesů, včetně vojenských lesů,
b) vydává souhlas k nakládání se státními lesy (§ 4 odst. 2),
c) uplatňuje stanovisko k politice územního rozvoje, územnímu rozvojovému plánu a k
zásadám územního rozvoje,
d) vydává souhlas k návrhům na stanovení dobývacích prostorů, jimiž mají být dotčeny
pozemky určené k plnění funkcí lesa, a určuje způsob jejich rekultivace (§ 14 odst. 2),
e) vyjadřuje se k návrhům tras celostátních a tranzitních liniových staveb a jejich součástí,
f) vyhlašuje každoročně průměrné ceny dřeva na odvozním místě pro určení výše poplatku
podle přílohy k tomuto zákonu,
g) zadává a schvaluje oblastní plány rozvoje lesů (§ 23 odst. 1),
h) povoluje výjimku z požadavků na použití reprodukčního materiálu k umělé obnově lesa
a zalesňování (§ 29 odst. 3),
i) ustanovuje lesní stráž a zrušuje ustanovení lesní stráže (§ 38),
j) rozhoduje ve sporech o místní příslušnost krajských úřadů,
k) vykonává dozor, jak orgány státní správy, fyzické a právnické osoby dodržují ustanovení
tohoto zákona, předpisů vydaných k jeho provedení a rozhodnutí vydaných na jejich
základě (§ 51 odst. 1).
l) rozhoduje o poskytnutí služeb, pokud přesahují obvod územní působnosti kraje (§ 46
odst. 4),
m) vykonává dozor, jak orgány státní správy, fyzické a právnické osoby ve vojenských lesích
v působnosti Ministerstva obrany dodržují ustanovení tohoto zákona, předpisů vydaných
k jeho provedení a rozhodnutí vydaných na jejich základě (§ 51 odst. 1),
n) rozhoduje ve sporech o místní příslušnost orgánů státní správy lesů, pokud je jedním z
účastníků Vojenský lesní úřad,
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o) vykonává funkci odvolacího orgánu proti rozhodnutím vydaným Vojenským lesním
úřadem.
(4)

V lesích národních parků a jejich ochranných pásmech vykonává působnost krajského
úřadu a ministerstva Ministerstvo životního prostředí.

(5)

Ministerstvo je dotčeným orgánem při posuzování zralosti projektů společného zájmu
energetické infrastruktury34) a uplatňuje závazné stanovisko ve společném územním a
stavebním řízení pro stavby projektů společného zájmu energetické infrastruktury z
hlediska působnosti všech orgánů státní správy lesů s výjimkou působnosti podle
odstavce 4 a § 47 odst. 2.
ČÁST OSMÁ
Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů,
s vyznačením navrhovaných změn
§ 37
Styk s dráhami

(1)

Křížení pozemní komunikace s dráhou se zřizuje mimo úroveň kolejí nebo v úrovni
kolejí. Úrovňové křížení (dále jen „přejezd“) je možné zřídit na
a) tramvajové a trolejbusové dráze a vlečce, nebo
b) jiné dráze na základě povolení příslušného silničního správního úřadu.

(2)

Povolení podle odstavce 1 písm. b) lze vydat pouze,
a) pokud je zajištěna bezpečnost provozu na dráze a bezpečnost a plynulost provozu na
pozemní komunikaci, a
b) jde-li o dráhu, která umožňuje provozování drážních vozidel rychlostí nejvýše 160 km.h1.

(3)

O vydání povolení rozhoduje na žádost vlastníka dráhy nebo pozemní komunikace
příslušný silniční správní úřad, který si pro vydání povolení podle odstavce 1 písm. b)
opatří závazné stanovisko drážního správního úřadu k zajištění bezpečnosti provozu na
dráze v případě zřízení přejezdu a závazné stanovisko Policie České republiky k zajištění
bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemní komunikaci.

(4)

Na žádost vlastníka dráhy nebo pozemní komunikace může příslušný silniční správní
úřad se souhlasem drážního správního úřadu rozhodnout o zrušení přejezdu.

(5)(4) Zabezpečovací zařízení na přejezdu s dráhou umísťuje a udržuje vlastník dráhy. Vlastník
dráhy je povinen udržovat v řádném stavu pozemní komunikaci na přejezdu bez závor do
vzdálenosti 2,5 m od osy krajní koleje, na přejezdu se závorami v úseku mezi závorami,
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a to v celé šíři tělesa pozemní komunikace. Pokud šířka pozemní komunikace na přejezdu
neodpovídá šířce jejích přilehlých úseků, je vlastník dráhy povinen přejezd při jeho
rekonstrukci přiměřeně rozšířit; u silnice a místní komunikace užší než 5 m musí být na
přejezdu zachována volná šířka alespoň 5 m.
(6)(5) U silnice a místní komunikace I. a II. třídy je vlastník dráhy povinen zajistit
a) úpravu přejezdu umožňující plynulé najíždění silničních vozidel,
b) opatření na přejezdu v souvisle zastavěném území obcí, aby chodci při přechodu dráhy
nebyli nuceni používat vozovky silnice nebo místní komunikace,
c) aby umístěná drážní zařízení nebránila nutnému rozhledu uživatelů silnice nebo místní
komunikace a s výjimkou trolejových vedení nezasahovala do prostoru nad jejich
vozovku do výše 5 m; zařízení, která tomu neodpovídají, musí být při rekonstrukci dráhy
přemístěna nebo odstraněna.
(7)(6) Je-li to z technických důvodů nutné nebo žádá-li to veřejný zájem, může být kromě
tramvajové a trolejbusové dráhy vedena po pozemní komunikaci i jiná dráha, a to
způsobem přiměřeným místním poměrům tak, aby byly co nejméně dotčeny zájmy
zúčastněných vlastníků i provozovatelů a aby nebyl vzájemně ohrožován jejich provoz.
Případné střety zájmů rozhoduje příslušný silniční správní úřad se souhlasem drážního
správního úřadu.
(8)(7) Pokud tento zákon nestanoví jinak, platí zvláštní předpisy13) pro styk pozemní
komunikace s dráhou, pro jejich křížení, zabezpečení těchto křížení a pro používání
pozemní komunikace k vedení dráhy.
§ 37a
Rušení přejezdů
(1)

Na žádost vlastníka dráhy nebo pozemní komunikace povolí příslušný silniční
správní úřad zrušení přejezdu, pokud k přístupu k nemovitostem, k němuž je
využívána pozemní komunikace, je možné využít jinou vhodnou trasu, která
a) není delší o více než 5 km a
b) nevede přes přejezd s nižším stupněm zabezpečení.

(2)

Účastníkem řízení o povolení zrušení přejezdu je vlastník pozemní komunikace,
vlastník dráhy a obec, na jejímž území se rušený přejezd nachází.

(3)

Silniční správní úřad si před vydáním rozhodnutí vyžádá závazné stanovisko
a) Policie České republiky k posouzení vhodnosti trasy podle odstavce 1, jde-li o
zrušení přejezdu na silnici, místní komunikaci nebo veřejně přístupné účelové
komunikaci, a
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b) drážního správního úřadu k posouzení stupně zabezpečení přejezdu, má-li trasa
podle odstavce 1 vést přes přejezd.
§ 40
Výkon státní správy
(1)

Státní správu ve věcech dálnice, silnice, místní komunikace a veřejné účelové
komunikace vykonávají silniční správní úřady, kterými jsou Ministerstvo dopravy,
krajský úřad, obecní úřad obce s rozšířenou působností a obecní úřad, celní úřad a újezdní
úřad.

(2)

Ministerstvo dopravy
a) rozhoduje o zařazení pozemní komunikace do kategorie dálnice nebo silnice I. třídy a o
změnách těchto kategorií,
b) rozhoduje o zrušení dálnice nebo silnice I. třídy po dohodě s Ministerstvem obrany,
c) vykonává působnost silničního správního úřadu a speciálního stavebního úřadu4) podle
tohoto zákona ve věcech dálnic,
d) povoluje zvláštní užívání silnic formou přepravy zvlášť těžkých nebo rozměrných
předmětů a užívání vozidel, jejichž rozměry nebo hmotnost přesahují míru stanovenou
zvláštními předpisy,10) pokud trasa přepravy přesahuje územní obvod jednoho kraje,
e) rozhoduje o opravných prostředcích proti rozhodnutím orgánu kraje v přenesené
působnosti,
f) uplatňuje stanovisko k politice územního rozvoje,
g) uplatňuje stanovisko k územně plánovací dokumentaci a závazné stanovisko v územním
a společném územním a stavebním řízení z hlediska řešení dálnic a silnic I. třídy a
závazné stanovisko ve společném územním a stavebním řízení pro stavby projektů
společného zájmu energetické infrastruktury38) z hlediska působnosti všech silničních
správních úřadů s výjimkou působnosti celních úřadů a újezdních úřadů,
h) ukládá ochranná opatření u prvků systému elektronického mýtného a u součástí
inteligentního dopravního systému,
i) projednává přestupky podle § 42b odst. 5,
k) je dotčeným orgánem při posuzování zralosti projektů společného zájmu energetické
infrastruktury38).

(3)

Krajský úřad
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a) povoluje zvláštní užívání silnic II. a III. třídy formou přepravy zvlášť těžkých nebo
rozměrných předmětů a užívání vozidel, jejichž rozměry nebo hmotnost přesahují míru
stanovenou zvláštními předpisy,10) pokud trasa přepravy nepřesahuje územní obvod
kraje,
b) rozhoduje o zařazení pozemní komunikace do kategorie silnice II. nebo III. třídy a o
změně kategorie nebo třídy,
c) rozhoduje o zrušení silnic II. a III. třídy po udělení souhlasu Ministerstvem obrany a
Ministerstvem dopravy,
d) vykonává působnost silničního správního úřadu a speciálního stavebního úřadu ve věcech
silnic I. třídy s výjimkou věcí, ve kterých rozhoduje Ministerstvo dopravy,
e) rozhoduje o opravných prostředcích proti rozhodnutím obecního úřadu obce s rozšířenou
působností,
f) uplatňuje stanovisko k územně plánovací dokumentaci a závazné stanovisko v územním
řízení z hlediska řešení silnic II. a III. třídy.
(4)

Obecní úřad obce s rozšířenou působností
a) vykonává působnost silničního správního úřadu a speciálního stavebního úřadu ve věcech
silnic II. a III. třídy a veřejně přístupných účelových komunikací s výjimkou věcí, o
kterých rozhoduje Ministerstvo dopravy nebo krajský úřad, a působnost speciálního
stavebního úřadu ve věcech místních komunikací,
b) vykonává působnost silničního správního úřadu ve věci povolování zřízení nebo zrušení
přejezdu na neveřejné účelové komunikaci,
c) projednává přestupky podle § 42a a 42b ve věcech dálnic, silnic, místních komunikací a
veřejně přístupných účelových komunikacích, s výjimkou správních deliktů, k jejichž
projednání je příslušný celní úřad nebo Ministerstvo dopravy; k projednání přestupků
podle § 42a odst. 4 písm. c) a § 42b odst. 1 písm. s), t), u) a v) je místně příslušný obecní
úřad obce s rozšířenou působností, v jehož správním obvodu bylo provedeno kontrolní
vážení,
d) uplatňuje stanovisko k územním plánům a regulačním plánům a závazné stanovisko v
územním řízení z hlediska řešení místních a účelových komunikací.

(5)

Obecní úřad
a) rozhoduje o zařazení pozemní komunikace do kategorie místních komunikací a o
vyřazení místní komunikace z této kategorie,
b) vykonává působnost silničního správního úřadu ve věcech místních komunikací s
výjimkou věcí, o kterých rozhoduje obecní úřad obce s rozšířenou působností.
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(6)

Újezdní úřad vykonává působnost silničního správního úřadu ve věcech veřejně
přístupných účelových komunikací na území vojenského újezdu.

(7)

Jde-li o věc, jež se má uskutečnit v územním obvodu dvou nebo více silničních správních
úřadů, provede řízení a vydá rozhodnutí nejbližší společně nadřízený správní orgán.
Tento orgán může stanovit, že řízení provede a rozhodnutí vydá některý ze silničních
správních úřadů, v jehož územním obvodu se má věc uskutečnit.

(8)

Celník ve stejnokroji je oprávněn
a) zastavit vozidlo a podrobit vozidlo nízkorychlostnímu kontrolnímu vážení,
b) zastavit vozidlo v systému elektronického mýtného, zjistit totožnost řidiče a
provozovatele vozidla, není-li řidič současně jeho provozovatelem, podrobit vozidlo v
systému elektronického mýtného kontrole, zda je vybaveno funkčním elektronickým
zařízením, zda je evidováno v systému elektronického mýtného a zda jsou do
elektronického zařízení zadány údaje umožňující správné stanovení mýtného, a kontrole
úhrady mýtného, včetně kontroly dokladů prokazujících úhradu mýtného,
c) zastavit vozidlo v systému časového zpoplatnění, zjistit totožnost řidiče a provozovatele
vozidla, není-li řidič současně jeho provozovatelem, a podrobit vozidlo kontrole úhrady
časového zpoplatnění.

(9)
Celní úřad projednává přestupky podle § 42a odst. 2 a 3 a odst. 4 písm. a), b) a d) a §
42b odst. 2 a přestupky podle § 42a odst. 4 písm. c) zjištěné nízkorychlostním kontrolním
vážením. K projednání přestupků uvedených v § 42a odst. 3 je místně příslušný celní úřad,
který přestupek zjistil jako první.
______________
Přechodné ustanovení
Řízení pravomocně neskončená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí a
práva a povinnosti s nimi související se posoudí podle zákona č. 13/1997 Sb., ve znění
účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

ČÁST DEVÁTÁ
Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o
vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných změn
ČÁST TŘETÍ
SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA
Státní souhlas
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§ 39
nadpis vypuštěn
(1)

Právnická osoba, která má sídlo, svou ústřední správu nebo hlavní místo své
podnikatelské činnosti na území některého členského státu Evropské unie, nebo která byla
zřízena nebo založena podle práva některého členského státu Evropské unie, je oprávněna
působit jako soukromá vysoká škola, pokud jí ministerstvo udělilo státní souhlas.

(2)

Oprávnění působit jako soukromá vysoká škola je nepřevoditelné a nepřechází na právní
nástupce, s výjimkou případů uvedených v § 39a odst. 5 a 6.

(3)

Na žádost zřizovatelů nebo zakladatelů může ministerstvo vydat státní souhlas i před
zápisem právnické osoby, která má působit jako soukromá vysoká škola, do obchodního
nebo jiného rejstříku, jde-li o právnickou osobu zapisovanou do rejstříku, jestliže je
prokázáno, že tato právnická osoba byla zřízena nebo založena. Tato právnická osoba je
povinna předložit ministerstvu výpis z rejstříku ve lhůtě do 15 dnů od doručení
příslušného dokladu o zápisu do rejstříku. Účinnost udělení státního souhlasu nastává
nejdříve vznikem právnické osoby, které se státní souhlas uděluje.

(4)

Žádost o udělení státního souhlasu obsahuje
a) název, sídlo a typ vysoké školy,
b) právní formu právnické osoby a statutární orgán,
c) strategický záměr vzdělávací a tvůrčí činnosti soukromé vysoké školy (dále jen
"strategický záměr soukromé vysoké školy"),
d) údaje o personálním, finančním, materiálním a dalším zabezpečení činnosti soukromé
vysoké školy,
e) návrhy studijních programů,
f) návrh vnitřních předpisů upravujících organizaci a činnost soukromé vysoké školy a
postavení členů akademické obce.

(5)

Žadatel je povinen údaje uvedené v žádosti doložit.

(6)

Ministerstvo rozhodne o žádosti do 150 dnů ode dne jejího doručení. Před rozhodnutím
si ministerstvo vyžádá stanovisko Akreditačního úřadu k udělení státního souhlasu;
Akreditační úřad vydá stanovisko do 90 dnů ode dne, kdy mu byla žádost
ministerstva doručena. Udělení státního souhlasu nezakládá nárok na udělení
institucionální akreditace, akreditace studijního programu a akreditace habilitačního
řízení nebo řízení ke jmenování profesorem.
§ 39a
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(1)

Ministerstvo státní souhlas neudělí, jestliže
a) Akreditační úřad nevydal souhlasné stanovisko k udělení státního souhlasu,
b) zjistí, že údaje o personálním, finančním, materiálním a dalším zabezpečení činnosti
vysoké školy, posuzované i s přihlédnutím k návrhům studijních programů, nesvědčí o
dostatečném splnění podmínek pro řádné uskutečňování vzdělávací a tvůrčí činnosti a
dalších úkolů vysoké školy,
c) návrh vnitřních předpisů je v rozporu s tímto zákonem nebo s jinými právními předpisy,
nebo
d) právnická osoba žádající o udělení státního souhlasu byla pravomocně odsouzena za
trestný čin, pro který neskýtá záruku řádného působení jako vysoká škola, pokud se na ni
podle zákona nehledí, jako by za takový trestný čin odsouzena nebyla; pro účely
posouzení, zda je dán tento důvod neudělení státního souhlasu, si ministerstvo vyžádá
výpis z evidence Rejstříku trestů podle zvláštního právního předpisu27); žádost o vydání
výpisu z evidence Rejstříku trestů a výpis z evidence Rejstříku trestů se předávají v
elektronické podobě, a to způsobem umožňujícím dálkový přístup.

(2)

Akreditační úřad nevydá k žádosti o udělení státního souhlasu souhlasné stanovisko
z důvodů uvedených v odstavci 1 písm. b) nebo z důvodu, že žadatel nepředložil návrh
ani jednoho studijního programu odpovídajícího požadavkům uvedeným v části čtvrté
tohoto zákona a splňujícího požadavky standardů uvedené v § 78a odst. 2 písm. b) bodě
1; nesouhlasné stanovisko Akreditačního úřadu musí obsahovat odůvodnění. Zjistí-li
ministerstvo v řízení o žádosti, že skutečnosti uvedené v odůvodnění nevydání
souhlasného stanoviska Akreditačního úřadu neodpovídají skutečnosti nebo zákonu,
může vyzvat Akreditační úřad k novému jednání k vydání stanoviska a odstranění
nedostatků v odůvodnění; Akreditační úřad vydá stanovisko do 30 dnů ode dne, kdy
mu byla výzva ministerstva doručena. Jestliže rozklad proti rozhodnutí ministerstva o
zamítnutí žádosti o udělení státního souhlasu směřuje proti obsahu nesouhlasného
stanoviska Akreditačního úřadu, vyžádá si ministr od Akreditačního úřadu potvrzení nebo
změnu stanoviska k udělení státního souhlasu a Akreditační úřad toto potvrzení nebo
změnu stanoviska vydá do 60 dnů ode dne, kdy mu byla žádost ministerstva
doručena; po dobu vyřizování věci Akreditačním úřadem, k němuž je příslušný orgán
Akreditačního úřadu, který nesouhlasné stanovisko vydal, lhůta pro vydání rozhodnutí
o rozkladu neběží.

(3)

Pokud ministerstvo udělí státní souhlas, rozhodne také o registraci vnitřních předpisů;
pravomocné rozhodnutí o udělení státního souhlasu a registraci vnitřních předpisů nabývá
účinnosti dnem nabytí právní moci rozhodnutí, jímž byla žadateli poprvé udělena
akreditace studijního programu. V případě, že ministerstvo státní souhlas neudělí, může
žadatel podat novou žádost o udělení státního souhlasu nejdříve po uplynutí 1 roku ode
dne nabytí právní moci rozhodnutí o neudělení státního souhlasu.

(4)

Státní souhlas pozbude platnosti, jestliže žadatel, jemuž byl státní souhlas pravomocně
udělen, do 3 měsíců ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o udělení státního souhlasu
nepodá žádost o akreditaci studijního programu, do 1 roku od uvedeného dne nezíská
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akreditaci nebo do 2 let od uvedeného dne nezahájí uskutečňování alespoň jednoho
studijního programu.
(5)

Zaniká-li právnická osoba mající státní souhlas působit jako soukromá vysoká škola fúzí
podle zvláštního právního předpisu s jinou nebo jinými právnickými osobami majícími
státní souhlas působit jako soukromá vysoká škola (dále jen "přeměna"), přechází
účinností přeměny oprávnění zanikající právnické osoby působit jako soukromá vysoká
škola, její platné akreditace studijních programů nebo případného omezení akreditace i
její studenti akreditovaných studijních programů na nástupnickou právnickou osobu, máli tato sídlo, ústřední správu nebo hlavní místo podnikatelské činnosti na území některého
členského státu Evropské unie nebo byla-li zřízena nebo založena podle práva některého
členského státu Evropské unie.

(6)

Mají-li akreditace totožných studijních programů, které přecházejí na nástupnickou
právnickou osobu podle odstavce 5, různou dobu platnosti, platí ode dne nabytí účinnosti
přeměny delší z nich; před uplynutím této platnosti akreditace studijního programu může
nástupnická právnická osoba požádat o její prodloužení podle § 80 odst. 3. Vznikla-li
nástupnická soukromá vysoká škola splynutím podle odstavce 5, je povinna do 30 dnů po
svém vzniku požádat ministerstvo o registraci vnitřních předpisů.

(7)

Ustanovení odstavce 5 o přechodu akreditace studijních programů zanikající právnické
osoby na nástupnickou právnickou osobu se nevztahuje na přechod institucionální
akreditace a akreditací habilitačních řízení a řízení ke jmenování profesorem. Pokud jde
však o studijní programy uskutečňované soukromou vysokou školou na základě
institucionální akreditace v den předcházející dni přeměny, tyto se dnem přeměny stávají
studijními programy uskutečňovanými nástupnickou soukromou vysokou školou,
akreditovanými na dobu 3 let; na nástupnickou soukromou vysokou školu přecházejí i
studenti uvedených studijních programů.
§ 78
Akreditace

(1)

Oprávnění vysoké školy uskutečňovat za podmínek stanovených tímto zákonem studijní
programy vyplývá z institucionální akreditace nebo z akreditace studijního programu.

(2)

Institucionální akreditací se uděluje vysoké škole oprávnění samostatně vytvářet
a uskutečňovat určený typ nebo určené typy studijních programů v určené oblasti nebo v
určených oblastech vzdělávání. Vysoká škola je oprávněna na základě institucionální
akreditace uskutečňovat kombinovaný studijní program, pokud má institucionální
akreditaci pro všechny oblasti vzdělávání, do nichž studijní program náleží.

(3)

Institucionální akreditace se uděluje vysoké škole, která splňuje standardy podle § 78a
odst. 2 písm. a) pro danou oblast vzdělávání v daném typu studijního programu a má
funkční systém zajišťování kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností a
vnitřního hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností vysoké
školy.
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(4)

Pokud oprávnění uskutečňovat určitý studijní program daného typu a případného profilu
nevyplývá z institucionální akreditace vysoké školy, může vysoká škola toto oprávnění
získat udělením akreditace daného studijního programu.

(5)

Akreditace studijního programu se uděluje vysoké škole, která splňuje standardy pro
akreditaci podle § 78a odst. 2 písm. b) daného typu a profilu studijního programu.

(6)

V případě studijního programu, jehož absolvováním se bezprostředně naplňují odborné
předpoklady pro výkon regulovaného povolání, je podmínkou pro udělení akreditace
studijního programu stanovisko příslušného uznávacího orgánu19a), že absolventi daného
studijního programu budou připraveni odpovídajícím způsobem k výkonu tohoto
povolání. V případě akreditace studijních programů zaměřených na přípravu odborníků v
oblasti bezpečnosti České republiky je podmínkou pro udělení akreditace studijního
programu kladné stanovisko Ministerstva obrany i nebo Ministerstva vnitra. Orgány
uvedené ve větě první a druhé vydávají stanovisko do 90 dnů ode dne, kdy jim byla
žádost o stanovisko doručena.

(7)

V případě studijního programu, jehož absolvováním se bezprostředně naplňují odborné
předpoklady pro výkon regulovaného povolání, je podmínkou pro jeho uskutečňování na
základě oprávnění vyplývajícího z institucionální akreditace pro příslušnou oblast
vzdělávání povolení příslušného uznávacího orgánu19a). Povolení se nevydá, zjistí-li
uznávací orgán, že by absolventi daného studijního programu nebyli připraveni
odpovídajícím způsobem k výkonu daného povolání. V případě studijních programů
zaměřených na přípravu odborníků v oblasti bezpečnosti České republiky je podmínkou
povolení Ministerstva obrany i nebo Ministerstva vnitra. Orgány uvedené ve větě první
a třetí vydávají povolení do 90 dnů ode dne, kdy jim byla žádost o povolení doručena.

(8) Je-li praktickou výuku ve studijním programu možno provádět pouze na pracovišti
akreditovaném podle zvláštního právního předpisu19b), je podmínkou pro udělení
akreditace tohoto studijního programu nebo pro jeho uskutečňování na základě oprávnění
vyplývajícího z institucionální akreditace pro příslušnou oblast vzdělávání vedle
souhlasného stanoviska podle odstavce 6 nebo povolení podle odstavce 7 také akreditace
pro praktickou výuku tohoto programu udělená podle zvláštního právního předpisu.
(9)

Není-li studijní program akreditován nebo uskutečňován v rámci oblasti vzdělávání, pro
kterou má vysoká škola institucionální akreditaci, nelze k jeho studiu přijímat uchazeče,
konat výuku, zkoušky ani udělovat akademické tituly.

(10) V rámci akreditace magisterského studijního programu se rozhoduje i o oprávnění
přiznávat akademické tituly podle § 46 odst. 5; v případě institucionální akreditace toto
oprávnění vyplývá z institucionální akreditace pro danou oblast vzdělávání. Oprávnění
přiznávat akademické tituly podle § 46 odst. 5 lze vykonávat, pouze pokud je vysoká
škola oprávněna uskutečňovat v dané oblasti vzdělávání alespoň jeden doktorský studijní
program.
Akreditační úřad a jeho postavení, působnost a organizace
§ 83
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(1)

Zřizuje se Akreditační úřad. Členové orgánů Akreditačního úřadu jsou ve svém
rozhodování podle odstavce 2 nezávislí. Materiálně, administrativně a finančně činnost
Akreditačního úřadu zajišťuje ministerstvo.

(2)

Akreditační úřad
a) rozhoduje o institucionálních akreditacích,
b) rozhoduje o akreditacích studijních programů,
c) rozhoduje o akreditacích habilitačního řízení a akreditacích řízení ke jmenování
profesorem,
d) provádí vnější hodnocení vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností vysokých škol,
e) přijímá opatření podle § 81b odst. 3 a § 86,
f) vydává stanoviska k udělení státního souhlasu a k typu vysoké školy podle § 2 odst. 3 a
6, poskytuje ministerstvu na vyžádání součinnost při posuzování splnění podmínek
uvedených v § 93f odst. 5 písm. a) a v § 93h odst. 5 písm. a) a v rámci této součinnosti
vydává stanoviska podle § 83c odst. 2 písm. h),
g) posuzuje záležitosti týkající se vysokého školství, které mu předloží ministr, a vydává k
nim stanovisko,
h) zpracovává roční zprávy o své činnosti,
i) vykonává další činnosti stanovené tímto zákonem.

(3)

Akreditační úřad a ministerstvo si vzájemně na žádost poskytují informace potřebné pro
svoji činnost podle tohoto zákona.

(4)

Stanoviska k typu vysoké školy a stanoviska vyžádaná v rámci součinnosti při
posuzování splnění podmínek uvedených v § 93f odst. 5 písm. a) a v § 93h odst. 5
písm. a) Akreditační úřad vydává do 90 dnů ode dne, kdy mu byla žádost o
stanovisko doručena.
§ 83c
Působnost Rady Akreditačního úřadu

(1)

Rada Akreditačního úřadu rozhoduje ve všech věcech náležejících do působnosti
Akreditačního úřadu, nestanoví-li zákon jinak.

(2)

Radě Akreditačního úřadu je vyhrazeno
a) usnášet se o návrhu statutu Akreditačního úřadu a předkládat jej vládě prostřednictvím
ministra,
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b) rozhodovat ve správních řízeních vedených Akreditačním úřadem v prvním stupni
1. o žádostech o institucionální akreditaci a o její rozšíření, o akreditaci
studijního programu a o její prodloužení a rozšíření, o akreditaci habilitačního
řízení nebo o akreditaci řízení ke jmenování profesorem,
2. o omezení nebo odnětí akreditace studijního programu, o omezení nebo odnětí
institucionální akreditace pro oblast vzdělávání, o pozastavení nebo odnětí
akreditace habilitačního řízení nebo řízení ke jmenování profesorem a o
omezení a zániku oprávnění uskutečňovat studijní program na základě
institucionální akreditace podle § 86 odst. 3 a 4,
3. ve věcech rušení opatření podle § 86 odst. 9,
c) předkládat ministerstvu podněty pro úpravu standardů pro akreditace stanovených
nařízením vlády podle § 82a,
d) stanovit na základě návrhů připravených předsedou Akreditačního úřadu doporučené
postupy a metody hodnotící činnosti Akreditačního úřadu v souladu se standardy pro
akreditace podle § 78a,
e) vydávat stanovisko k typu vysoké školy a
f) vydávat zprávu o vnějším hodnocení vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností
vysoké školy podle § 84 a posuzovat námitky podané proti zprávě,
g) vydávat stanovisko k udělení státního souhlasu,
h) vydávat stanovisko k personálnímu, finančnímu a materiálnímu zabezpečení
zahraničního vysokoškolského studijního programu a ke splnění podmínek pro řádné
zajištění výuky a související tvůrčí činnosti žadatelem o udělení povolení nebo oprávnění
k poskytování zahraničního vysokoškolského vzdělávání na území České republiky,
vyžádá-li si ministerstvo součinnost Akreditačního úřadu při posuzování splnění
podmínek uvedených v § 93f odst. 5 písm. a) nebo § 93h odst. 5 písm. a),
i) zařazovat zájemce o funkci hodnotitele do Seznamu hodnotitelů,
j) usnášet se na základě podnětu nejméně třetiny svých členů, orgánu reprezentace
vysokých škol nebo ministra o podání návrhu na odvolání člena Rady Akreditačního
úřadu.
(3)

K přijetí usnesení ve věcech podle odstavce 2 písm. a) je zapotřebí souhlasu dvou třetin
všech členů Rady Akreditačního úřadu.

(4)

Proti rozhodnutí vydanému ve věci uvedené v odstavci 2 písm. b) lze podat odvolání
k Přezkumné komisi Akreditačního úřadu, která přezkoumává pouze soulad napadeného
rozhodnutí a řízení, jež mu předcházelo, s právními předpisy a statutem Akreditačního
úřadu. Přezkumná komise Akreditačního úřadu může v řízení o odvolání napadené
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rozhodnutí pouze potvrdit a odvolání zamítnout anebo napadené rozhodnutí nebo jeho
část zrušit a věc vrátit k novému projednání nebo rozhodnutí nebo jeho část zrušit a řízení
zastavit.
(5)

Akreditační úřad zveřejňuje na internetových stránkách ministerstva výrokovou část
pravomocných rozhodnutí vydaných podle odstavce 2 písm. b) a výrokovou část
pravomocných rozhodnutí o odvolání vydaných podle odstavce 4.
§ 93f
Udělování tuzemského povolení mimoevropským zahraničním vysokým školám

(1)

Tuzemské povolení uděluje mimoevropské zahraniční vysoké škole ministerstvo na
základě její písemné žádosti.

(2)

Žadatel o udělení tuzemského povolení spolu se žádostí předloží ministerstvu
a) doklady prokazující jeho ustavení a působení v domovském státě jako státem uznané
vysoké školy,
b) údaje o jeho statutárních orgánech,
c) místo uskutečňování zahraniční vzdělávací činnosti v zahraničním vysokoškolském
studijním programu a podle typu studijních programů i uskutečňování tvůrčí činnosti na
území České republiky,
d) informace o studiu v zahraničním vysokoškolském studijním programu, který hodlá
uskutečňovat na území České republiky, zejména o jeho obsahu, uplatnitelnosti
absolventů, organizaci studia, udělovaném zahraničním akademickém nebo jiném titulu,
rozsahu studia a právech a povinnostech studentů,
e) doklady o akreditaci nebo jiné formě uznání zahraničního vysokoškolského studijního
programu, který bude uskutečňovat na území České republiky, podle právních předpisů
jeho domovského státu,
f) doklad o oprávnění žadatele podle právních předpisů jeho domovského státu poskytovat
zahraniční vysokoškolské vzdělávání na území České republiky, pokud právní předpisy
domovského státu toto oprávnění upravují nebo omezují; není-li toto oprávnění právními
předpisy domovského státu upravováno nebo omezováno, doloží žadatel tuto skutečnost
svým prohlášením.

(3)

Ministerstvo rozhodne o žádosti do 150 dnů.

(4)

V případě, že zahraniční vysokoškolský studijní program, který hodlá žadatel
uskutečňovat na území České republiky, má být zaměřen na přípravu k výkonu
regulovaného povolání, ministerstvo požádá příslušný uznávací orgán19a) o stanovisko,
zda absolvent studia v tomto studijním programu bude připraven odpovídajícím
způsobem k výkonu tohoto regulovaného povolání podle zvláštního právního předpisu35);
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uznávací orgán vydá stanovisko do 90 dnů ode dne, kdy mu byla žádost ministerstva
doručena. Jde-li o studijní program zaměřený na přípravu odborníků z oblasti
bezpečnosti, vyžádá si ministerstvo stanovisko Ministerstva vnitra a nebo Ministerstva
obrany, zda absolventi budou připraveni odpovídajícím způsobem k výkonu povolání v
této oblasti; Ministerstvo vnitra nebo Ministerstvo obrany vydá stanovisko do 90 dnů
ode dne, kdy mu byla žádost ministerstva doručena.
(5)

Ministerstvo tuzemské povolení neudělí, jestliže
a) zahraniční vysokoškolský studijní program, který hodlá žadatel uskutečňovat na území
České republiky, není dostatečně zabezpečen po stránce personální, finanční a materiální,
nebo žadatel nemá vytvořeny podmínky pro řádné zajištění výuky a související tvůrčí
činnosti,
b) v žádosti byly uvedeny nesprávné údaje rozhodné pro udělení tuzemského povolení a ke
dni vydání rozhodnutí nebyly tyto vady odstraněny,
c) doklady o vzdělání získané absolvováním studia v České republice by nebyly rovnocenné
s doklady o vzdělání získanými absolvováním příslušného studia v domovském státě
žadatele o udělení tuzemského povolení,
d) absolventi studia v České republice by neměli nárok na vydání dokladů o vzdělání,
jestliže ho nevydává mimoevropská zahraniční vysoká škola, ale jiný k tomu oprávněný
orgán podle právních předpisů jejího domovského státu,
e) působení mimoevropské zahraniční vysoké školy na území České republiky by bylo
podle informací příslušného orgánu jejího domovského státu v rozporu s právními
předpisy jejího domovského státu,
f) působení mimoevropské zahraniční vysoké školy na území České republiky by bylo v
rozporu s právními předpisy České republiky,
g) má studium připravovat na výkon regulovaného povolání a podle stanoviska příslušného
uznávacího orgánu19a) by jeho absolventi nebyli odpovídajícím způsobem připraveni k
výkonu tohoto regulovaného povolání podle zvláštního právního předpisu35), nebo
h) má studium připravovat odborníky z oblasti bezpečnosti a podle stanoviska Ministerstva
vnitra nebo Ministerstva obrany by jeho absolventi nebyli odpovídajícím způsobem
připraveni k výkonu povolání v této oblasti.

(6)

Rozhodnutí o udělení tuzemského povolení obsahuje názvy zahraničních
vysokoškolských studijních programů, které je mimoevropská zahraniční vysoká škola
oprávněna na území České republiky uskutečňovat, název státu, jehož právními předpisy
se poskytované zahraniční vysokoškolské vzdělávání řídí, a zahraniční akademický nebo
jiný titul udělovaný absolventům.

(7)

Tuzemské povolení se uděluje na dobu 6 let.
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(8)

Pokud ministerstvo zjistí, že mimoevropská zahraniční vysoká škola nepůsobí v souladu
s tuzemským povolením, vyzve ji, aby nedostatky odstranila ve lhůtě 90 dní. Pokud
mimoevropská zahraniční vysoká škola nedostatky neodstraní, ministerstvo vydá
rozhodnutí o odnětí tuzemského povolení.

(9)

Ministerstvo může na základě žádosti mimoevropské zahraniční vysoké školy rozhodnout
o rozšíření tuzemského povolení na uskutečňování dalších zahraničních vysokoškolských
studijních programů; odstavce 1 až 6 se použijí obdobně. Rozhodnutím o rozšíření
tuzemského povolení se neprodlužuje doba jeho platnosti.

(10) Tuzemské povolení udělené ministerstvem nelze převést na jinou právnickou osobu
a nepřechází na právního nástupce mimoevropské zahraniční vysoké školy.
(11) Ministerstvo do 30 dnů od doručení oznámení mimoevropské zahraniční vysoké školy
o skončení uskutečňování zahraničních vysokoškolských studijních programů v České
republice rozhodne o odnětí tuzemského povolení.
§ 93h
Udělování tuzemského oprávnění pobočce mimoevropské zahraniční vysoké školy
(1)

Tuzemské oprávnění uděluje pobočce mimoevropské zahraniční vysoké školy
ministerstvo na základě písemné žádosti dané pobočky.

(2)

Žadatel o udělení tuzemského oprávnění spolu se žádostí o udělení tuzemského oprávnění
předloží ministerstvu
a) doklady prokazující ustavení a působení příslušné mimoevropské zahraniční vysoké
školy v domovském státě jako státem uznané vysoké školy,
b) údaje o statutárních orgánech mimoevropské zahraniční vysoké školy,
c) údaje o místu uskutečňování vzdělávací činnosti v zahraničním vysokoškolském
studijním programu a podle typu studijního programu i uskutečňování tvůrčí činnosti na
území České republiky,
d) informace o studiu v zahraničním vysokoškolském studijním programu, který hodlá
uskutečňovat na území České republiky, zejména o jeho obsahu, uplatnitelnosti
absolventů, organizaci studia, udělovaném zahraničním akademickém nebo jiném titulu,
rozsahu studia a právech a povinnostech studentů,
e) doklady o akreditaci nebo jiné formě uznání zahraničního vysokoškolského studijního
programu, který hodlá uskutečňovat na území České republiky, podle právních předpisů
domovského státu příslušné mimoevropské zahraniční vysoké školy,
f) dohodu nebo dohody nebo jiné doklady prokazující a upravující spolupráci dané
tuzemské právnické osoby s příslušnou mimoevropskou zahraniční vysokou školou.
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(3)

Ministerstvo rozhodne o žádosti do 150 dnů.

(4)

V případě, že zahraniční vysokoškolský studijní program, který hodlá žadatel
uskutečňovat na území České republiky, má být zaměřen na přípravu k výkonu
regulovaného povolání, ministerstvo požádá příslušný uznávací orgán19a) o stanovisko,
zda absolvent studia v tomto studijním programu bude připraven odpovídajícím
způsobem k výkonu tohoto regulovaného povolání podle zvláštního právního předpisu35);
uznávací orgán vydá stanovisko do 90 dnů ode dne, kdy mu byla žádost ministerstva
doručena. Jde-li o studijní program zaměřený na přípravu odborníků z oblasti
bezpečnosti, vyžádá si ministerstvo stanovisko Ministerstva vnitra a nebo Ministerstva
obrany, zda absolventi budou připraveni odpovídajícím způsobem k výkonu povolání v
této oblasti; Ministerstvo vnitra nebo Ministerstvo obrany vydá stanovisko do 90 dnů
ode dne, kdy mu byla žádost ministerstva doručena.

(5)

Ministerstvo tuzemské oprávnění neudělí, jestliže
a) zahraniční vysokoškolský studijní program, který hodlá žadatel uskutečňovat na území
České republiky, není dostatečně zabezpečen po stránce personální, finanční a materiální,
nebo žadatel nemá vytvořeny podmínky pro řádné zajištění výuky a související tvůrčí
činnosti,
b) v žádosti byly uvedeny nesprávné údaje rozhodné pro udělení tuzemského oprávnění a
ke dni vydání rozhodnutí nebyly tyto vady odstraněny,
c) doklady o vzdělání získané absolvováním studia v České republice by nebyly rovnocenné
s doklady o vzdělání získanými absolvováním příslušného studia v domovském státě
příslušné mimoevropské zahraniční vysoké školy,
d) absolventi studia v České republice by neměli nárok na vydání dokladů o vzdělání,
jestliže ho nevydává příslušná mimoevropská zahraniční vysoká škola, ale jiný k tomu
oprávněný orgán podle právních předpisů jejího domovského státu,
e) působení příslušné mimoevropské zahraniční vysoké školy na území České republiky
prostřednictvím žadatele by bylo podle informací příslušného orgánu domovského státu
příslušné mimoevropské zahraniční vysoké školy v rozporu s právními předpisy jejího
domovského státu,
f) působení příslušné mimoevropské zahraniční vysoké školy na území České republiky
prostřednictvím žadatele by bylo v rozporu s právními předpisy České republiky,
g) má studium připravovat na výkon regulovaného povolání a podle stanoviska příslušného
uznávacího orgánu19a) by jeho absolventi nebyli odpovídajícím způsobem připraveni k
výkonu tohoto regulovaného povolání podle zvláštního právního předpisu35), nebo
h) má studium připravovat odborníky z oblasti bezpečnosti a podle stanoviska Ministerstva
vnitra nebo Ministerstva obrany by jeho absolventi nebyli odpovídajícím způsobem
připraveni k výkonu povolání v této oblasti.
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(6)

Rozhodnutí o udělení tuzemského oprávnění obsahuje názvy zahraničních
vysokoškolských studijních programů mimoevropské zahraniční vysoké školy, které je
pobočka mimoevropské zahraniční vysoké školy oprávněna na území České republiky
uskutečňovat, název státu, jehož právními předpisy se poskytované zahraniční
vysokoškolské vzdělávání řídí, a zahraniční akademický nebo jiný titul mimoevropské
zahraniční vysoké školy udělovaný absolventům.

(7)

Tuzemské oprávnění se uděluje na dobu 6 let.

(8)

Pokud ministerstvo zjistí, že pobočka mimoevropské zahraniční vysoké školy nepůsobí
v souladu s tuzemským oprávněním, vyzve ji, aby nedostatky odstranila ve lhůtě 90 dní.
Pokud pobočka mimoevropské zahraniční vysoké školy nedostatky neodstraní,
ministerstvo vydá rozhodnutí o odnětí tuzemského oprávnění. Odvolání proti rozhodnutí
o odnětí tuzemského oprávnění má odkladný účinek.

(9)

Ministerstvo může na základě žádosti pobočky mimoevropské zahraniční vysoké školy
rozhodnout o rozšíření tuzemského oprávnění na uskutečňování dalších zahraničních
vysokoškolských studijních programů; odstavce 1 až 6 se použijí obdobně. Rozhodnutím
o rozšíření tuzemského oprávnění se neprodlužuje doba jeho platnosti.

(10) Tuzemské oprávnění udělené ministerstvem nelze převést na jinou právnickou osobu
a nepřechází na právního nástupce pobočky mimoevropské zahraniční vysoké školy.
(11) Ministerstvo do 30 dnů od doručení oznámení pobočky mimoevropské zahraniční vysoké
školy o skončení uskutečňování zahraničních vysokoškolských studijních programů v
České republice rozhodne o odnětí tuzemského oprávnění.
ČÁST DESÁTÁ
Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných změn
§7
Ministerstvo vnitra
(1) Ministerstvo vnitra plní úkoly v oblasti11)
a) přípravy na mimořádné události, integrovaného záchranného systému a ochrany
obyvatelstva,
b) zapojení České republiky do mezinárodních záchranných operací při mimořádných
událostech v zahraničí a poskytování humanitární pomoci do zahraničí v součinnosti s
Ministerstvem zahraničních věcí; humanitární pomocí se pro účely tohoto zákona rozumí
opatření prováděná za účelem pomoci obyvatelstvu postiženému mimořádnou událostí, v
jejichž rámci se využívají lidské a materiální zdroje.
(2)

Ministerstvo vnitra při plnění úkolů uvedených v odstavci 1
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a) sjednocuje postupy ministerstev, krajských úřadů, obecních úřadů, právnických osob a
fyzických osob vykonávajících podnikatelskou činnost podle zvláštních právních
předpisů12) (dále jen "podnikající fyzické osoby"),
b) usměrňuje integrovaný záchranný systém,
c) provádí kontrolu a koordinaci poplachových plánů integrovaného záchranného systému
krajů a zpracovává ústřední poplachový plán integrovaného záchranného systému, který
schvaluje ministr vnitra,
d) řídí výstavbu a provoz informačních a komunikačních sítí a služeb integrovaného
záchranného systému,
e) zpracovává koncepci ochrany obyvatelstva,
f) zajišťuje a provozuje jednotný systém varování a vyrozumění, stanoví způsob informování
právnických a fyzických osob o charakteru možného ohrožení, připravovaných
opatřeních, způsobu a době jejich provedení,
g) organizuje instruktáže a školení v oblasti ochrany obyvatelstva a pro přípravu složek
integrovaného záchranného systému zaměřené na jejich vzájemnou součinnost; k tomuto
účelu zřizuje vzdělávací zařízení,
h) uplatňuje stanovisko k politice územního rozvoje a územnímu rozvojovému plánu z
hlediska ochrany obyvatelstva a civilního nouzového plánování při přípravě na
mimořádné události, je dotčeným orgánem při posuzování zralosti projektů společného
zájmu energetické infrastruktury28) a uplatňuje závazná stanoviska ve společném
územním a stavebním řízení pro stavby projektů společného zájmu energetické
infrastruktury z hlediska ochrany obyvatelstva,
i) stanoví, po projednání s Ministerstvem pro místní rozvoj, stavebně technické požadavky
na stavby určené k ochraně obyvatelstva při mimořádných událostech, k zabezpečení
záchranných prací, ke skladování materiálu civilní ochrany a k ochraně a ukrytí obsluh
důležitých provozů (dále jen "stavby civilní ochrany nebo stavby dotčené požadavky
civilní ochrany"),
j) usměrňuje postup při zřizování zařízení civilní ochrany.
(3)

Ministerstvo vnitra zabezpečuje ústřední koordinaci záchranných a likvidačních prací,
jestliže
a) mimořádná událost přesahuje státní hranice České republiky a je nutná koordinace
záchranných a likvidačních prací nad rámec příhraničních styků, nebo
b) mimořádná událost přesahuje území kraje a velitel zásahu (§ 19) vyhlásil nejvyšší stupeň
poplachu, anebo
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c) o tuto koordinaci požádá velitel zásahu (§ 19), starosta obce s rozšířenou působností nebo
hejtman.
(4)

Ministerstvo vnitra dále
a) organizuje záchranářskou a materiální pomoc do zahraničí ve spolupráci s Ministerstvem
zahraničních věcí, složkami integrovaného záchranného systému nebo ústředními
správními úřady,
b) průběžně zajišťuje v souladu s mezinárodními smlouvami, kterými je Česká republika
vázána, funkci kontaktního místa pro vyžádání humanitární pomoci do zahraničí
postiženým státem nebo mezinárodní organizací; tím není dotčena možnost vyžádání
humanitární pomoci do zahraničí diplomatickou cestou, nebo oznámení vzniku závažné
mimořádné události v zahraničí, která může ohrozit i území České republiky,
c) informuje příslušné mezinárodní organizace o silách a prostředcích České republiky
předurčených pro poskytování humanitární pomoci do zahraničí.

(5)

Úkoly Ministerstva vnitra uvedené v odstavcích 2 až 4 plní generální ředitelství
hasičského záchranného sboru zřízené podle zvláštního zákona.2)

(6)

Ministerstvo vnitra je oprávněno vyžádat si účast zástupců ostatních ministerstev a
zástupců složek uvedených v § 4 odst. 2 a popřípadě jiných odborníků při přípravě na
mimořádné události a při provádění záchranných a likvidačních prací.

(7)

Ministerstvo vnitra určí způsob zajištění nepřetržité obsluhy telefonní linky jednotného
evropského čísla tísňového volání.

(8)

Prováděcí právní předpis stanoví
a) pravidla pro zapojování do mezinárodních záchranných operací,
b) pravidla poskytování a přijímání humanitární pomoci,
c) postup při zřizování zařízení civilní ochrany a při odborné přípravě jejich personálu,
d) způsob informování právnických a fyzických osob o charakteru možného ohrožení,
připravovaných opatřeních a způsobu jejich provedení,
e) technické, provozní a organizační zabezpečení jednotného systému varování a
vyrozumění a způsob poskytování tísňových informací,
f) způsob provádění evakuace a jejího všestranného zabezpečení,
g) zásady postupu při poskytování úkrytů a způsob a rozsah kolektivní a individuální
ochrany obyvatel,
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h) požadavky ochrany obyvatelstva v územním plánování a stavebně technické požadavky
na stavby civilní ochrany nebo stavby dotčené požadavky civilní ochrany.
ČÁST JEDENÁCTÁ
Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných změn
§ 80
Ministerstvo zdravotnictví
(1)

Ministerstvo zdravotnictví k ochraně a podpoře veřejného zdraví
a) řídí a kontroluje výkon státní správy v ochraně a podpoře veřejného zdraví, odpovídá za
tvorbu a uskutečňování národní politiky ochrany a podpory veřejného zdraví včetně
prevence nemocí a řídí a kontroluje její plnění; jednou za 5 let hodnotí zdravotní stav
obyvatelstva a jeho vývoj z hlediska všech aspektů ovlivňujících zdravotní stav
obyvatelstva a na základě provedeného hodnocení stanoví priority k řešení problémů a
zlepšení zdravotního stavu obyvatelstva,
b) řídí a kontroluje krajské hygienické stanice,
c) rozhoduje o opravných prostředcích proti rozhodnutím krajských hygienických stanic,
d) zajišťuje mezinárodní spolupráci v oboru své působnosti a plní úkoly vyplývající z
mezinárodních smluv v ochraně a podpoře veřejného zdraví,
e) stanoví na základě doporučení Národní imunizační komise, zřízené jako poradní orgán
Ministerstva zdravotnictví, antigenní složení očkovacích látek pro pravidelná, zvláštní a
mimořádná očkování a zveřejní je ve formě sdělení ve Sbírce zákonů, a to vždy do 28.
února kalendářního roku; stejným postupem Ministerstvo zdravotnictví stanoví a zveřejní
i změny antigenního složení očkovacích látek pro pravidelná, zvláštní a mimořádná
očkování,
f) rozhoduje ve věcech podle § 4 odst. 8, § 5 odst. 5, § 6e, § 72 odst. 1 a 2, § 73, § 83e odst.
5 a dále o námitkách, rozhoduje-li o nich podle tohoto zákona nadřízený orgán ochrany
veřejného zdraví; je oprávněno povolit prodloužení mírnějšího hygienického limitu podle
§ 3a odst. 3; plní úkoly podle § 3a odst. 4, § 3b, § 6g, § 72 odst. 3, § 75a, § 79 odst. 5, §
83a odst. 2, § 83c odst. 3 a § 83e odst. 6; na návrh krajských hygienických stanic
rozhoduje za podmínek § 37 o kategorizaci prací vykonávaných na jejich pracovištích,
g) nařizuje mimořádná opatření při epidemii a nebezpečí jejího vzniku a mimořádná opatření
k ochraně zdraví fyzických osob při výskytu nebezpečných26a) a z nebezpečnosti
podezřelých výrobků a nejakostních či z porušení jakosti podezřelých vod, při živelních
pohromách a jiných mimořádných událostech, pokud mají být provedena celostátně nebo
na území několika krajů, a rozhoduje o jejich ukončení včetně uvolnění výrobků na trh
nebo do oběhu,
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h) stanoví ochranná opatření před zavlečením vysoce nakažlivých infekčních onemocnění,
a rozhoduje o jejich ukončení,
i) na žádost krajské hygienické stanice dává povolení k mimořádnému očkování podle § 69
odst. 1 písm. g),
j) stanoví další infekční onemocnění vyvolaná vysoce rizikovými biologickými agens a
toxiny, které se považují za nebezpečnou nemoc podle zákona o pohřebnictví; 43c)
současně vyhlásí tato další infekční onemocnění v celoplošném televizním a rozhlasovém
vysílání43b),
k) usměrňuje výkon státní správy v ochraně a podpoře veřejného zdraví prováděný
Ministerstvem obrany a Ministerstvem vnitra,
l) sestavuje celorepublikové programy ochrany a podpory veřejného zdraví včetně prevence
nemocí a zdravotních rizik; sestavuje očkovací programy a programy prevence infekce
vyvolané virem lidského imunodeficitu a řídí jejich realizaci; stanoví zásady a postupy
hodnocení a řízení zdravotních rizik a zásady monitorování vztahů zdravotního stavu
obyvatelstva a faktorů životního prostředí a životních a pracovních podmínek a řídí jejich
realizaci; řídí výchovu k podpoře a ochraně veřejného zdraví včetně prevence nemocí a
zdravotních rizik,
m) uděluje a zrušuje pověření k provádění autorizace, organizování a provádění kursů v
hodnocení zdravotních rizik,
n) přezkoumává kontrolní plány sestavené krajskými hygienickými stanicemi, které určují
priority činnosti na úseku státního zdravotního dozoru,
o) koordinuje činnost a spolupráci s jinými státními a nestátními orgány a organizacemi,
včetně registrovaných občanských sdružení, jakož i se sociálními partnery v oblastech
souvisejících s výkonem státní správy na úseku ochrany a podpory veřejného zdraví,
p) přijímá opatření na základě a v mezích přímo použitelných předpisů Evropské unie a plní
další úkoly vyplývající pro členský stát z přímo použitelných předpisů Evropské unie na
úseku potravinového práva, předmětů běžného užívání uvedených v § 25 písm. a) a b) a
výrobků přicházejících do přímého styku s vodou, pokud tento zákon nebo zvláštní právní
předpis nestanoví, že je plní krajské hygienické stanice,
q) pořizuje, a dojde-li k podstatnému vývoji, který významně ovlivňuje stávající hlukovou
situaci, aktualizuje, nejdéle však jednou za 5 let, strategické hlukové mapy, jejichž
součástí jsou mezní hodnoty hlukových ukazatelů; mezní hodnotou hlukových ukazatelů
se rozumí hodnota hlukových ukazatelů, při jejímž překročení dochází ke škodlivému
zatížení životního prostředí, k jehož odstranění nebo snížení jsou vypracovávány akční
plány,
r) zpřístupňuje veřejnosti strategické hlukové mapy, vypracované podle písmene q),
r) uplatňuje stanovisko k politice územního rozvoje z hlediska ochrany veřejného zdraví
včetně hodnocení a řízení zdravotních rizik,
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s) prováděcím právním předpisem upraví stanovení hlukových ukazatelů, jejich mezní
hodnoty, základní požadavky na obsah strategických hlukových map a akčních plánů,
jejichž součástí jsou návrhy tichých oblastí, podrobnosti týkající se způsobu a rozsahu
informování veřejnosti o strategických hlukových mapách, o přípravě návrhů akčních
plánů a účasti veřejnosti na této přípravě a o vypracovaných akčních plánech. Akčním
plánem se rozumí plán obsahující opatření, jejichž účelem je ochrana před škodlivými a
obtěžujícími účinky hluku, včetně snížení hluku, stanovenými podle § 34,
t) koordinuje zpracování akčních plánů, dále pořizuje souhrn akčního plánu na základě
akčních plánů předložených krajskými úřady a Ministerstvem dopravy, jejichž součástí
jsou tiché oblasti v aglomeraci vymezené krajskými úřady a tiché oblasti ve volné krajině
stanovené Ministerstvem životního prostředí. Tichou oblastí v aglomeraci se rozumí
oblast, která není vystavena hluku většímu, než je mezní hodnota hlukového ukazatele
nebo než je nejvyšší přípustná hodnota hygienického limitu hluku stanoveného podle §
34. Tichou oblastí ve volné krajině se rozumí oblast, která není rušena hlukem z dopravy,
průmyslu nebo rekreačních aktivit,
u) spolupracuje s příslušnými orgány sousedních členských států Evropské unie na
strategickém hlukovém mapování v blízkosti hranic,
v) usměrňuje řízení jakosti vod v povrchových vodách uvedených v seznamu podle § 6g
krajskými hygienickými stanicemi, zejména určuje v souladu s podmínkami upravenými
právem Evropské unie1) počet koupacích sezón, na jejichž základě sestaví krajské
hygienické stanice soubory údajů pro posuzování jakosti vod, a to po předchozím
informování Evropské komise v rozsahu upraveném právem Evropské unie1),
x) přijímá žádosti podle přímo použitelného předpisu Evropské unie na úseku materiálů a
předmětů pro styk s potravinami o povolení nové látky dosud neuvedené na seznamu
látek, jejichž užití při výrobě materiálů a předmětů určených pro styk s potravinami je
povoleno, jakož i žádosti o změnu povolení vydaných podle tohoto přímo použitelného
předpisu Evropské unie,
y) přijímá opatření na základě a v mezích přímo použitelných předpisů Evropské unie na
úseku prevence infekčních nemocí a plní další úkoly na tomto úseku vyplývající pro
členský stát z přímo použitelných předpisů Evropské unie sdělováním zpráv zasílaných
do Sítě společenství prostřednictvím systému včasného varování a reakce a dále
poskytuje vědecká a technická data, která se poslání Evropského střediska pro prevenci a
kontrolu nemocí týkají83); sdělováním zpráv a poskytováním vědeckých a technických
dat může pověřit právnickou osobu nebo organizační složku státu zřízenou k plnění úkolů
v oboru své působnosti,
z) je dotčeným orgánem při posuzování zralosti projektů společného zájmu energetické
infrastruktury91) a vykonává působnost dotčeného orgánu ve společném územním a
stavebním řízení pro stavby společného zájmu energetické infrastruktury podle § 77, s
výjimkou § 83.,
za) uplatňuje stanovisko k politice územního rozvoje a územnímu rozvojovému plánu
z hlediska ochrany veřejného zdraví včetně hodnocení a řízení zdravotních rizik.
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(2) Za hluk se pro účely postupu podle odstavce 1 písm. q) až u) a podle § 81, 81a, 81b a 81c
považuje hluk, kterému jsou lidé vystaveni v zastavěných územích, ve veřejných parcích
a tichých oblastech v aglomeracích, v tichých oblastech ve volné krajině, v blízkosti škol,
nemocnic a ostatních oblastech a územích citlivých na hluk. Nepovažuje se za něj hluk
způsobený osobou, která je mu vystavena, hluk v domácnostech, sousedský hluk, hluk z
rekreačních aktivit, hluk na pracovištích, hluk uvnitř dopravních prostředků a hluk
způsobený vojenskou činností v objektech důležitých pro obranu státu.
(3)

Pro výkon státního zdravotního dozoru je Ministerstvo zdravotnictví oprávněno stanovit
orgánům ochrany veřejného zdraví uvedeným v § 78 odst. 1 písm. b) a c) rozsah a četnost
kontrol a konkretizaci kontrolních postupů.

(4)

Pro řešení sporů o použití metody vyšetřování faktorů pracovních podmínek a hodnocení
zátěže organismu neupravené právními předpisy je Ministerstvo zdravotnictví oprávněno
stanovit rozhodčí metodu zahrnující strategii odběru, transportu, uchovávání a zpracování
vzorků, jejich analýzy, hodnocení a kontroly kvality měření.

(5)

Zjistí-li Ministerstvo zdravotnictví na základě významných důkazů, že výrobek, nad nímž
vykonává státní zdravotní dozor orgán ochrany veřejného zdraví, přestože splňuje
požadavky práva Evropské unie, představuje nebezpečí pro zdraví43d), může dočasně
zakázat používání takového výrobku, jeho uvádění na trh nebo podrobit tento výrobek
zvláštním podmínkám a rozhodnout o ukončení platnosti takového zákazu.

(6) O postupu podle odstavce 5 a jeho důvodech uvědomí Ministerstvo zdravotnictví
neprodleně ostatní členské státy Evropské unie a Komisi Evropské unie. Má-li Komise
Evropské unie za to, že postup podle odstavce 5 je neodůvodněný, Ministerstvo
zdravotnictví platnost zákazu za podmínek stanovených přímo použitelným předpisem
Evropské unie ukončí.
(7)

Ministerstvo zdravotnictví je dále oprávněno stanovit, že výrobky upravené přímo
použitelnými předpisy Evropské unie, tímto zákonem nebo zvláštními právními předpisy,
podle nichž orgány ochrany veřejného zdraví vykonávají nad jejich uvedením na trh,
distribucí nebo uvedením do oběhu státní správu, jsou nebezpečné, jestliže byly jako
takové označeny orgány Evropské unie, Světovou zdravotnickou organizací nebo v
systémech pro rychlou výměnu informací Evropské unie. Povinnosti osob při výskytu
nebezpečných výrobků stanoví zvláštní právní předpis26a) nebo přímo použitelné předpisy
Evropské unie. Dočasné pozastavení nebo omezení uplatňování zvláštních opatření nebo
jiných přímo použitelných předpisů Evropské unie, stanovené Ministerstvem
zdravotnictví na základě přímo použitelných předpisů Evropské unie, vyhlásí
Ministerstvo zdravotnictví zveřejněním na své úřední desce a úředních deskách krajských
hygienických stanic (Hygienické stanice hlavního města Prahy) umístěných v sídlech
těchto správních úřadů a na jejich územních pracovištích. Stanovení a opatření podle
tohoto odstavce zpřístupní Ministerstvo zdravotnictví i způsobem umožňujícím dálkový
přístup. Toto stanovení a opatření není rozhodnutím vydaným ve správním řízení.

(8)

V Ministerstvu zdravotnictví se zřizuje služební místo hlavního hygienika České
republiky, který má postavení náměstka pro řízení sekce podle zákona o státní službě; ve
věcech ochrany a podpory veřejného zdraví vystupuje hlavní hygienik České republiky
jako orgán Ministerstva zdravotnictví. Hlavního hygienika České republiky jmenuje
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vláda; na jeho výběr, jmenování a odvolání se přiměřeně použijí ustanovení zákona o
státní službě o výběru, jmenování a odvolání vedoucího služebního úřadu v ústředním
správním úřadu.
ČÁST DVANÁCTÁ
Zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů,
s vyznačením navrhovaných změn
§ 11
Působnost ministerstva
(1) Ministerstvo
a) zpracovává návrhy Státní
vyhodnocování,

energetické

koncepce,

provádí

její

aktualizaci

a

b) zpracovává Národní akční plán energetické účinnosti, jehož součástí jsou Národní akční
plán na zvýšení počtu budov s téměř nulovou spotřebou energie a Strategie renovace
fondu obytných a komerčních budov v České republice, provádí jeho aktualizaci a
vyhodnocení,
c) vydává stanovisko k návrhu územní energetické koncepce,
d) rozhoduje o přidělování dotací z Programu,
e) sleduje vývoj účinnosti užití energie a energetické náročnosti budov a působí na snižování
její spotřeby a snížení negativních dopadů na životní prostředí při nakládání s energií a
využívání energie z obnovitelných a druhotných zdrojů,
f) vyhodnocuje a propaguje výsledky Programu,
g) zabezpečuje činnosti spojené s poradenstvím, vzděláváním a propagací efektivního
využívání energie, propagací využívání obnovitelných a druhotných zdrojů energie,
propagací zvyšování účinnosti užití energie a energetických služeb, včetně
informovanosti spotřebitelů o dostupnosti kvalifikačních či certifikačních systémů
poskytovatelů energetických služeb,
h) zajišťuje mezinárodní spolupráci v oblasti nakládání s energií za účelem zahraniční
pomoci, účasti České republiky v mezinárodních organizacích a prezentace dosažených
výsledků,
i) vydává a zrušuje oprávnění energetického specialisty a vede seznam energetických
specialistů,
j) pověřuje organizaci, která provádí průběžné vzdělávání energetických specialistů, a
stanovuje pravidla jednání této organizace,
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k) uplatňuje stanovisko k politice územního rozvoje, územnímu rozvojovému plánu a
zásadám územního rozvoje,
l) informuje Evropskou komisi o plnění závazků vyplývajících ze směrnic a rozhodnutí
Evropského parlamentu a Rady,
m) zveřejňuje a aktualizuje informace ohledně jednotlivých forem podpory pro úspory
energie a pro zařízení využívající energii z obnovitelných a druhotných zdrojů energie,
n) vede Systém monitoringu spotřeby energie,
o) vede evidenci ministerstva o provedených činnostech energetických specialistů,
p) vede seznam poskytovatelů energetických služeb,
q) zpracovává a předává Evropské komisi zprávu o pokroku dosaženém při plnění
vnitrostátních cílů energetické účinnosti,
r) zpracovává a předává Evropské komisi statistické údaje týkající se kombinované výroby
elektřiny a tepla,
s) připravuje metodiku vyhodnocování statistických údajů týkajících se energetické
účinnosti v rámci programů financovaných z veřejných prostředků, provádí jejich sběr a
zpracování a předává je Evropské komisi.
(2)

Činnostmi podle odstavce 1 může ministerstvo pověřit organizační složku státu.
ČÁST TŘINÁCTÁ
Zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v
energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění
pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných změn
§2
Vymezení pojmů

(2)

Dále se pro účely tohoto zákona rozumí
a) v elektroenergetice
1. distribuční soustavou vzájemně propojený soubor vedení a zařízení o napětí
110 kV, s výjimkou vybraných vedení a zařízení o napětí 110 kV, která jsou
součástí přenosové soustavy, a vedení a zařízení o napětí 0,4/0,23 kV, 1,5 kV,
3 kV, 6 kV, 10 kV, 22 kV, 25 kV nebo 35 kV sloužící k zajištění distribuce
elektřiny na vymezeném území České republiky, včetně systémů měřicí,
ochranné, řídicí, zabezpečovací, informační a telekomunikační techniky
včetně elektrických přípojek ve vlastnictví provozovatele distribuční
soustavy; distribuční soustava je zřizována a provozována ve veřejném zájmu,
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2. elektrickou přípojkou zařízení, které začíná odbočením od spínacích prvků
nebo přípojnic v elektrické stanici a mimo ní odbočením od vedení přenosové
nebo distribuční soustavy, a je určeno k připojení odběrného elektrického
zařízení,
3. elektrickou stanicí soubor staveb a zařízení elektrizační soustavy, který
umožňuje transformaci, kompenzaci, přeměnu nebo přenos a distribuci
elektřiny, včetně prostředků nezbytných pro zajištění jejich provozu,
4. elektrizační soustavou vzájemně propojený soubor zařízení pro výrobu,
přenos, transformaci a distribuci elektřiny, včetně elektrických přípojek,
přímých vedení, a systémy měřicí, ochranné, řídicí, zabezpečovací,
informační a telekomunikační techniky, a to na území České republiky,
5. měřicím zařízením veškerá zařízení pro měření, přenos a zpracování
naměřených hodnot,
6. odběrným místem místo, které je připojeno k přenosové nebo k distribuční
soustavě a kde je instalováno odběrné elektrické zařízení jednoho zákazníka,
včetně měřicích transformátorů, do něhož se uskutečňuje dodávka elektřiny,
7. odchylkou součet rozdílů skutečných a sjednaných dodávek nebo odběrů
elektřiny v daném časovém úseku,
8. podpůrnými službami činnosti fyzických či právnických osob, jejichž zařízení
jsou připojena k elektrizační soustavě, které jsou určeny k zajištění
systémových služeb, a po jejichž aktivaci zpravidla dochází k dodávce
regulační energie,
9. přímým vedením vedení elektřiny spojující výrobnu elektřiny, která není
připojena k přenosové soustavě nebo k distribuční soustavě, a místo odběru
elektřiny, které není elektricky propojeno s přenosovou soustavou nebo s
distribuční soustavou, nebo elektrické vedení zabezpečující přímé zásobování
vlastních provozoven výrobce elektřiny, jeho ovládaných společností nebo
zákazníků, a není vlastněno provozovatelem přenosové soustavy ani
provozovatelem distribuční soustavy,
10. přenosovou soustavou vzájemně propojený soubor vedení a zařízení 400 kV,
220 kV a vybraných vedení a zařízení 110 kV, uvedených v příloze Pravidel
provozování přenosové soustavy, sloužící pro zajištění přenosu elektřiny pro
celé území České republiky a propojení s elektrizačními soustavami
sousedních států, včetně systémů měřicí, ochranné, řídicí, zabezpečovací,
informační a telekomunikační techniky; přenosová soustava je zřizována a
provozována ve veřejném zájmu,
11. regulační energií elektřina zajišťovaná aktivací podpůrných služeb nebo na
vyrovnávacím trhu s regulační energií nebo elektřina obstaraná
provozovatelem přenosové soustavy v zahraničí,
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12. subjektem zúčtování fyzická nebo právnická osoba, pro kterou operátor trhu
na základě smlouvy o zúčtování odchylek provádí vyhodnocení, zúčtování a
vypořádání odchylek,
13. systémovými službami činnosti provozovatele přenosové soustavy pro
zajištění spolehlivého provozu elektrizační soustavy s ohledem na provoz v
rámci propojených elektrizačních soustav,
14. typovým diagramem diagram charakterizující roční průběh spotřeby elektřiny
u zákazníka, který se používá pro vyhodnocování odchylek,
15. vertikálně integrovaným podnikatelem držitel licencí nebo skupina držitelů
licencí na přenos elektřiny, distribuci elektřiny, obchod s elektřinou nebo
výrobu elektřiny, nad kterými je tatáž osoba oprávněna nebo jsou tytéž osoby
oprávněny, a to přímo nebo nepřímo, vykonávat kontrolu, a z nichž alespoň 1
držitel licence vykonává činnost přenosu elektřiny nebo distribuce elektřiny a
alespoň 1 držitel licence vykonává činnost výroby elektřiny nebo obchodu s
elektřinou,
16. vyrovnávacím trhem s regulační energií trh s regulační energií vypořádaný a
organizovaný operátorem trhu v součinnosti s provozovatelem přenosové
soustavy,
17.zákazníkem osoba, která nakupuje elektřinu pro své vlastní konečné užití v
odběrném místě,
18. výrobnou elektřiny energetické zařízení pro přeměnu různých forem energie
na elektřinu, zahrnující všechna nezbytná zařízení; výrobna elektřiny o
celkovém instalovaném elektrickém výkonu 100 MW a více, s možností
poskytovat podpůrné služby k zajištění provozu elektrizační soustavy, je
zřizována a provozována ve veřejném zájmu,
19. související službou v elektroenergetice služba přenosové soustavy nebo služba
distribuční soustavy,
20. službou přenosové soustavy zajišťování přenosu elektřiny, systémových
služeb a služeb souvisejících se zabezpečením spolehlivého a bezpečného
provozu přenosové soustavy,
21. službou distribuční soustavy zajišťování distribuce elektřiny a služeb
souvisejících se zabezpečením spolehlivého a bezpečného provozu distribuční
soustavy,
b) v plynárenství
1. distribuční soustavou vzájemně propojený soubor vysokotlakých,
středotlakých a nízkotlakých plynovodů, plynovodních přípojek ve vlastnictví
provozovatele distribuční soustavy a souvisejících technologických objektů,
včetně systému řídicí a zabezpečovací techniky a zařízení k převodu informací
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pro činnosti výpočetní techniky a informačních systémů, který není přímo
propojen s kompresními stanicemi a na kterém zajišťuje distribuci plynu
držitel licence na distribuci plynu; distribuční soustava je zřizována a
provozována ve veřejném zájmu,
2. hlavním uzávěrem plynu uzavírací armatura odběrného plynového zařízení,
která odděluje odběrné plynové zařízení od plynovodní přípojky,
3. měřicím zařízením veškerá zařízení pro měření, přenos a zpracování
naměřených hodnot,
4. odběrným místem místo, kde je instalováno odběrné plynové zařízení jednoho
zákazníka, do něhož se uskutečňuje dodávka plynu měřená měřicím
zařízením,
5. odběrným plynovým zařízením veškerá zařízení počínaje hlavním uzávěrem
plynu včetně zařízení pro konečné využití plynu; není jím měřicí zařízení,
6. odchylkou rozdíl skutečných a sjednaných dodávek nebo odběrů plynu za
daný celý obchodní den,
7. plynárenskou soustavou vzájemně propojený soubor zařízení pro výrobu,
přepravu, distribuci a uskladnění plynu, včetně systému řídicí a zabezpečovací
techniky a zařízení k převodu informací pro činnosti výpočetní techniky a
informačních systémů, které slouží k provozování těchto zařízení,
8. plynárenským zařízením zařízení výrobny plynu, přepravní soustavy,
distribuční soustavy, zásobníku plynu, těžebního plynovodu a přímého
plynovodu,
9. plynem zemní plyn, koksárenský plyn čistý, degazační a generátorový plyn,
biometan, propan, butan a jejich směsi, pokud nejsou používány pro pohon
motorových vozidel,
10. plynovodem zařízení k potrubní dopravě plynu přepravní nebo distribuční
soustavou a přímé a těžební plynovody,
11. plynovodní přípojkou zařízení začínající odbočením z plynovodu distribuční
soustavy a ukončené před hlavním uzávěrem plynu; toto zařízení slouží k
připojení odběrného plynového zařízení,
12. plynovým zařízením plynárenská zařízení, plynovodní přípojky, které nejsou
ve vlastnictví provozovatele distribuční soustavy, odběrná plynová zařízení,
zásobníky zkapalněných plynů, plynojemy, plnírny, zkapalňovací a
odpařovací stanice,
13. zásobníkem plynu podzemní nebo nadzemní plynové zařízení, včetně
souvisejících technologických objektů a systému řídicí a zabezpečovací
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techniky a zařízení k převodu informací pro činnosti výpočetní techniky a
informačních systémů, sloužící k uskladňování zemního plynu v plynné nebo
kapalné formě přímo propojené s plynárenskou soustavou České republiky
nebo se zahraniční plynárenskou soustavou; zásobník plynu je zřizován a
provozován ve veřejném zájmu,
14. přepravní soustavou vzájemně propojený soubor vysokotlakých plynovodů a
kompresních stanic a souvisejících technologických objektů, včetně systému
řídicí a zabezpečovací techniky a zařízení k přenosu informací pro činnosti
výpočetní techniky a informačních systémů, propojený s plynárenskými
soustavami v zahraničí, na kterém zajišťuje přepravu plynu držitel licence na
přepravu plynu; přepravní soustava je zřizována a provozována ve veřejném
zájmu,
15. přímým plynovodem plynovod, který není součástí přepravní soustavy nebo
distribuční soustavy a který je dodatečně zřízený pro dodávku plynu
zákazníkovi, a slouží pouze pro vlastní potřebu zákazníka,
16. rozhodujícím zdrojem plynu stát, na jehož území se vytěžilo více jak 50 %
celkové roční spotřeby plynu v České republice,
17. společným odběrným plynovým zařízením odběrné plynové zařízení v
nemovitosti vlastníka, jehož prostřednictvím je plyn dodáván zákazníkům v
této nemovitosti,
18. subjektem zúčtování fyzická nebo právnická osoba, pro kterou operátor trhu
na základě smlouvy o zúčtování odchylek provádí vyhodnocení, zúčtování a
vypořádání odchylek,
19. technickým pravidlem pravidlo vyjadřující stav technického poznání a
techniky v odvětví plynárenství,
20. těžebním plynovodem plynovod připojující výrobnu plynu k přepravní
soustavě nebo distribuční soustavě nebo jinému těžebnímu plynovodu,;
těžební plynovod je zřizován a provozován ve veřejném zájmu,
21. tlakovou úrovní maximální provozní tlak pro plynová zařízení uvedený v
technických normách nebo technických pravidlech,
22. typovým diagramem dodávek diagram charakterizující roční průběh spotřeby
plynu u zákazníků, jejichž odběrná místa nejsou vybavena průběhovým
měřením, používaný pro vyhodnocování spotřeby,
23. vertikálně integrovaným plynárenským podnikatelem držitel licencí nebo
skupina držitelů licencí na přepravu plynu, distribuci plynu, uskladňování
plynu, obchod s plynem nebo výrobu plynu, nad kterými je tatáž osoba
oprávněna nebo jsou tytéž osoby oprávněny, a to přímo nebo nepřímo,
vykonávat kontrolu, a z nichž alespoň 1 držitel licence vykonává činnost
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přepravy plynu, distribuce plynu nebo uskladnění plynu a alespoň 1 držitel
licence vykonává činnost výroby plynu nebo obchodu s plynem,
24. volnou kapacitou rozdíl mezi technickou kapacitou přepravní soustavy nebo
distribuční soustavy nebo zásobníku plynu nebo těžebního plynovodu a
souhrnem všech smluvně zajišťovaných kapacit v daném časovém období při
dodržení smluvních tlaků a kapacit nezbytných pro příslušného držitele
licence k zajištění bezpečnosti a spolehlivosti provozu příslušného
plynárenského zařízení,
25. zákazníkem osoba, která nakupuje plyn pro své vlastní konečné užití v
odběrném místě,
26. výrobnou plynu zařízení na výrobu nebo těžbu plynu nebo terminál
zkapalněného zemního plynu včetně stavební části a nezbytných pomocných
zařízení, kde uskutečňuje svoji činnost držitel licence na výrobu plynu,;
výrobna zemního plynu je zřizována a provozována ve veřejném zájmu,
27. související službou v plynárenství služba přepravy plynu nebo služba
distribuční soustavy,
28. službou přepravy plynu zajišťování přepravy plynu přepravní soustavou,
včetně činností souvisejících se zabezpečením spolehlivého a bezpečného
provozu přepravní soustavy,
29. službou distribuční soustavy zajišťování distribuce plynu distribuční
soustavou, včetně činností souvisejících se zabezpečením spolehlivého a
bezpečného provozu distribuční soustavy,
30. službou uskladňování zajišťování uskladňování plynu, včetně činností
souvisejících se zabezpečením spolehlivého a bezpečného provozu
plynárenské soustavy provozovatelem zásobníku plynu v jím provozovaném
zásobníku plynu,
c) v teplárenství
1. distributorem tepelné energie osoba, která má vlastnické nebo užívací právo k
rozvodnému tepelnému zařízení, kterým se tepelná energie dopravuje nebo
transformuje a dodává k dalšímu využití jiné fyzické nebo právnické osobě,
2. dodavatelem tepelné energie výrobce nebo distributor tepelné energie, který
dodává tepelnou energii jiné osobě,
3. dodávkou tepelné energie dodávka energie tepla nebo chladu k dalšímu
využití jinou fyzickou či právnickou osobou; dodávka energie tepla k dalšímu
využití se uskutečňuje ve veřejném zájmu,
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4. zákazníkem osoba, která nakupuje tepelnou energii pro její konečné využití a
odebírá nakoupenou tepelnou energii odběrným tepelným zařízením, které je
přímo připojeno k rozvodnému tepelnému zařízení nebo zdroji tepelné
energie,
5. odběratelem tepelné energie distributor tepelné energie nebo zákazník,
6. odběrem tepelné energie převzetí tepelné energie od výrobce nebo distributora
tepelné energie ke konečné spotřebě nebo dalšímu využití,
7. odběrným místem místo plnění stanovené ve smlouvě o dodávce tepelné
energie, v němž přechází tepelná energie z vlastnictví dodavatele tepelné
energie do vlastnictví odběratele tepelné energie,
8. odběrným tepelným zařízením zařízení připojené ke zdroji tepelné energie
nebo k rozvodnému tepelnému zařízení a určené pro odběr tepelné energie a
spotřebu tepelné energie v objektu nebo jeho části,
9. rozvodem tepelné energie doprava, akumulace, přeměna teplonosné látky
nebo jejích parametrů a dodávka tepelné energie rozvodným tepelným
zařízením,
10. předávací stanicí zařízení pro přeměnu parametrů tepelné energie pro potřeby
jednoho nebo více objektů; předávací stanice je samostatnou věcí a není
součástí budovy, ve které je umístěna,
11. rozvodným tepelným zařízením zařízení pro dopravu tepelné energie tvořené
tepelnými sítěmi, předávacími stanicemi a tepelnými přípojkami; předávací
stanice nebo tepelná přípojka jsou částí rozvodného tepelného zařízení v
případě, že k nim má distributor tepelné energie vlastnické nebo užívací právo;
částí rozvodného tepelného zařízení jsou s ním související řídicí a
zabezpečovací systémy a systémy přenosu dat,
12. objektem stavba nebo stavby propojené společným odběrným tepelným
zařízením,
13. zdrojem tepelné energie zařízení včetně nezbytných pomocných zařízení a
stavebních částí, v němž se využíváním paliv nebo jiné formy energie získává
tepelná energie, která se předává teplonosné látce,
14. soustavou zásobování tepelnou energií soustava tvořená vzájemně
propojeným zdrojem nebo zdroji tepelné energie a rozvodným tepelným
zařízením sloužící pro dodávky tepelné energie pro vytápění, chlazení, ohřev
teplé vody a technologické procesy, je-li provozována na základě licence na
výrobu tepelné energie a licence na rozvod tepelné energie; soustava
zásobování tepelnou energií je zřizována a provozována ve veřejném zájmu,
15. tepelnou přípojkou část tepelné sítě, která umožňuje dodávku tepelné energie
pouze pro jeden objekt.
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§3
Podnikání v energetických odvětvích
(1)

Předmětem podnikání v energetických odvětvích je výroba elektřiny, přenos elektřiny,
distribuce elektřiny a obchod s elektřinou, činnosti operátora trhu, výroba plynu, přeprava
plynu, distribuce plynu, uskladňování plynu a obchod s plynem a výroba tepelné energie
a rozvod tepelné energie.

(2)

Přenos elektřiny, přeprava plynu, distribuce elektřiny a distribuce plynu, uskladňování
plynu, výroba a rozvod tepelné energie se uskutečňují ve veřejném zájmu. Pro provádění
stavby sloužící k vyvedení výkonu z výrobny elektřiny zřizované a provozované ve
veřejném zájmu a liniové stavby nezbytné k jejímu řádnému provozu nebo stavby, která
je součástí přenosové soustavy, přepravní soustavy, distribuční soustavy, zásobníku
plynu, rozvodného tepelného zařízení nebo zdroje tepelné energie připojeného k
rozvodnému tepelnému zařízení, lze vlastnické právo ke stavbě, pozemku a zařízení
vyvlastnit podle zákona o vyvlastnění.

(2)

Přenos elektřiny, přeprava plynu, distribuce elektřiny, výroba elektřiny ve výrobně
elektřiny o celkovém instalovaném elektrickém výkonu 100 MW a více s možností
poskytovat podpůrné služby k zajištění provozu elektrizační soustavy, distribuce
plynu, uskladňování plynu, výroba zemního plynu, provozování těžebního
plynovodu, výroba tepelné energie a rozvod tepelné energie se uskutečňují ve
veřejném zájmu. Stavby sloužící pro činnosti podle věty první a stavby s nimi
související jsou zřizovány a provozovány ve veřejném zájmu. Pro zřízení a
provozování stavby přenosové soustavy, přepravní soustavy, distribuční soustavy,
výrobny elektřiny o celkové instalovaném elektrickém výkonu 100 MW a více s
možností poskytovat podpůrné služby k zajištění provozu elektrizační soustavy,
zásobníku plynu, těžebního plynovodu, rozvodného tepelného zařízení nebo zdroje
tepelné energie připojeného k rozvodnému tepelnému zařízení anebo pro zřízení a
provozování stavby související, lze odejmout nebo omezit vlastnické právo
k pozemku nebo ke stavbě podle jiného právního předpisu4e).

(3)

Podnikat v energetických odvětvích na území České republiky mohou za podmínek
stanovených tímto zákonem osoby pouze na základě licence udělené Energetickým
regulačním úřadem. Licence se dále vyžaduje na výrobu elektřiny ve výrobnách elektřiny
s instalovaným výkonem nad 10 kW určené pro vlastní spotřebu zákazníka, pokud je
výrobna elektřiny propojena s přenosovou soustavou nebo s distribuční soustavou, nebo
na výrobu elektřiny vyrobenou ve výrobnách elektřiny s instalovaným výkonem do 10
kW včetně, určené pro vlastní spotřebu zákazníka, pokud je ve stejném odběrném místě
připojena jiná výrobna elektřiny držitele licence.

(4)

Licence se nevyžaduje
a) na obchod, výrobu, distribuci a uskladňování koksárenského plynu čistého, degazačního
a generátorového plynu, biometanu, propanu, butanu a jejich směsí, pokud se nejedná o
distribuci potrubními systémy, k nimž je připojeno více než 50 odběrných míst,
b) na výrobu tepelné energie určené pro jeden objekt jednoho zákazníka,
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c) na využití elektřiny při provozování dobíjecí stanice podle zákona o pohonných hmotách.
(5)

Fyzické a právnické osoby, jejichž předmětem podnikání je plnění propanu, butanu a
jejich směsí do propan-butanových lahví, jsou povinny zajistit pravidelné provádění
tlakových zkoušek, kontrolu a opravy jimi vlastněných lahví. Plnit propan, butan a jejich
směsi do lahví s nevyhovující periodickou zkouškou, nebo do lahví neodpovídajících
technickým požadavkům na lahve určené pro plnění propanu, butanu a jejich směsí podle
zvláštních předpisů25) je zakázáno. Plnění propan-butanových lahví bez souhlasu jejich
vlastníka se zakazuje.

(6)

Fyzické a právnické osoby, jejichž předmětem podnikání je plnění propanu, butanu a
jejich směsí do propan-butanových lahví, jsou povinny zajistit pravidelné provádění
tlakových zkoušek, kontrolu a opravy jimi vlastněných lahví. Plnění propan-butanových
lahví bez souhlasu jejich vlastníka se zakazuje.
§ 16
Působnost ministerstva
Ministerstvo jako ústřední orgán státní správy pro energetiku2)
a) vydává státní autorizace na výstavbu výroben elektřiny a na výstavbu vybraných
plynových zařízení podle podmínek uvedených ve zvláštní části tohoto zákona,
b) zpracovává státní energetickou koncepci a Národní akční plán pro energii z
obnovitelných zdrojů,
c) zabezpečuje plnění závazků vyplývajících z mezinárodních smluv, kterými je Česká
republika vázána, nebo závazků vyplývajících z členství v mezinárodních organizacích,
d) informuje Komisi o
1. opatřeních přijatých ke splnění dodávky poslední instance, ochrany zákazníků
a ochrany životního prostředí a o jejich vlivu na hospodářskou soutěž,
2. přijatých ochranných opatřeních v případě náhlé krize na trhu s energií, v
případě ohrožení bezpečnosti osob a zařízení a ohrožení celistvosti
energetických soustav; informuje rovněž všechny členské státy Evropské
unie,
3. dovozech elektrické energie z hlediska fyzikálních toků, ke kterým došlo
během předchozích 3 měsíců ze třetích zemí, a to jednou za 3 měsíce,
4.důvodech zamítnutí žádostí o udělení státní autorizace,
5. skutečnostech, týkajících se kombinované výroby elektřiny a tepla,
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6. roční statistice výkonu v kombinované výrobě a k tomu užitých palivech a o
primárních energetických úsporách dosažených uplatněním kombinované
výroby elektřiny a tepla z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla
a z kombinované výroby elektřiny a tepla s nízkou účinností ve vztahu k
celkovým kapacitám pro výrobu tepla a elektřiny, kapacit kombinované
výroby elektřiny a tepla, paliva pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla a
výroby tepla a kapacit soustav zásobování tepelnou energií a chlazení ve
vztahu k celkové výrobě a kapacitám pro teplo a elektřinu a úspor primární
energie dosažených uplatňováním kombinované výroby elektřiny a tepla,
7. schopnosti elektrizační soustavy zajišťovat dodávky pokrývající současnou a
předpokládanou poptávku po elektřině,
8. provozním zabezpečení přenosové soustavy a distribučních soustav,
9. předpokládané rovnováze nabídky a poptávky během období příštích 5 let,
10. vyhlídkách na zabezpečení dodávek elektřiny v období 5 až 15 let ode dne
informování Komise,
11. investičních záměrech provozovatele přenosové soustavy a záměrech jiných
osob, které jsou mu známy a které se týkají poskytování přeshraniční
propojovací kapacity během následujících 5 nebo více kalendářních let,
12. investičních projektech do energetické infrastruktury,
e) zajišťuje v případě potřeby nabídkové řízení na nové výrobní kapacity a nové skladovací
kapacity zásobníku plynu,
f) má právo z důvodů zabezpečení dodávky rozhodnout, aby byla dána přednost připojení
výroben elektřiny a plynu, které využívají domácí primární energetické palivové zdroje,
do míry nepřesahující v kalendářním roce 15 % celkové primární energie nezbytné na
výrobu elektřiny a výrobu plynu,
g) uplatňuje stanovisko k politice územního rozvoje, územnímu rozvojovému plánu,
zásadám územního rozvoje a územnímu plánu,
h) předává zprávu o bezpečnosti dodávek plynu Komisi,
i) zajišťuje mimosoudní urovnávání sporů v energetických odvětvích,
j) zpracovává analýzy zavedení inteligentních měřicích systémů v oblasti elektroenergetiky
a plynárenství,
k) spolupracuje s příslušnými orgány ostatních členských států za účelem zajištění podpory
regionální a dvoustranné solidarity pro zajištění bezpečných a spolehlivých dodávek
elektřiny a plynu, a to zejména v době stavu nouze nebo jeho předcházení,
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l) sleduje
1. dodržování požadavků na bezpečnost a spolehlivost elektrizační a plynárenské
soustavy a přezkoumává dosažené výsledky,
2. investice do nových kapacit ve vztahu k bezpečnosti dodávek elektřiny a
plynu,
3. provádění přijatých ochranných opatření v elektroenergetice, plynárenství a
teplárenství v případě předcházení stavu nouze, stavu nouze a odstraňování
jeho následků, náhlé krize na trhu s energií, v případě ohrožení bezpečnosti
osob a zařízení a ohrožení celistvosti energetických soustav,
m) vydává závazné stanovisko k desetiletému plánu rozvoje přenosové soustavy a k
desetiletému plánu rozvoje přepravní soustavy,
n) předává Energetickému regulačnímu úřadu a Státní energetické inspekci informace a
údaje nezbytné pro výkon jejich působnosti,
o) je příslušným orgánem k provádění opatření stanovených Nařízením o opatřeních na
zajištění bezpečnosti dodávek zemního plynu21) a Nařízením, kterým se stanoví hlavní
směry pro transevropské energetické sítě30),
p) vypracovává a aktualizuje podle rozhodnutí Komise Národní akční plán České republiky
pro energii z obnovitelných zdrojů včetně všech souvisejících informací a ve stanoveném
termínu předkládá Komisi,
q) provádí výpočet podílu energie z obnovitelných zdrojů na hrubé konečné spotřebě energie
včetně vypracování všech souvisejících informací a předkládá je Komisi,
r) zabezpečuje sjednávání dvoustranných a mnohostranných mezinárodních dohod o
statistickém převodu energie z obnovitelných zdrojů nebo o vytvoření společného
projektu zabývajícího se využitím energie z obnovitelných zdrojů k dosažení závazného
cíle a stanovených cílů včetně vypracování souvisejících informací a jejich předkládání
Komisi a spolupracujícímu státu,
s) zveřejňuje informace týkající se jednotlivých forem podpory elektřiny z podporovaných
zdrojů a podpory tepla z obnovitelných zdrojů,
t) vypracovává zprávy o pokroku při podporování a využívání energie z obnovitelných
zdrojů a z kombinované výroby elektřiny a tepla a ve stanovených termínech je předkládá
Komisi,
u) eviduje množství elektřiny z podporovaných zdrojů, biometanu a decentrální výroby
elektřiny a množství tepla z obnovitelných zdrojů,
v) zveřejňuje informace o dostupnosti všech obnovitelných zdrojů pro dopravu a jejich
výhodách z hlediska ochrany životního prostředí,
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w) vydává osvědčení o původu elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a
tepla a elektřiny z druhotných zdrojů,
x) je v územním řízení dotčeným orgánem příslušným k vydání závazného stanoviska u
staveb zařízení přenosové soustavy elektřiny, staveb zařízení přepravní soustavy plynu,
staveb zařízení pro uskladňování plynu a u staveb výroben elektřiny o celkovém
instalovaném elektrickém výkonu 100 MW a více,
y) vypracovává a do 30. dubna každého roku předává Komisi zprávu o pokroku při plnění
vnitrostátních cílů energetické účinnosti,
z) vypracovává a každé 3 roky do 30. dubna daného roku předává Komisi vnitrostátní akční
plány energetické účinnosti.
§ 23
Výrobce elektřiny
(1)

Výrobce elektřiny má právo
a) připojit své zařízení k elektrizační soustavě, pokud splňuje podmínky připojení k
přenosové soustavě nebo k distribučním soustavám a obchodní podmínky stanovené
Pravidly provozování přenosové soustavy nebo Pravidly provozování distribuční
soustavy,
b) dodávat elektřinu vyrobenou v jím provozované výrobně elektřiny ostatním účastníkům
trhu s elektřinou nebo do jiných států prostřednictvím přenosové soustavy nebo
distribuční soustavy, nebo přímým vedením,
c) dodávat elektřinu vyrobenou ve vlastní výrobně elektřiny pro vlastní potřebu a pro
potřebu ovládaných společností, pokud mu to podmínky provozování přenosové soustavy
a distribučních soustav umožňují,
d) nabízet a poskytovat podpůrné služby k zajištění provozu elektrizační soustavy za
podmínek stanovených Pravidly provozování přenosové soustavy nebo Pravidly
provozování distribuční soustavy,
e) omezit, přerušit nebo ukončit dodávku elektřiny svým zákazníkům při neoprávněném
odběru elektřiny,
f) nakupovat elektřinu pro technologickou vlastní spotřebu své výrobny elektřiny.

(2)

Výrobce elektřiny je povinen si zajistit vlastnické právo nebo zřídit věcné břemeno
k cizí nemovitosti nebo její části umožňující zřízení nebo provozování výrobny
elektřiny o celkovém instalovaném elektrickém výkonu 100 MW a více s možností
poskytovat podpůrné služby k zajištění provozu elektrizační soustavy, a stavby
související, a to smluvně s vlastníkem nemovitosti za jednorázovou náhradu; v
případě, že vlastník nemovitosti není znám nebo určen nebo je prokazatelně
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nedosažitelný nebo nečinný nebo nedošlo k dohodě s ním a jsou-li dány podmínky
pro odejmutí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě podle
zvláštního právního předpisu4e), rozhodne příslušný vyvlastňovací úřad na návrh
příslušného výrobce elektřiny o odejmutí nebo omezení vlastnického práva k
pozemku nebo ke stavbě podle jiného právního předpisu4e).
(2)(3) Výrobce elektřiny je povinen
a) na své náklady zajistit připojení svého zařízení k přenosové soustavě nebo k distribuční
soustavě,
b) umožnit a uhradit instalaci měřicího zařízení provozovateli přenosové soustavy nebo
provozovateli distribuční soustavy, ke které je výrobna elektřiny připojena,
c) zpřístupnit měřicí zařízení provozovateli přenosové soustavy nebo provozovateli
distribuční soustavy, ke které je výrobna elektřiny připojena,
d)instalovat u nově budovaných výroben o celkovém instalovaném elektrickém výkonu 30
MW a více a provozovat zařízení pro poskytování podpůrných služeb,
e) řídit se pokyny technického dispečinku provozovatele přenosové soustavy nebo
provozovatele distribuční soustavy, ke které je výrobna elektřiny připojena,
f) předávat operátorovi trhu technické údaje vyplývající ze smluv o dodávce elektřiny
prostřednictvím subjektu zúčtování, který převzal odpovědnost za jeho odchylku, nebo
přímo, pokud je subjektem zúčtování, údaje k uplatnění ceny za činnosti operátora trhu
podle Pravidel trhu s elektřinou a další nezbytné informace pro plnění povinností
operátora trhu,
g) poskytovat provozovateli přenosové soustavy nebo provozovateli distribuční soustavy,
ke které je výrobna elektřiny připojena, potřebné údaje pro provoz a rozvoj přenosové
soustavy nebo distribuční soustavy, a operátorovi trhu údaje potřebné pro plnění jejich
povinností,
h) předávat provozovateli soustavy, ke které je výrobna elektřiny připojena, informace
nezbytné pro dispečerské řízení,
i) dodržovat parametry kvality dodávané elektřiny stanovené Pravidly provozování
přenosové soustavy nebo Pravidly provozování distribuční soustavy,
j) podílet se na úhradě oprávněných nákladů provozovatele přenosové soustavy nebo
provozovatele distribuční soustavy spojených s připojením výrobny elektřiny,
k) informovat účastníky trhu s elektřinou způsobem umožňujícím dálkový přístup
1. o podílu zdrojů elektřiny použitých pro výrobu elektřiny v uplynulém roce,
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2. o množství emisí CO2 a o množství radioaktivního odpadu vyprodukovaného
při výrobě elektřiny v uplynulém roce,
l) za účelem zajištění bezpečnosti a spolehlivosti provozu elektrizační soustavy, při
předcházení stavu nouze a při stavech nouze a za podmínek stanovených Pravidly
provozování přenosové soustavy nebo Pravidly provozování distribuční soustavy, na
pokyn provozovatele přenosové soustavy nebo provozovatele distribuční soustavy,
nabízet provozně a obchodně nevyužité výrobní kapacity,
m) zaregistrovat se do 30 dnů od udělení licence na výrobu elektřiny u operátora trhu;
zaregistrováním se výrobce elektřiny stává registrovaným účastníkem trhu,
n) dodržovat ustanovení § 30 odst. 2 v případech, kdy dodává elektřinu zákazníkům,
o) poskytovat provozovateli přenosové soustavy nebo provozovateli distribuční soustavy
informace nezbytné pro zajištění bezpečného a spolehlivého provozu a rozvoje
elektrizační soustavy,
p) vybavit výrobnu elektřiny s instalovaným výkonem 100 kW a více zařízením
umožňujícím dispečerské řízení výrobny elektřiny a udržovat toto zařízení v
provozuschopném stavu; tato povinnost se nevztahuje na výrobny elektřiny využívající
obnovitelné zdroje elektřiny poprvé uvedené do provozu do roku 2000 o instalovaném
výkonu do 10 MW včetně a na průtočné malé vodní elektrárny s instalovaným výkonem
do 10 MW včetně,
q) vypracovat havarijní plán do 6 měsíců od udělení licence a dále jej každoročně
upřesňovat; při jeho tvorbě a upřesňování spolupracovat s provozovatelem přenosové
soustavy nebo s provozovatelem distribuční soustavy, k níž je výrobna elektřiny
připojena; tato povinnost se nevztahuje na výrobce elektřiny, jehož výrobna elektřiny má
instalovaný výkon nižší než 10 MW,
r) při změně parametrů elektřiny upravit na svůj náklad svá zařízení tak, aby vyhovovala
těmto změnám.
(3)(4) Výrobce neodpovídá za odchylku vzniklou v souvislosti s dispečerským řízením výrobny
elektřiny podle § 26 odst. 5.
§ 24
Provozovatel přenosové soustavy
(1)

Provozovatel přenosové soustavy
a) zajišťuje bezpečný, spolehlivý a efektivní provoz, obnovu a rozvoj přenosové soustavy a
zajišťuje propojení přenosové soustavy s jinými soustavami, a za tím účelem zabezpečuje
podpůrné služby a dlouhodobou schopnost přenosové soustavy uspokojovat přiměřenou
poptávku po přenosu elektřiny, spolupracuje s provozovateli propojených přenosových
soustav a spolupracuje na integraci vnitřního evropského trhu s elektřinou,
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b) poskytuje službu přenosové soustavy,
c) řídí toky elektřiny v přenosové soustavě při respektování přenosů elektřiny mezi
propojenými soustavami ostatních států a ve spolupráci s provozovateli distribučních
soustav v elektrizační soustavě,
d) odpovídá za zajištění systémových služeb pro elektrizační soustavu na úrovni přenosové
soustavy,
e) účastní se vyrovnávacího mechanismu a uskutečňuje platby podle vyrovnávacího
mechanismu mezi provozovateli přenosových soustav v souladu s Nařízením o
podmínkách přístupu do sítě pro přeshraniční obchod s elektřinou a při zachování
bezpečnosti a spolehlivosti přenosové soustavy poskytuje přeshraniční přenos elektřiny
účastníkům trhu s elektřinou,
f) v případě existujícího či hrozícího nedostatku kapacity přenosové soustavy informuje
dotčené účastníky trhu s elektřinou na základě jejich žádosti o důvodech, pro které
neuskutečnil přenos elektřiny.
(2)

Provozovatel přenosové soustavy nesmí být držitelem jiné licence udělované podle tohoto
zákona než licence na přenos elektřiny.

(3)

Provozovatel přenosové soustavy má právo
a) zřizovat a provozovat vlastní telekomunikační síť k řízení, měření, zabezpečování a
automatizaci provozu přenosové soustavy a k přenosu informací pro činnost výpočetní
techniky a informačních systémů,
b) obstarávat za nejnižší náklady podpůrné služby a elektřinu pro krytí ztrát elektřiny v
přenosové soustavě a pro vlastní potřebu; pro řízení rovnováhy mezi výrobou a spotřebou
a pro řízení toků elektřiny podle odstavce 1 písm. c) obstarávat regulační energii,
c) omezit nebo přerušit v nezbytném rozsahu dodávku elektřiny účastníkům trhu s
elektřinou
1. při bezprostředním ohrožení života, zdraví nebo majetku osob a při likvidaci
těchto stavů,
2. při předcházení stavu nouze nebo při stavech nouze,
3. při neoprávněném přenosu elektřiny podle § 53,
4. jestliže mu zákazník neumožní přístup k měřicímu zařízení,
5. jestliže se jedná o neoprávněný odběr podle § 51,
6. při provádění plánovaných prací na zařízení přenosové soustavy nebo v jeho
ochranném pásmu, zejména oprav, rekonstrukcí, údržby a revizí,
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7. při vzniku a odstraňování poruch na zařízeních přenosové soustavy nebo
distribuční soustavy,
8. při odběru elektřiny zařízeními, která ohrožují život, zdraví nebo majetek
osob,
9. při odběru elektřiny zařízeními, která ovlivňují kvalitu elektřiny v neprospěch
ostatních účastníků trhu s elektřinou a zákazník nevybavil tato odběrná
zařízení dostupnými technickými prostředky k omezení těchto vlivů, nebo
10. v důsledku omezení nebo přerušení přenosu elektřiny provozovateli
propojených přenosových soustav,
d) změnit nebo přerušit v nezbytném rozsahu dodávku elektřiny z výroben, přeshraniční
výměnu elektřiny a dovoz elektřiny ze zahraničí nebo vývoz elektřiny do zahraničí k
zajištění spolehlivého provozu přenosové soustavy
1. při bezprostředním ohrožení života, zdraví nebo majetku osob a při likvidaci
těchto stavů,
2. při předcházení stavu nouze nebo při stavech nouze,
3. při neoprávněném přenosu elektřiny podle § 53,
4. při neoprávněné dodávce elektřiny do přenosové soustavy podle § 52,
5. jestliže mu výrobce neumožní přístup k měřicímu zařízení,
6. při provádění plánovaných prací na zařízení přenosové soustavy nebo v jeho
ochranném pásmu, zejména oprav, rekonstrukcí, údržby a revizí,
7. při vzniku a odstraňování poruch na zařízeních přenosové soustavy nebo
distribuční soustavy,
8. při dodávce elektřiny zařízeními, která ohrožují život, zdraví nebo majetek
osob,
9. při dodávce elektřiny zařízeními, která ovlivňují kvalitu elektřiny v
neprospěch ostatních účastníků trhu s elektřinou a výrobce nevybavil tato
zařízení dostupnými technickými prostředky k omezení těchto vlivů,
10. v důsledku omezení nebo přerušení přenosu elektřiny nebo v důsledku jiných
provozních stavů způsobených provozovateli propojených přenosových
soustav, nebo
11. při provádění dispečerského řízení podle § 26 odst. 5,
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e) v souladu se zvláštním právním předpisem4d) zřizovat a provozovat na cizích
nemovitostech zařízení přenosové soustavy, přetínat tyto nemovitosti vodiči a umísťovat
v nich vedení,
f) vstupovat a vjíždět na cizí nemovitosti v souvislosti se zřizováním, obnovou a
provozováním přenosové soustavy,
g) odstraňovat a oklešťovat stromoví a jiné porosty, provádět likvidaci odstraněného a
okleštěného stromoví a jiných porostů ohrožujících bezpečné a spolehlivé provozování
zařízení přenosové soustavy v případech, kdy tak po předchozím upozornění a stanovení
rozsahu neučinil sám vlastník či uživatel,
h) vstupovat a vjíždět v souladu se zvláštními právními předpisy do uzavřených prostor a
zařízení sloužících k výkonu činností a služeb orgánů Ministerstva obrany, Ministerstva
vnitra, Ministerstva spravedlnosti, Bezpečnostní informační služby a do obvodu dráhy,
jakož i vstupovat a vjíždět na nemovitosti, kde jsou umístěna zvláštní zařízení
telekomunikací, v rozsahu a způsobem nezbytným pro výkon licencované činnosti,
i) pro zajištění integrace vnitřního evropského trhu s elektřinou nabývat vlastnické právo k
elektřině,
(4)

Provozovatel přenosové soustavy je povinen zřídit věcné břemeno umožňující využití cizí
nemovitosti nebo její části pro účely uvedené v odstavci 3 písm. e), a to smluvně s
vlastníkem nemovitosti za jednorázovou náhradu; v případě, že vlastník není znám
nebo určen nebo proto, že je prokazatelně nedosažitelný nebo nečinný nebo nedošlo k
dohodě s ním a jsou-li dány podmínky pro omezení vlastnického práva k pozemku nebo
ke stavbě podle zvláštního právního předpisu4e), vydá příslušný vyvlastňovací úřad na
návrh provozovatele přenosové soustavy rozhodnutí o zřízení věcného břemene
umožňujícího využití této nemovitosti nebo její části. To platí i v případě, kdy je stavba,
pro kterou se právo vyvlastňuje, zřizována nebo již byla zřízena a zřízení věcného
břemene nezmařil provozovatel přenosové soustavy.

(5)

V případech uvedených v odstavci 3 písm. c) bodu 6 a písmenu d) bodu 6 je provozovatel
přenosové soustavy povinen oznámit započetí a skončení omezení nebo přerušení
dodávek elektřiny způsobem v místě obvyklým, nejméně však 50 dnů předem.

(6)

V případech uvedených v odstavci 3 písm. c) a d) je provozovatel přenosové soustavy
povinen obnovit dodávku elektřiny bezprostředně po odstranění příčin, které vedly k
jejímu omezení nebo přerušení.

(7)

V případech uvedených v odstavci 3 písm. c) a d) je právo na náhradu škody vyloučeno.
Toto neplatí, nesplní-li provozovatel přenosové soustavy oznamovací povinnost uloženou
podle odstavce 5 nebo v případech, kdy poruchu prokazatelně zavinil provozovatel
přenosové soustavy.

(8)

Provozovatel přenosové soustavy je povinen při výkonu oprávnění podle odstavce 3 písm.
e) až g) co nejvíce šetřit práv vlastníků dotčených nemovitostí a vstup na jejich
nemovitosti jim oznámit. Po skončení prací je povinen uvést nemovitosti do předchozího
stavu, a není-li to možné s ohledem na povahu provedených prací, do stavu
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odpovídajícímu předchozímu účelu nebo užívání dotčené nemovitosti a bezprostředně
oznámit tuto skutečnost vlastníku nemovitosti. Po provedení odstranění nebo okleštění
stromoví je povinen na svůj náklad provést likvidaci vzniklého klestu a zbytků po těžbě.
(9)

Pokud byl vlastník nebo uživatel nemovitosti v důsledku výkonu práv provozovatele
přenosové soustavy podle odstavce 3 písm. e) a f) omezen v obvyklém užívání
nemovitosti nebo mu vznikla újma na majetku, má právo na přiměřenou jednorázovou
náhradu5). Právo na náhradu podle věty první lze uplatnit u provozovatele přenosové
soustavy do 2 let ode dne, kdy k omezení nebo újmě došlo, jinak právo zaniká.

(10) Provozovatel přenosové soustavy je dále povinen
a) každému, kdo požádá o připojení k přenosové soustavě, stanovit podmínky a termín
připojení a poskytnout přenos každému, kdo o to požádá, je připojen a splňuje podmínky
připojení a obchodní podmínky stanovené Pravidly provozování přenosové soustavy, s
výjimkou případu prokazatelného nedostatku kapacity zařízení pro přenos nebo při
ohrožení bezpečného a spolehlivého provozu přenosové soustavy,
b) zajišťovat všem účastníkům trhu s elektřinou neznevýhodňující podmínky pro připojení
jejich zařízení k přenosové soustavě,
c) zajišťovat všem účastníkům trhu s elektřinou neznevýhodňující podmínky pro přenos
elektřiny přenosovou soustavou,
d) zajistit zřízení technického dispečinku pro výkon činností podle odstavce 1 písm. c) a d)
a zajistit jeho řádnou činnost,
e) zajišťovat měření v přenosové soustavě včetně jejich vyhodnocování a předávat
operátorovi trhu naměřené a vyhodnocené údaje a další nezbytné informace pro plnění
jeho povinností,
f) zpracovávat a po schválení Energetickým regulačním úřadem zveřejňovat Pravidla
provozování přenosové soustavy a vykonávat licencovanou činnost v souladu s těmito
pravidly,
g) poskytovat provozovatelům jiných přenosových soustav a provozovatelům distribučních
soustav, se kterými je jeho soustava propojena, informace nezbytné k zajištění vzájemné
spolupráce při provozu a rozvoji sítí,
h) informovat ministerstvo a Energetický regulační úřad o omezení dovozu nebo vývozu
elektřiny,
i) zpracovávat ve spolupráci s provozovateli distribučních soustav roční přípravu provozu
přenosové soustavy, a to zejména rozsah a termíny odstávek zařízení pro přenos a
předpokládané omezení přenosu, a zveřejňovat ji,
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j) každý druhý rok zpracovávat desetiletý plán rozvoje přenosové soustavy v rozsahu podle
§ 58k odst. 3 a po jeho schválení jej zveřejňovat; ustanovení § 58k odst. 10 první věty a
§ 58l odst. 5 se použije obdobně,
k) průběžně zveřejňovat informace o možnostech přenosu elektřiny přenosovou soustavou
způsobem stanoveným v Pravidlech provozování přenosové soustavy,
l) provádět ve spolupráci s provozovateli distribučních soustav hodnocení provozu
přenosové soustavy z technického hlediska,
m) účtovat odděleně za přenos a za systémové služby,
n) zpracovávat údaje potřebné pro rozhodnutí Energetického regulačního úřadu o cenách za
přenos a o cenách za systémové služby,
o) zajišťovat ochranu chráněných informací, včetně zajištění ochrany údajů předávaných
operátorovi trhu,
p) vypracovat havarijní plány do 6 měsíců od udělení licence a dále je každoročně
upřesňovat; při jejich tvorbě a upřesňování spolupracovat s provozovateli distribučních
soustav, jejichž zařízení je připojeno k přenosové soustavě,
r) dodržovat stanovenou kvalitu dodávek a služeb, vykazovat Energetickému regulačnímu
úřadu úroveň kvality dodávek a služeb a zveřejňovat ji způsobem umožňujícím dálkový
přístup,
s) informovat ministerstvo nejpozději do konce druhého týdne měsíce následujícího po
uplynutí čtvrtletí o fyzikálních tocích dovozu elektřiny ze států, které nejsou členy
Evropské unie,
t) zpracovávat a předávat ministerstvu a Energetickému regulačnímu úřadu jednou ročně
nejpozději do 1. března zprávu o kvalitě a úrovni údržby zařízení přenosové soustavy a o
opatřeních na pokrytí špičkové spotřeby elektřiny a řešení výpadku výroben elektřiny,
u) poskytovat součinnost operátorovi trhu při organizování vnitrodenního trhu s elektřinou
a vyrovnávacího trhu s regulační energií,
v) zaregistrovat se do 30 dnů od udělení licence na přenos elektřiny u operátora trhu;
zaregistrováním se provozovatel přenosové soustavy stává registrovaným účastníkem
trhu,
w) poskytovat všem účastníkům trhu s elektřinou informace týkající se provozování
přenosové soustavy nezbytné pro řádné fungování trhu s elektřinou; touto povinností není
dotčena povinnost provozovatele přenosové soustavy dodržovat mlčenlivost podle
písmene o),
x) hradit operátorovi trhu ceny za činnosti operátora trhu podle Pravidel trhu s elektřinou,
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y) registrovat odběrná místa a předávací místa u operátora trhu,
z) zajistit neznevýhodňující podmínky pro poskytovatele podpůrných služeb.
§ 25
Provozovatel distribuční soustavy
(1)

Provozovatel distribuční soustavy
a) zajišťuje spolehlivé provozování, obnovu a rozvoj distribuční soustavy na území
vymezeném licencí,
b) poskytuje služby distribuční soustavy,
c) řídí toky elektřiny v distribuční soustavě při respektování přenosů elektřiny mezi
ostatními distribučními soustavami a přenosovou soustavou ve spolupráci s provozovateli
ostatních distribučních soustav a provozovatelem přenosové soustavy.

(2)

Provozovatel distribuční soustavy, k jehož soustavě je připojeno více než 90 000
odběrných míst zákazníků, nesmí být souběžným držitelem licence na výrobu elektřiny,
přenos elektřiny, obchod s elektřinou nebo obchod s plynem.

(3)

Provozovatel distribuční soustavy má právo
a) zřizovat a provozovat vlastní telekomunikační síť k řízení, měření, zabezpečování a
automatizaci provozu distribuční soustavy a k přenosu informací pro činnost výpočetní
techniky a informačních systémů,
b) nakupovat s nejnižšími náklady podpůrné služby a elektřinu pro krytí ztrát elektřiny v
distribuční soustavě,
c) omezit nebo přerušit v nezbytném rozsahu dodávku elektřiny účastníkům trhu s
elektřinou
1. při bezprostředním ohrožení života, zdraví nebo majetku osob a při likvidaci
těchto stavů,
2. při stavech nouze nebo při předcházení stavu nouze,
3. při neoprávněné distribuci elektřiny podle § 53,
4. při neoprávněném odběru elektřiny podle § 51,
5. při provádění plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy nebo v jeho
ochranném pásmu, zejména oprav, rekonstrukcí, údržby a revizí,
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6. při vzniku a odstraňování poruch na zařízeních distribuční soustavy nebo
přenosové soustavy,
7. při odběru elektřiny zařízeními, která ohrožují život, zdraví nebo majetek
osob,
8. při odběru elektřiny zařízeními, která ovlivňují kvalitu elektřiny v neprospěch
ostatních účastníků trhu s elektřinou a zákazník nevybavil tato odběrná
zařízení dostupnými technickými prostředky k omezení těchto vlivů, nebo
9. při odběru elektřiny, kdy zákazník opakovaně bez vážného důvodu neumožnil
přístup k měřicímu zařízení nebo neměřeným částem odběrného elektrického
zařízení, přestože byl k umožnění přístupu za účelem provedení kontroly,
odečtu, údržby, výměny či odebrání měřicího zařízení alespoň 15 dnů předem
písemně nebo jiným prokazatelným způsobem vyzván.
d) změnit nebo přerušit v nezbytném rozsahu dodávku elektřiny z výroben a dovoz elektřiny
ze zahraničí nebo vývoz elektřiny do zahraničí s ohledem na spolehlivý provoz distribuční
soustavy
1. při bezprostředním ohrožení života, zdraví nebo majetku osob a při likvidaci
těchto stavů,
2. při stavech nouze nebo při předcházení stavu nouze,
3. při neoprávněné distribuci elektřiny podle § 53,
4. jestliže mu výrobce neumožní přístup k měřicímu zařízení,
5. při neoprávněné dodávce do distribuční soustavy podle § 52,
6. při provádění plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy nebo v jeho
ochranném pásmu, zejména oprav, rekonstrukcí, údržby a revizí,
7. při vzniku a odstraňování poruch na zařízeních distribuční soustavy nebo
přenosové soustavy,
8. při dodávce elektřiny zařízeními, která ohrožují život, zdraví nebo majetek
osob,
9. při dodávce elektřiny zařízeními, která ovlivňují kvalitu elektřiny v
neprospěch ostatních účastníků trhu s elektřinou a výrobce nevybavil tato
zařízení dostupnými technickými prostředky k omezení těchto vlivů,
10. při provádění dispečerského řízení podle § 26 odst. 5, nebo
11. neumožnil-li výrobce elektřiny opakovaně bez vážného důvodu přístup k
měřicímu zařízení, přestože byl k umožnění přístupu za účelem provedení
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kontroly, odečtu, údržby, výměny či odebrání měřicího zařízení alespoň 15
dnů předem písemně nebo jiným prokazatelným způsobem vyzván,
e) v souladu se zvláštním právním předpisem4d) zřizovat a provozovat na cizích
nemovitostech zařízení distribuční soustavy, přetínat tyto nemovitosti vodiči a umísťovat
v nich vedení,
f) vstupovat a vjíždět na cizí nemovitosti v souvislosti se zřizováním, obnovou a
provozováním distribuční soustavy,
g) odstraňovat a oklešťovat stromoví a jiné porosty, provádět likvidaci odstraněného a
okleštěného stromoví a jiných porostů ohrožujících bezpečné a spolehlivé provozování
zařízení distribuční soustavy v případech, kdy tak po předchozím upozornění a stanovení
rozsahu neučinil sám vlastník či uživatel,
(4)

Provozovatel distribuční soustavy je povinen zřídit věcné břemeno umožňující využití
cizí nemovitosti nebo její části pro účely uvedené v odstavci 3 písm. e), a to smluvně s
vlastníkem nemovitosti za jednorázovou náhradu; v případě, že vlastník není znám
nebo určen nebo proto, že je prokazatelně nedosažitelný nebo nečinný nebo nedošlo k
dohodě s ním a jsou-li dány podmínky pro omezení vlastnického práva k pozemku nebo
ke stavbě podle zvláštního právního předpisu4e), vydá příslušný vyvlastňovací úřad na
návrh příslušného provozovatele distribuční soustavy rozhodnutí o zřízení věcného
břemene umožňujícího využití této nemovitosti nebo její části. To platí i v případě, kdy
je stavba, pro kterou se právo vyvlastňuje, zřizována nebo již byla zřízena a zřízení
věcného břemene nezmařil provozovatel distribuční soustavy.

(5)

V případech uvedených v odstavci 3 písm. c) bodu 5 a písm. d) bodu 6 je provozovatel
distribuční soustavy povinen oznámit započetí a skončení omezení nebo přerušení
dodávek elektřiny způsobem v místě obvyklým nebo s využitím elektronických
komunikací a uveřejňovat způsobem umožňujícím dálkový přístup, nejméně však 15 dnů
předem. Ohlašovací povinnost nevzniká při provádění nutných provozních manipulací,
při nichž omezení nebo přerušení dodávky elektřiny nepřekročí 20 minut.

(6)

V případech uvedených v odstavci 3 písm. c) a d) je provozovatel distribuční soustavy
povinen obnovit dodávku elektřiny bezprostředně po odstranění příčin, které vedly k
jejímu omezení nebo přerušení; v případech uvedených v odstavci 3 písm. c) bodu 4 a
písm. d) bodu 5 je povinen obnovit dodávku po úhradě náhrady škody.

(7)

V případech uvedených v odstavci 3 písm. c) a d) je právo na náhradu škody vyloučeno.
To neplatí, nesplní-li provozovatel distribuční soustavy oznamovací povinnost uloženou
podle odstavce 5 nebo v případech, kdy poruchu prokazatelně zavinil provozovatel
distribuční soustavy.

(8)

Provozovatel distribuční soustavy je povinen při výkonu oprávnění podle odstavce 3
písm. e) až g) co nejvíce šetřit práv vlastníků dotčených nemovitostí a vstup na jejich
nemovitosti jim bezprostředně oznámit. Po skončení prací je povinen uvést nemovitosti
do předchozího stavu, a není-li to možné s ohledem na povahu provedených prací, do
stavu odpovídajícího předchozímu účelu nebo užívání dotčené nemovitosti a
bezprostředně oznámit tuto skutečnost vlastníku nemovitosti. Po provedení odstranění
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nebo okleštění stromoví je povinen na svůj náklad provést likvidaci vzniklého klestu a
zbytků po těžbě.
(9)

Pokud byl vlastník nebo uživatel nemovitosti v důsledku výkonu práv provozovatele
distribuční soustavy podle odstavce 3 písm. e) a f) omezen v obvyklém užívání
nemovitosti nebo mu vznikla újma na majetku, má právo na přiměřenou jednorázovou
náhradu5). Právo na náhradu podle věty první lze uplatnit u provozovatele distribuční
soustavy do 2 let ode dne, kdy k omezení nebo újmě došlo, jinak právo zaniká.

(10) Provozovatel distribuční soustavy je dále povinen
a) každému, kdo požádá o připojení k distribuční soustavě, stanovit podmínky a termín
připojení a umožnit distribuci elektřiny každému, kdo o to požádá, je připojen a splňuje
podmínky připojení a obchodní podmínky stanovené Pravidly provozování distribuční
soustavy, s výjimkou případu prokazatelného nedostatku kapacity zařízení pro distribuci
nebo při ohrožení spolehlivého a bezpečného provozu distribuční soustavy nebo
přenosové soustavy,
b) na základě žádosti obchodníka s elektřinou nebo výrobce elektřiny přerušit distribuci
elektřiny v případě neoprávněného odběru elektřiny,
c) zajišťovat neznevýhodňující podmínky pro připojení zařízení k distribuční soustavě, u
zákazníků odebírajících elektřinu ze sítí nízkého napětí, kteří nejsou vybaveni
průběhovým měřením, přiřadit odpovídající typový diagram dodávek,
d) zajišťovat všem účastníkům trhu s elektřinou neznevýhodňující podmínky pro distribuci
elektřiny distribuční soustavou,
e) zajistit zřízení technického dispečinku pro výkon činností podle odstavce 1 písm. c) v
případě, že provozuje zařízení s napětím 110 kV a odpovídat za jeho činnost,
f) zajišťovat měření v distribuční soustavě včetně jejich vyhodnocování a předávat
operátorovi trhu naměřené a vyhodnocené údaje a další nezbytné informace pro plnění
jeho povinností,
g) zpracovávat a po schválení Energetickým regulačním úřadem zveřejňovat způsobem
umožňujícím dálkový přístup Pravidla provozování distribuční soustavy a vykonávat
licencovanou činnost v souladu s těmito pravidly,
h) poskytovat provozovateli přenosové soustavy a provozovatelům jiných distribučních
soustav, se kterými je jeho soustava propojena, informace nezbytné k zajištění
bezpečného a spolehlivého provozu a vzájemné spolupráce,
i) zpracovávat v souladu s dispečerským řádem ve spolupráci s provozovateli ostatních
distribučních soustav a provozovatelem přenosové soustavy roční přípravu provozu
distribuční soustavy, a to zejména rozsah a termíny odstávek zařízení pro distribuci a
předpokládané omezení distribuce, a zveřejňovat ji,
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j) každoročně zpracovávat a zveřejňovat předpokládaný rozvoj distribuční soustavy, a to
nejméně na 5 let,
k) průběžně zveřejňovat informace o možnostech distribuce elektřiny v distribuční soustavě
způsobem stanoveným v Pravidlech provozování distribuční soustavy,
l) provádět hodnocení provozu distribuční soustavy z technického hlediska,
m) zpracovávat údaje nezbytné pro rozhodnutí Energetického regulačního úřadu o cenách
za distribuci elektřiny,
n) zajišťovat ochranu chráněných informací, včetně zajištění ochrany údajů předávaných
operátorovi trhu,
o) vypracovat havarijní plány do 6 měsíců od udělení licence a dále je každoročně
upřesňovat; při jejich tvorbě a upřesňování spolupracovat s provozovateli soustav, s
jejichž zařízením je jeho zařízení propojeno,
p) dodržovat stanovenou kvalitu dodávek a služeb, vykazovat Energetickému regulačnímu
úřadu úroveň kvality dodávek a služeb a zveřejňovat ji způsobem umožňujícím dálkový
přístup,
r) na své náklady zajistit připojení svého zařízení k jiné distribuční soustavě, umožnit
instalaci měřicího zařízení k měření elektřiny mezi distribučními soustavami, zajistit
přístup k tomuto zařízení a podílet se na úhradě oprávněných nákladů provozovatele
distribuční soustavy spojených s připojením svého zařízení k této distribuční soustavě,
s) poskytnout na vyžádání dodavateli poslední instance údaje o zákazníkovi a jeho
odběrném místě v rozsahu nezbytném pro zajištění dodávky poslední instance,
t) na své náklady zajistit připojení svého zařízení k přenosové soustavě, umožnit instalaci
měřicího zařízení k měření elektřiny mezi přenosovou a distribuční soustavou, zajistit
přístup k tomuto zařízení a podílet se na úhradě oprávněných nákladů provozovatele
přenosové soustavy spojených s připojením svého zařízení k přenosové soustavě.
(11) Provozovatel distribuční soustavy je rovněž povinen
a) informovat ministerstvo nejpozději do konce druhého týdne měsíce následujícího po
uplynutí kalendářního čtvrtletí o fyzikálních tocích dovozu elektřiny ze států, které nejsou
členy Evropské unie,
b) zpracovávat a předávat operátorovi trhu údaje z měření pro potřeby tvorby typových
diagramů dodávek a potřebné údaje k uplatnění ceny za systémové služby a ceny za
činnosti operátora trhu podle Pravidel trhu s elektřinou,
c) zpracovávat a předávat ministerstvu a Energetickému regulačnímu úřadu jednou ročně
nejpozději do 1. března následujícího kalendářního roku zprávu o kvalitě a úrovni údržby
zařízení distribuční soustavy,
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d) zaregistrovat se do 30 dnů od udělení licence na distribuci elektřiny u operátora trhu;
zaregistrováním se provozovatel distribuční soustavy stává registrovaným účastníkem
trhu,
e) řídit se pokyny technického dispečinku provozovatele přenosové soustavy nebo pokyny
technického dispečinku provozovatele distribuční soustavy, ke které je jeho soustava
připojena, při stavech nouze vyhlášeném tímto provozovatelem nebo při předcházení
stavům nouze oznámeném tímto provozovatelem,
f) zajistit přenos elektřiny a v případě provozovatele distribuční soustavy nepřipojené přímo
k přenosové soustavě distribuci elektřiny,
g) provést technická opatření k ochraně ptactva na nově instalovaných stožárech venkovního
vedení vysokého napětí a při výměně stávajících stožárů,
h) zajišťovat propagaci energetických služeb a jejich nabídky zákazníkům za
konkurenceschopné ceny energetických služeb,
i) při změně parametrů elektřiny upravit na svůj náklad svá zařízení tak, aby vyhovovala
těmto změnám,
j) zajistit si dodávku elektřiny na krytí ztrát v distribuční soustavě a pro vlastní potřebu,
k) hradit operátorovi trhu ceny za činnosti operátora trhu podle Pravidel trhu s elektřinou,
l) registrovat odběrná místa a předávací místa u operátora trhu.
(12) Pokud provozovatel distribuční soustavy, která není přímo připojena k přenosové
soustavě, nemá schválena vlastní Pravidla provozování distribuční soustavy, použijí se
Pravidla provozování distribuční soustavy provozovatele distribuční soustavy přímo
připojené k přenosové soustavě, na jehož vymezeném území se nachází.
§ 28
Zákazník
(1)

Zákazník má právo
a) na uzavření smlouvy o připojení a na připojení svého odběrného elektrického zařízení k
přenosové soustavě nebo k distribuční soustavě, pokud splňuje podmínky připojení a
obchodní podmínky stanovené Pravidly provozování přenosové soustavy nebo Pravidly
provozování distribuční soustavy a má k připojení souhlas vlastníka dotčené nemovitosti,
b) nakupovat elektřinu od držitelů licence na výrobu elektřiny a od držitelů licence na
obchod s elektřinou, nakupovat elektřinu z jiných států nebo na krátkodobém trhu s
elektřinou organizovaném operátorem trhu,
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c) na dopravu dohodnutého množství elektřiny do odběrného místa za cenu uplatněnou v
souladu s cenovou regulací,
d) na informace o celkové směsi paliv dodavatele a informace o dopadu na životní prostředí,
e) na bezplatnou volbu a změnu dodavatele elektřiny,
f) nabízet a poskytovat podpůrné služby k zajištění provozu elektrizační soustavy za
podmínek stanovených Pravidly provozování přenosové soustavy nebo Pravidly
provozování distribuční soustavy,
g) poskytovat a rozúčtovat jiné osobě elektřinu odebranou zákazníkem prostřednictvím
vlastního nebo jím provozovaného odběrného elektrického zařízení o napětí do 52 kV
včetně.
(2)

Zákazník je povinen
a) řídit se pokyny technického dispečinku provozovatele přenosové soustavy nebo
technického dispečinku provozovatele distribuční soustavy, ke které je jeho zařízení
připojeno, a Pravidly provozování přenosové soustavy nebo Pravidly provozování
distribuční soustavy,
b) umožnit instalaci měřicího zařízení provozovateli přenosové soustavy nebo provozovateli
distribuční soustavy,
c) umožnit přístup k měřicím zařízením provozovateli přenosové soustavy nebo
provozovateli distribuční soustavy,
d) udržovat svá odběrná elektrická zařízení ve stavu, který odpovídá právním předpisům a
technickým normám,
e) předávat operátorovi trhu technické údaje ze smluv o dodávce elektřiny, pokud je
subjektem zúčtování,
f) provádět dostupná technická opatření zamezující ovlivňování kvality elektřiny v
neprospěch ostatních účastníků trhu s elektřinou,
g) podílet se podle výše odebíraného příkonu na úhradě oprávněných nákladů provozovatele
přenosové soustavy nebo provozovatele distribuční soustavy spojených s připojením
svého zařízení a se zajištěním požadovaného příkonu,
h) při změně parametrů elektřiny upravit na svůj náklad svá odběrná elektrická zařízení tak,
aby vyhovovala těmto změnám,
i) zaregistrovat se u operátora trhu před uskutečněním dodávky elektřiny od jiného výrobce
elektřiny nebo obchodníka s elektřinou,

85

j) uhradit dodavateli poslední instance dodávku elektřiny podle § 12a, a to od okamžiku
zahájení této dodávky,
k) při stavebních úpravách distribuční soustavy anebo její části, včetně přípojek, umožnit
změnu místa připojení, včetně změny umístění měřicího zařízení na veřejně přístupná
místa; dojde-li v důsledku stavebních úprav ke změně umístění měřicího zařízení,
považuje se elektrické zařízení za ním za odběrné elektrické zařízení v majetku vlastníka
nemovitosti; veškeré náklady na provedené změny hradí provozovatel distribuční
soustavy,
l) při uplatnění práva na volbu dodavatele podle odstavce 1 písm. e) dodržovat sjednanou
délku výpovědní doby, jedná-li se o smlouvu na dobu neurčitou.
(3)

Na odběrných elektrických zařízeních, kterými prochází neměřená elektřina, nesmí být
prováděny žádné zásahy bez předchozího souhlasu provozovatele přenosové soustavy
nebo provozovatele distribuční soustavy.

(4)

Zákazník může provozovat vlastní náhradní zdroj, pokud je propojen s přenosovou
soustavou nebo s distribuční soustavou, pouze po dohodě s provozovatelem přenosové
soustavy nebo provozovatelem distribuční soustavy.

(5)

Zákazník může provozovat výrobnu elektřiny s instalovaným výkonem do 10 kW, pokud
je propojena s přenosovou soustavou nebo s distribuční soustavou a pokud není ve
stejném odběrném místě připojena jiná výrobna elektřiny, pouze na základě uzavřené
smlouvy o připojení, která zahrnuje i připojení výrobny elektřiny. V tomto případě se na
zákazníka dále vztahují práva podle § 23 odst. 1 písm. a) a povinnosti podle § 23 odst. 2
§ 23 odst. 3 písm. a), c), e), i) a j).

(6)

V případě provozování výrobny elektřiny podle odstavce 5 je zákazník dále povinen
a) zajistit, aby k výrobě elektřiny byla používána technická zařízení, která splňují požadavky
bezpečnosti a spolehlivosti stanovené právními předpisy a technickými normami,
b) zajistit, aby práce spojené s instalací a provozem výrobny elektřiny byly prováděny
osobami s odbornou způsobilostí,
c) vyrábět elektřinu tak, aby nedošlo k ohrožení života a zdraví osob, majetku nebo zájmu
na ochranu životního prostředí.

(7)

Vlastník nemovitosti, do které je zákazníkům dodávána elektřina na základě smlouvy, je
povinen
a) tuto dodávku zákazníkům umožnit,
b) udržovat společnou domovní elektrickou instalaci sloužící pro tuto dodávku ve stavu,
který odpovídá právním předpisům a technickým normám,
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c) poskytovat technické údaje o společné domovní elektrické instalaci držiteli licence na
distribuci elektřiny,
d) umožnit držiteli licence na distribuci elektřiny přístup k této společné domovní instalaci.
§ 57
Výrobce plynu
(1)

Výrobce plynu má právo
a) na zřízení a provozování těžebních plynovodů, na připojení a přístup výrobny plynu nebo
těžebního plynovodu k přepravní nebo distribuční soustavě nebo těžebnímu plynovodu
jiného výrobce plynu nebo k zásobníku plynu,
b) prodávat plyn vyrobený v jím provozované výrobně plynu ostatním účastníkům trhu s
plynem a do jiných států,
c) omezit nebo přerušit provoz výrobny plynu a těžebních plynovodů v nezbytném rozsahu
v těchto případech:
1. při bezprostředním ohrožení života, zdraví nebo majetku osob a při likvidaci
těchto stavů,
2. při stavech nouze nebo při činnostech bezprostředně zamezujících jejich
vzniku,
3. při vzniku a odstraňování poruch na těžebních plynovodech nebo na
zařízeních sloužících pro výrobu nebo těžbu plynu,
4. při provádění plánovaných stavebních úprav a oprav těžebních plynovodů
nebo zařízení, sloužících pro výrobu nebo těžbu plynu,
d) na informace od ostatních účastníků trhu s plynem, nezbytné pro plnění svých povinností,
e) omezit, přerušit nebo ukončit dodávku plynu svým zákazníkům při neoprávněném odběru
plynu,
f) vstupovat a vjíždět na cizí nemovitosti v souvislosti se zřizováním a provozováním
těžebních plynovodů nebo výrobny plynu a to i v případě stavebních úprav a oprav,
g) odstraňovat a oklešťovat stromoví a jiné porosty, provádět likvidaci odstraněného a
okleštěného stromoví a jiných porostů ohrožujících bezpečný a spolehlivý provoz
těžebních plynovodů nebo výrobny plynu v případech, kdy tak po předchozím upozornění
a stanovení rozsahu neučinil sám vlastník či uživatel,
h) v souladu se zvláštním právním předpisem4d) zřizovat a provozovat na cizích
nemovitostech těžební plynovody nebo výrobny plynu.
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(2)

Výrobce plynu je povinen zřídit věcné břemeno umožňující využití cizí nemovitosti nebo
její části pro účely uvedené v odstavci 1 písm. h), a to smluvně s vlastníkem nemovitosti
za jednorázovou náhradu; v případě, že vlastník není znám nebo není určen nebo proto,
že je prokazatelně nedosažitelný nebo nečinný nebo nedošlo k dohodě s ním, příslušný
vyvlastňovací úřad rozhodne na návrh výrobce plynu o zřízení věcného břemene
umožňujícího využití této nemovitosti nebo její části. To platí i v případě, kdy je stavba,
pro kterou se právo vyvlastňuje, zřizována nebo již byla zřízena a zřízení věcného
břemene nezmařil výrobce plynu.

(3)

Pokud byl vlastník nebo uživatel nemovitosti v důsledku výkonu práv výrobce plynu
podle odstavce 1 písm. f) a g) omezen v obvyklém užívání nemovitosti nebo mu vznikla
újma na majetku, má právo na přiměřenou jednorázovou náhradu5). Právo na náhradu
podle věty první lze uplatnit u výrobce plynu do 2 let ode dne, kdy k omezení nebo újmě
došlo, jinak právo zaniká.

(4)

V případech uvedených v odstavci 1 písm. f) a g) je výrobce plynu povinen co nejvíce
šetřit práv vlastníků dotčených nemovitostí a vstup na jejich nemovitost jim oznámit. Po
skončení prací je povinen uvést nemovitost do předchozího stavu, nebo není-li to možné
s ohledem na povahu provedených prací, do stavu odpovídajícímu předchozímu účelu či
užívání dotčené nemovitosti a oznámit tuto skutečnost vlastníku nemovitosti. Po
provedení odstranění nebo okleštění stromoví je povinen na svůj náklad provést likvidaci
vzniklého klestu a zbytků po těžbě.

(5)

V případech uvedených v odstavci 1 písm. c) bodu 4 je výrobce plynu povinen písemně
oznámit svým zákazníkům započetí a skončení omezení nebo přerušení dodávky plynu,
nejméně však 30 dnů předem.

(6)

V případech uvedených v odstavci 1 písm. c) je výrobce plynu povinen obnovit dodávku
plynu bezprostředně po odstranění příčin, které vedly k jejímu omezení nebo přerušení.

(7)

V případech uvedených v odstavci 1 písm. c) je právo na náhradu škody vyloučeno. To
neplatí, nesplní-li výrobce plynu oznamovací povinnost podle odstavce 5 nebo poruchu
prokazatelně zavinil výrobce plynu.

(8) Výrobce plynu je dále povinen
a) uhradit provozovateli přepravní soustavy nebo provozovateli distribuční soustavy nebo
provozovateli zásobníku plynu nebo jinému výrobci plynu stanovený podíl na
oprávněných nákladech na připojení k přepravní soustavě nebo distribuční soustavě nebo
těžebnímu plynovodu jiného výrobce plynu nebo k zásobníku plynu,
b) zajistit bezpečný a spolehlivý provoz výrobny plynu a těžebního plynovodu a
neznevýhodňující podmínky pro přístup do těžebního plynovodu,
c) poskytovat jinému výrobci plynu nebo provozovateli zásobníku plynu, provozovateli
přepravní nebo distribuční soustavy, na kterou jsou jeho těžební plynovody napojeny,
informace nutné k zajištění vzájemné provozuschopnosti,
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d) zajistit měření plynu dopravovaného jím provozovaným těžebním plynovodem, včetně
jeho vyhodnocování a takto vyhodnocené údaje předávat operátorovi trhu a účastníkům
trhu s plynem, pro které zajišťuje dopravu plynu těžebním plynovodem,
e) vypracovávat denní, měsíční, roční a desetiletou bilanci výroby plynu, vyhodnocovat ji a
předávat operátorovi trhu a provozovateli přepravní soustavy,
f) vypracovat do 6 měsíců po udělení licence na výrobu plynu havarijní plány výroben
plynu, zaslat je ministerstvu a každoročně je upřesňovat,
g) zřídit a provozovat technický dispečink, který odpovídá za dispečerské řízení výroby
plynu,
h) vyhlašovat stav nouze v rámci výrobny plynu a těžebních plynovodů,
i) vést samostatné účty za výrobu plynu,
j) připojit k těžebnímu plynovodu každého, kdo o to požádá a splňuje podmínky připojení
s výjimkou prokazatelného nedostatku volné kapacity; odmítnutí připojení k těžebnímu
plynovodu musí mít písemnou formu a musí být odůvodněno,
k) předávat operátorovi trhu údaje o výši a průběhu dodávky plynu vyplývající ze smluv o
dodávce plynu a další nezbytné informace pro plnění povinnosti operátora trhu,
l) dodržovat ustanovení § 61 odst. 2 v případech, kdy dodává plyn zákazníkům,
m) zaregistrovat se do 30 dnů od udělení licence na výrobu plynu u operátora trhu,
zaregistrováním se výrobce plynu stává registrovaným účastníkem trhu,
n) poskytovat provozovateli přepravní soustavy nebo provozovateli distribuční soustavy
nebo provozovateli zásobníku plynu, ke které je výrobna plynu připojena, potřebné údaje
pro provoz a rozvoj přepravní soustavy, distribuční soustavy nebo zásobníku plynu a
operátorovi trhu údaje potřebné pro plnění jejich povinností, zejména hodnoty nezbytné
pro vyúčtování plateb za služby operátora trhu,
o) vypracovat do 6 měsíců po udělení licence na výrobu plynu a každý druhý rok do 31.
března upřesňovat podklady pro zpracování plánu preventivních opatření a plánu pro stav
nouze a zasílat je ministerstvu,
p) každoročně zpracovávat a do 31. března předávat provozovateli přepravní soustavy za
účelem zpracování desetiletého plánu rozvoje přepravní soustavy a provozovateli
distribuční soustavy údaje o plánovaném rozvoji kapacity výroby plynu, a to na období
nejméně 10 let.
§ 58
Provozovatel přepravní soustavy
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(1)

Provozovatel přepravní soustavy má právo
a) na přístup do zásobníků plynu za podmínek stanovených tímto zákonem pro zajištění
rovnováhy mezi množstvím plynu vstupujícím do plynárenské soustavy a množstvím
plynu vystupujícím z plynárenské soustavy,
b) na informace od ostatních účastníků trhu s plynem, nezbytné pro plnění svých povinností,
c) zřizovat a provozovat vlastní telekomunikační síť k řízení, měření, zabezpečování a
automatizaci provozu plynárenské soustavy a k přenosu informací pro činnost výpočetní
techniky a informačních systémů,
d) v souladu se zvláštním právním předpisem4d) zřizovat a provozovat na cizích
nemovitostech plynárenská zařízení,
e) vstupovat a vjíždět na cizí nemovitosti v souvislosti se zřizováním, stavebními úpravami,
opravami a provozováním přepravní soustavy,
f) odstraňovat a oklešťovat stromoví a jiné porosty, provádět likvidaci odstraněného a
okleštěného stromoví a jiných porostů ohrožujících bezpečný a spolehlivý provoz
přepravní soustavy v případech, kdy tak po předchozím upozornění a stanovení rozsahu
neučinil sám vlastník či uživatel,
g) vstupovat a vjíždět v souladu se zvláštními předpisy do uzavřených prostor a zařízení
sloužících k výkonu činnosti a služeb orgánů Ministerstva obrany, Ministerstva vnitra,
Ministerstva spravedlnosti, Bezpečnostní informační služby a do obvodu dráhy, jakož i
vstupovat a vjíždět do nemovitostí, kde jsou umístěna zvláštní zařízení telekomunikací, v
rozsahu i způsobem nezbytným pro výkon licencované činnosti,
h) při stavech nouze využívat v nezbytném rozsahu plynárenská zařízení zákazníků, pro něž
přepravuje plyn,
i) omezit nebo přerušit přepravu plynu v těchto případech:
1. při bezprostředním ohrožení života, zdraví nebo majetku osob a při likvidaci
těchto stavů,
2. při stavech nouze nebo při činnostech bezprostředně zamezujících jejich
vzniku,
3. při provádění plánovaných stavebních úprav a plánovaných oprav na zařízení
přepravní soustavy,
4. při vzniku a odstraňování poruch na zařízeních přepravní soustavy,
5. při odběru plynu zařízeními, která ohrožují životy, zdraví nebo majetek osob,
6. při neoprávněném odběru plynu nebo neoprávněné přepravě plynu,
90

7. při odběru plynu, kdy zákazník opakovaně bez vážného důvodu neumožnil
přístup k měřicímu zařízení nebo neměřeným částem odběrného plynového
zařízení, přestože byl k umožnění přístupu za účelem provedení kontroly,
odečtu, údržby, výměny či odebrání měřicího zařízení alespoň 15 dnů předem
písemně nebo jiným prokazatelným způsobem vyzván, nebo
8. v důsledku omezení nebo přerušení přepravy plynu provozovateli
propojených přepravních soustav,
j) nakupovat a prodávat plyn pro krytí ztrát v přepravní soustavě nebo pro vlastní spotřebu
nebo pro účely zajištění rovnováhy mezi množstvím plynu vstupujícím a vystupujícím z
plynárenské soustavy; toto není považováno za obchod s plynem.
(2)

Provozovatel přepravní soustavy je povinen zřídit věcné břemeno umožňující využití cizí
nemovitosti nebo její části pro účely uvedené v odstavci 1 písm. d), a to smluvně s
vlastníkem nemovitosti za jednorázovou náhradu; v případě, že vlastník není znám
nebo není určen nebo proto, že je prokazatelně nedosažitelný nebo nečinný nebo nedošlo
k dohodě s ním a jsou-li dány podmínky pro omezení vlastnického práva k pozemku nebo
ke stavbě podle zvláštního právního předpisu4e), příslušný vyvlastňovací úřad rozhodne
na návrh provozovatele přepravní soustavy o zřízení věcného břemene umožňujícího
využití této nemovitosti nebo její části. To platí i v případě, kdy je stavba, pro kterou se
právo vyvlastňuje, zřizována nebo již byla zřízena a zřízení věcného břemene nezmařil
provozovatel přepravní soustavy.

(3)

Pokud byl vlastník nebo uživatel nemovitosti v důsledku výkonu práv provozovatele
přepravní soustavy podle odstavce 1 písm. d) až i) omezen v obvyklém užívání
nemovitosti nebo mu vznikla újma na majetku, má právo na jednorázovou náhradu5).
Právo na náhradu podle věty první lze uplatnit u provozovatele přepravní soustavy do 2
let ode dne, kdy k omezení nebo újmě došlo, jinak právo zaniká.

(4)

V případech uvedených v odstavci 1 písm. d) až i) je provozovatel přepravní soustavy
povinen co nejvíce šetřit práv vlastníků dotčených nemovitostí a vstup na jejich
nemovitost jim oznámit. Po skončení prací je povinen uvést nemovitost do předchozího
stavu nebo, není-li to možné s ohledem na povahu provedených prací, do stavu
odpovídajícího předchozímu účelu či užívání dotčené nemovitosti a oznámit tuto
skutečnost vlastníku nemovitosti. Po provedení odstranění nebo okleštění stromoví je
povinen na svůj náklad provést likvidaci vzniklého klestu a zbytků po těžbě.

(5)

V případech uvedených v odstavci 1 písm. i) bodu 3 je provozovatel přepravní soustavy
povinen oznámit zákazníkům, pro něž přepravuje plyn, započetí a skončení omezení nebo
přerušení přepravy plynu, nejméně však 30 dnů předem.

(6)

V případech uvedených v odstavci 1 písm. i) je provozovatel přepravní soustavy povinen
obnovit přepravu plynu bezprostředně po odstranění příčin, které vedly k jejímu omezení
nebo přerušení.

(7)

V případech uvedených v odstavci 1 písm. i) je právo na náhradu škody vyloučeno. To
neplatí, nesplní-li provozovatel přepravní soustavy oznamovací povinnost uloženou
podle odstavce 5 nebo poruchu prokazatelně zavinil provozovatel přepravní soustavy.
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(8)

Provozovatel přepravní soustavy je dále povinen
a) zajistit bezpečný, spolehlivý a hospodárný provoz, údržbu, obnovu a rozvoj přepravní
soustavy,
b) poskytovat službu přepravy plynu na základě uzavřených smluv,
c) připojit k přepravní soustavě každého, kdo o to požádá a splňuje podmínky připojení
stanovené provozovatelem přepravní soustavy a stanovit mu termín připojení,
d) poskytnout službu přepravy plynu každému, kdo o to požádá a splňuje podmínky přístupu
třetích stran k přepravní soustavě s výjimkou prokazatelného nedostatku volné kapacity
pro službu přepravy plynu nebo při ohrožení bezpečného a spolehlivého provozu
přepravní soustavy; odmítnutí přístupu třetích stran k přepravní soustavě musí mít
písemnou formu a musí být odůvodněno,
e) zajišťovat neznevýhodňující podmínky pro připojení a přístup třetích stran k přepravní
soustavě za podmínek stanovených tímto zákonem,
f) zajišťovat měření plynu v přepravní soustavě včetně vyhodnocování a předávat
operátorovi trhu a účastníkům trhu s plynem, kterým poskytuje službu přepravy plynu,
naměřené a vyhodnocené údaje,
g) poskytovat provozovatelům distribučních soustav, se kterými je jeho soustava propojena,
informace nezbytné k zajištění vzájemné provozuschopnosti soustav,
h) dodržovat stanovenou kvalitu dodávek a služeb, vykazovat Energetickému regulačnímu
úřadu úroveň kvality dodávek a služeb a zveřejňovat ji způsobem umožňujícím dálkový
přístup,
i) zpracovávat a předávat Energetickému regulačnímu úřadu údaje potřebné pro rozhodnutí
o cenách za přepravu plynu,
j) vést samostatné účty za službu přepravy plynu, a to pro účely regulace,
k) vypracovávat denní, měsíční, roční a desetiletou bilanci přepravní soustavy,
vyhodnocovat ji a předávat operátorovi trhu,
l) vypracovat do 6 měsíců po udělení licence na přepravu plynu havarijní plán přepravní
soustavy, zaslat jej ministerstvu a každoročně jej upřesňovat,
m) oznamovat v dostatečném předstihu účastníkům trhu, jejichž plynárenská zařízení jsou
přímo připojena k přepravní soustavě, rozsah a termíny odstávek zařízení pro přepravu
plynu a upozorňovat na předpokládané snížení přepravní kapacity,
n) zřídit a provozovat technický dispečink, který zajišťuje dispečerské řízení přepravní
soustavy,
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o) zřídit a provozovat místa pro sledování kvality plynu,
p) vytvořit technické podmínky pro zajištění dovozu plynu z různých zdrojů,
q) řídit plynárenskou soustavu České republiky za stavu nouze,
r) zajišťovat ochranu chráněných informací,
s) každoročně zpracovávat desetiletý plán rozvoje přepravní soustavy v rozsahu podle § 58k
odst. 3 a po jeho schválení jej zveřejňovat; ustanovení § 58k odst. 10 první věty a § 58l
odst. 5 se použije obdobně,
t) zpracovávat a předkládat Energetickému regulačnímu úřadu ke schválení Řád
provozovatele přepravní soustavy, zajistit jeho zveřejnění a vykonávat licencovanou
činnost v souladu s Řádem provozovatele přepravní soustavy,
u) vypracovat v součinnosti s provozovateli distribučních soustav a zásobníků plynu
havarijní plán plynárenské soustavy, každoročně jej aktualizovat a předkládat
ministerstvu,
v) zpracovávat a předávat ministerstvu a Energetickému regulačnímu úřadu jednou ročně,
nejpozději do 1. března následujícího kalendářního roku, zprávu o kvalitě a úrovni údržby
zařízení přepravní soustavy,
w) budovat dostatečnou přeshraniční kapacitu v souladu s plánem rozvoje přepravní
soustavy a zajišťovat standard infrastruktury podle přímo použitelného předpisu
Evropské unie21),
x) spolupracovat s jinými provozovateli přepravních soustav na regionální úrovni zahrnující
dva nebo více členských států za účelem přidělování přepravních kapacit a výměny
informací týkajících se bezpečnosti provozování přepravní soustavy,
y) nabízet odděleně vstupní a výstupní kapacitu na jednotlivých vstupních bodech do
přepravní soustavy a výstupních bodech z přepravní soustavy,
z) účtovat odděleně platby za vstupní a výstupní kapacitu na jednotlivých vstupních bodech
do přepravní soustavy a výstupních bodech z přepravní soustavy,
aa) zaregistrovat se do 30 dnů od udělení licence na přepravu plynu u operátora trhu,
zaregistrováním se provozovatel přepravní soustavy stává registrovaným účastníkem
trhu,
bb) vypracovat do 6 měsíců po udělení licence na přepravu plynu a každý druhý rok do 31.
března upřesňovat podklady pro zpracování plánu preventivních opatření a plánu pro stav
nouze a zasílat je ministerstvu,
cc) hradit operátorovi trhu ceny za činnosti operátora trhu podle Pravidel trhu s plynem,
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dd) registrovat odběrná místa a předávací místa u operátora trhu.
(9)

Právnická osoba založená za účelem spolupráce podle odstavce 8 písm. x) je povinna
přijmout a provádět vnitřním předpisem program rovného zacházení, pokud se na
založení nebo činnosti této právnické osoby účastní provozovatel přepravní soustavy,
který je součástí vertikálně integrovaného plynárenského podnikatele. Ustanovení § 58i
a 58j se použijí obdobně.
§ 59
Provozovatel distribuční soustavy

(1)

Provozovatel distribuční soustavy má právo
a) na připojení k přepravní soustavě nebo k jiné distribuční soustavě, pokud jsou splněny
podmínky připojení,
b) na informace od ostatních účastníků trhu s plynem nezbytné pro plnění svých povinností,
c) na přístup do přepravní soustavy, jiné distribuční soustavy a zásobníků plynu za
podmínek stanovených tímto zákonem a pro zajištění rovnováhy mezi množstvím plynu
vstupujícího do distribuční soustavy a množstvím plynu vystupujícího z distribuční
soustavy,
d) zřizovat a provozovat vlastní telekomunikační síť k řízení, měření, zabezpečování a
automatizaci provozu distribuční soustavy a k přenosu informací pro činnosti výpočetní
techniky a informačních systémů,
e) v souladu se zvláštním právním předpisem4d) zřizovat a provozovat na cizích
nemovitostech plynárenská zařízení,
f) vstupovat a vjíždět na cizí nemovitosti v souvislosti se zřizováním, stavebními úpravami,
opravami a provozováním distribuční soustavy a plynovodních přípojek,
g) odstraňovat a oklešťovat stromoví a jiné porosty, provádět likvidaci odstraněného a
okleštěného stromoví a jiných porostů, ohrožujících bezpečný a spolehlivý provoz
distribuční soustavy v případech, kdy tak po předchozím upozornění a stanovení rozsahu
neučinil sám vlastník či uživatel,
h) vstupovat a vjíždět v souladu se zvláštními předpisy do uzavřených prostor a zařízení
sloužících k výkonu činnosti a služeb orgánů Ministerstva obrany, Ministerstva vnitra,
Ministerstva spravedlnosti, Bezpečnostní informační služby a do obvodu dráhy, jakož i
vstupovat a vjíždět do nemovitostí, kde jsou umístěna zvláštní zařízení telekomunikací, v
rozsahu i způsobem nezbytným pro výkon licencované činnosti,
i) při stavech nouze využívat v nezbytném rozsahu plynová zařízení zákazníků, pro něž
provádí distribuci plynu,
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j) omezit nebo přerušit v nezbytném rozsahu distribuci plynu v těchto případech:
1. při bezprostředním ohrožení života, zdraví nebo majetku osob a při likvidaci
těchto stavů,
2. při stavech nouze nebo při činnostech bezprostředně zamezujících jejich
vzniku,
3. při provádění plánovaných stavebních úprav, přeložek a plánovaných oprav
na zařízení distribuční soustavy,
4. při vzniku a odstraňování poruch na zařízeních distribuční soustavy,
5. při odběru plynu zařízeními, která ohrožují životy, zdraví nebo majetek osob,
6. při neoprávněném odběru nebo neoprávněné distribuci plynu nebo při
neoprávněné přepravě plynu,
7. při odběru plynu, kdy zákazník opakovaně bez vážného důvodu neumožnil
přístup k měřicímu zařízení nebo neměřeným částem odběrného plynového
zařízení, přestože byl k umožnění přístupu za účelem provedení kontroly,
odečtu, údržby, výměny či odebrání měřicího zařízení alespoň 15 dnů předem
písemně nebo jiným prokazatelným způsobem vyzván,
8. v důsledku omezení nebo přerušení přepravy plynu provozovatelem přepravní
soustavy,
9. v případě dodávky plynu z výroben plynu, která by ohrožovala bezpečný a
spolehlivý provoz plynových zařízení,
k) nakupovat plyn pro krytí ztrát v distribuční soustavě nebo pro vlastní spotřebu; toto není
považováno za obchod s plynem,
l) uzavřít hlavní uzávěr plynu při odvracení nebezpečí bezprostředního ohrožení života.
(2)

Provozovatel distribuční soustavy je povinen zřídit věcné břemeno umožňující využití
cizí nemovitosti nebo její části pro účely uvedené v odstavci 1 písm. e), a to smluvně s
vlastníkem nemovitosti za jednorázovou náhradu; toto neplatí, pokud vlastníkem
dotčeného plynárenského zařízení není provozovatel distribuční soustavy; v takovém
případě plní tuto povinnost vlastník plynárenského zařízení. V případě, že vlastník není
znám nebo není určen nebo proto, že je prokazatelně nedosažitelný nebo nečinný nebo
nedošlo k dohodě s ním a jsou-li dány podmínky pro omezení vlastnického práva k
pozemku nebo ke stavbě podle zvláštního právního předpisu4e), příslušný vyvlastňovací
úřad rozhodne na návrh provozovatele distribuční soustavy o zřízení věcného břemene
umožňujícího využití této nemovitosti nebo její části. To platí i v případě, kdy je stavba,
pro kterou se právo vyvlastňuje, zřizována nebo již byla zřízena a zřízení věcného
břemene nezmařil provozovatel distribuční soustavy nebo vlastník plynárenského
zařízení.
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(3)

Pokud byl vlastník nebo uživatel nemovitosti v důsledku výkonu práv provozovatele
distribuční soustavy podle odstavce 1 písm. e) až i) omezen v obvyklém užívání
nemovitosti nebo mu vznikla újma na majetku, má právo na přiměřenou jednorázovou
náhradu5). Právo na náhradu podle věty první lze uplatnit u provozovatele distribuční
soustavy do 2 let ode dne, kdy k omezení nebo újmě došlo, jinak právo zaniká.

(4)

V případech uvedených v odstavci 1 písm. d) až i) je provozovatel distribuční soustavy
povinen co nejvíce šetřit práv vlastníků dotčených nemovitostí a vstup na jejich
nemovitost jim oznámit. Po skončení prací je povinen uvést nemovitost do předchozího
stavu, nebo není-li to možné s ohledem na povahu provedených prací, do stavu
odpovídajícímu předchozímu účelu či užívání dotčené nemovitosti a oznámit tuto
skutečnost vlastníku nemovitosti. Po provedení odstranění nebo okleštění stromoví je
povinen na svůj náklad provést likvidaci vzniklého klestu a zbytků po těžbě.

(5)

V případech uvedených v odstavci 1 písm. j) bod 3 je provozovatel distribuční soustavy
povinen oznámit účastníkům trhu, pro něž provádí distribuci plynu, započetí a skončení
omezení nebo přerušení distribuce plynu, nejméně však 15 dnů předem, pokud se s
dotčenými účastníky trhu nedohodne na lhůtě kratší. Plánované stavební úpravy, přeložky
a opravy v období od 1. září do 31. května následujícího kalendářního roku lze provádět
výhradně po písemném oznámení dotčeným zákazníkům.

(6)

V případech uvedených v odstavci 1 písm. j) bodě 6 je provozovatel distribuční soustavy
povinen obnovit distribuci plynu nejpozději po úhradě náhrady škody způsobené
neoprávněným odběrem nebo neoprávněnou distribucí bezprostředně po odstranění
příčin, které vedly k jejímu omezení nebo přerušení.

(7)

V případech uvedených v odstavci 1 písm. j) je právo na náhradu škody vyloučeno. To
neplatí, nesplní-li provozovatel distribuční soustavy oznamovací povinnost podle
odstavce 5 nebo v případech, kdy poruchu prokazatelně zavinil provozovatel distribuční
soustavy.

(8)

Provozovatel distribuční soustavy je dále povinen
a) zajistit bezpečný, spolehlivý a hospodárný provoz, údržbu, obnovu a rozvoj distribuční
soustavy na území vymezeném licencí,
b) poskytnout službu distribuční soustavy,
c) uhradit provozovateli přepravní soustavy nebo provozovateli jiné distribuční soustavy
stanovený podíl na oprávněných nákladech na připojení k přepravní nebo distribuční
soustavě,
d) připojit k distribuční soustavě každého, kdo o to požádá a splňuje stanovené podmínky,
a oznámit termín, kdy bude možné žádosti o připojení k distribuční soustavě vyhovět;
pokud není připojení možné z důvodů na straně provozovatele distribuční soustavy,
oznámit žadateli důvody nemožnosti připojení,
e) poskytnout službu distribuční soustavy každému, kdo o to požádá, je připojen a splňuje
podmínky připojení a podmínky stanovené Řádem provozovatele distribuční soustavy, s
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výjimkou prokazatelného nedostatku volné kapacity zařízení pro distribuci plynu nebo
při ohrožení spolehlivého a bezpečného provozu distribuční soustavy nebo přepravní
soustavy; odmítnutí služby distribuční soustavy musí mít písemnou formu a musí být
odůvodněno,
f) zajistit neznevýhodňující podmínky pro připojení a přístup třetích stran k distribuční
soustavě za podmínek stanovených tímto zákonem,
g) dodržovat stanovenou kvalitu dodávek a služeb, vykazovat Energetickému regulačnímu
úřadu dodržování úrovně kvality dodávek a služeb a zveřejňovat ji způsobem
umožňujícím dálkový přístup,
h) poskytovat provozovateli přepravní soustavy a provozovatelům distribučních soustav,
provozovatelům zásobníků plynu a výrobcům plynu informace nezbytné k zajištění
vzájemné provozuschopnosti,
i) zajišťovat měření plynu v distribuční soustavě, včetně vyhodnocování a předávat
operátorovi trhu a účastníkům trhu s plynem, který poskytuje službu distribuční soustavy,
naměřené a vyhodnocené údaje,
j) zpracovávat a předávat Energetickému regulačnímu úřadu údaje potřebné pro rozhodnutí
o cenách za distribuci plynu,
k) vést samostatné účty za službu distribuční soustavy pro účely regulace,
l) poskytnout službu distribuční soustavy pro provozovatele distribuční soustavy
nepřipojené přímo k přepravní soustavě,
m) vypracovávat denní, měsíční, roční a desetiletou bilanci distribuční soustavy,
vyhodnocovat ji a předávat operátorovi trhu a provozovateli přepravní soustavy,
n) vypracovat do 6 měsíců po udělení licence na distribuci plynu havarijní plány distribuční
soustavy, zaslat ministerstvu a každoročně je upřesňovat,
o) oznamovat rozsah a termíny odstávek zařízení distribuční soustavy a upozorňovat na
snížení distribuční kapacity,
p) zřídit a provozovat technický dispečink, který zajišťuje dispečerské řízení distribuční
soustavy,
q) zřídit a provozovat místa pro sledování kvality plynu, pokud nebudou pro sledování
kvality plynu dostačovat místa zřízená a provozovaná provozovatelem přepravní
soustavy,
r) poskytnout na vyžádání dodavateli poslední instance údaje o zákazníkovi a jeho
odběrném místě v rozsahu nezbytném pro zajištění dodávky poslední instance,
s) vyhlašovat stav nouze v rámci své distribuční soustavy,
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t) každoročně zpracovávat a zveřejňovat předpokládaný rozvoj distribuční soustavy, a to na
období nejméně 5 let,
u) na své náklady zajistit připojení svého zařízení k jiné distribuční soustavě,
v) zajišťovat ochranu chráněných informací včetně zajištění ochrany údajů předávaných
operátorovi trhu,
w) zpracovávat a předkládat Energetickému regulačnímu úřadu ke schválení Řád
provozovatele distribuční soustavy, zajistit jeho zveřejnění a vykonávat licencovanou
činnost v souladu s Řádem provozovatele distribuční soustavy,
x) zpracovávat a předávat ministerstvu a Energetickému regulačnímu úřadu jednou ročně,
nejpozději do 1. března následujícího kalendářního roku, zprávu o kvalitě a úrovni údržby
zařízení distribuční soustavy,
y) zajišťovat propagaci energetických služeb a jejich nabídky zákazníkům za
konkurenceschopné ceny energetických služeb,
z) na základě žádosti obchodníka s plynem nebo výrobce plynu přerušit v případě
neoprávněného odběru dodávku plynu,
aa) zaregistrovat se do 30 dnů od udělení licence na distribuci plynu u operátora trhu;
zaregistrováním se provozovatel distribuční soustavy stává registrovaným účastníkem
trhu,
bb) vypracovat do 6 měsíců po udělení licence na distribuci plynu a každý druhý rok do 31.
března upřesňovat podklady pro zpracování plánu preventivních opatření a plánu pro stav
nouze, zasílat je ministerstvu,
cc) každoročně zpracovávat a do 31. března předávat provozovateli přepravní soustavy
údaje o plánovaném rozvoji kapacity souborů předávacích míst mezi distribuční a
přepravní soustavou v členění potřebném pro zpracování desetiletého plánu rozvoje
přepravní soustavy,
dd) hradit cenu za činnosti operátora trhu podle Pravidel trhu s plynem,
ee) zpracovávat a předávat operátorovi trhu údaje z měření pro potřeby tvorby typových
diagramů dodávek.
(9)

V případě, že provozovatel distribuční soustavy, která není přímo připojena k přepravní
soustavě, nemá schválený vlastní Řád provozovatele distribuční soustavy podle odstavce
8 písm. w), použije se Řád provozovatele distribuční soustavy přímo připojené k
přepravní soustavě, na jehož vymezeném území se nachází.
§ 60
Provozovatel zásobníku plynu
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(1)

Provozovatel zásobníku plynu má právo
a) zřizovat a provozovat vlastní telekomunikační síť k řízení, měření, zabezpečování a
automatizaci provozu zásobníku plynu a k přenosu informací pro činnost výpočetní
techniky a informačních systémů,
b) v souladu se zvláštním právním předpisem4d) zřizovat a provozovat na cizích
nemovitostech plynárenská zařízení,
c) vstupovat a vjíždět na cizí nemovitosti v souvislosti se zřizováním a provozováním
zásobníku plynu,
d) odstraňovat a oklešťovat stromoví a jiné porosty, provádět likvidaci odstraněného a
okleštěného stromoví a jiných porostů ohrožujících bezpečný a spolehlivý provoz
zásobníku plynu v případech, kdy tak po předchozím upozornění a stanovení rozsahu
neučinil sám vlastník či uživatel,
e) vstupovat v souladu se zvláštními právními předpisy do uzavřených prostor a zařízení
sloužících k výkonu činností a služeb orgánů Ministerstva obrany, Ministerstva
spravedlnosti a do obvodu dráhy, jakož i vstupovat do nemovitostí, kde jsou umístěna
zvláštní zařízení telekomunikací, v rozsahu a způsobem nezbytným pro výkon
licencované činnosti,
f) omezit nebo přerušit v nezbytném rozsahu činnosti spojené s uskladňováním plynu v
těchto případech:
1. při bezprostředním ohrožení života, zdraví nebo majetku osob a při likvidaci
těchto stavů,
2. při stavech nouze nebo při činnostech bezprostředně zamezujících jejich
vzniku,
3. při provádění plánovaných rekonstrukcí a plánovaných oprav na zařízení pro
uskladňování plynu,
4. při vzniku a odstraňování poruch na zařízeních pro uskladňování plynu,
5. při neoprávněném odběru nebo neoprávněném uskladnění plynu,
g) připojit své zařízení k přepravní soustavě nebo k distribuční soustavě za stanovených
podmínek připojení,
h) nakupovat plyn pro krytí vlastních ztrát v zásobníku plynu nebo pro vlastní spotřebu nebo
za účelem vytváření a udržování základní náplně zásobníku plynu a prodávat plyn v
rozsahu povinností uložených tímto zákonem; toto není považováno za obchod s plynem,
i) na informace nezbytné pro plnění svých povinností od ostatních účastníků trhu s plynem.
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(2)

Provozovatel zásobníku plynu je povinen zřídit věcné břemeno umožňující využití cizí
nemovitosti nebo její části pro účely uvedené v odstavci 1 písm. b), a to smluvně s
vlastníkem nemovitosti za jednorázovou náhradu; v případě, že vlastník není znám
nebo není určen nebo proto, že je prokazatelně nedosažitelný nebo nečinný nebo nedošlo
k dohodě s ním a jsou-li dány podmínky pro omezení vlastnického práva k pozemku nebo
ke stavbě podle zvláštního právního předpisu4e), příslušný vyvlastňovací úřad rozhodne
na návrh provozovatele zásobníku plynu o zřízení věcného břemene umožňujícího využití
této nemovitosti nebo její části. To platí i v případě, kdy je stavba, pro kterou se právo
vyvlastňuje, zřizována nebo již byla zřízena a zřízení věcného břemene nezmařil
provozovatel zásobníku plynu.

(3)

Pokud byl vlastník nebo uživatel nemovitosti v důsledku výkonu práv provozovatele
zásobníku plynu podle odstavce 1 písm. a) až e) omezen v obvyklém užívání nemovitosti
nebo mu vznikla újma na majetku, má právo na přiměřenou jednorázovou náhradu5).
Právo na náhradu podle věty první lze uplatnit u provozovatele zásobníku plynu do 2 let
ode dne, kdy k omezení nebo újmě došlo, jinak právo zaniká.

(4)

V případech uvedených v odstavci 1 písm. a) až e) je provozovatel zásobníku plynu
povinen co nejvíce šetřit práv vlastníků dotčených nemovitostí a vstup na jejich
nemovitosti jim oznámit. Po skončení prací je povinen uvést nemovitosti do předchozího
stavu, nebo není-li to možné s ohledem na povahu provedených prací, do stavu
odpovídajícímu předchozímu účelu či užívání dotčené nemovitosti a oznámit tuto
skutečnost bezprostředně vlastníku nemovitosti. Po provedení odstranění nebo okleštění
stromoví je povinen na svůj náklad provést likvidaci vzniklého klestu a zbytků po těžbě.

(5)

V případech uvedených v odstavci 1 písm. f) bodu 3 je provozovatel zásobníku plynu
povinen písemně oznámit zákazníkům, pro něž uskladňuje plyn, započetí a skončení
omezení nebo přerušení činností spojených s uskladňováním plynu, nejméně však 30 dnů
předem.

(6)

V případech uvedených v odstavci 1 písm. f) je provozovatel zásobníku plynu povinen
obnovit činnosti spojené s uskladňováním plynu bezprostředně po odstranění příčin, které
vedly k jejímu omezení nebo přerušení.

(7)

V případech uvedených v odstavci 1 písm. f) je právo na náhradu škody vyloučeno. To
neplatí, nesplní-li provozovatel zásobníku plynu oznamovací povinnost podle odstavce 5
nebo poruchu prokazatelně zavinil provozovatel zásobníku plynu.

(8)

Provozovatel zásobníku plynu je dále povinen
a) zajistit bezpečný, spolehlivý a hospodárný provoz, údržbu, obnovu a rozvoj zásobníku
plynu,
b) zajistit uskladňování plynu na základě uzavřených smluv,
c) uhradit provozovateli přepravní soustavy nebo provozovateli distribuční soustavy
stanovený podíl na oprávněných nákladech na připojení svého zařízení k této soustavě,
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d) poskytovat provozovateli přepravní nebo provozovateli distribuční soustavy, na kterou
jsou jeho zařízení pro uskladňování plynu napojena, informace nutné k zajištění vzájemné
provozuschopnosti,
e) vést samostatné účty za uskladňování plynu,
f) vypracovávat denní, měsíční, roční a desetiletou bilanci kapacit a výkonů zásobníku
plynu, vyhodnocovat ji a předávat operátorovi trhu a provozovateli přepravní soustavy,
g) vypracovat do 6 měsíců po udělení licence na uskladňování plynu havarijní plán
zásobníku plynu podle tohoto zákona, zaslat jej ministerstvu a každoročně upřesňovat,
h) zveřejňovat rozsah a termíny odstávek zařízení pro uskladňování plynu a upozorňovat na
předpokládané snížení uskladňovací kapacity,
i) zřídit a provozovat technický dispečink, který odpovídá za dispečerské řízení zásobníku
plynu,
j) zajistit neznevýhodňující podmínky pro přístup do zásobníku plynu za podmínek
stanovených tímto zákonem a umožnit přístup k zásobníku plynu každému, kdo o to
požádá a splňuje podmínky připojení a podmínky stanovené Řádem provozovatele
zásobníku plynu, s výjimkou případu prokazatelného nedostatku volné kapacity zařízení
pro uskladňování plynu nebo při ohrožení spolehlivého a bezpečného provozu zásobníků
plynu; případné odmítnutí připojení a podmínky stanovené Řádem provozovatele
zásobníku plynu k zásobníku plynu musí mít písemnou formu a musí být odůvodněno,
k) prodat plyn účastníka trhu s plynem, nebyl-li takto uskladněný plyn z důvodů na straně
tohoto účastníka trhu s plynem vytěžen ze zásobníku plynu do zániku závazku podle
smlouvy o uskladnění plynu; toto není považováno za obchod s plynem,
l) vyhlašovat stav nouze v rámci zásobníku plynu,
m) každoročně zpracovávat a zveřejňovat předpokládaný rozvoj zásobníku plynu, a to na
období nejméně 5 let,
n) zajišťovat ochranu chráněných informací,
o) zpracovávat a předkládat Energetickému regulačnímu úřadu ke schválení Řád
provozovatele zásobníku plynu, po schválení zajistit jeho zveřejnění a vykonávat
licencovanou činnost v souladu s Řádem provozovatele zásobníku plynu,
p) zpracovávat a předávat ministerstvu a Energetickému regulačnímu úřadu jednou ročně,
nejpozději do 1. března následujícího kalendářního roku, zprávu o kvalitě a úrovni údržby
zařízení zásobníku plynu,
q) dodržovat stanovenou kvalitu dodávek a služeb, vykazovat Energetickému regulačnímu
úřadu úroveň kvality dodávek a služeb a zveřejňovat způsobem umožňujícím dálkový
přístup,
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r) zveřejňovat informace týkající se provozování zásobníku plynu, jež jsou nezbytné pro
účinnou hospodářskou soutěž a účinné fungování trhu s plynem a které nejsou předmětem
obchodního tajemství; tím není dotčena povinnost podle písmene n),
s) zaregistrovat se do 30 dnů od udělení licence na provozování zásobníku plynu u operátora
trhu; zaregistrováním se provozovatel zásobníku plynu stává registrovaným účastníkem
trhu,
t) vypracovat do 6 měsíců po udělení licence na uskladňování plynu podklady pro
zpracování plánu preventivních opatření a plánu pro stav nouze, zaslat je ministerstvu a
každý druhý rok je upřesňovat,
u) každoročně zpracovávat a do 31. března předávat provozovateli přepravní soustavy za
účelem zpracování desetiletého plánu rozvoje přepravní soustavy údaje o plánovaném
rozvoji provozního objemu a maximálního vtláčecího a těžebního výkonu zásobníku
plynu, a to na období nejméně 10 let.
§ 76
Výroba tepelné energie a rozvod tepelné energie
(1) Držitel licence na výrobu nebo rozvod tepelné energie je povinen, pokud mu odběratel
tepelné energie poskytne nezbytné technické údaje, uzavřít smlouvu o dodávce tepelné
energie, na základě které zajistí dodávku tepelné energie, každému, kdo
a) o to požádá a dodávka tepelné energie je v souladu s územní energetickou koncepcí11),
b) má rozvodné tepelné zařízení nebo tepelnou přípojku a odběrné tepelné zařízení, které
zajišťují hospodárnost, bezpečnost a spolehlivou dodávku nebo spotřebu v souladu s
technickými a bezpečnostními předpisy,
c) splňuje podmínky týkající se místa, způsobu a termínu připojení stanovené držitelem
licence.
(2)

Dodávat tepelnou energii jiné fyzické nebo právnické osobě lze pouze na základě
smlouvy o dodávce tepelné energie nebo jako plnění poskytované v rámci smlouvy jiné.
Dodavatel tepelné energie je povinen vyúčtovat dodávku tepelné energie v souladu s
prováděcím právním předpisem.

(3)

Smlouva o dodávce tepelné energie musí obsahovat pro každé odběrné místo
a) výkon, množství, časový průběh odběru tepelné energie a místo předání,
b) základní parametry dodávané a vracené teplonosné látky, kterými jsou teplota a tlak,
c) místo a způsob měření a náhradní způsob vyhodnocení dodávky tepelné energie, dojde-li
k poruše měřicího zařízení nebo při jeho pravidelném ověřování, a dohodu o přístupu k
měřicím a ovládacím zařízením,
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d) cenu tepelné energie stanovenou v místě měření, termíny a způsob platby za odebranou
tepelnou energii včetně záloh,
e) při společném měření množství odebrané tepelné energie na přípravu teplé vody pro více
odběrných míst způsob rozdělení nákladů za dodávku tepelné energie na jednotlivá
odběrná místa včetně získávání a ověřování vstupních údajů pro toto rozdělování,
f) v případě, že z odběrného místa jsou zásobovány tepelnou energií nebo teplou vodou
objekty nebo části objektů různých vlastníků, kteří uzavírají smlouvu o dodávce tepelné
energie, způsob rozdělení nákladů mezi ně.
(4)

Dodavatel tepelné energie má právo přerušit nebo omezit dodávku tepelné energie v
nezbytném rozsahu a na nezbytně nutnou dobu v těchto případech:
a) při bezprostředním ohrožení zdraví nebo majetku osob a při likvidaci těchto stavů,
b) při stavech nouze nebo činnostech bezprostředně zamezujících jejich vzniku,
c) při provádění plánovaných stavebních úprav, oprav, údržbových a revizních prací a při
připojování nového odběrného místa, pokud jsou oznámeny nejméně 15 dní předem,
d) při provádění nezbytných provozních manipulací na dobu 4 hodin,
e) při havarijním přerušení či omezení nezbytných provozních dodávek teplonosné látky
nebo paliv a energií poskytovaných jinými dodavateli tepelné energie,
f) při nedodržení povinností odběratele podle § 77 odst. 4,
g) při vzniku a odstraňování havárií a poruch na zařízeních pro rozvod a výrobu tepelné
energie na dobu nezbytně nutnou,
h) jestliže odběratel tepelné energie používá zařízení, která ohrožují život, zdraví nebo
majetek osob nebo ovlivňují kvalitu dodávek v neprospěch dalších odběratelů tepelné
energie,
i) při neoprávněném odběru.

(5)

Držitel licence na rozvod tepelné energie má právo
a) v souladu se zvláštním právním předpisem4d) zřizovat a provozovat na cizích
nemovitostech rozvodná tepelná zařízení, stavět podpěrné body a přetínat tyto
nemovitosti potrubními trasami,
b) vstupovat a vjíždět na cizí nemovitosti v souvislosti se zřizováním a provozem
rozvodných tepelných zařízení,
c) odstraňovat porosty ohrožující provoz rozvodných tepelných zařízení, pokud tak neučinil
po předchozím upozornění a stanovení rozsahu vlastník dotčené nemovitosti,
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d) vstupovat a vjíždět v souladu se zvláštními právními předpisy do uzavřených prostor a
zařízení sloužících k výkonu činností a služeb orgánů Ministerstva obrany, Ministerstva
vnitra, Ministerstva spravedlnosti, Bezpečnostní informační služby a do obvodu dráhy,
jakož i vstupovat na nemovitosti, kde jsou umístěna zařízení telekomunikací, v rozsahu a
způsobem nezbytným pro výkon licencované činnosti,
e) vyžadovat zabezpečení ochrany rozvodných tepelných zařízení při provádění prací
ohrožujících jejich bezpečný provoz; v případě poškození žádat náhradu veškerých
nákladů spojených s neprodleným provedením oprav a uvedení do provozu,
f) na náhradu škody při nedodržení základních parametrů dodávky tepelné energie podle
odstavce 3 písm. b),
g) zřizovat a provozovat vlastní telekomunikační síť k řízení, měření, zabezpečování a
automatizaci provozu tepelných sítí a k přenosu informací pro činnost výpočetní techniky
a informačních systémů.
(6)

V případech uvedených v odstavci 4 je právo na náhradu škody vyloučeno. Toto neplatí,
nesplní-li dodavatel tepelné energie oznamovací povinnost uloženou podle odstavce 4
písm. c) nebo v případech, kdy poruchu prokazatelně zavinil dodavatel tepelné energie.

(7)

Držitel licence na rozvod tepelné energie je povinen zřídit věcné břemeno umožňující
využití cizí nemovitosti nebo její části pro účely uvedené v odstavci 5 písm. a), a to
smluvně s vlastníkem nemovitosti za jednorázovou náhradu; to neplatí, pokud držitel
licence na rozvod tepelné energie není vlastníkem dotčeného rozvodného tepelného
zařízení; v takovém případě plní tuto povinnost vlastník rozvodného tepelného zařízení.
V případě, že vlastník není znám nebo není určen nebo proto, že je prokazatelně
nedosažitelný nebo nečinný nebo nedošlo k dohodě s ním a jsou-li dány podmínky pro
omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě podle zvláštního právního
předpisu4e), příslušný vyvlastňovací úřad rozhodne na návrh provozovatele rozvodného
tepelného zařízení o zřízení věcného břemene umožňujícího využití této nemovitosti nebo
její části. To platí i v případě, kdy je stavba, pro kterou se právo vyvlastňuje, zřizována
nebo již byla zřízena a zřízení věcného břemene nezmařil držitel licence na rozvod tepelné
energie nebo vlastník rozvodného tepelného zařízení.

(8)

Držitel licence na rozvod tepelné energie je povinen při výkonu oprávnění podle odstavce
5 písm. a) až d) co nejvíce šetřit práv vlastníků dotčených nemovitostí a vstup nebo vjezd
na jejich nemovitosti jim oznámit. Po skončení prací je povinen uvést nemovitosti do
původního stavu, nebo není-li to možné s ohledem na povahu provedených prací, do stavu
odpovídajícího předchozímu účelu nebo užívání dotčené nemovitosti a oznámit tuto
skutečnost vlastníku nemovitosti. Po provedení odstranění nebo okleštění stromoví je
povinen na svůj náklad provést likvidaci vzniklého klestu a zbytků po těžbě.

(9)

Držitel licence na výrobu tepelné energie a držitel licence na rozvod tepelné energie je
povinen
a) provádět činnosti spojené s udělenou licencí a vyžadující odbornou způsobilost podle
zvláštních právních předpisů pouze kvalifikovanými pracovníky,
104

b) zřizovat, provozovat a udržovat zařízení pro dodávky tepelné energie tak, aby splňovala
požadavky stanovené pro zajištění bezpečného, hospodárného a spolehlivého provozu,
c) poskytovat na vyžádání pověřeným pracovníkům ministerstva, Energetického
regulačního úřadu pravdivé informace nezbytné pro výkon jejich práv a povinností a
umožnit jim přístup k zařízením, která k výkonu licencované činnosti slouží,
d) bilancovat pro každou teplonosnou látku výrobu, náklady, ztráty, vlastní spotřebu a
dodávky odděleně pro výrobu tepelné energie a rozvod tepelné energie a poskytovat údaje
pro účely regulace podle tohoto zákona a statistiky,
e) stanovit podmínky připojení k rozvodnému tepelnému zařízení nebo zdroji tepelné
energie,
f) v případech podle odstavce 4 obnovit dodávku tepelné energie bezprostředně po
odstranění příčin, které vedly k jejímu přerušení či omezení,
g) vypracovat havarijní plán pro předcházení a řešení stavů nouze s výjimkou soustav
zásobování tepelnou energií do výkonu 10 MW do 6 měsíců po obdržení licence.
(10) Pokud byl vlastník nebo uživatel nemovitosti v důsledku výkonu práv držitele licence na
rozvod tepelné energie podle odstavce 5 písm. a) nebo b) omezen v obvyklém užívání
nemovitosti nebo mu vznikla újma na majetku, má právo na přiměřenou jednorázovou
náhradu5). Právo na náhradu podle věty první lze uplatnit u držitele licence na rozvod
tepelné energie do 2 let ode dne, kdy k omezení nebo újmě došlo, jinak právo zaniká.
(11) Rozvodné tepelné zařízení nebo jeho část může za předpokladu, že neohrozí jejich
spolehlivost nebo bezpečnost provozu nebo že neohrozí život, zdraví či majetek osob,
křížit pozemní komunikace, dráhy, vodní toky, telekomunikační vedení, veškeré potrubní
systémy a ostatní zařízení nebo s nimi být v souběhu, a to způsobem přiměřeným ochraně
životního prostředí tak, aby byly co nejméně dotčeny zájmy zúčastněných vlastníků.
Souběhem je, když jedno zařízení zasahuje svým ochranným pásmem do ochranného,
případně bezpečnostního pásma druhého zařízení. Při opravách poruch a při stavebních
úpravách zařízení je provozovatel rozvodného tepelného zařízení povinen respektovat
vyjádření ostatních uživatelů trasy, zejména předepsaný technologický postup při
zemních pracích tak, aby byly co nejméně dotčeny zájmy zúčastněných vlastníků.
§ 91
Přestupky držitele licence
(1)

Držitel licence se dopustí přestupku tím, že
a) nenavrhne nového odpovědného zástupce ve stanovené lhůtě podle § 6 odst. 6,
b) neoznámí neprodleně změny podmínek pro udělení licence nebo změny týkající se údajů
a dokladů, které jsou stanoveny jako náležitosti žádosti o udělení licence, nepředloží o
nich doklady nebo neoznámí nejpozději do 30. dubna Energetickému regulačnímu úřadu
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souhrnné změny svých energetických zařízení za uplynulý kalendářní rok u nově
vybudovaných nebo získaných energetických zařízení na svých vymezených územích
nebo nepožádá o změnu rozhodnutí o udělení licence podle § 9 odst. 1,
c) nesplní některou z povinností podle § 11 odst. 1 až 4,
d) neuveřejní stanoveným způsobem a ve stanovené lhůtě uplatňované podmínky dodávek
plynu nebo elektřiny nebo ceny za dodávku plynu nebo elektřiny podle § 11a odst. 1 nebo
neumožní neznevýhodňující výběr způsobu platby za dodanou elektřinu nebo plyn podle
§ 11a odst. 6,
e) neposkytne ministerstvu nebo Energetickému regulačnímu úřadu ve stanovené lhůtě
požadované podklady nebo informace podle § 15a odst. 1 nebo neposkytne Komisi ve
stanovené lhůtě požadované podklady nebo informace podle § 15a odst. 3,
f) poruší některou z povinností podle § 20 odst. 1 až 3 nebo podle § 20 odst. 6 nebo 7,
g) poruší některý ze zákazů uvedených v § 53 odst. 3 nebo v § 74 odst. 6, nebo
h) zahájí výkon licencované činnosti v rozporu s § 9 odst. 5,
i) nevede samostatné účty vztahující se k povinnosti nad rámec licence podle § 12 odst. 6,
j) nepředloží regulační výkazy podle § 20 odst. 6 ve struktuře, obsahu a termínech
stanovených prováděcím právním předpisem,
k) nesplní povinnost podle § 22 odst. 3,
l) při uplatňování záloh za dodávky elektřiny, plynu nebo tepelné energie nestanovil jejich
výši nejvýše v rozsahu důvodně předpokládané spotřeby elektřiny, plynu nebo tepelné
energie v následujícím zúčtovacím období podle § 11a odst. 7.
(2)

Držitel licence na výrobu elektřiny se dopustí přestupku tím, že
a) poruší opatření stanovené formou opatření obecné povahy podle § 18a odst. 3,
b) omezí, přeruší nebo ukončí dodávku elektřiny v rozporu s § 23 odst. 1 písm. e),
c) poruší některou z povinností uvedených v § 23 odst. 2 § 23 odst. 3 písm. a) až i) nebo
písm. k) až r),
d) poruší některý ze zákazů uvedených v § 24a odst. 5 nebo v § 58n odst. 5,
e) nepředá nezbytné údaje potřebné k dispečerskému řízení podle § 26 odst. 6,
f) neoznámí ministerstvu změny údajů uvedených v rozhodnutí o udělení autorizace podle
§ 30c odst. 2,
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g) neupraví na svůj náklad předávací místo pro instalaci měřicího zařízení podle § 49 odst.
2,
h) neoznámí provozovateli přenosové nebo distribuční soustavy zjištěné závady na měřicím
zařízení nebo zajištění proti neoprávněné manipulaci neprodleně po jejich zjištění podle
§ 49 odst. 4 nebo zasáhne do měřicího zařízení bez souhlasu provozovatele přenosové
nebo distribuční soustavy v rozporu s § 49 odst. 4,
i) neumožní provozovateli přenosové nebo distribuční soustavy přístup k měřicímu zařízení
podle § 49 odst. 6, nebo
j) nepodřídí se omezení spotřeby elektřiny nebo změně dodávky elektřiny podle § 54 odst.
5.
(3)

Držitel licence na přenos elektřiny se dopustí přestupku tím, že
a) poruší opatření stanovené formou opatření obecné povahy podle § 18a odst. 3,
b) provozuje přenosovou soustavu, aniž by byl držitelem certifikátu nezávislosti, podle §
10a nebo nesplní oznamovací povinnost podle § 10a odst. 2 nebo 3,
c) neoznámí započetí nebo skončení omezení nebo přerušení dodávek elektřiny podle § 24
odst. 5 nebo neobnoví dodávku elektřiny bezprostředně po odstranění příčin, které vedly
k jejímu omezení nebo přerušení, podle § 24 odst. 6,
d) poruší některou z povinností uvedených v § 24 odst. 1 písm. a), c), d), e) nebo f) nebo
odst. 10 písm. a) až d), f) až l), o), s), t) nebo w) až z),
e) poruší některou z povinností uvedených v § 24 odst. 10 písm. e), m), n), p), r), u) nebo
v),
f) poruší některou z podmínek nezávislosti podle § 24a odst. 2,
g) při výkonu činností technického dispečinku provozovatele přenosové soustavy poruší
některou z povinností technického dispečinku provozovatele přenosové soustavy
uvedených v § 26 odst. 1, 3 nebo 5,
h) neseznámí toho, kdo potřebu přeložky vyvolal, se způsobem jejího provedení nebo
předpokládanými náklady na její provedení podle § 47 odst. 2,
i) nezajistí na svůj náklad instalaci vlastního měřicího zařízení, jeho udržování nebo
pravidelné ověřování správnosti měření podle § 49 odst. 7,
j) nevymění měřicí zařízení nebo nezajistí ověření správnosti měření podle § 49 odst. 8,
k) poruší některou z povinností při stavu nouze uvedených v § 54 odst. 3,
l) překročí některé z oprávnění uvedených v § 24 odst. 3 písm. c) nebo d), nebo
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m) nesplní některou z povinností provozovatele přenosové soustavy podle Nařízení o
podmínkách pro přístup k sítím pro přeshraniční obchod s elektřinou nebo podle přímo
použitelného předpisu vydaného na jeho základě nebo k jeho provedení.
(4)

Držitel licence na distribuci elektřiny se dopustí přestupku tím, že
a) poruší opatření stanovené formou opatření obecné povahy podle § 18a odst. 3,
b) nepředá dodavateli poslední instance identifikační údaje podle § 12a odst. 5,
c) neoznámí započetí nebo skončení omezení nebo přerušení dodávek elektřiny podle § 25
odst. 5 nebo neobnoví dodávku elektřiny bezprostředně po odstranění příčin, které vedly
k jejímu omezení nebo přerušení, podle § 25 odst. 6,
d) poruší některou z povinností uvedených v § 25 odst. 1 písm. a) nebo c), 10 nebo 11,
e) poruší některé z kritérií nebo poruší některou z povinností uvedených v § 25a odst. 2,
f) poruší některou z povinností uvedených v § 25a odst. 3 nebo 4, nebo neposkytne
auditorovi programu informace nebo podklady nebo jinou nezbytnou součinnost nebo
neseznámí s programem rovného zacházení členy statutárního orgánu, členy dozorčí rady
nebo správní rady nebo zaměstnance podle § 25a odst. 5,
g) jako nájemce nepřevezme propachtovaný obchodní závod nebo jeho část do svého
účetnictví nebo nesdělí pachtýři informace o hodnotě propachtovaného majetku v rozporu
s § 25a odst. 8,
h) jedná v rozporu s § 25a odst. 10,
i) při výkonu činností technického dispečinku provozovatele distribuční soustavy poruší
některou z povinností technického dispečinku provozovatele distribuční soustavy
uvedených v § 26 odst. 2 až 5,
j) poruší povinnost vůči vlastníku elektrické přípojky uvedenou v § 45 odst. 6,
k) neseznámí toho, kdo potřebu přeložky vyvolal, se způsobem jejího provedení nebo
předpokládanými náklady na její provedení podle § 47 odst. 2,
l) neupraví na svůj náklad předávací místo pro instalaci měřicího zařízení podle § 49 odst.
2,
m) neoznámí provozovateli přenosové soustavy nebo jinému provozovateli distribuční
soustavy zjištěné závady na měřicím zařízení nebo zajištění proti neoprávněné manipulaci
neprodleně po jejich zjištění podle § 49 odst. 4 nebo zasáhne do měřicího zařízení bez
souhlasu provozovatele přenosové soustavy nebo jiného provozovatele distribuční
soustavy v rozporu s § 49 odst. 4,
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n) neumožní provozovateli přenosové nebo distribuční soustavy přístup k měřicímu zařízení
podle § 49 odst. 6,
o) nezajistí na svůj náklad instalaci vlastního měřicího zařízení, jeho udržování a pravidelné
ověřování správnosti měření podle § 49 odst. 7,
p) nevymění měřicí zařízení nebo nezajistí ověření správnosti měření podle § 49 odst. 8,
q) poruší některou z povinností při stavu nouze uvedených v § 54 odst. 4, nebo
r) překročí některé z oprávnění uvedených v § 25 odst. 3 písm. b) až d).
(5)

Držitel licence na obchod s elektřinou se dopustí přestupku tím, že
a) poruší opatření stanovené formou opatření obecné povahy podle § 18a odst. 3,
b) jako dodavatel poslední instance nedodá elektřinu podle § 12a odst. 2 nebo 7 nebo
neoznámí dotčenému zákazníkovi nebo provozovateli distribuční soustavy zahájení
dodávky, výši ceny nebo jiné podmínky dodávky podle § 12a odst. 4,
c) poruší některý ze zákazů uvedených v § 24a odst. 5 nebo v § 58n odst. 5,
d) poruší některou z povinností uvedených v § 30 odst. 2, nebo
e) přeruší nebo ukončí dodávku elektřiny zákazníkovi v rozporu s § 30 odst. 1 písm. d).

(6)

Držitel licence na výrobu plynu se dopustí přestupku tím, že
a) poruší opatření stanovené formou opatření obecné povahy podle § 18a odst. 3,
b) omezí, přeruší nebo ukončí dodávku plynu v rozporu s § 57 odst. 1 písm. e),
c) omezí nebo přeruší provoz výrobny plynu nebo těžebních plynovodů v rozporu s § 57
odst. 1 písm. c),
d) neoznámí započetí nebo skončení omezení nebo přerušení dodávky plynu podle § 57 odst.
5 nebo neobnoví dodávku plynu bezprostředně po odstranění příčin, které vedly k jejímu
omezení nebo přerušení, podle § 57 odst. 6,
e) poruší některou z povinností uvedených v § 57 odst. 8 písm. b) až p),
f) poruší některý ze zákazů uvedených v § 24a odst. 5 nebo v § 58n odst. 5,
g) při výkonu činností technického dispečinku poruší některou z povinností uvedenou v §
64 odst. 2,
h) neoznámí ministerstvu změny údajů uvedených v rozhodnutí o udělení autorizace podle
§ 67 odst. 8,
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i) neseznámí toho, kdo potřebu přeložky vyvolal, se způsobem jejího provedení nebo
předpokládanými náklady na její provedení podle § 70 odst. 2,
j) neupraví na svůj náklad předávací místo pro instalaci měřicího zařízení podle § 71 odst.
4 nebo zasáhne do měřicího zařízení bez souhlasu provozovatele přepravní soustavy nebo
provozovatele distribuční soustavy v rozporu s § 71 odst. 5,
k) neumožní provozovateli přepravní soustavy nebo provozovateli distribuční soustavy
přístup k měřicímu zařízení podle § 71 odst. 6,
l) nepodřídí se omezení spotřeby plynu nebo změně dodávky plynu podle § 73 odst. 5,
m) nepodílí se na odstranění havárií nebo obnovení dodávek podle § 73 odst. 7 nebo
bezprostředně po vzniku havárie či vyhlášení stavu nouze nezahájí likvidaci následků
podle § 73 odst. 8,
n) nezajistí bezpečnostní standard dodávky plynu podle § 73a odst. 1 nebo nepředá
operátorovi trhu a Energetickému regulačnímu úřadu údaje o rozsahu a způsobu zajištění
bezpečnostního standardu podle § 73a odst. 2, nebo
o) nesplní některou z povinností výrobce plynu podle Nařízení o opatřeních na zajištění
bezpečnosti dodávek zemního plynu.
(7)

Držitel licence na přepravu plynu se dopustí přestupku tím, že
a) poruší opatření stanovené formou opatření obecné povahy podle § 18a odst. 3,
b) provozuje přepravní soustavu, aniž by byl držitelem certifikátu nezávislosti podle § 10a
odst. 1, nebo nesplní oznamovací povinnost podle § 10a odst. 2 nebo 3,
c) neoznámí započetí nebo skončení omezení nebo přerušení přepravy plynu podle § 58
odst. 5 nebo podle § 58 odst. 6 neobnoví přepravu plynu bezprostředně po odstranění
příčin, které vedly k jejímu omezení nebo přerušení,
d) poruší některou z povinností uvedených v § 58 odst. 8 písm. a) až e), g), m) nebo n), r) až
t), v), w) nebo aa) až dd),
e) poruší některou z povinností uvedených v § 58 odst. 8 písm. f), h) až l), o) až q), u), x),
y) nebo z),
f) poruší některou z podmínek nezávislosti podle § 58n odst. 2,
g) při výkonu činností technického dispečinku poruší některou z povinností uvedenou v §
64 odst. 2,
h) neoznámí ministerstvu změny údajů uvedených v rozhodnutí o udělení autorizace podle
§ 67 odst. 9,
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i) neseznámí toho, kdo potřebu přeložky vyvolal, se způsobem jejího provedení nebo
předpokládanými náklady na její provedení podle § 70 odst. 2,
j) nevybaví zákazníka, jehož odběrné plynové zařízení je připojeno k přepravní soustavě,
měřicím zařízením podle § 71 odst. 2,
k) nezajistí instalaci vlastního měřicího zařízení, jeho udržování nebo pravidelné ověřování
správnosti měření podle § 71 odst. 8,
l) nevymění měřicí zařízení nebo nezajistí ověření správnosti měření podle § 71 odst. 9,
m) poruší některou z povinností při stavu nouze uvedených v § 73 odst. 3,
n) nepodílí se na odstranění havárií nebo obnovení dodávek podle § 73 odst. 7 nebo
bezprostředně po vzniku havárie či vyhlášení stavu nouze nezahájí likvidaci následků
podle § 73 odst. 8,
o) nekoordinuje odstranění havárií nebo obnovení dodávek plynu v případě stavu nouze
vyhlášeného pro celé území státu podle § 73 odst. 9,
p) překročí některé z oprávnění uvedených v § 58 odst. 1 písm. h) nebo i),
q) nesplní některou z povinností provozovatele přepravní soustavy podle Nařízení o
podmínkách přístupu k plynárenským přepravním soustavám nebo podle přímo
použitelného předpisu vydaného na jeho základě nebo k jeho provedení, nebo
r) nesplní některou z povinností provozovatele přepravní soustavy podle Nařízení o
opatřeních na zajištění bezpečnosti dodávek zemního plynu.
(8)

Je-li provozovatel přepravní soustavy součástí vertikálně integrovaného plynárenského
podnikatele, dopustí se držitel licence na přepravu plynu dále přestupku tím, že
a) nemá právní formu společnosti podle § 58b odst. 1,
b) nevydá akcie na jméno jako cenný papír nebo akcie na jméno nebo na majitele jako
zaknihovaný cenný papír podle § 58b odst. 2 písm. a), nezřídí statutární orgán podle §
58b odst. 2 písm. b) nebo nevydá stanovy podle § 58b odst. 2 písm. c),
c) nezřídí dozorčí radu podle § 58b odst. 3 písm. a), nejmenuje stanovený počet jednatelů
podle § 58b odst. 3 písm. b) nebo neupraví základní organizační strukturu, organizační
zajištění vnitřního řídícího a kontrolního systému podle § 58b odst. 3 písm. c),
d) nejmenuje nebo nezvolí členy statutárního orgánu podle § 58b odst. 4,
e) poskytne plnění ve prospěch člena statutárního orgánu v rozporu s § 58c odst. 6,
f) jmenuje nebo zvolí členem statutárního orgánu osobu v rozporu s § 58d odst. 1 nebo 2,
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g) zvolí členem dozorčí rady, k jehož volbě je třeba schválení Energetického regulačního
úřadu, nebo zaměstnává v pracovněprávním vztahu na pozici přímo podřízené vedoucímu
zaměstnanci ve výkonné řídící funkci v nejvyšší linii řízení v záležitostech týkajících se
provozu, údržby nebo rozvoje přepravní soustavy, osobu, která nesplňuje podmínky
podle § 58d odst. 1 až 3,
h) poskytne ve prospěch člena statutárního orgánu, člena dozorčí rady nebo správní rady, k
jehož volbě je třeba schválení Energetického regulačního úřadu, nebo zaměstnance přímo
podřízeného vedoucímu zaměstnanci ve výkonné řídící funkci v nejvyšší linii řízení
provozovatele přepravní soustavy v záležitostech týkajících se provozu, údržby nebo
rozvoje přepravní soustavy plnění v rozporu s § 58d odst. 4,
i) poruší zákaz uvedený v § 58e odst. 2,
j) sám nebo prostřednictvím ovládané osoby drží podíl v dceřiné společnosti, která vyrábí
plyn, obchoduje s plynem nebo vlastní zařízení na výrobu plynu, nebo vůči takové dceřiné
společnosti nabude právo na podíl na zisku nebo jiné obdobné plnění v rozporu s § 58g
odst. 2,
k) poruší některou z povinností uvedených v § 58g odst. 3 nebo 4,
l) poruší některou z povinností uvedených v § 58h odst. 1 nebo 2,
m) poruší některý ze zákazů uvedených v § 58h odst. 4, 5, 10 nebo 11 nebo některou z
povinností uvedených v § 58h odst. 9 nebo 12,
n) poskytne službu jiné osobě, která je součástí téhož vertikálně integrovaného
plynárenského podnikatele, v rozporu s § 58h odst. 6,
o) jedná v rozporu s § 58h odst. 8 nebo vykonává činnost v obchodních prostorách, ve
kterých vykonává činnost jiná osoba, která je součástí téhož vertikálně integrovaného
plynárenského podnikatele, v rozporu s § 58h odst. 8,
p) nepřijme program rovného zacházení nebo jej nezveřejní podle § 58i odst. 1 nebo nezajistí
řádné provádění programu rovného zacházení podle § 58i odst. 2,
q) nejmenuje nebo jinak neustanoví do funkce auditora programu podle § 58j odst. 1 nebo
jmenuje nebo jinak ustanoví do funkce auditora programu osobu, která nesplňuje
podmínky podle § 58d odst. 1,
r) neposkytne auditorovi programu informace nebo podklady nebo jinou nezbytnou
součinnost nebo neseznámí s programem rovného zacházení statutární orgán nebo jeho
členy, členy dozorčí rady nebo zaměstnance podle § 58j odst. 8 nebo 9,
s) nezpracuje nebo nepředloží ministerstvu nebo Energetickému regulačnímu úřadu
desetiletý plán rozvoje přepravní soustavy podle § 58k odst. 1, nebo
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t) nepřipojí k přepravní soustavě zařízení jiné přepravní soustavy, distribuční soustavy,
zásobníku plynu nebo odběrné plynové zařízení podle § 58m odst. 1,
u) poruší některou z povinností uvedenou v § 58g odst. 8.
(9)

Držitel licence na distribuci plynu se dopustí přestupku tím, že
a) poruší opatření stanovené formou opatření obecné povahy podle § 18a odst. 3,
b) nepředá dodavateli poslední instance identifikační údaje podle § 12a odst. 5,
c) neoznámí započetí nebo skončení omezení nebo přerušení distribuce plynu podle § 59
odst. 5 nebo neobnoví distribuci plynu bezprostředně po odstranění příčin podle § 59 odst.
6,
d) poruší některou z povinností uvedených v § 59 odst. 8 písm. a), b), d) až y) nebo z) až ff),
e) poruší některé z kritérií nebo poruší některou z povinností uvedených v § 59a odst. 2,
f) poruší některou z povinností uvedených v § 59a odst. 3 nebo 4, nebo neposkytne
auditorovi programu informace nebo podklady nebo jinou nezbytnou součinnost nebo
neseznámí s programem rovného zacházení členy statutárního orgánu, členy dozorčí rady
nebo správní rady nebo zaměstnance podle § 59a odst. 5,
g) jako nájemce nepřevezme propachtovaný obchodní závod nebo jeho část do svého
účetnictví nebo nesdělí pachtýři informace o hodnotě propachtovaného majetku v rozporu
s § 59a odst. 9,
h) jedná v rozporu s § 59a odst. 12,
i) při výkonu činností technického dispečinku poruší některou z povinností uvedenou v §
64 odst. 2,
j) neprovozuje, neudržuje nebo neopraví plynovodní přípojku na žádost jejího vlastníka
podle § 66 odst. 4,
k) neoznámí ministerstvu změny údajů uvedených v rozhodnutí o udělení autorizace podle
§ 67 odst. 8,
l) neseznámí toho, kdo potřebu přeložky vyvolal, se způsobem jejího provedení nebo
předpokládanými náklady na její provedení podle § 70 odst. 2,
m) nevybaví všechny zákazníky, jejichž odběrné plynové zařízení je připojeno k jím
provozované soustavě, měřicím zařízením podle § 71 odst. 2,
n) nezajistí instalaci vlastního měřicího zařízení, jeho udržování nebo pravidelné ověřování
správnosti měření podle § 71 odst. 8,
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o) nevymění měřicí zařízení nebo nezajistí ověření správnosti měření podle § 71 odst. 9,
p) poruší některou z povinností při stavu nouze uvedených v § 73 odst. 4,
q) nepodílí se na odstranění havárií nebo obnovení dodávek podle § 73 odst. 7 nebo
bezprostředně po vzniku havárie či vyhlášení stavu nouze nezahájí likvidaci následků
podle § 73 odst. 8,
r) nekoordinuje odstranění havárií nebo obnovení dodávek plynu v případě stavu nouze
vyhlášeného pro část území státu podle § 73 odst. 9,
s) překročí některé z oprávnění uvedených v § 59 odst. 1 písm. i), j) nebo l), nebo
t) nesplní některou z povinností provozovatele distribuční soustavy podle Nařízení o
opatřeních na zajištění bezpečnosti dodávek zemního plynu,
u) poruší povinnost uvedenou v § 59a odst. 6 nebo v § 59a odst. 8.
(10) Držitel licence na uskladňování plynu se dopustí přestupku tím, že
a) poruší opatření stanovené formou opatření obecné povahy podle § 18a odst. 3,
b) neoznámí započetí nebo skončení omezení nebo přerušení činností spojených s
uskladňováním plynu podle § 60 odst. 5 nebo neobnoví činnosti spojené s uskladňováním
plynu bezprostředně po odstranění příčin, které vedly k jejímu omezení nebo přerušení,
podle § 60 odst. 6,
c) poruší některou z povinností uvedených v § 60 odst. 8 písm. a), b) nebo d) až u),
d) poruší některé z kritérií nebo poruší některou z povinností uvedených v § 60a odst. 2,
e) poruší některou z povinností uvedených v § 60a odst. 3 nebo 4, nebo neposkytne
auditorovi programu informace nebo podklady nebo jinou nezbytnou součinnost nebo
neseznámí s programem rovného zacházení členy statutárního orgánu, členy dozorčí rady
nebo správní rady nebo zaměstnance podle § 60a odst. 5,
f) při výkonu činností technického dispečinku poruší některou z povinností uvedenou v §
64 odst. 2,
g) neoznámí ministerstvu změny údajů uvedených v rozhodnutí o udělení autorizace podle
§ 67 odst. 8,
h) neupraví na svůj náklad předávací místo pro instalaci měřicího zařízení podle § 71 odst.
4 nebo zasáhne do měřicího zařízení bez souhlasu provozovatele přepravní nebo
distribuční soustavy v rozporu s § 71 odst. 5,
i) neumožní provozovateli přepravní nebo distribuční soustavy přístup k měřicímu zařízení
podle § 71 odst. 6,
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j) nepodřídí se omezení spotřeby plynu nebo změně dodávky plynu podle § 73 odst. 5,
k) nepodílí se na odstranění havárií nebo obnovení dodávek podle § 73 odst. 7 nebo
bezprostředně po vzniku havárie či vyhlášení stavu nouze nezahájí likvidaci následků
podle § 73 odst. 8,
l) omezí nebo přeruší činnosti spojené s uskladňováním plynu v rozporu s § 60 odst. 1 písm.
f),
m) nesplní některou z povinností provozovatele zásobníku plynu podle Nařízení o
podmínkách přístupu k plynárenským přepravním soustavám nebo podle přímo
použitelného předpisu vydaného na jeho základě nebo k jeho provedení, nebo
n) nesplní některou z povinností provozovatele zásobníku plynu podle Nařízení o opatřeních
na zajištění bezpečnosti dodávek zemního plynu.
(11) Držitel licence na obchod s plynem se dopustí přestupku tím, že
a) poruší opatření stanovené formou opatření obecné povahy podle § 18a odst. 3,
b) jako dodavatel poslední instance nedodává plyn podle § 12a odst. 2 nebo 7 nebo neoznámí
dotčenému zákazníkovi nebo provozovateli distribuční soustavy zahájení dodávky, výši
ceny nebo ostatní podmínky dodávky podle § 12a odst. 4,
c) poruší některý ze zákazů stanovených v § 24a odst. 5 nebo § 58n odst. 5,
d) poruší některou z povinností uvedených v § 61 odst. 2,
e) nezajistí bezpečnostní standard dodávky plynu podle § 73a odst. 1 nebo nepředá
operátorovi trhu a Energetickému regulačnímu úřadu údaje o rozsahu a způsobu zajištění
bezpečnostního standardu podle § 73a odst. 2,
f) omezí nebo přeruší dodávku plynu zákazníkovi v rozporu s § 61 odst. 1 písm. d), nebo
g) nesplní některou z povinností obchodníka s plynem podle Nařízení o opatřeních na
zajištění bezpečnosti dodávek zemního plynu.
(12) Držitel licence na výrobu tepelné energie nebo licence na rozvod tepelné energie se
dopustí přestupku tím, že
a) neuzavře smlouvu o dodávce tepelné energie, ačkoli mu odběratel poskytne nezbytné
technické údaje, nebo nezajistí dodávku tepelné energie podle § 76 odst. 1,
b) překročí některé z oprávnění uvedených v § 76 odst. 4,
c) poruší některou z povinností uvedených v § 76 odst. 9,
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d) neměří, nevyhodnocuje nebo neúčtuje dodávku tepelné energie podle skutečných hodnot
teplonosné látky nebo údajů měřicího zařízení nebo neosadí, nezapojí nebo neudržuje
měřicí zařízení nebo pravidelně neověřuje správnost měření podle § 78 odst. 1,
e) neověří správnost měření nebo nevymění měřicí zařízení podle § 78 odst. 2,
f) neseznámí toho, kdo potřebu přeložky vyvolal se způsobem jejího provedení nebo
náklady na její provedení, podle § 86 odst. 2,
g) neinformuje vlastníka nebo správce nemovitosti o rozsahu nebo době trvání provádění
nezbytných prací na zařízení pro rozvod tepelné energie podle § 87 odst. 6,
h) nepodřídí se omezení spotřeby tepelné energie při předcházení stavu nouze nebo při stavu
nouze podle § 88 odst. 3, nebo
i) nepřezkoumal účinky výpadku zdroje nebo nezřídil vstupy do tepelné sítě pro připojení
náhradních zdrojů podle § 88 odst. 5.
(13) Držitel licence na činnosti operátora trhu se dopustí přestupku tím, že poruší některou z
povinností podle § 20a odst. 3.
(14) Za přestupek lze uložit pokuta do
a) 100 000 000 Kč nebo 10 % z čistého obratu dosaženého provozovatelem přenosové
soustavy nebo provozovatelem přepravní soustavy za poslední ukončené účetní období,
jde-li o přestupek uvedený v odstavci 3 písm. b), d), nebo m), odstavci 7 písm. b), d), q)
nebo r), nebo odstavci 8,
b) 50 000 000 Kč nebo 1 % z čistého obratu dosaženého držitelem licence za poslední
ukončené účetní období, jde-li o přestupek uvedený v odstavci 2, 3 písm. a), c), e) až l),
odstavci 4 až 6, odstavci 7 písm. a), c), e) až p) nebo odstavci 9 až 11,
c) 15 000 000 Kč, jde-li o přestupek uvedený v odstavci 1 nebo odstavci 12,
d) 3 000 000 Kč, jde-li o přestupek uvedený v odstavci 13.
§ 96
(1)

Energetický regulační úřad je příslušný k rozhodování sporů o právech či povinnostech
vyplývajících z právního vztahu podle § 17 odst. 7 písm. b) tehdy, pokud současně s
podáním návrhu na rozhodnutí ve sporu nebo ve lhůtě do 15 dnů ode dne doručení
oznámení o podání návrhu rozhodovat ve sporu vyjádří odpůrce s pravomocí
Energetického regulačního úřadu souhlas. Řízení je zahájeno dnem, v němž je souhlas
odpůrce s pravomocí Energetického regulačního úřadu doručen tomuto úřadu. V
opačném případě Energetický regulační úřad návrh usnesením odloží.

(2)

V řízeních vedených Energetickým regulačním úřadem se nepoužije ustanovení
správního řádu o možném způsobu ukončení řízení o rozkladu. Při vedení sporných
116

správních řízení ve smyslu § 141 správního řádu a řízení schvalovacích a o stanovení řádu
ve smyslu § 97a činí lhůta pro vydání rozhodnutí 4 měsíce, ve zvláště složitých případech
6 měsíců. Lhůta pro vydání rozhodnutí ve sporu zahájeném na návrh zákazníka v
postavení spotřebitele činí 90 dnů, ve zvláště složitých případech 120 dnů.
(3)

Rozhoduje-li Energetický regulační úřad spor o uzavření nebo změnu smlouvy, jejímž
předmětem je připojení nebo přístup k přenosové soustavě, přepravní soustavě nebo
distribuční soustavě, těžebnímu plynovodu nebo zásobníku plynu nebo o uzavření jiné
smlouvy podle § 17 odst. 7, rozhodne Energetický regulační úřad o úpravě vzájemných
práv a povinností stran sporu. Při rozhodování dbá, aby nedošlo k založení nerovnováhy
v právech a povinnostech stran sporu.

(4)

V řízeních vedených Energetickým regulačním úřadem jsou při nahlížení do spisu
zákonem vyloučeny chráněné informace. Spis musí zahrnovat vedle listin obsahujících
takové skutečnosti i listiny, ze kterých byly chráněné informace odstraněny, případně
dostatečně podrobný výpis, který chráněné informace neobsahuje. Na žádost
Energetického regulačního úřadu je osoba, které ochrana těchto skutečností svědčí,
povinna vedle listin obsahujících takové skutečnosti předložit i listiny, ze kterých byly
takové skutečnosti odstraněny, případně pořídit z takových listin dostatečně podrobný
výtah, který takové skutečnosti neobsahuje.

(5)

Smlouvy upravené tímto zákonem se v ostatním řídí právní úpravou závazků a úpravou
smluvních typů jim nejbližších podle občanského nebo obchodního zákoníku, pokud z
tohoto zákona nebo povahy věci nevyplývá něco jiného.

(6)

Dodavatel paliva, energie a surovin, které jsou nezbytné pro plnění povinnosti nad rámec
licence, je povinen v rozsahu požadovaném dodavatelem nad rámec licence pokračovat
v plnění smluv uzavřených s držitelem licence i vůči dodavateli nad rámec licence po
dobu vykonatelnosti rozhodnutí o uložení povinnosti nad rámec licence, pokud dodavatel
nad rámec licence plní závazky vzniklé z těchto smluv od právní moci rozhodnutí o
uložení povinnosti nad rámec licence.

(7)

Povinnost vyplývající z rozhodnutí Energetického regulačního úřadu podle § 12 odst. 2
nebo 3, povinnost vyplývající z opatření uloženého rozhodnutím Energetického
regulačního úřadu podle § 18a odst. 3 nebo § 58l odst. 2 přechází na právního nástupce.
Povinnost vyplývající z rozhodnutí Energetického regulačního úřadu podle § 10 odst. 7
nebo § 12 odst. 7 tohoto zákona přechází podle povahy na právního nástupce nebo na
nabyvatele energetického zařízení, k němuž je rozhodnutí Energetického regulačního
úřadu vázáno. Je-li právních nástupců nebo nabyvatelů energetického zařízení více,
odpovídají za splnění povinnosti společně a nerozdílně.

(8)

Dozor nad dodržováním tohoto zákona, zákona o hospodaření energií a zákona o
podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů v objektech důležitých pro
obranu státu provádí Ministerstvo obrany, v objektech sloužících k plnění úkolů
Ministerstva vnitra, Policie České republiky, Policejní akademie České republiky,
Hasičského záchranného sboru České republiky, Úřadu pro zahraniční styky a informace,
Bezpečnostní informační služby a v objektech organizačních složek státu a
příspěvkových organizací zřízených Ministerstvem vnitra provádí Ministerstvo vnitra, v
objektech Ministerstva spravedlnosti provádí Ministerstvo spravedlnosti. Při výkonu
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dozoru postupuje Ministerstvo obrany, Ministerstvo vnitra a Ministerstvo spravedlnosti
podle § 18 tohoto zákona a v případě uložení pokuty podle hlavy třetí tohoto zákona nebo
podle hlavy páté zákona o hospodaření energií nebo podle hlavy desáté zákona o
podporovaných zdrojích energie.
(8)

Na oprávnění k cizím nemovitostem, pokud jde o energetická zařízení, jakož i omezení
jejich užívání, které se nezapisovalo podle předchozích právních předpisů do veřejného
seznamu, se nevztahuje zásada přednosti věcného práva k cizím nemovitostem zapsaného
do veřejného seznamu před věcným právem, které není z veřejného seznamu zřejmé. V
případě zápisu takového oprávnění k cizím nemovitostem do veřejného seznamu se při
stanovení jeho pořadí vychází z okamžiku, kdy takové oprávnění k cizím nemovitostem
vzniklo.

(9)

Oprávnění k cizím nemovitostem, jakož i omezení jejich užívání vzniklá podle
předchozích právních úprav nebo z věcného břemene vzniklá podle tohoto zákona
přechází na nového držitele licence provozujícího příslušnou soustavu, zařízení nebo
jejich část, na které se daná oprávnění vztahují.

(10) Kdo nabude vlastnické právo k nemovitosti, k níž se vztahuje oprávnění k cizím
nemovitostem, které vzniklo na základě zákona, přejímá i povinnosti odpovídající tomuto
oprávnění.
(11) Pokud se pro stanovení náhrady za zřízení věcného břemene podle tohoto zákona
zpracovává znalecký posudek, určí se náhrada ve výši ceny práva odpovídajícího
věcnému břemenu zjištěné podle oceňovacího předpisu47).
________________________
47)

§ 16b zákona č. 151/1997 Sb., ve znění zákona č. 303/2013 Sb.

ČÁST ČTRNÁCTÁ
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, s vyznačením navrhovaných změn
§ 10i
Zvláštní ustanovení pro posuzování vlivů politiky územního rozvoje a územně plánovací
dokumentace na životní prostředí
(1)

Při posuzování vlivů politiky územního rozvoje, územního rozvojového plánu, zásad
územního rozvoje a územního plánu na životní prostředí se postupuje podle zvláštního
právního předpisu4b). Ustanovení § 20, § 21 písm. k) a § 22 písm. d) tím nejsou dotčena.
Ustanovení § 2, 3, 10a, 10b a 10h se použijí obdobně a s tím, že zjišťovací řízení a veřejné
projednání se postupem podle tohoto zákona neprovádí. Ustanovení § 10g se použije
přiměřeně.
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(2)

Ministerstvo nebo orgán kraje v přenesené působnosti (dále jen „orgán kraje“) při
pořizování politiky územního rozvoje, územního rozvojového plánu, zásad územního
rozvoje a územního plánu stanoví podrobnější požadavky na obsah a rozsah vyhodnocení
vlivů na životní prostředí včetně návrhu zpracování možných variant řešení. Tyto
požadavky zpracovatel vyhodnocení vlivů na životní prostředí ve vyhodnocení zohlední
nebo uvede důvody, pro které tak neučinil. Pokud vyhodnocení vlivů na životní prostředí
neobsahuje náležitosti podle zvláštního právního předpisu4d), je Ministerstvo nebo orgán
kraje oprávněn požadovat jeho dopracování. Při pořizování územního plánu stanoví orgán
kraje na základě kritérií uvedených v příloze č. 8 k tomuto zákonu případný požadavek
na zpracování vyhodnocení vlivů na životní prostředí.

(3)

Zpracovatelem vyhodnocení vlivů na životní prostředí může být pouze osoba k tomu
oprávněná podle § 19.
§ 21

Ministerstvo
a) je ústředním správním úřadem v oblasti posuzování vlivů na životní prostředí,
b) vykonává vrchní státní dozor v oblasti posuzování vlivů na životní prostředí,
c) zajišťuje posuzování záměrů uvedených v příloze č. 1 sloupci MŽP a u záměrů, jejichž
oznamovatelem je Ministerstvo obrany, i ve sloupci KÚ a jejich změn, záměrů podle § 4
odst. 1 písm. h) a dále změn záměrů podle § 4 odst. 1 písm. g), pokud k těmto záměrům
vydalo stanovisko,
d) zajišťuje posuzování koncepcí v případech, kdy dotčené území zasahuje na území více
krajů nebo pokud dotčené území tvoří území celého státu,
e) poskytuje Evropské komisi v souladu s právními předpisy Evropských společenství
informace v oblasti posuzování vlivů na životní prostředí,
f) zajišťuje mezistátní posuzování záměrů a koncepcí,
g) zajišťuje posuzování dalších záměrů, u kterých je příslušný orgán kraje, pokud si tuto
působnost v jednotlivém případě vyhradilo,
h) vede souhrnnou evidenci všech zahajovaných posuzování a evidenci všech vydaných
závěrů zjišťovacích řízení a stanovisek,
i) uděluje a odnímá autorizaci,
j) vede a jedenkrát ročně zveřejňuje ve svém věstníku seznam držitelů autorizace,
k) vydává stanovisko k posouzení vlivů provádění politiky územního rozvoje a územního
rozvojového plánu na životní prostředí, stanovisko k posouzení vlivů provádění zásad
územního rozvoje na životní prostředí a je dotčeným orgánem při jejich pořizování,
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l) zveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup informace o možnostech domáhat se
žalobou zrušení rozhodnutí podle § 7 odst. 6 nebo podle § 9a odst. 3,
m) je dotčeným orgánem při posuzování zralosti projektů společného zájmu energetické
infrastruktury17), k jejichž posuzování je příslušné podle písmene c) nebo f),
n) stanovuje, který krajský úřad je příslušný k zajištění posuzování záměru podle § 22 písm.
a), který zasahuje území více krajů.

ČÁST PATNÁCTÁ
Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění
pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných změn
§ 72
Ministerstvo
(1)

Ministerstvo
a) je ústředním orgánem státní správy v oblasti odpadového hospodářství,
b) vykonává vrchní státní dozor v oblasti odpadového hospodářství s výjimkou ochrany
veřejného zdraví při nakládání s odpady,
c) vykonává funkci ohniskového bodu Basilejské úmluvy,
d) vykonává funkci příslušného orgánu a kontaktního subjektu pro přeshraniční přepravu
odpadů a funkci kontaktního subjektu pro odpady perzistentních organických
znečišťujících látek,
e) vydává rozhodnutí podle přímo použitelného předpisu Evropských společenství o
přepravě odpadů39) a podle části deváté,
f) pověřuje právnické osoby nebo fyzické osoby k hodnocení nebezpečných vlastností
odpadů, prodlužuje platnost tohoto pověření a odnímá toto pověření podle § 7 a 8,
g) schvaluje náplň školení pro hodnocení nebezpečných vlastností odpadů,
h) zařazuje odpad v případech, kdy nelze odpad jednoznačně zařadit podle Katalogu odpadů
podle § 5 odst. 2,
i) shromažďuje a zpracovává
1. údaje zaslané podle § 39,
2. údaje o provedených hodnoceních nebezpečných vlastností odpadů,
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3. údaje o přepravě nebezpečného odpadu,
4. údaje o přeshraniční přepravě odpadů,
5. návrhy na zápis do Seznamu výrobců podle § 31e a návrhy na zápis do
Seznamu povinných osob podle § 38b,
6. žádosti o vydání oprávnění k provozování kolektivního systému podle § 31m
a 38d,
7. údaje o převzatých autovracích a způsobech jejich zpracování,
8. vydaná potvrzení o převzetí autovraku,
9. návrhy na zápis do Seznamu podle § 37i,
10. údaje o povinných osobách podle § 31e, 37i, § 37a odst. 5, § 38 a 38b,
11. údaje o plnění povinností podle § 31f, § 37h odst. 2 a § 38 odst. 10 a údaje o
recyklačních účinnostech procesů recyklace odpadních baterií a akumulátorů,
12. údaje o místech zpětného odběru podle § 37s odst. 2,
j) zveřejňuje
1. souhrnné informace o produkci odpadů a způsobech nakládání s nimi,
2. seznam vydaných souhlasů k provozování zařízení podle § 14 odst. 1 a
vyjádření podle § 79 odst. 4 písm. e),
3. aktuální informace o provozu zařízení podle § 14 odst. 1 a § 14 odst. 2, malých
zařízení podle § 33b odst. 1,
4. seznam osob pověřených ministerstvem k hodnocení nebezpečných vlastností
odpadů,
5. informace o provedených hodnoceních nebezpečných vlastností odpadů,
6. Seznam výrobců podle § 31e,
7. seznam kolektivních systémů podle § 31m a 38d,
8. informace o vydaných potvrzeních o převzetí autovraku,
9. Seznam podle § 37i,
10. Registr podle § 37s,
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11. Seznam povinných osob podle § 38b,
12. seznam dopravců odpadů,
k) spolupracuje s Ministerstvem obrany při zajišťování evidence odpadů, zařízení k
nakládání s odpady, shromažďovacích míst nebezpečných odpadů a sběrových míst
odpadů, skladů odpadů a PCB, odpadů PCB a zařízeních obsahujících PCB a
podléhajících evidenci vznikajících v rámci činnosti Ministerstva obrany,
l) zpracovává plán odpadového hospodářství České republiky v rozsahu stanoveném tímto
zákonem a při splnění podmínek stanovených tímto zákonem zpracovává jeho změny,
m) předkládá vládě ke schválení návrh závazné části plánu odpadového hospodářství České
republiky a návrh jeho změn,
n) poskytuje příslušným složkám Evropské komise a orgánům mezinárodních úmluv a
protokolů v oblasti odpadového hospodářství, k nimž Česká republika přistoupila, v
požadovaném rozsahu a formátu a v požadovaných intervalech informace o stavu
odpadového hospodářství v České republice,
o) jmenuje zástupce České republiky do výborů, komisí, odborných a pracovních skupin a
dalších grémií založených na základě ustanovení právních předpisů Evropských
společenství v oblasti odpadového hospodářství nebo v rámci mezinárodních úmluv v
této oblasti, k nimž Česká republika přistoupila,
p) rozhoduje o odvolání proti rozhodnutí inspekce a krajského úřadu,
q) vykonává funkci příslušného orgánu pro zasílání zpráv o recyklační účinnosti procesů
recyklace odpadních baterií a akumulátorů podle přímo použitelného předpisu Evropské
unie63),
r) vede Seznam podle dílu 8 části čtvrté,
s) uplatňuje stanovisko k politice územního rozvoje a územnímu rozvojovému plánu,
t) vede Seznam výrobců podle § 31e,
u) vydává oprávnění k provozování kolektivního systému a rozhoduje o prodloužení
platnosti nebo změně oprávnění k provozování kolektivního systému podle § 31m a 38d,
rozhoduje o zrušení oprávnění k provozování kolektivního systému podle § 31r a 38h,
v) dohlíží na činnost provozovatele systému, ukládá opatření k nápravě a podává podněty
inspekci k zahájení řízení o přestupku podle § 31p a 38g,
w) rozhodne, zda určitý typ baterie nebo akumulátoru náleží do skupiny přenosných baterií
nebo akumulátorů, průmyslových baterií nebo akumulátorů nebo automobilových baterií
nebo akumulátorů,
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x) vede evidenci smluv podle § 37 odst. 7 písm. c),
y) spravuje Registr podle § 37s,
z) vede Seznam povinných osob podle § 38b a zpřístupňuje jej na portálu veřejné správy.
(2)

Vrchním státním dozorem v oblasti odpadového hospodářství je dozor nad tím, jak
správní úřady, které vykonávají státní správu v oblasti odpadového hospodářství, dodržují
právní předpisy v této oblasti, a dále dozor nad dodržováním ustanovení právních
předpisů a rozhodnutí příslušných správních úřadů v oblasti nakládání s odpady.

(3)

Ministerstvo
a) posuzuje návrhy plánů odpadového hospodářství krajů a návrhy jejich změn z hlediska
jejich souladu s Plánem odpadového hospodářství České republiky a jeho změnami,
b) vykonává funkci příslušného orgánu pro zařízení na recyklaci lodí,
c) schvaluje plány kontrol přepravy odpadů podle přímo použitelného předpisu Evropské
unie68),
d) je dotčeným orgánem při posuzování zralosti projektů společného zájmu energetické
infrastruktury71) a uplatňuje závazné stanovisko ve společném územním a stavebním
řízení pro stavby projektů společného zájmu z hlediska působnosti ministerstva,
krajských úřadů a obecních úřadů v oblasti odpadového hospodářství.

ČÁST ŠESTNÁCTÁ
Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění
pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných změn
§ 108
Ministerstva jako ústřední vodoprávní úřad
(1)

Není-li tímto zákonem stanoveno jinak, vykonává působnost ústředního vodoprávního
úřadu Ministerstvo zemědělství.

(2)

Ministerstvo zemědělství a Ministerstvo životního prostředí uplatňují stanoviska k
politice územního rozvoje, územnímu rozvojovému plánu a k zásadám územního
rozvoje.

(3)

Ministerstvo životního prostředí vykonává působnost ústředního vodoprávního úřadu ve
věcech
a) ochrany množství a jakosti povrchových a podzemních vod, a to
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1. povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních [§
8 odst. 1 písm. c)],
2. povolení k čerpání znečištěných podzemních vod za účelem snížení jejich
znečištění a k jejich následnému vypouštění do těchto vod, popřípadě do vod
povrchových [§ 8 odst. 1 písm. e)],
3. povolení k vypouštění odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečných látek do
kanalizací (§ 16),
4. souhlasu podle § 17 odst. 1 písm. e) a i),
5. stanovení minimálního zůstatkového průtoku a uložení povinnosti osadit na
vodním díle cejch nebo vodní značku a povinnosti pravidelně měřit minimální
zůstatkový průtok a podávat vodoprávnímu úřadu a správci povodí zprávy o
výsledcích měření (§ 36),
6. stanovení minimální hladiny podzemních vod a uložení povinnosti předložit
návrh jímacího řádu, popřípadě povinnosti pravidelně měřit hladinu
podzemních vod, způsobu měření a povinnosti podávat vodoprávnímu úřadu
a správci povodí zprávy o výsledcích měření (§ 37),
7. činnosti při povolování vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo
podzemních a přebírání výsledků měření objemu vypouštěných vod a míry
jejich znečištění (§ 38),
8. přípravy návrhu prováděcího předpisu, kterým se stanoví ukazatele a hodnoty
přípustného znečištění vod (§ 31, 32, 33, 35 a 38),
b) zjišťování a hodnocení stavu povrchových a podzemních vod společně s Ministerstvem
zemědělství (§ 21 a 22),
c) zjišťování a hodnocení stavu povrchových a podzemních vod prostřednictvím jím
zřízených pověřených odborných subjektů (§ 21),
d) tvorby a vedení informačního systému společně s Ministerstvem zemědělství podle tohoto
zákona (§ 19 a 22),
e) sestavování a schvalování plánů v oblasti vod a sestavování programů opatření společně
s Ministerstvem zemědělství (§ 24 až 26),
f) posuzování plánů v oblasti vod z hlediska vlivu na životní prostředí (§ 24 a 25),
g) chráněných oblastí přirozené akumulace vod (§ 28),
h) ochrany vodních zdrojů (§ 29 a 30),
i) citlivých oblastí (§ 32),
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j) zranitelných oblastí (§ 33), s výjimkou přezkoumávání akčního programu,
k) stanovení opatření k nápravě při nevyhovující jakosti povrchových vod využívaných ke
koupání (§ 34 odst. 2),
l) stanovení povrchových vod, které jsou vhodné pro život a reprodukci původních druhů
ryb a dalších vodních živočichů společně s Ministerstvem zemědělství (§ 35),
m) ochrany jakosti povrchových nebo podzemních vod před závadnými látkami (§ 39),
n) zneškodňování havárií (§ 41) a odstraňování jejich škodlivých následků (§ 42),
o) ochrany před povodněmi (§ 63 až 87),
p) řízení Českého hydrometeorologického ústavu (§ 73),
q) poplatků za odběr podzemních vod společně s Ministerstvem zemědělství (hlava X díl 1),
r) poplatků za vypouštění odpadních vod do vod povrchových a podzemních (hlava X díly
2 a 3),
s) spolupráce s orgány krajů v přenesené působnosti ve věcech ochrany množství a jakosti
hraničních vod (§ 107),
t) řízení České inspekce životního prostředí (§ 112),
u) řízení základního a aplikovaného výzkumu v oblasti ochrany množství a jakosti vod,
v) plnění úkolů vyplývajících ze vztahu k Evropským společenstvím v oblasti ochrany vod,
podávání zpráv o plnění příslušných směrnic Evropských společenství a koordinování
převzetí a zavádění legislativy Evropských společenství v oblasti vod společně s
Ministerstvem zemědělství,
w) zajišťování koordinace plánů v oblasti vod a programů opatření v rámci mezinárodní
spolupráce ochrany vod v oblastech povodí Labe, Dunaje a Odry.
(4)

Ministerstvo dopravy a spojů vykonává působnost ústředního vodoprávního úřadu ve
věcech užívání povrchových vod k plavbě (§ 7).

(5)

Ministerstvo obrany vykonává působnost ústředního vodoprávního úřadu ve věcech, v
nichž je založena působnost újezdních úřadů podle § 105 odst. 2.

(6)

Ministerstvo zemědělství a Ministerstvo životního prostředí jsou dotčenými orgány při
posuzování zralosti projektů společného zájmu energetické infrastruktury a uplatňují
závazné stanovisko ve společném územním a stavebním řízení pro stavby projektů
společného zájmu energetické infrastruktury55) z hlediska působnosti všech
vodoprávních úřadů s výjimkou působnosti podle odstavců 4 a 5.
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ČÁST SEDMNÁCTÁ
Zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně
některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů,
s vyznačením navrhovaných změn
§4
Plán rozvoje vodovodů a kanalizací kraje a území státu
(1)

Kraj v samostatné působnosti zajišťuje zpracování a schvaluje plán rozvoje vodovodů a
kanalizací (dále jen „plán rozvoje“) pro své území. Plán rozvoje obsahuje koncepci řešení
zásobování pitnou vodou, včetně vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod,
uvažovaných pro účely úpravy na pitnou vodu, a koncepci odkanalizování a čištění
odpadních vod na území daného kraje. Plán rozvoje musí být hospodárný a musí
obsahovat technicky nejvhodnější řešení a vazby k plánu rozvoje pro území sousedících
krajů.

(2)

Kraj v samostatné působnosti průběžně aktualizuje a schvaluje plán rozvoje pro své
území.

(3)

Při zpracování návrhu plánu rozvoje pro území kraje a při zpracování jeho aktualizací se
vychází z politiky územního rozvoje, územního rozvojového plánu a ze zásad územního
rozvoje příslušného kraje podle zvláštního právního předpisu7) a z národních plánů
povodí zpracovaných podle zákona o vodách8), pokud jsou pro dané území zpracovány a
schváleny.

(4)

Při zpracování aktualizací plánu rozvoje se vychází z návrhů změn plánu rozvoje
vodovodů a kanalizací předkládaných krajskému úřadu obcemi ve stanovené elektronické
podobě, formátu a obsahu. Aktuální stav zásobování pitnou vodou, odvádění odpadních
vod a jejich čištění se zpracuje na základě kolaudačních souhlasů jejich staveb.

(5)

Návrh plánu rozvoje i jeho aktualizaci před schválením kraj projedná s obcemi, vlastníky
a provozovateli vodovodů a kanalizací v území, jehož se plán rozvoje týká, s
Ministerstvem zemědělství (dále jen „ministerstvo“), s dotčeným orgánem územního
plánování, s příslušným správcem povodí a s příslušným vodoprávním úřadem. V
případech, kdy se plán rozvoje dotýká ochranných pásem přírodních léčivých zdrojů,
zdrojů přírodních minerálních vod ryzích a přírodních léčebných lázní a lázeňských míst,
projedná kraj tento návrh s Ministerstvem zdravotnictví, a dotýká-li se plán rozvoje
chráněných území a ochranných pásem v oblasti ochrany životního prostředí9), projedná
kraj tento návrh s Ministerstvem životního prostředí. Od projednání se upouští v
případech, kdy se jedná o doplnění aktuálního stavu zásobování pitnou vodou, odvádění
odpadních vod a jejich čištění.

(6)

Plán rozvoje je podkladem pro zpracování politiky územního rozvoje a územně plánovací
dokumentace podle zvláštního právního předpisu7) a plánu dílčího povodí podle zákona
o vodách8) pro činnost vodoprávního úřadu, stavebního úřadu a pro činnost obce a kraje
v samostatné i přenesené působnosti.
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(7)

Ministerstvo zajišťuje zpracování, aktualizaci a schválení plánu rozvoje pro území státu,
který před jeho schválením projedná s Ministerstvem pro místní rozvoj. Tento plán
obsahuje aktuální plány rozvoje pro území krajů se stanovisky k aktualizacím a souhrnné
údaje z krajských plánů včetně vodovodů a kanalizací, které svým rozsahem překračují
působnost krajů. Plán rozvoje pro území státu je podkladem pro politiku územního
rozvoje a územní rozvojový plán.

(8)

Krajský úřad předá ministerstvu v elektronické podobě a ve stanoveném formátu
schválené aktualizace plánu rozvoje za předchozí rok do 31. ledna následujícího roku.

(9)

Rozsah a způsob zpracování plánu rozvoje vodovodů a kanalizací a stanovenou
elektronickou podobu, formát a obsah předávaných aktualizací plánu rozvoje stanoví
prováděcí právní předpis.

ČÁST OSMNÁCTÁ
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením
navrhovaných změn
§ 149
Rozhodnutí podmíněné závazným stanoviskem
(1)

Závazné stanovisko je úkon učiněný správním orgánem na základě zákona, který není
samostatným rozhodnutím ve správním řízení a jehož obsah je závazný pro výrokovou
část rozhodnutí správního orgánu. Správní orgány příslušné k vydání závazného
stanoviska jsou dotčenými orgány.

(2)

Závazné stanovisko obsahuje závaznou část a odůvodnění. V závazné části dotčený orgán
uvede řešení otázky, která je předmětem závazného stanoviska, ustanovení zákona, které
zmocňuje k jeho vydání a další ustanovení právních předpisů, na kterých je obsah závazné
části založen. V odůvodnění uvede důvody, o které se opírá obsah závazné části
závazného stanoviska, podklady pro jeho vydání a úvahy, kterými se řídil při jejich
hodnocení a při výkladu právních předpisů, na kterých je obsah závazné části založen.

(3)

Správní orgán usnesením přeruší řízení, jestliže se dozvěděl, že probíhá řízení, v němž
má být vydáno závazné stanovisko.

(4)

Správní orgán příslušný k vydání závazného stanoviska vydá závazné stanovisko
bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy byl o vydání závazného
stanoviska požádán. K této lhůtě se připočítává doba až 30 dnů, jestliže je zapotřebí
nařídit ohledání na místě nebo jde-li o zvlášť složitý případ.

(5)

Nemá-li žádost o vydání závazného stanoviska předepsané náležitosti nebo trpí-li
jinými vadami, vyzve správní orgán žadatele k jejich odstranění, poskytne mu
k tomu přiměřenou lhůtu a poučí jej o následcích neodstranění nedostatků žádosti.
Neodstraní-li žadatel vady žádosti, které brání vydání závazného stanoviska,
správní orgán písemně sdělí žadateli, že závazné stanovisko nemůže být vydáno. Po
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dobu odstraňování vad žádosti lhůta pro vydání závazného stanoviska neběží. Ode
dne odstranění vad žádosti počne běžet nová lhůta pro vydání závazného stanoviska.
(46) Jestliže bylo v průběhu řízení o žádosti vydáno závazné stanovisko, které znemožňuje
žádosti vyhovět, neprovádí správní orgán další dokazování a žádost zamítne.
(57) Jestliže odvolání směřuje proti obsahu závazného stanoviska, vyžádá odvolací správní
orgán potvrzení nebo změnu závazného stanoviska od správního orgánu nadřízeného
správnímu orgánu příslušnému k vydání závazného stanoviska. Tomuto správnímu
orgánu zasílá odvolání spolu s vyjádřením správního orgánu prvního stupně a s
vyjádřením účastníků. Pokud nelze závazné stanovisko potvrdit nebo změnit
bezodkladně, nadřízený správní orgán potvrdí nebo změní závazné stanovisko
nejpozději do 30 dnů ode dne vyžádání jeho potvrzení nebo změny. K této lhůtě se
připočítává doba až 30 dnů, jestliže je zapotřebí nařídit ohledání na místě nebo jdeli o zvlášť složitý případ. . Po dobu vyřizování věci nadřízeným správním orgánem
správního orgánu, který je příslušný k vydání závazného stanoviska, lhůta podle § 88
odst. 1 neběží.
(68) Nezákonné závazné stanovisko lze zrušit nebo změnit v přezkumném řízení, k němuž je
příslušný nadřízený správní orgán správního orgánu, který vydal závazné stanovisko.
Přezkumné řízení lze zahájit do 1 roku od právní moci rozhodnutí, které bylo
závazným stanoviskem podmíněno; závazné stanovisko nelze v přezkumném řízení
zrušit nebo změnit po uplynutí 15 měsíců od právní moci rozhodnutí, které bylo
závazným stanoviskem podmíněno. Jestliže správní orgán při své úřední činnosti zjistí,
že jiný správní orgán učinil nezákonné závazné stanovisko, dá podnět správnímu orgánu
příslušnému k přezkumnému řízení a vyčká jeho rozhodnutí.
(79) Zrušení nebo změna závazného stanoviska je v případě, že rozhodnutí, které bylo
závazným stanoviskem podmíněno, již nabylo právní moci, důvodem obnovy řízení.

ČÁST DEVATENÁCTÁ
Zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných
změn
HLAVA II
AKREDITACE VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU
§ 104
(1)

Vzdělávací program v příslušném oboru vzdělání pro jednotlivou vyšší odbornou školu
podléhá akreditaci, kterou uděluje ministerstvo; v případě vzdělávacího programu
zdravotnického zaměření s předchozím souhlasem souhlasným stanoviskem
Ministerstva zdravotnictví a v případě vzdělávacího programu v oblasti bezpečnostních
služeb s předchozím souhlasem souhlasným stanoviskem Ministerstva vnitra a v případě
vzdělávacího programu zaměřeného na přípravu k výkonu regulovaného povolání též s
předchozím stanoviskem s předchozím souhlasným stanoviskem příslušného
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uznávacího orgánu1), zda že absolventi budou připraveni odpovídajícím způsobem k
výkonu tohoto povolání. Ministerstvo zdravotnictví, Ministerstvo vnitra nebo
příslušný uznávací orgán vydávají stanoviska podle věty první do 90 dnů ode dne,
kdy jim byla žádost o stanovisko doručena.
(2)

Je-li vzdělávací program akreditován a zapsán pro příslušnou vyšší odbornou školu do
školského rejstříku, lze ke vzdělávání v tomto programu přijímat uchazeče, konat výuku,
zkoušky a přiznávat označení absolventa vyšší odborné školy.

ČÁST DVACÁTÁ
Zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých
souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších
předpisů, s vyznačením navrhovaných změn
§ 102
Ochranné pásmo komunikačního vedení
(1)

Ochranné pásmo podzemního komunikačního vedení vzniká dnem nabytí právní moci
rozhodnutí o umístění stavby, nebo právními účinky územního souhlasu s umístěním
stavby. Pokud není podle stavebního zákona vyžadováno ani jedno z uvedených povolení,
potom dnem uvedení sítě nebo zařízení elektronických komunikací do užívání.

(2)

Ochranné pásmo podzemního komunikačního vedení činí 1,0 m 0,5 m po stranách
krajního vedení.

(3)

V ochranném pásmu podzemního komunikačního vedení je zakázáno
a) bez souhlasu jeho vlastníka nebo rozhodnutí stavebního úřadu provádět zemní práce nebo
terénní úpravy,
b) bez souhlasu jeho vlastníka nebo rozhodnutí stavebního úřadu zřizovat stavby či
umísťovat konstrukce nebo jiná podobná zařízení,
c) bez souhlasu jeho vlastníka vysazovat trvalé porosty.

(4)

Činnosti v ochranném pásmu podzemního komunikačního vedení, které by
znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k tomuto vedení nebo které by
mohly ohrozit bezpečnost a spolehlivost jeho provozu, je možné vykonávat jen po
předchozím souhlasu vlastníka vedení.

(5)

Ochranné pásmo nadzemního komunikačního vedení vzniká dnem nabytí právní moci
rozhodnutí vydaného podle zvláštního právního předpisu 43), 44). Parametry tohoto
ochranného pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany stanoví na návrh vlastníka
tohoto vedení příslušný stavební úřad v tomto rozhodnutí. Přitom musí být šetřeno práv
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vlastníků nemovitostí nacházejících se v ochranném pásmu nadzemního komunikačního
vedení.

ČÁST DVACÁTÁ PRVNÍ
Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve
znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných změn
§1
Předmět úpravy
(1)

Tento zákon upravuje ve věcech územního plánování zejména cíle a úkoly územního
plánování, soustavu orgánů územního plánování, nástroje územního plánování,
vyhodnocování vlivů na udržitelný rozvoj území, rozhodování v území, možnosti
sloučení postupů podle tohoto zákona s postupy posuzování vlivů záměrů na životní
prostředí, podmínky pro výstavbu, rozvoj území a pro přípravu veřejné infrastruktury,
evidenci územně plánovací činnosti vedení informačního systému územního
plánování a kvalifikační požadavky pro územně plánovací činnost.

(2)

Tento zákon upravuje ve věcech stavebního řádu zejména povolování staveb a jejich
změn, terénních úprav a zařízení, užívaní a odstraňování staveb, dohled a zvláštní
pravomoci stavebních úřadů, postavení a oprávnění autorizovaných inspektorů, soustavu
stavebních úřadů, povinnosti a odpovědnost osob při přípravě a provádění staveb.

(3)

Tento zákon dále upravuje podmínky pro projektovou činnost a provádění staveb, obecné
požadavky na výstavbu, účely vyvlastnění, vstupy na pozemky a do staveb, ochranu
veřejných zájmů a některé další věci související s předmětem této právní úpravy.
§2
Základní pojmy

(1)

V tomto zákoně se rozumí
a) změnou v území změna jeho využití nebo prostorového uspořádání, včetně umisťování
staveb a jejich změn,
b) stavebním pozemkem pozemek, jeho část nebo soubor pozemků, vymezený a určený k
umístění stavby územním rozhodnutím, společným povolením, kterým se stavba
umisťuje a povoluje (dále jen "společné povolení"), anebo regulačním plánem,
c) zastavěným stavebním pozemkem pozemek evidovaný v katastru nemovitostí jako
stavební parcela a další pozemkové parcely zpravidla pod společným oplocením, tvořící
souvislý celek s obytnými a hospodářskými budovami,
d) zastavěným územím území vymezené územním plánem nebo postupem podle tohoto
zákona; nemá-li obec takto vymezené zastavěné území, je zastavěným územím zastavěná
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část obce vymezená k 1. září 1966 a vyznačená v mapách evidence nemovitostí (dále jen
"intravilán"),
e) nezastavitelným pozemkem pozemek, jenž nelze zastavět na území obce, která nemá
vydaný územní plán, a to
1. pozemek veřejné zeleně a parku1) sloužící obecnému užívání;
2. v intravilánu lesní pozemek nebo soubor sousedících lesních pozemků o výměře
větší než 0,5 ha,
f) nezastavěným územím pozemky nezahrnuté do zastavěného území nebo do zastavitelné
plochy,
g) plochou část území tvořená jedním či více pozemky nebo jejich částí, která je vymezena
v politice územního rozvoje, územním rozvojovém plánu, zásadách územního rozvoje
nebo územním plánu, popřípadě v územně plánovacích podkladech s ohledem na stávající
nebo požadovaný způsob jejího využití a její význam,
h) plochou nadmístního, popřípadě republikového významu plocha, která svým významem,
rozsahem nebo využitím ovlivní území více obcí, popřípadě území více krajů; v případě
hlavního města Prahy se za plochu nadmístního významu považuje plocha celoměstského
významu,
i) koridorem plocha vymezená pro umístění vedení dopravní a technické infrastruktury
nebo opatření nestavební povahy,
j) zastavitelnou plochou plocha vymezená k zastavění v územním plánu nebo v, zásadách
územního rozvoje zásadách územního rozvoje nebo územním rozvojovém plánu,
k) veřejnou infrastrukturou pozemky, stavby, zařízení, a to
1. dopravní infrastruktura, například stavby pozemních komunikací, drah, vodních
cest, letišť a s nimi souvisejících zařízení;
2. technická infrastruktura, kterou jsou vedení a stavby a s nimi provozně
související zařízení technického vybavení, například vodovody, vodojemy,
kanalizace, čistírny odpadních vod, stavby ke snižování ohrožení území
živelními nebo jinými pohromami, stavby a zařízení pro nakládání s odpady,
trafostanice, energetické vedení, komunikační vedení veřejné komunikační
sítě a elektronické komunikační zařízení veřejné komunikační sítě,
produktovody a zásobníky plynu;
3. občanské vybavení, kterým jsou stavby, zařízení a pozemky sloužící například
pro vzdělávání a výchovu, sociální služby a péči o rodiny, zdravotní služby,
kulturu, veřejnou správu, ochranu obyvatelstva;
4. veřejné prostranství1),
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zřizované nebo užívané ve veřejném zájmu,
l) veřejně prospěšnou stavbou stavba pro veřejnou infrastrukturu určená k rozvoji nebo
ochraně území obce, kraje nebo státu, vymezená ve vydané územně plánovací
dokumentaci,
m) veřejně prospěšným opatřením opatření nestavební povahy sloužící ke snižování
ohrožení území a k rozvoji anebo k ochraně přírodního, kulturního a archeologického
dědictví, vymezené ve vydané územně plánovací dokumentaci,
n) územně plánovací dokumentací
1. územní rozvojový plán;
1.2. zásady územního rozvoje;
2.3. územní plán;
3.4. regulační plán.
(2)

V tomto zákoně se dále rozumí
a) pořizovatelem příslušný obecní úřad, krajský úřad, Ministerstvo pro místní rozvoj (dále
jen "ministerstvo") nebo Ministerstvo obrany, který pořizuje územně plánovací podklady,
územně plánovací dokumentaci, vymezení zastavěného území nebo politiku územního
rozvoje,
b) stavebním podnikatelem osoba oprávněná k provádění stavebních nebo montážních prací
jako předmětu své činnosti podle zvláštních právních předpisů2),
c) stavebníkem osoba, která pro sebe žádá vydání stavebního povolení nebo ohlašuje
provedení stavby, terénní úpravy nebo zařízení, jakož i její právní nástupce, a dále osoba,
která stavbu, terénní úpravu nebo zařízení provádí, pokud nejde o stavebního podnikatele
realizujícího stavbu v rámci své podnikatelské činnosti; stavebníkem se rozumí též
investor a objednatel stavby,
d) stavebním dozorem odborný dozor nad prováděním stavby svépomocí vykonávaný
osobou, která má vysokoškolské vzdělání stavebního nebo architektonického směru nebo
střední vzdělání stavebního směru s maturitní zkouškou a alespoň 3 roky praxe při
provádění staveb,
e) obecnými požadavky na výstavbu obecné požadavky na využívání území, technické
požadavky na stavby a obecné technické požadavky zabezpečující bezbariérové užívání
staveb, stanovené prováděcími právními předpisy.

(3)

Stavbou se rozumí veškerá stavební díla, která vznikají stavební nebo montážní
technologií, bez zřetele na jejich stavebně technické provedení, použité stavební výrobky,
materiály a konstrukce, na účel využití a dobu trvání. Dočasná stavba je stavba, u které
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stavební úřad předem omezí dobu jejího trvání. Za stavbu se považuje také výrobek plnící
funkci stavby. Stavba, která slouží reklamním účelům, je stavba pro reklamu.
(4)

Pokud se v tomto zákoně používá pojmu stavba, rozumí se tím podle okolností i její část
nebo změna dokončené stavby.

(5)

Změnou dokončené stavby je
a) nástavba, kterou se stavba zvyšuje,
b) přístavba, kterou se stavba půdorysně rozšiřuje a která je vzájemně provozně propojena s
dosavadní stavbou,
c) stavební úprava, při které se zachovává vnější půdorysné i výškové ohraničení stavby; za
stavební úpravu se považuje též zateplení pláště stavby.

(6)

Změnou stavby před jejím dokončením se rozumí změna v provádění stavby oproti jejímu
povolení nebo dokumentaci stavby ověřené stavebním úřadem, nebo autorizovaným
inspektorem.

(7)

Zastavěná plocha pozemku je součtem všech zastavěných ploch jednotlivých staveb.
Zastavěnou plochou stavby se rozumí plocha ohraničená pravoúhlými průměty vnějšího
líce obvodových konstrukcí všech nadzemních i podzemních podlaží do vodorovné
roviny. Plochy lodžií a arkýřů se započítávají. U objektů poloodkrytých (bez některých
obvodových stěn) je zastavěná plocha vymezena obalovými čarami vedenými vnějšími
líci svislých konstrukcí do vodorovné roviny. U zastřešených staveb nebo jejich částí bez
obvodových svislých konstrukcí je zastavěná plocha vymezena pravoúhlým průmětem
střešní konstrukce do vodorovné roviny.

(8)

Souborem staveb se rozumí vzájemně související stavby, jimiž se v rámci jednoho
stavebního záměru uskutečňuje výstavba na souvislém území nebo za společným účelem.

(9)

Stavbou hlavní souboru staveb se rozumí stavba, která určuje účel výstavby souboru
staveb. Vedlejší stavbou v souboru staveb se rozumí stavba, která se stavbou hlavní svým
účelem užívání nebo umístěním souvisí a která zabezpečuje uživatelnost stavby hlavní
nebo doplňuje účel užívání stavby hlavní.
§4

(1)

Orgány územního plánování a stavební úřady přednostně využívají zjednodušující
postupy a postupují tak, aby dotčené osoby byly co nejméně zatěžovány a aby v případě,
kdy lze za podmínek tohoto zákona vydat v dané věci, zejména u jednoduchých staveb,
pouze jedno rozhodnutí, upustily od dalšího povolování záměru. Pokud je spolu se
stavbou hlavní předmětem žádosti nebo ohlášení soubor staveb, stavební úřad všechny
stavby projedná v režimu stavby hlavní. Stanoví-li tak tento zákon, mohou orgány
územního plánování a stavební úřady uzavřít s žadatelem veřejnoprávní smlouvu místo
vydání správního rozhodnutí. Tím nesmí být dotčena práva a oprávněné zájmy dotčených
osob a zájmy dotčených orgánů3).
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(2)

Orgány územního plánování a stavební úřady postupují ve vzájemné součinnosti s
dotčenými orgány chránícími veřejné zájmy podle zvláštních právních předpisů 4) nebo
tohoto zákona. Dotčené orgány vydávají
a) závazná stanoviska5) pro rozhodnutí a pro jiné úkony stavebního úřadu nebo úkony
autorizovaného inspektora podle tohoto zákona, nestanoví-li zvláštní právní předpis
jinak,
b) stanoviska, která nejsou samostatným rozhodnutím ve správním řízení a jejichž obsah je
závazný pro politiku územního rozvoje a pro opatření obecné povahy podle tohoto
zákona.
Pro obsah stanoviska se použije § 149 odst. 2 správního řádu obdobně.

(3)

Obsahuje-li posuzovaný návrh varianty řešení, dotčený orgán posuzuje každou variantu
samostatně.

(4)

Dotčený orgán je vázán svým předchozím stanoviskem nebo závazným stanoviskem.
Navazující stanoviska nebo navazující závazná stanoviska mohou dotčené orgány v téže
věci uplatňovat pouze na základě nově zjištěných a doložených skutečností, které
nemohly být uplatněny dříve a kterými se podstatně změnily podmínky, za kterých bylo
původní stanovisko nebo závazné stanovisko vydáno, nebo skutečností vyplývajících z
větší podrobnosti pořízené územně plánovací dokumentace nebo podkladů pro
rozhodnutí nebo jiný úkon orgánu územního plánování nebo stavebního úřadu podle
tohoto zákona, jinak se k nim nepřihlíží.

(5)

V řízeních podle části čtvrté tohoto zákona se nepřihlíží k závazným stanoviskům
dotčených orgánů ve věcech, o kterých bylo rozhodnuto v územně plánovací
dokumentaci, v územním rozhodnutí nebo v územním opatření o stavební uzávěře anebo
v územním opatření o asanaci území, nejde-li o závazné stanovisko uplatněné na základě
nově zjištěných a doložených skutečností podle odstavce 4.

(6)

Stanoví-li dotčené orgány ve svém závazném stanovisku podmínky, jsou příslušné
kontrolovat jejich dodržování; stavební úřad poskytne součinnost potřebnou ke kontrole
těchto podmínek.

(7)

Je-li dotčeným orgánem podle zvláštních právních předpisů tentýž orgán veřejné správy,
vydává koordinované stanovisko nebo koordinované závazné stanovisko, zahrnující
požadavky na ochranu všech dotčených veřejných zájmů, které hájí. Koordinované
stanovisko nebo koordinované závazné stanovisko lze vydat pouze v případě, nejsou-li
požadavky na ochranu dotčených veřejných zájmů v rozporu. Ustanovení správního řádu
o společném řízení6) se použijí přiměřeně.

(8)

Orgány územního plánování a stavební úřady projednávají protichůdná stanoviska nebo
protichůdná závazná stanoviska dotčených orgánů. Dojde-li k rozporu mezi příslušnými
orgány podle tohoto zákona a dotčenými orgány, jakož i mezi dotčenými orgány
navzájem, postupuje se podle správního řádu.
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(9)

Nezákonné závazné stanovisko dotčeného orgánu, vydané pro účely řízení podle tohoto
zákona, lze zrušit nebo změnit správním orgánem nadřízeným dotčenému orgánu pouze
v rámci odvolacího řízení proti rozhodnutí, které bylo závazným stanoviskem podmíněno,
postupem podle § 149 odst. 4 správního řádu. Na postup nadřízeného správního orgánu
se přiměřeně použijí ustanovení o přezkumném řízení podle § 94 a násl. správního řádu,
včetně lhůt podle § 96, s tím, že lhůta jednoho roku se počítá ode dne vydání závazného
stanoviska dotčeného orgánu.

(9)

O prodloužení lhůty k vydání závazného stanoviska podle správního řádu vydá
dotčený orgán usnesení, které se pouze poznamená do spisu, a dotčený orgán
vyrozumí o této skutečnost žadatele. Jestliže není závazné stanovisko dotčeného
orgánu vydáno ve lhůtě pro jeho vydání, považuje se za souhlasné a bez podmínek.

(10) Nezákonné závazné stanovisko nadřízeného správního orgánu lze zrušit nebo změnit v
přezkumném řízení, k němuž je příslušný nadřízený správní orgán správního orgánu,
který vydal závazné stanovisko. Na postup nadřízeného správního orgánu se přiměřeně
použijí ustanovení o přezkumném řízení podle § 94 a násl. správního řádu, včetně lhůt
podle § 96, s tím, že lhůta jednoho roku se počítá ode dne vydání závazného stanoviska
správního orgánu nadřízeného dotčenému orgánu.
(10) Jestliže v případě uvedeném v odstavci 9 větě druhé nebyly splněny předpoklady
pro vydání souhlasného závazného stanoviska bez podmínek, vydá nadřízený
správní orgán nové závazné stanovisko, kterým se závazné stanovisko podle
odstavce 9 ruší. Nové závazné stanovisko lze vydat do 1 roku od právní moci
rozhodnutí, které bylo závazným stanoviskem podmíněno. (11) Zrušení
nebo
změna závazného stanoviska správního orgánu nadřízeného dotčenému orgánu v případě,
že rozhodnutí, které bylo podmíněno závazným stanoviskem dotčeného orgánu, o jehož
zrušení nebo změně nadřízený správní orgán rozhodl, a které současně založilo jeho
adresátům právo podle tohoto zákona a již nabylo právní moci, není důvodem obnovy
řízení.
(11) Lhůty pro zahájení přezkumného řízení a zrušení nebo změnu závazného stanoviska
v přezkumném řízení u závazného stanoviska podle odstavce 2 písm. a), které je
podkladem pro jiný úkon stavebního úřadu, počínají běžet ode dne, kdy jiný úkon
nabyl právních účinků. Lhůty pro zahájení přezkumného řízení a zrušení nebo
změnu závazného stanoviska v přezkumném řízení u závazného stanoviska podle
odstavce 2 písm. a), které je podkladem pro vydání certifikátu autorizovaného
inspektora, počínají běžet ode dne vzniku práva provést oznámený záměr.
(12) Odstavce 9 a 10 se nepoužijí na závazné stanovisko
a) k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí podle zákona o
posuzování vlivů na životní prostředí,
b) orgánu ochrany přírody podle zákona o ochraně přírody a krajiny, kterým se
1. vyslovuje souhlas k zásahům, které by mohly vést k závažnému nebo
nevratnému poškození nebo ke zničení přírodního stanoviště v zájmu
Evropských společenství nebo druhů v zájmu Evropských společenství,
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2. uděluje souhlas k činnostem podmíněným souhlasem orgánu ochrany
přírody v ptačích oblastech,
3. posuzuje splnění podmínek pro povolení výjimky ze zákazů u zvláště
chráněných druhů rostlin a živočichů, které jsou předmětem ochrany podle
práva Evropské unie a podle zákona o ochraně přírody a krajiny,
4. uděluje souhlas s činnostmi vymezenými v bližších ochranných
podmínkách zvláště chráněných území, která byla vyhlášena k zajištění
udržení příznivého stavu evropských stanovišť nebo stanovišť evropsky
významných druhů, které jsou předmětem ochrany evropsky významných
lokalit.
5. posuzuje záměr z hlediska zájmů chráněných podle zákona o ochraně
přírody a krajiny, a které je vydáno jako jednotné závazné stanovisko k
zásahu do přírody a krajiny.
§7
Orgány kraje
(1)

Krajský úřad v přenesené působnosti
a) pořizuje zásady územního rozvoje a v zákonem stanovených případech regulační plán pro
plochy a koridory nadmístního významu,
b) pořizuje územně plánovací podklady,
c) vydává závazné stanovisko podle § 96b u záměrů nacházejících se ve správních obvodech
několika obcí s rozšířenou působností,
d) vydává územní rozhodnutí v zákonem stanovených případech,
e) určuje stavební úřad příslušný k územnímu řízení v zákonem stanovených případech,
f) vkládá data do národního geoportálu územního plánování a do evidence územně
plánovací činnosti za svůj správní obvod,
g) vykonává další činnosti podle tohoto zákona.

(2)

Zastupitelstvo kraje
a) vydává v samostatné působnosti zásady územního rozvoje,
b) schvaluje v samostatné působnosti zadání, případně pokyny pro zpracování návrhu zásad
územního rozvoje,
c) schvaluje v samostatné působnosti zprávu o uplatňování zásad územního rozvoje,
d) vydává regulační plán v zákonem stanovených případech,
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e) vykonává další činnosti podle tohoto zákona.
(3)

Rada kraje
a) uplatňuje v samostatné působnosti stanovisko k návrhu politiky územního rozvoje a
územního rozvojového plánu,
b) vydává v zákonem stanovených případech územní opatření o asanaci a územní opatření
o stavební uzávěře.

(4)

Krajské úřady vykonávají státní dozor ve věcech územního plánování a stavebního řádu.
Ministerstvo
§ 11

(1)

Ministerstvo je ústředním správním úřadem ve věcech územního plánování a
a) vykonává státní dozor ve věcech územního plánování,
b) pořizuje politiku územního rozvoje a k tomu potřebné územně plánovací podklady,
c) pořizuje a vydává územní rozvojový plán,
cd) vede národní geoportál územního plánování a evidenci územně plánovací činnosti,
de) vykonává další činnosti podle tohoto zákona.

(2)

Ministerstvo zajišťuje metodickou podporu uplatňování soudobých poznatků územního
plánování, urbanismu, architektury a poznatků stavebně technických, jakož i veřejných
zájmů ve výstavbě a stavebnictví, zejména v ochraně životů a zdraví, v péči o životní
prostředí a v ochraně kulturního, archeologického a přírodního dědictví.

(3)

Ministerstvo může zřídit organizační složku státu k řešení koncepčních otázek teorie a
praxe v oboru územního plánování, urbanismu a architektury. Touto činností může
pověřit již existující odborně způsobilou organizační složku státu.

(3)

Ministerstvo může zřídit organizační složku státu, která
a) řeší koncepční otázky teorie a praxe v oboru územního plánování a stavebního řádu,
urbanismu a architektury, a
b) zpracovává návrh politiky územního rozvoje, územního rozvojového plánu, jejich
aktualizací a úplná znění po jejich aktualizaci a územně plánovací podklady.
§ 19
Úkoly územního plánování
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(1)

Úkolem územního plánování je zejména
a) zjišťovat a posuzovat stav území, jeho přírodní, kulturní a civilizační hodnoty,
b) stanovovat koncepci rozvoje území, včetně urbanistické koncepce s ohledem na hodnoty
a podmínky území,
c) prověřovat a posuzovat potřebu změn v území, veřejný zájem na jejich provedení, jejich
přínosy, problémy, rizika s ohledem například na veřejné zdraví, životní prostředí,
geologickou stavbu území, vliv na veřejnou infrastrukturu a na její hospodárné využívání,
d) stanovovat urbanistické, architektonické a estetické požadavky na využívání a prostorové
uspořádání území a na jeho změny, zejména na umístění, uspořádání a řešení staveb a
veřejných prostranství,
e) stanovovat podmínky pro provedení změn v území, zejména pak pro umístění a
uspořádání staveb s ohledem na stávající charakter a hodnoty území a na využitelnost
navazujícího území,
f) stanovovat pořadí provádění změn v území (etapizaci),
g) vytvářet v území podmínky pro snižování nebezpečí ekologických a přírodních katastrof
a pro odstraňování jejich důsledků, a to především přírodě blízkým způsobem,
h) vytvářet v území podmínky pro odstraňování důsledků náhlých hospodářských změn,
i) stanovovat podmínky pro obnovu a rozvoj sídelní struktury, pro kvalitní bydlení a pro
rozvoj rekreace a cestovního ruchu,
j) prověřovat a vytvářet v území podmínky pro hospodárné vynakládání prostředků z
veřejných rozpočtů na změny v území,
k) vytvářet v území podmínky pro zajištění civilní ochrany,
l) určovat nutné asanační, rekonstrukční a rekultivační zásahy do území,
m) vytvářet podmínky pro ochranu území podle zvláštních právních předpisů4),12) před
negativními vlivy záměrů na území a navrhovat kompenzační opatření, pokud zvláštní
právní předpis nestanoví jinak,
n) regulovat rozsah ploch pro využívání přírodních zdrojů,
o) uplatňovat poznatky zejména z oborů architektury, urbanismu, územního plánování a
ekologie a památkové péče.

(2)

Úkolem územního plánování je také posouzení vlivů politiky územního rozvoje, zásad
územního rozvoje nebo územního plánu na udržitelný rozvoj území (§ 18 odst. 1). Pro
účely tohoto posouzení se zpracovává vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území.
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Jeho součástí je také vyhodnocení vlivů na životní prostředí s náležitostmi stanovenými
v příloze k tomuto zákonu, včetně posouzení vlivu na předmět ochrany a celistvost
evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti.
(2)

Úkolem územního plánování je také posouzení vlivů politiky územního rozvoje,
územního rozvojového plánu, zásad územního rozvoje nebo územního plánu na
udržitelný rozvoj území (§ 18 odst. 1). Pro účely tohoto posouzení se zpracovává
vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území. Jeho součástí je také vyhodnocení
vlivů na životní prostředí, ve kterém se určí, popíšou a posoudí možné významné
vlivy na životní prostředí vyplývající z politiky územního rozvoje, územního
rozvojového plánu, zásad územního rozvoje nebo územního plánu a rozumná
náhradní řešení s přihlédnutím k cílům posuzovaných dokumentů. Náležitosti
tohoto posouzení jsou stanoveny v příloze k tomuto zákonu, včetně posouzení vlivu
na předmět ochrany a celistvost evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti.
§ 20
Zveřejňování písemností

(1)

Příslušný správní orgán musí veřejnosti a dotčeným orgánům zajistit možnost seznámit
se s návrhy zadání, územně plánovací dokumentace nebo zprávy o jejím uplatňování ode
dne vyvěšení veřejné vyhlášky.

(2)

Příslušný správní orgán zveřejňuje zadání územně plánovací dokumentace a jeho
návrh, zprávu o uplatňování územně plánovací dokumentace a její návrh a návrh
územně plánovací dokumentace v informačním systému územního plánování.

(23) Písemností se rozumí i výkresy, schémata a jiná zobrazení.
§ 20a
Jednotný standard územně plánovací dokumentace
(1)

Územně plánovací dokumentace, její aktualizace nebo změna a úplné znění územně
plánovací dokumentace po vydání poslední aktualizace nebo změny se vyhotovuje rovněž
v elektronické verzi ve strojově čitelném formátu68) včetně prostorových dat74) ve
vektorové formě.

(2)

Vybrané části územně plánovací dokumentace, její aktualizace nebo změny a úplné
znění územně plánovací dokumentace se zpracovávají v jednotném standardu.

(3)

Jednotný standard územně plánovací dokumentace stanoví standardizované části
územně plánovací dokumentace a požadavky na
a) strukturu standardizovaných částí územně plánovací dokumentace,
b) grafické vyjádření standardizovaných částí územně plánovací dokumentace,
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c) výměnný formát dat a
d) metadata75).
(4)

Náležitosti jednotného standardu územně plánovací dokumentace podle odstavce 3
stanoví prováděcí právní předpis.
_________
74)

§ 2 písm. e) zákona č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí,
ve znění pozdějších předpisů.
75)

§ 2 písm. f) zákona č. 123/1998 Sb.
§ 24
Kvalifikační požadavky pro územně plánovací činnost

(1)

Krajský úřad a úřad územního plánování vykonává územně plánovací činnost podle § 6
odst. 1 nebo § 7 odst. 1 prostřednictvím úředníků splňujících kvalifikační požadavky pro
výkon územně plánovací činnosti. Obecní úřad, který není úřadem územního plánování,
vykonává územně plánovací činnost podle § 6 odst. 2 prostřednictvím úředníka nebo jiné
fyzické osoby, kteří splňují kvalifikační požadavky pro výkon územně plánovací činnosti.
Kvalifikační požadavky pro výkon územně plánovací činnosti splňuje úředník nebo
fyzická osoba, která má osvědčení zvláštní odborné způsobilosti podle zvláštního
právního předpisu17) a splňuje kvalifikační požadavky vzdělání a praxe podle tohoto
zákona; ustanovení zvláštního právního předpisu17) o vydávání osvědčení o uznání
rovnocennosti vzdělání se nepoužije.

(2)

Kvalifikační požadavky vzdělání a praxe splňuje autorizovaný architekt, kterému byla
udělena autorizace pro obor územní plánování nebo bez specifikace oboru podle
zvláštního právního předpisu14).

(3)

Kvalifikační požadavky vzdělání a praxe splňuje dále fyzická osoba, která má
a) vysokoškolské vzdělání uznané pro autorizaci v oboru územní plánování a nejméně 18
měsíců praxe při výkonu územně plánovací činnosti ve veřejné správě (dále jen
"odpovídající praxe"), nebo
b) vysokoškolské vzdělání příbuzného oboru, uznaného pro autorizaci v oboru územní
plánování nebo vysokoškolské vzdělání se stavebním zaměřením a nejméně 3 roky
odpovídající praxe., nebo
c) vysokoškolské vzdělání v dalších oborech souvisejících s územním plánováním,
jejichž seznam určí ministerstvo prováděcím právním předpisem, a nejméně 3 roky
odpovídající praxe.
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(4)

Úředník nesplňující kvalifikační požadavky může vykonávat územně plánovací činnost
podle odstavce 1, pokud je zajištěno, že bude do doby splnění uvedených požadavků
vykonávat tuto činnost pod odborným vedením úředníka splňujícího kvalifikační
požadavky pro výkon územně plánovací činnosti, nejvýše však po dobu 3 let.
Díl 2
Politika územního rozvoje
§ 31

(1)

Politika územního rozvoje určuje ve stanoveném období požadavky na konkretizaci úkolů
územního plánování v republikových, přeshraničních a mezinárodních souvislostech,
zejména s ohledem na udržitelný rozvoj území, a určuje strategii a základní podmínky
pro naplňování těchto úkolů.

(2) Politika územního rozvoje s ohledem na možnosti území koordinuje tvorbu a aktualizaci
územního rozvojového plánu a zásad územního rozvoje, tvorbu koncepcí
schvalovaných ministerstvy a jinými ústředními správními úřady a záměry na změny v
území republikového významu a stanoví úkoly zajišťující tuto koordinaci.
(3) Politiku územního rozvoje pořizuje ministerstvo pro celé území republiky a schvaluje ji
vláda. Ministerstvo zajistí, aby ve Sbírce zákonů bylo uveřejněno sdělení o schválení
politiky územního rozvoje, a celý dokument zveřejní způsobem umožňujícím dálkový
přístup.
(4) Politika územního rozvoje je závazná pro pořizování a vydávání územního rozvojového
plánu, zásad územního rozvoje, územních plánů, regulačních plánů a pro rozhodování v
území dnem následujícím po dni zveřejnění sdělení podle odstavce 3.
§ 32
Obsah politiky územního rozvoje
(1)

Politika územního rozvoje
a) stanoví republikové priority územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje
území,
b) vymezuje oblasti se zvýšenými požadavky na změny v území z důvodů soustředění aktivit
mezinárodního a republikového významu nebo které svým významem přesahují území
jednoho kraje, to je rozvojové oblasti a rozvojové osy,
c) vymezuje oblasti se specifickými hodnotami a se specifickými problémy mezinárodního
a republikového významu nebo které svým významem přesahují území jednoho kraje,
d) schematicky vymezuje plochy a koridory dopravní a technické infrastruktury
mezinárodního a republikového významu nebo které svým významem přesahují území
jednoho kraje,
e) stanoví ve vymezených oblastech, plochách a koridorech kritéria a podmínky pro
rozhodování o možných variantách nebo alternativách změn v území a pro jejich
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posuzování, zejména s ohledem na jejich budoucí význam, možná ohrožení, rozvoj,
útlum, preference a rizika,
f) stanoví úkoly podle § 31.,
g) stanoví, které plochy a koridory zejména dopravní a technické infrastruktury
budou předmětem řešení územního rozvojového plánu.
(2)

K návrhu politiky územního rozvoje ministerstvo zajistí vyhodnocení vlivů na udržitelný
rozvoj území. Ve vyhodnocení vlivů na životní prostředí se popíšou a vyhodnotí zjištěné
a předpokládané závažné vlivy politiky územního rozvoje na životní prostředí a přijatelné
alternativy naplňující cíle politiky územního rozvoje.
§ 35
Aktualizace politiky územního rozvoje

(1)

Ministerstvo zpracovává ve spolupráci s ministerstvy, jinými ústředními správními úřady
a kraji každé 4 roky zprávu o uplatňování politiky územního rozvoje, která má náležitosti
stanovené v odstavci 2. První zprávu ministerstvo zpracuje do 4 let od prvního schválení
politiky územního rozvoje vládou.

(2)

Zpráva o uplatňování politiky územního rozvoje obsahuje zejména
a) vyhodnocení plnění úkolů politiky územního rozvoje,
b) vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území s uvedením, zda nebyly zjištěny
nepředpokládané negativní dopady na životní prostředí, spolu s návrhy pro jejich
eliminaci, minimalizaci nebo kompenzaci,
c) posouzení vlivu zásad územního rozvoje jednotlivých krajů, podkladů a dokumentů
veřejné správy s celostátním zaměřením, například politik, strategií, koncepcí, plánů,
programů, generelů, na uplatňování politiky územního rozvoje,
d) návrhy na aktualizaci politiky územního rozvoje a jejich zdůvodnění, popřípadě návrh a
důvody na pořízení nové politiky územního rozvoje,
e) stanovisko podle § 45i odst. 1 zákona o ochraně přírody a krajiny,
f) stanovisko Ministerstva životního prostředí zpracované na základě kritérií podle přílohy
č. 8 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí s uvedením, zda má být aktualizace
politiky územního rozvoje posouzena z hlediska vlivů na životní prostředí,
g) návrh opatření, která je nutno provést v územně plánovací činnosti krajů a obcí, v činnosti
ministerstev a dalších ústředních správních úřadů.

(3)

Ministerstvo zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup návrh zprávy o
uplatňování politiky územního rozvoje a stanoví lhůtu pro podání písemných připomínek
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obcí a veřejnosti, která nesmí být kratší než 30 dnů ode dne zveřejnění návrhu.
Připomínky se podávají ministerstvu. K později uplatněným připomínkám se nepřihlíží.
(4)

Na základě zprávy o uplatňování politiky územního rozvoje vláda rozhodne o její
aktualizaci nebo o zpracování nového návrhu politiky územního rozvoje; při tom se
postupuje obdobně podle ustanovení § 33 a 34. Vyhodnocení vlivů aktualizace na
udržitelný rozvoj území se zpracovává jen tehdy, pokud tak stanovilo Ministerstvo
životního prostředí ve stanovisku podle § 35 odst. 2 písm. f)odstavce 2 písm. f).

(5)

Z důvodu naléhavého veřejného zájmu může vláda rozhodnout o aktualizaci politiky
územního rozvoje, jejím obsahu a zkrácení lhůt uvedených v § 33 bez předložení zprávy
o uplatňování politiky územního rozvoje. Při této aktualizaci se použijí přiměřeně § 33 a
34.

(6)

Vláda může v odůvodněných případech rozhodnout o souběžném pořízení
aktualizace politiky územního rozvoje a územního rozvojového plánu nebo jeho
aktualizace.

(67) Aktualizace politiky územního rozvoje se projednává a schvaluje v rozsahu měněných
částí. Po jejím schválení ministerstvo zajistí vyhotovení úplného znění politiky územního
rozvoje po její poslední aktualizaci.
(78) Aktualizaci politiky územního rozvoje a úplné znění politiky územního rozvoje po její
aktualizaci ministerstvo zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup.
Díl 3
Územně plánovací dokumentace
Oddíl 1
Územní rozvojový plán
§ 35a
(1)

Na základě politiky územního rozvoje vydá ministerstvo územní rozvojový plán.
Současně s návrhem územního rozvojového plánu se zpracovává vyhodnocení vlivů
na udržitelný rozvoj území.

(2)

Územní rozvojový plán je závazný pro pořizování a vydávání zásad územního
rozvoje, územních plánů, regulačních plánů a pro rozhodování v území.

(3)

Územní rozvojový plán se pořizuje pro celé území republiky a vydává se formou
opatření obecné povahy.

(4)

Územní rozvojový plán ani vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území nesmí
obsahovat podrobnosti náležející svým obsahem územnímu plánu, regulačnímu
plánu nebo navazujícím rozhodnutím.
§ 35b
143

Obsahové náležitosti a struktura územního rozvojového plánu
(1)

Územní rozvojový plán obsahuje textovou a grafickou část.

(2)

Textová část územního rozvojového plánu obsahuje zejména
a) vymezení ploch a koridorů mezinárodního a republikového významu nebo ploch a
koridorů, které svým významem přesahují území jednoho kraje, stanovené
politikou územního rozvoje a stanovení účelu jejich vymezení, popřípadě podmínky
pro rozhodování v území,
b) vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, staveb a
opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a vymezených asanačních území,
pro která lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit,
c) je-li to účelné, stanovení pořadí provádění změn v území,
d) stanovení kompenzačních opatření podle § 35d odst. 6.

(3) Grafická část obsahuje
a) výkres ploch a koridorů,
b) výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací a
c) je-li to účelné, výkres pořadí provádění změn v území.
(4)

Výkresy grafické části se zpracovávají a vydávají v měřítku 1 : 100 000 a obsahují
jevy zobrazitelné v daném měřítku. Grafická část může být doplněna schématy.
V případě potřeby lze výkres ploch a koridorů dále členit na samostatné výkresy.

(5)

Odůvodnění územního rozvojového plánu obsahuje textovou a grafickou část.

(6)

Textová část odůvodnění územního rozvojového plánu obsahuje zejména
a) stručný popis postupu pořízení územního rozvojového plánu,
b) vyhodnocení souladu s cíli a úkoly územního plánování, s politikou územního
rozvoje a s požadavky tohoto zákona,
c) vyhodnocení souladu s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky
ministerstev, jiných ústředních správních úřadů a krajů, popřípadě s výsledkem
řešení rozporů,
d) vyhodnocení splnění podmínek vyplývajících z případných vyjádření příslušných
orgánů sousedních států a výsledků konzultací s nimi,
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e) základní informace o výsledcích vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území
včetně výsledků vyhodnocení vlivů na životní prostředí,
f) stanovisko Ministerstva životního prostředí k vyhodnocení vlivů na životní
prostředí11) se sdělením, jak bylo zohledněno,
g) sdělení, jak bylo zohledněno vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území,
h) komplexní zdůvodnění přijatého řešení včetně vybrané varianty,
i) kvalifikovaný odhad záborů půdního fondu pro navrhované plochy a koridory a
j) vyhodnocení připomínek.
(7)

Grafická část odůvodnění územního rozvojového plánu obsahuje zejména
a) koordinační výkres v měřítku 1 : 100 000 a
b) je-li to účelné, schéma širších vztahů dokumentující vazby na území sousedních
států.
Projednání návrhu územního rozvojového plánu
§ 35c

(1)

Ministerstvo pořizuje územní rozvojový plán na základě aktualizace politiky
územního rozvoje nebo na základě rozhodnutí vlády.

(2)

Obsah územního rozvojového plánu stanoví
a) ministerstvo na základě aktualizace politiky územního rozvoje v rozsahu podle § 32
odst. 1 písm. g),
b) vláda podle § 35 odst. 6,
c) vláda, nevyžaduje-li aktualizace územního rozvojového plánu aktualizaci politiky
územního rozvoje.

(3)

Návrh obsahu územního rozvojového plánu doručí ministerstvo příslušnému
orgánu ochrany přírody k vydání stanoviska podle § 45i odst. 1 zákona o ochraně
přírody a krajiny a Ministerstvu životního prostředí.

(4)

Ministerstvo životního prostředí vydá k návrhu obsahu územního rozvojového
plánu do 30 dnů od doručení stanovisko, ve kterém podle přílohy č. 8 zákona o
posuzování vlivů na životní prostředí a na základě stanoviska orgánu ochrany
přírody podle předchozího odstavce stanoví podrobnější požadavky na obsah a
rozsah vyhodnocení vlivů na životní prostředí a případné požadavky na
vyhodnocení variant řešení, které ještě rozumně vedou k dosažení cílů územního
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rozvojového plánu. Příslušný orgán ochrany přírody doručí stanovisko podle § 45i
odst. 1 zákona o ochraně přírody a krajiny ministerstvu a Ministerstvu životního
prostředí nejpozději 7 dní před uplynutím lhůty podle věty první.
§ 35d
(1)

Na základě obsahu územního rozvojového plánu a stanovisek podle § 35c odst. 4
zajistí ministerstvo zpracování návrhu územního rozvojového plánu a vyhodnocení
vlivů na udržitelný rozvoj území.

(2) Ministerstvo zašle návrh územního rozvojového plánu a vyhodnocení vlivů na
udržitelný rozvoj území ministerstvům, jiným ústředním správním úřadům a
krajům, které mohou uplatnit svá stanoviska do 60 dnů od obdržení návrhu
územního rozvojového plánu. Ke stanoviskům a vyjádřením podaným po této lhůtě
se nepřihlíží.
(3)

Ministerstvo zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup návrh územního
rozvojového plánu a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území, a nejméně 30
dnů předem oznámí místo a dobu konání veřejného projednání. Do 7 dnů ode dne
veřejného projednání může každý podat u ministerstva písemné připomínky. K
později uplatněným připomínkám se nepřihlíží.

(4)

Ministerstvo ve spolupráci s Ministerstvem zahraničních věcí a Ministerstvem
životního prostředí zašle návrh územního rozvojového plánu spolu s vyhodnocením
vlivů na udržitelný rozvoj území sousedním státům, jejichž území může být
uplatňováním územního rozvojového plánu významně ovlivněno, a nabídne jim
konzultace. Pokud sousední stát o konzultace projeví zájem, ministerstvo se ve
spolupráci s Ministerstvem zahraničních věcí a Ministerstvem životního prostředí
konzultací účastní.

(5)

Ministerstvo zašle kopie stanovisek, připomínek a případných výsledků konzultací
podle odstavců 1 až 3 Ministerstvu životního prostředí jako podklad pro vydání
stanoviska k návrhu koncepce podle § 10g zákona o posuzování vlivů na životní
prostředí, které není stanoviskem podle § 4 odst. 2. Ministerstvo životního prostředí
stanovisko uplatní do 30 dnů od obdržení těchto podkladů. Ze závažných důvodů,
které Ministerstvo životního prostředí sdělí ministerstvu nejpozději do 30 dnů od
obdržení podkladů, se lhůta pro uplatnění stanoviska prodlužuje, nejdéle však o 30
dnů. Pokud Ministerstvo životního prostředí stanovisko neuplatní ve lhůtě podle
věty druhé ani v prodloužené lhůtě, je možné územní rozvojový plán vydat i bez jeho
stanoviska.

(6)

Pokud z posouzení vlivu na evropsky významnou lokalitu nebo ptačí oblast vyplyne,
že územní rozvojový plán má významný negativní vliv na předmět ochrany nebo
celistvost některé evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti, postupuje se podle
§ 45i zákona o ochraně přírody a krajiny. Kompenzační opatření uvede Ministerstvo
životního prostředí ve stanovisku podle § 4 odst. 2 písm. b).
§ 35e
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(1)

Pokud návrh územního rozvojového plánu obsahuje varianty řešení, podle výsledků
projednání vybere ministerstvo nejvhodnější variantu.

(2) Ministerstvo zohlední výsledky vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území,
připomínky, případná vyjádření sousedních států a výsledky konzultací s nimi,
stanoviska, popř. výsledky řešení rozporů a zajistí úpravu návrhu územního
rozvojového plánu.
(3)

V případě, že došlo k podstatné úpravě návrhu na základě výsledků projednání,
ministerstvo si vyžádá stanovisko Ministerstva životního prostředí a stanovisko
příslušného orgánu ochrany přírody podle § 45i odst. 1 zákona o ochraně přírody a
krajiny. Ministerstvo životního prostředí ve stanovisku uvede, zda podstatná úprava
vyžaduje posouzení z hlediska vlivů na životní prostředí, popřípadě stanoví
podrobnější požadavky podle § 10i zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.
Upravený návrh a případně upravené nebo doplněné vyhodnocení vlivů na
udržitelný rozvoj území projedná ministerstvo v rozsahu těchto úprav s
ministerstvy, jinými ústředními správními úřady a kraji, které mohou ve lhůtě do
30 dnů od projednání uplatnit svá stanoviska k částem řešení, které se změnily od
projednání podle § 35d odst. 3. Upravený návrh ministerstvo zveřejní po dobu 30
dnů způsobem umožňujícím dálkový přístup a v této lhůtě může každý uplatnit
písemné připomínky k částem řešení, které se změnily od projednání podle § 35d
odst. 3.

(4)

Ke stanoviskům a připomínkám ve věcech, o kterých bylo rozhodnuto při schválení
politiky územního rozvoje, se nepřihlíží.
§ 35f
Vydání územního rozvojového plánu

(1)

Územní rozvojový plán se oznámí vyvěšením pouze na úřední desce ministerstva.

(2)

Ministerstvo zajistí, aby ve Sbírce zákonů bylo uveřejněno sdělení o vydání
územního rozvojového plánu.

(3)

Územní rozvojový plán se opatří záznamem o účinnosti, který obsahuje
a) označení správního orgánu, který územní rozvojový plán vydal,
b) datum nabytí účinnosti územního rozvojového plánu a
c) jméno a příjmení, funkci a podpis oprávněné úřední osoby pořizovatele, otisk
úředního razítka.
§ 35g
Aktualizace územního rozvojového plánu
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(1)

Na návrh, projednání a vydání aktualizace územního rozvojového plánu se použijí
§ 35c až 35f obdobně.

(2) Aktualizace územního rozvojového plánu se zpracovává, projednává a vydává v
rozsahu měněných částí.
(3)

V případě aktualizace územního rozvojového plánu v rámci postupu dle § 35c
odst. 4 stanoví Ministerstvo životního prostředí také, zda má být návrh jeho
aktualizace posuzován z hlediska vlivů na životní prostředí.

(4)

Vyhodnocení vlivů aktualizace územního rozvojového plánu na udržitelný rozvoj
území se zpracovává pouze, pokud bylo stanoveno, že tento plán má být posuzován
z hlediska vlivů na životní prostředí.

(5)

Ministerstvo zajistí vyhotovení úplného znění územního rozvojového plánu po jeho
poslední aktualizaci a toto vyhotovení po nabytí účinnosti aktualizace opatří
záznamem o účinnosti.
§ 35h

K řízení o zrušení územního rozvojového plánu nebo jeho části je příslušný Nejvyšší
správní soud.
Oddíl 12
Zásady územního rozvoje
§ 36
(1)

Zásady územního rozvoje stanoví zejména základní požadavky na účelné a hospodárné
uspořádání území kraje, vymezí plochy nebo koridory nadmístního významu a stanoví
požadavky na jejich využití, zejména plochy nebo koridory pro veřejně prospěšné stavby,
veřejně prospěšná opatření, stanoví kritéria pro rozhodování o možných variantách nebo
alternativách změn v jejich využití. Záležitosti týkající se rozvoje území státu, které
nejsou obsaženy v politice územního rozvoje, mohou být součástí zásad územního
rozvoje, pokud to ministerstvo ve stanovisku podle § 37 odst. 8 z důvodů významných
negativních vlivů přesahujících hranice kraje nevyloučí. Zásady územního rozvoje
mohou vymezit plochu nebo koridor a stanovit jejich využití, jehož potřebu a plošné
nároky je nutno prověřit (dále jen „územní rezerva") V územní rezervě jsou zakázány
změny v území [§ 2 odst. 1 písm. a)], které by mohly stanovené využití podstatně ztížit
nebo znemožnit. Změnit územní rezervu na plochu nebo koridor umožňující stanovené
využití lze jen na základě aktualizace zásad územního rozvoje. Současně s návrhem zásad
územního rozvoje se zpracovává vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území,
stanovené využití územní rezervy se přitom z hlediska vlivů na životní prostředí a
evropsky významné lokality a ptačí oblasti neposuzuje. Ve vyhodnocení vlivů na životní
prostředí se popíšou a vyhodnotí zjištěné a předpokládané závažné vlivy zásad územního
rozvoje na životní prostředí a přijatelné alternativy naplňující cíle zásad územního
rozvoje.
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(2)

Zásady územního rozvoje mohou ve vybraných plochách nebo koridorech uložit
prověření změn jejich využití územní studií. V zásadách územního rozvoje lze vymezit
plochu nebo koridor, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno vydáním
regulačního plánu; v tomto případě je součástí zásad jeho zadání a u regulačního plánu z
podnětu i přiměřená lhůta pro jeho vydání. Vydání regulačního plánu jako podmínka pro
rozhodování marným uplynutím uvedené lhůty zaniká. Zásady územního rozvoje mohou
stanovit podmínku vydání regulačního plánu krajem a jeho zadání jen v dohodě s obcemi
v řešeném území.

(3)

Zásady územního rozvoje v nadmístních souvislostech území kraje zpřesňují a rozvíjejí
cíle a úkoly územního plánování v souladu s politikou územního rozvoje a územním
rozvojovým plánem, určují strategii pro jejich naplňování a koordinují územně
plánovací činnost obcí. Zásady územního rozvoje ani vyhodnocení vlivů na udržitelný
rozvoj území nesmí obsahovat podrobnosti náležející svým obsahem územnímu plánu,
regulačnímu plánu nebo navazujícím rozhodnutím.

(4) Zásady územního rozvoje se pořizují pro celé území kraje a vydávají se formou opatření
obecné povahy podle správního řádu.
(5)

Zásady územního rozvoje jsou závazné pro pořizování a vydávání územních plánů,
regulačních plánů a pro rozhodování v území.

(6)

Náležitosti obsahu zásad územního rozvoje stanoví prováděcí právní předpis.
Návrh zásad územního rozvoje
§ 37

(1)

Návrh zásad územního rozvoje pořídí krajský úřad na základě zadání nebo zprávy o
uplatňování zásad územního rozvoje. K návrhu zásad územního rozvoje krajský úřad
zajistí vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území.

(2)

Krajský úřad oznámí místo a dobu společného jednání o návrhu zásad územního rozvoje
a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území jednotlivě nejméně 15 dnů předem
dotčeným orgánům, ministerstvu a sousedním krajům. Dotčené orgány vyzve k uplatnění
stanovisek ve lhůtě 30 dnů ode dne jednání, ve stejné lhůtě mohou sousední kraje uplatnit
připomínky. K později uplatněným stanoviskům a připomínkám se nepřihlíží.

(3)

Krajský úřad doručí návrh zásad územního rozvoje a vyhodnocení vlivů na udržitelný
rozvoj území veřejnou vyhláškou. Do 30 dnů ode dne doručení může k návrhu a
vyhodnocení každý uplatnit u krajského úřadu písemné připomínky. K později
uplatněným připomínkám se nepřihlíží.

(4)

Krajský úřad ve spolupráci s Ministerstvem zahraničních věcí a Ministerstvem životního
prostředí zašle návrh zásad územního rozvoje a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj
území sousedním státům, jejichž území může být uplatňováním zásad územního rozvoje
významně ovlivněno, a nabídne jim konzultace. Pokud sousední stát o konzultace projeví
zájem, krajský úřad se ve spolupráci s Ministerstvem zahraničních věcí a Ministerstvem
životního prostředí konzultací účastní.
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(5)

Vyhodnocení podle odstavce 1 projedná krajský úřad se zástupci Ministerstva životního
prostředí, Ministerstva práce a sociálních věcí, Ministerstva průmyslu a obchodu,
Ministerstva zemědělství, Ministerstva dopravy, Ministerstva kultury, ministerstva a
krajské hygienické stanice. Místo a dobu jednání oznámí krajský úřad uvedeným
ministerstvům a krajské hygienické stanici nejméně 15 dnů předem a vyzve je k uplatnění
vyjádření k vyhodnocení nejpozději do 30 dnů ode dne jednání. K později uplatněným
vyjádřením se nepřihlíží. Ve vyjádřeních ministerstva a krajská hygienická stanice
uvedou připomínky k zajištění vyváženého vztahu územních podmínek udržitelného
rozvoje území a k výběru varianty řešení.

(6)

Krajský úřad zašle návrh zásad územního rozvoje, vyhodnocení vlivů na udržitelný
rozvoj území, stanoviska, připomínky, vyjádření a případné výsledky konzultací podle
odstavců 2 až 5 Ministerstvu životního prostředí jako podklad pro vydání stanoviska k
návrhu koncepce podle § 10g zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, které není
stanoviskem podle § 4 odst. 2, a ministerstvu. Ministerstvo životního prostředí uplatní
stanovisko do 30 dnů od obdržení uvedených podkladů. Ze závažných důvodů, které
Ministerstvo životního prostředí sdělí krajskému úřadu nejpozději do 30 dnů od obdržení
podkladů, se lhůta pro uplatnění stanoviska prodlužuje, nejdéle však o 30 dnů. Pokud
Ministerstvo životního prostředí stanovisko neuplatní ve lhůtě podle věty druhé ani v
prodloužené lhůtě, je možné zásady územního rozvoje vydat i bez jeho stanoviska.

(7)

Pokud z posouzení vlivu na evropsky významnou lokalitu nebo ptačí oblast vyplyne, že
zásady územního rozvoje mají významný negativní vliv na předmět ochrany nebo
celistvost evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti, postupuje se podle § 45i zákona
o ochraně přírody a krajiny. Kompenzační opatření uvede Ministerstvo životního
prostředí ve stanovisku podle § 4 odst. 2 písm. b).

(8)

Ministerstvo zašle krajskému úřadu stanovisko k návrhu zásad územního rozvoje z
hledisek zajištění koordinace využívání území, zejména s ohledem na širší územní vztahy
a mezinárodní závazky, a souladu s politikou územního rozvoje, územním rozvojovým
plánem, a to do 30 dnů od obdržení podkladů podle odstavce 6 věty první. Pokud nezašle
stanovisko ve stanovené lhůtě, je možné zásady územního rozvoje vydat i bez jeho
stanoviska.

(9)

V případě, že ministerstvo upozorní ve stanovisku krajský úřad na nedostatky z hledisek
uvedených v odstavci 8, lze zahájit řízení o zásadách územního rozvoje až na základě
potvrzení ministerstva o odstranění nedostatků.
Řízení o zásadách územního rozvoje
§ 39

(1)

Upravený a posouzený návrh zásad územního rozvoje, vyhodnocení vlivů na udržitelný
rozvoj území a oznámení o konání veřejného projednání krajský úřad doručí veřejnou
vyhláškou. Veřejné projednání21) návrhu a vyhodnocení se koná nejdříve 15 dnů ode dne
doručení. K veřejnému projednání krajský úřad přizve jednotlivě ministerstvo, dotčené
orgány, újezdní úřady dotčených vojenských újezdů, obce v řešeném území a obce
sousedící s tímto územím (dále jen „dotčené obce“) a sousední kraje, a to nejméně 30 dnů
předem.
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(2)

Dotčené obce, oprávněný investor a zástupce veřejnosti mohou podat námitky proti
návrhu zásad územního rozvoje. Námitky s odůvodněním a vymezením dotčeného území
lze uplatnit do 7 dnů ode dne veřejného projednání. Dotčené orgány a ministerstvo uplatní
ve stejné lhůtě stanoviska k částem řešení, které byly od společného jednání (§ 37 odst.
2) změněny. Ve stejné lhůtě může každý uplatnit připomínky k návrhu a vyhodnocení. K
později uplatněným námitkám, stanoviskům a připomínkám se nepřihlíží. Dotčené obce,
oprávněný investor a zástupce veřejnosti musí být na tuto skutečnost upozorněni.

(3)

Ke stanoviskům, námitkám a připomínkám ve věcech, o kterých bylo rozhodnuto při
schválení politiky územního rozvoje nebo při vydání územního rozvojového plánu, se
nepřihlíží.

(4)

Krajský úřad vyhodnotí výsledky projednání a zpracuje s ohledem na veřejné zájmy návrh
rozhodnutí o námitkách a návrh vyhodnocení připomínek. Návrhy doručí dotčeným
orgánům a ministerstvu a vyzve je, aby k nim ve lhůtě do 30 dnů od obdržení uplatnily
stanoviska. Pokud dotčený orgán nebo ministerstvo neuplatní stanovisko v uvedené lhůtě,
má se za to, že s návrhy souhlasí. Pokud je to nezbytné, krajský úřad zajistí úpravu návrhu
zásad územního rozvoje v souladu s výsledky projednání.

(5)

Dojde-li na základě veřejného projednání k podstatné úpravě návrhu zásad územního
rozvoje, krajský úřad si vyžádá stanovisko Ministerstva životního prostředí a stanovisko
příslušného orgánu ochrany přírody podle § 45i odst. 1 zákona o ochraně přírody a
krajiny. Ministerstvo životního prostředí ve stanovisku uvede, zda podstatná úprava
vyžaduje posouzení z hlediska vlivů na životní prostředí, popřípadě stanoví podrobnější
požadavky podle § 10i zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. Upravený návrh
a případně upravené nebo doplněné vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území se v
rozsahu těchto úprav projedná na opakovaném veřejném projednání; přitom se postupuje
obdobně podle odstavců 1 až 3.

(6)

Je-li na základě projednání nutné část návrhu zásad územního rozvoje zcela přepracovat,
zahrne krajský úřad požadavky na přepracování do zprávy o uplatňování zásad územního
rozvoje za uplynulé období. Část zásad územního rozvoje, která splňuje požadavky na
vydání, je možné vydat samostatně.
§ 40

(1)

Krajský úřad přezkoumá soulad návrhu zásad územního rozvoje zejména
a) s politikou územního rozvoje a územním rozvojovým plánem,
b) s cíli a úkoly územního plánování,
c) s požadavky tohoto zákona a jeho prováděcích právních předpisů,
d) s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle
zvláštních právních předpisů4), popřípadě s výsledkem řešení rozporů.

(2)

Součástí odůvodnění zásad územního rozvoje je kromě náležitostí vyplývajících ze
správního řádu zejména
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a) výsledek přezkoumání podle odstavce 1,
b) základní informace o výsledcích vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území včetně
výsledků vyhodnocení vlivů na životní prostředí,
c) stanovisko podle § 37 odst. 6,
d) sdělení, jak bylo stanovisko podle § 37 odst. 6 zohledněno, s uvedením závažných
důvodů, pokud některé požadavky nebo podmínky zohledněny nebyly,
e) komplexní zdůvodnění přijatého řešení včetně vybrané varianty.
(3)

Dojde-li však pořizovatel v průběhu řízení k závěru, že je návrh zásad územního rozvoje
v rozporu se zákonem nebo s požadavky uvedenými v odstavci 1, předloží návrh na jeho
zamítnutí.

(4)

Náležitosti obsahu vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území upraví prováděcí právní
předpis.
§ 41
Vydání zásad územního rozvoje

(1)

Krajský úřad předkládá zastupitelstvu kraje návrh na vydání zásad územního rozvoje s
jejich odůvodněním.

(2)

Zastupitelstvo kraje si před vydáním zásad územního rozvoje ověří, zda-li nejsou v
rozporu s politikou územního rozvoje, územním rozvojovým plánem, se stanovisky
dotčených orgánů nebo výsledkem řešení rozporu a se stanoviskem ministerstva.

(3)

V případě, že zastupitelstvo kraje nesouhlasí s předloženým návrhem zásad
územního rozvoje nebo s výsledky jeho projednání, vrátí předložený návrh
krajskému úřadu se svými pokyny k úpravě a novému projednání nebo jej zamítne.

(34) Dojde-li ke změně nebo zrušení rozhodnutí o námitkách, je kraj povinen uvést zásady
územního rozvoje do souladu s tímto rozhodnutím; do té doby nelze rozhodovat a
postupovat podle těch částí zásad územního rozvoje, které jsou vymezeny v rozhodnutí o
zrušení rozhodnutí o námitkách.
(45) Kraj je povinen bez zbytečného odkladu uvést do souladu zásady územního rozvoje se
schválenou politikou územního rozvoje nebo územním rozvojovým plánem. Do té doby
nelze rozhodovat a postupovat podle částí zásad územního rozvoje, které jsou v rozporu
se schválenou politikou územního rozvoje nebo územním rozvojovým plánem.
(56) Zásady územního rozvoje nelze změnit rozhodnutím podle § 97 odst. 3 správního řádu.
§ 42
Aktualizace zásad územního rozvoje
(1)

Krajský úřad pořídí návrh zprávy o uplatňování zásad územního rozvoje v uplynulém
období a zašle ho ministerstvu, dotčeným orgánům, sousedním krajům, dotčeným obcím,
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příslušnému orgánu ochrany přírody a Ministerstvu životního prostředí. Do 30 dnů od
obdržení návrhu mohou uplatnit u krajského úřadu ministerstvo a dotčené orgány
vyjádření s požadavky na obsah zprávy, obce připomínky a Ministerstvo životního
prostředí stanovisko zpracované podle kritérií přílohy č. 8 zákona o posuzování vlivů na
životní prostředí, ve kterém uvede, zda mají být aktualizace nebo nový návrh zásad
územního rozvoje posouzeny z hlediska vlivů na životní prostředí, a případně stanoví
požadavky podle § 10i zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. Příslušný orgán
ochrany přírody doručí stanovisko podle § 45i odst. 1 zákona o ochraně přírody a krajiny
krajskému úřadu a Ministerstvu životního prostředí nejpozději 7 dní před uplynutím lhůty
pro uplatnění vyjádření, připomínek a stanoviska. K vyjádřením a připomínkám
uplatněným po uvedené lhůtě se nepřihlíží.
(2)

Krajský úřad doručí návrh zprávy o uplatňování zásad územního rozvoje veřejnou
vyhláškou. Do 15 dnů ode dne doručení může každý k návrhu uplatnit písemné
připomínky. K později uplatněným připomínkám se nepřihlíží.

(3)

Krajský úřad upraví návrh zprávy podle výsledků projednání a předloží ho ke schválení
zastupitelstvu kraje nejpozději do 4 let po vydání zásad územního rozvoje nebo jejich
poslední aktualizace.

(4)

Při aktualizaci zásad územního rozvoje na základě schválené zprávy o jejich uplatňování
se v měněných částech postupuje obdobně podle ustanovení § 36 až 41 s výjimkou
vyhodnocení vlivů aktualizace zásad územního rozvoje na udržitelný rozvoj území, které
se zpracovává, jen pokud Ministerstvo životního prostředí ve stanovisku podle odstavce
1 uvedlo, že má být tato aktualizace posouzena z hlediska vlivů na životní prostředí.
Krajský úřad zajistí vyhotovení úplného znění zásad územního rozvoje po vydání
poslední aktualizace a toto vyhotovení po nabytí účinnosti aktualizace opatří záznamem
o účinnosti.

(5)

Na základě požadavku uvedeného ve zprávě může být zpracován nový návrh zásad
územního rozvoje.

(6)

Dojde-li ke zrušení části zásad územního rozvoje nebo nelze-li podle nich rozhodovat na
základě § 41 odst. 3 a 4 anebo je-li kraji podán oprávněným investorem návrh na
aktualizaci zásad územního rozvoje z důvodu rozvoje veřejné dopravní nebo technické
infrastruktury [§ 2 odst. 1 písm. k)], zastupitelstvo kraje bezodkladně rozhodne o
aktualizaci zásad územního rozvoje a jejím obsahu. Zpráva o uplatňování zásad územního
rozvoje se v tomto případě nepořizuje. Při aktualizaci se postupuje obdobně podle § 36,
§ 37 odst. 2 až 9, § 38 až 41 a § 42c; to neplatí při aktualizaci nevyžadující zpracování
variant řešení, při které se postupuje obdobně podle § 42a až 42c a 42b. K návrhu
aktualizace zásad územního rozvoje krajský úřad zajistí vyhodnocení vlivů na udržitelný
rozvoj území, pokud se zpracovává. Dojde-li ke zrušení zásad územního rozvoje nebo
jejich části, při pořizování se naváže na poslední úkon, který nebyl zrušením zpochybněn.

(7)

Pokud je pořízení aktualizace zásad územního rozvoje vyvoláno výhradní potřebou
navrhovatele, může kraj podmínit její pořízení částečnou nebo úplnou úhradou nákladů
uvedených v § 42a odst. 2 písm. f) navrhovatelem. Pokud je pořízení aktualizace zásad
územního rozvoje vyvoláno schválením politiky územního rozvoje nebo její aktualizace
nebo vydáním územního rozvojového plánu nebo jeho aktualizace, na žádost kraje
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uhradí takto vyvolané náklady uvedené v § 42a odst. 2 písm. f) ten, v jehož prospěch nebo
na jehož návrh byl záměr vymezen, s výjimkou případů, kdy příslušná část politiky
územního rozvoje nebo její aktualizace, která změnu vyvolala, je zjevně ve prospěch
rozvoje nebo ochrany hodnot území kraje, nebo byla přijata na návrh kraje příslušné části
politiky územního rozvoje nebo územního rozvojového plánu nebo jejich
aktualizací, které změnu vyvolaly, jsou zjevně ve prospěch rozvoje nebo ochrany
hodnot území kraje, nebo byly přijaty na návrh kraje.
(8)

Obsahové náležitosti zprávy o uplatňování zásad územního rozvoje stanoví prováděcí
právní předpis.

(9)

Aktualizace zásad územního rozvoje včetně zkráceného postupu pořízení aktualizace se
zpracovává, projednává a vydává v rozsahu měněných částí.

(10) Aktualizaci zásad územního rozvoje včetně aktualizace pořizované zkráceným
postupem a úplné znění zásad územního rozvoje po této aktualizaci kraj doručí
veřejnou vyhláškou; dnem doručení aktualizace zásad územního rozvoje a úplného
znění nabývá aktualizace účinnosti.
§ 42b
(1)

Na základě rozhodnutí zastupitelstva kraje o pořízení, nebo na základě zprávy o
uplatňování zásad územního rozvoje v uplynulém období, ve kterých zastupitelstvo
výslovně uvede, že aktualizace bude pořizována zkráceným způsobem, krajský úřad
zajistí zpracování návrhu aktualizace a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území,
pokud se zpracovává. Návrh aktualizace zásad územního rozvoje a vyhodnocení vlivů na
udržitelný rozvoj území krajský úřad doručí ministerstvu.

(2)

Návrh aktualizace zásad územního rozvoje, vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj
území, pokud se zpracovává, a oznámení o konání veřejného projednání krajský úřad
doručí veřejnou vyhláškou. Dále se postupuje obdobně podle § 39 odst. 1 vět druhé a třetí.

(3)

Návrh aktualizace zásad územního rozvoje a vyhodnocení vlivů, pokud se zpracovává,
krajský úřad projedná obdobně podle § 37 odst. 4 a podle § 37 odst. 5 s tím, že vyjádření
k vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území mohou zde uvedené orgány uplatnit
nejpozději do 15 dnů ode dne jednání, jinak se k nim nepřihlíží.

(4)

Dotčené orgány uplatní do 7 dnů ode dne veřejného projednání svá stanoviska k návrhu
aktualizace a vyjádření k vyhodnocení vlivů, jinak se k nim nepřihlíží. Pro uplatňování
námitek a připomínek se použije obdobně § 39 odst. 2 a 3.

(5)

Ministerstvo zašle krajskému úřadu stanovisko k návrhu aktualizace zásad územního
rozvoje z hledisek zajištění koordinace využívání území, zejména s ohledem na širší
územní vztahy a mezinárodní závazky, a souladu s politikou územního rozvoje a
územním rozvojovým plánem. Pokud nezašle stanovisko do 30 dnů od obdržení návrhu
aktualizace zásad územního rozvoje, stanovisek, námitek, připomínek a výsledků
konzultací, je možné aktualizaci zásad územního rozvoje vydat i bez jeho stanoviska. V
případě, že ministerstvo upozorní ve stanovisku krajský úřad na nedostatky z uvedených
hledisek, lze v řízení o aktualizaci zásad územního rozvoje pokračovat až na základě
potvrzení ministerstva o odstranění nedostatků.
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(6)

Pokud ze stanovisek uplatněných podle § 42a odst. 2 písm. d) nebo e) vyplynula potřeba
zpracování vyhodnocení vlivů na životní prostředí, krajský úřad zašle Ministerstvu
životního prostředí návrh aktualizace zásad územního rozvoje, vyhodnocení vlivů této
aktualizace na udržitelný rozvoj území, stanoviska, námitky, připomínky a výsledky
konzultací uplatněné k návrhu aktualizace zásad územního rozvoje a vyjádření k
vyhodnocení vlivů jako podklad pro vydání stanoviska k návrhu koncepce podle § 10g
zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, které není stanoviskem podle § 4 odst. 2.
Ministerstvo životního prostředí uplatní stanovisko do 30 dnů od obdržení uvedených
podkladů. Pokud Ministerstvo životního prostředí neuplatní stanovisko v uvedené lhůtě,
je možné aktualizaci zásad územního rozvoje vydat i bez jeho stanoviska; v tomto případě
krajský úřad zohlední také vyjádření dotčených orgánů, případná vyjádření sousedních
států, připomínky a výsledky konzultací k vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území.

(7)

Pokud z posouzení vlivu na evropsky významnou lokalitu nebo ptačí oblast vyplyne, že
návrh aktualizace zásad územního rozvoje má významný negativní vliv na předmět
ochrany nebo celistvost evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti, postupuje se
obdobně podle § 37 odst. 7.

(8)

Při pořizování a vydání aktualizace zásad územního rozvoje se dále postupuje obdobně
podle § 39 odst. 4 až 6, § 40 a 41, § 41 a 42 odst. 9 a 10. Krajský úřad zajistí vyhotovení
úplného znění zásad územního rozvoje po poslední aktualizaci a toto vyhotovení po
nabytí účinnosti aktualizace opatří záznamem o účinnosti.
§ 42c
Nabytí účinnosti aktualizace zásad územního rozvoje
Aktualizaci zásad územního rozvoje a úplné znění zásad územního rozvoje po této
aktualizaci kraj doručí veřejnou vyhláškou; dnem doručení aktualizace zásad územního
rozvoje a úplného znění nabývá aktualizace účinnosti.
Oddíl 23
Územní plán
§ 43

(1)

Územní plán stanoví základní koncepci rozvoje území obce, ochrany jeho hodnot, jeho
plošného a prostorového uspořádání (dále jen "urbanistická koncepce"), uspořádání
krajiny a koncepci veřejné infrastruktury; vymezí zastavěné území, plochy a koridory,
zejména zastavitelné plochy, plochy změn v krajině a plochy vymezené ke změně
stávající zástavby, k obnově nebo opětovnému využití znehodnoceného území (dále jen
"plocha přestavby"), pro veřejně prospěšné stavby, pro veřejně prospěšná opatření a pro
územní rezervy a stanoví podmínky pro využití těchto ploch a koridorů. Pro územní
rezervy se použije § 36 odst. 1 obdobně. Záležitosti nadmístního významu, které nejsou
řešeny v zásadách územního rozvoje, mohou být součástí územního plánu, pokud to
krajský úřad ve stanovisku podle § 50 odst. 7 z důvodu významných negativních vlivů
přesahujících hranice obce nevyloučí.

(2)

V územním plánu lze vymezit plochu nebo koridor, v němž je rozhodování o změnách v
území podmíněno smlouvou s vlastníky pozemků a staveb, které budou dotčeny
navrhovaným záměrem, jejímž obsahem musí být souhlas s tímto záměrem a souhlas s
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rozdělením nákladů a prospěchů spojených s jeho realizací (dále jen „dohoda o
parcelaci“), zpracováním územní studie nebo vydáním regulačního plánu. V případě
podmínění rozhodování územní studií jsou součástí územního plánu podmínky pro její
pořízení a přiměřená lhůta pro vložení dat o ní do evidence územně plánovací činnosti (§
30 odst. 5); marným uplynutím lhůty omezení změn v území zaniká. V případě podmínění
rozhodování regulačním plánem je součástí územního plánu zadání regulačního plánu a
u regulačního plánu z podnětu přiměřená lhůta pro jeho vydání. Podmínka vydání
regulačního plánu z podnětu pozbývá platnosti marným uplynutím uvedené lhůty.
Podmínka vydání regulačního plánu na žádost pozbývá platnosti, pokud k vydání nedojde
do 1 roku od podání úplné žádosti v souladu se zadáním regulačního plánu; do uvedené
lhůty se nezapočítává doba, po kterou žadatel zajišťoval úpravu návrhu regulačního plánu
podle výsledků projednání.
(3)

Územní plán v souvislostech a podrobnostech území obce zpřesňuje a rozvíjí cíle a
úkoly územního plánování v souladu se zásadami územního rozvoje kraje a, s politikou
územního rozvoje a s územním rozvojovým plánem. Územní plán ani vyhodnocení
vlivů na udržitelný rozvoj území nesmí obsahovat podrobnosti náležející svým obsahem
regulačnímu plánu nebo územním rozhodnutím, pokud zastupitelstvo obce v rozhodnutí
o pořízení nebo v zadání územního plánu nestanoví, že bude pořízen územní plán nebo
jeho vymezená část s prvky regulačního plánu; tato skutečnost musí být v rozhodnutí
zastupitelstva výslovně uvedena.

(4)

Územní plán se pořizuje a vydává pro celé území obce, pro celé území hlavního města
Prahy, popřípadě pro celé území vojenského újezdu. Na pořizování územního plánu
vojenského újezdu se vztahují přiměřeně ustanovení § 43 až 47, § 50 až 55 a § 57. Územní
plán může být pořízen a vydán též pro vymezenou část území hlavního města Prahy.
Územní plán se vydává formou opatření obecné povahy podle správního řádu.

(5)

Územní plán je závazný pro pořízení a vydání regulačního plánu zastupitelstvem obce,
pro rozhodování v území, zejména pro vydávání územních rozhodnutí. Poskytování
prostředků z veřejných rozpočtů podle zvláštních právních předpisů na provedení změn
v území nesmí být v rozporu s vydaným územním plánem. Územní plán hlavního města
Prahy je závazný též pro územní plán vydaný pro vymezenou část území hlavního města
Prahy.

(6)

Náležitosti obsahu územního plánu a obecné požadavky na využívání území stanoví
prováděcí právní předpis.
Návrh územního plánu
§ 50

(1)

Na základě schváleného zadání územního plánu nebo schválených pokynů pro zpracování
návrhu územního plánu pořizovatel pořídí pro obec zpracování návrhu územního plánu a
vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území, pokud se zpracovává. Náležitosti obsahu
vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území v rozsahu § 19 odst. 2 stanoví prováděcí
právní předpis.

(2)

Pořizovatel oznámí místo a dobu konání společného jednání o návrhu územního plánu a
vyhodnocení jeho vlivů na udržitelný rozvoj území, pokud se zpracovává, nejméně 15
dnů předem jednotlivě dotčeným orgánům, krajskému úřadu, obci, pro kterou je územní
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plán pořizován, újezdnímu úřadu sousedícího vojenského újezdu a sousedním obcím;
krajskému úřadu zároveň předá návrh územního plánu pro posouzení podle odstavců 5 až
7 spolu s vyhodnocením jeho vlivů na udržitelný rozvoj území, pokud se zpracovává.
Dotčené orgány vyzve k uplatnění stanovisek ve lhůtě 30 dnů ode dne jednání. Ve stejné
lhůtě mohou sousední obce uplatnit připomínky. K později uplatněným stanoviskům a
připomínkám se nepřihlíží.
(3)

Pořizovatel doručí návrh územního plánu a vyhodnocení vlivů návrhu územního plánu na
udržitelný rozvoj území, pokud se zpracovává, veřejnou vyhláškou. Do 30 dnů ode dne
doručení může každý uplatnit u pořizovatele písemné připomínky. K později uplatněným
připomínkám se nepřihlíží.

(4)

Pokud je ve vyhodnocení vlivů návrhu územního plánu na životní prostředí zjištěn
významný negativní vliv na území sousedního státu, pořizovatel ve spolupráci s
Ministerstvem zahraničních věcí a Ministerstvem životního prostředí zašle návrh
územního plánu a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území příslušným orgánům
sousedního státu, jehož území může být uplatňováním územního plánu významně
ovlivněno, a nabídne mu konzultace. Pokud tyto orgány o konzultace projeví zájem,
pořizovatel se ve spolupráci s Ministerstvem zahraničních věcí konzultací účastní; k
účasti přizve Ministerstvo životního prostředí a krajský úřad.

(5)

Pokud se zpracovává vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území,
pořizovatel zašle stanoviska, připomínky a výsledky konzultací podle odstavců 2 až 4
příslušnému úřadu jako podklad pro vydání stanoviska k návrhu koncepce podle § 10g
zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, které není stanoviskem podle § 4 odst. 2.
Příslušný úřad stanovisko uplatní do 30 dnů od obdržení těchto podkladů. Ze závažných
důvodů, které příslušný úřad sdělí pořizovateli nejpozději do 30 dnů od obdržení
podkladů, se lhůta pro uplatnění stanoviska prodlužuje, nejdéle však o 30 dnů. Pokud
příslušný úřad stanovisko neuplatní ve lhůtě podle věty druhé ani v prodloužené lhůtě, je
možné územní plán vydat i bez jeho stanoviska; v tomto případě pořizovatel zohlední
také stanoviska dotčených orgánů, připomínky, případná vyjádření sousedních států a
výsledky konzultací podle odstavce 4 k vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území.

(6)

Pokud z posouzení vlivu na evropsky významnou lokalitu nebo ptačí oblast vyplyne, že
územní plán má významný negativní vliv na předmět ochrany nebo celistvost některé
evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti, který nebyl předmětem posouzení
vydaných zásad územního rozvoje z hlediska těchto vlivů, postupuje se podle § 45i
zákona o ochraně přírody a krajiny. Kompenzační opatření uvede příslušný orgán ochrany
přírody ve stanovisku podle § 4 odst. 2 písm. b).

(7)

Krajský úřad zašle pořizovateli stanovisko k návrhu územního plánu z hledisek zajištění
koordinace využívání území s ohledem na širší územní vztahy, souladu s politikou
územního rozvoje, územním rozvojovým plánem a s výjimkou územního plánu pro
území hlavního města Prahy souladu s územně plánovací dokumentací vydanou krajem.
Pokud nezašle stanovisko do 30 dnů od obdržení stanovisek, připomínek a výsledků
konzultací, je možné územní plán vydat i bez jeho stanoviska.
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(8)

V případě, že krajský úřad upozorní ve stanovisku pořizovatele na nedostatky z hledisek
uvedených v odstavci 7, lze zahájit řízení o územním plánu až na základě potvrzení
krajského úřadu o odstranění nedostatků.
Řízení o územním plánu
§ 52

(1)

Upravený a posouzený návrh územního plánu, vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj
území, pokud se zpracovává, a oznámení o konání veřejného projednání pořizovatel
doručí veřejnou vyhláškou. Veřejné projednání21) návrhu a vyhodnocení se koná nejdříve
15 dnů ode dne doručení. K veřejnému projednání pořizovatel přizve jednotlivě obec, pro
kterou je územní plán pořizován, dotčené orgány, krajský úřad, újezdní úřad sousedícího
vojenského újezdu a sousední obce, a to nejméně 30 dnů předem.

(2)

Námitky proti návrhu územního plánu mohou podat pouze vlastníci pozemků a staveb
dotčených návrhem řešení, oprávněný investor a zástupce veřejnosti. Námitky k prvkům
náležejícím regulačnímu plánu mohou uplatnit i osoby uvedené v § 85 odst. 1 a 2.

(3)

Nejpozději do 7 dnů ode dne veřejného projednání může každý uplatnit své připomínky
a dotčené osoby podle odstavce 2 námitky, ve kterých musí uvést odůvodnění, údaje
podle katastru nemovitostí dokladující dotčená práva a vymezit území dotčené námitkou.
Dotčené orgány a krajský úřad jako nadřízený orgán uplatní ve stejné lhůtě stanoviska k
částem řešení, které byly od společného jednání (§ 50) změněny. K později uplatněným
stanoviskům, připomínkám a námitkám se nepřihlíží. Dotčené osoby oprávněné k podání
námitek musí být na tuto skutečnost upozorněny.

(4)

Ke stanoviskům, námitkám a připomínkám ve věcech, o kterých bylo rozhodnuto při
vydání schválení politiky územního rozvoje nebo při vydání územního rozvojového
plánu, zásad územního rozvoje nebo regulačního plánu vydaného krajem, se nepřihlíží.
§ 53

(1)

Pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem vyhodnotí výsledky projednání,
zpracuje s ohledem na veřejné zájmy návrh rozhodnutí o námitkách a návrh vyhodnocení
připomínek uplatněných k návrhu územního plánu. Návrhy doručí dotčeným orgánům a
krajskému úřadu jako nadřízenému orgánu a vyzve je, aby k nim ve lhůtě 30 dnů od
obdržení uplatnily stanoviska. Pokud dotčený orgán nebo krajský úřad jako nadřízený
orgán neuplatní stanovisko v uvedené lhůtě, má se za to, že s návrhy pořizovatele
souhlasí. Pokud je to nezbytné, pořizovatel zajistí pro obec úpravu návrhu územního
plánu v souladu s výsledky projednání.

(2)

Dojde-li na základě veřejného projednání k podstatné úpravě návrhu územního plánu,
pořizovatel si vyžádá stanovisko příslušného úřadu a stanovisko příslušného orgánu
ochrany přírody podle § 45i zákona o ochraně přírody a krajiny. Příslušný úřad ve
stanovisku uvede, zda má být upravený návrh posuzován z hlediska vlivů na životní
prostředí, případně stanoví podrobnější požadavky podle § 10i zákona o posuzování vlivů
na životní prostředí. Upravený návrh a případné upravené nebo doplněné vyhodnocení
vlivů na udržitelný rozvoj území se v rozsahu těchto úprav projedná na opakovaném
veřejném projednání; přitom se postupuje obdobně podle § 52.
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(3)

Je-li na základě projednání nutné návrh územního plánu přepracovat, postupuje se
obdobně podle § 51 odst. 3.

(4)

Pořizovatel přezkoumá soulad návrhu územního plánu zejména
a) s politikou územního rozvoje, územním rozvojovým plánem a územně plánovací
dokumentací vydanou krajem,
b) s cíli a úkoly územního plánování, zejména s požadavky na ochranu architektonických a
urbanistických hodnot v území a požadavky na ochranu nezastavěného území,
c) s požadavky tohoto zákona a jeho prováděcích právních předpisů,
d) s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle
zvláštních právních předpisů4), popřípadě s výsledkem řešení rozporů.

(5)

Součástí odůvodnění územního plánu je kromě náležitostí vyplývajících ze správního
řádu zejména
a) výsledek přezkoumání územního plánu podle odstavce 4,
b) zpráva o vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území obsahující základní informace o
výsledcích tohoto vyhodnocení včetně výsledků vyhodnocení vlivů na životní prostředí,
c) stanovisko krajského úřadu podle § 50 odst. 5,
d) sdělení, jak bylo stanovisko podle § 50 odst. 5 zohledněno, s uvedením závažných
důvodů, pokud některé požadavky nebo podmínky zohledněny nebyly,
e) komplexní zdůvodnění přijatého řešení včetně vybrané varianty,
f) vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby vymezení
zastavitelných ploch.

(6)

Dojde-li pořizovatel v průběhu řízení k závěru, že je návrh územního plánu v rozporu se
zákonem nebo s požadavky uvedenými v odstavci 4, předloží návrh na jeho zamítnutí.
§ 54
Vydání územního plánu

(1)

Pořizovatel předkládá zastupitelstvu příslušné obce návrh na vydání územního plánu s
jeho odůvodněním.

(2)

Zastupitelstvo obce vydá územní plán po ověření, že není v rozporu s politikou územního
rozvoje, územním rozvojovým plánem, s územně plánovací dokumentací vydanou
krajem nebo výsledkem řešení rozporů a se stanovisky dotčených orgánů nebo
stanoviskem krajského úřadu.
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(3)

V případě, že zastupitelstvo obce nesouhlasí s předloženým návrhem územního plánu
nebo s výsledky jeho projednání, vrátí předložený návrh pořizovateli se svými pokyny k
úpravě a novému projednání nebo jej zamítne.

(4)

Dojde-li ke změně nebo zrušení rozhodnutí o námitkách, je obec povinna uvést územní
plán do souladu s tímto rozhodnutím; do té doby nelze rozhodovat a postupovat podle
těch částí územního plánu, které jsou vymezeny v rozhodnutí o zrušení rozhodnutí o
námitkách.

(5)

Část územního plánu, která v území znemožňuje realizaci záměru obsaženého v politice
územního rozvoje, územním rozvojovém plánu nebo zásadách územního rozvoje, se při
rozhodování nepoužije.

(6)

Obec je povinna bez zbytečného odkladu uvést do souladu územní plán s územně
plánovací dokumentací vydanou krajem, územním rozvojovým plánem a schválenou
politikou územního rozvoje. Do té doby nelze rozhodovat podle částí územního plánu,
které jsou v rozporu s územně plánovací dokumentací vydanou krajem, územním
rozvojovým plánem nebo s politikou územního rozvoje.

(7)

Územní plán nelze změnit rozhodnutím podle § 97 odst. 3 správního řádu.
§ 55
Vyhodnocování územního plánu a jeho změny

(1)

Pořizovatel předloží zastupitelstvu obce nejpozději do 4 let po vydání územního plánu a
poté pravidelně nejméně jednou za 4 roky zprávu o uplatňování územního plánu v
uplynulém období. Na projednání návrhu této zprávy se použije přiměřeně § 47 odst. 1
až 4 a její schválení se použije obdobně § 47 odst. 5. Pokud jsou pokyny pro zpracování
návrhu změny územního plánu součástí této zprávy, postupuje se dále v rozsahu této
změny obdobně podle ustanovení § 50 až 54.

(2)

Pokud není změna územního plánu pořizována na základě zprávy o uplatňování
územního plánu, postupem podle § 55a a 55b, nebo postupem podle odstavce 3, postupuje
se dále v rozsahu této změny obdobně podle § 43 až 46 a § 50 až 54 a přiměřeně podle §
47.

(3)

Dojde-li ke zrušení části územního plánu nebo nelze-li podle něj rozhodovat na základě
§ 54 odst. 4 až 6, zastupitelstvo obce bezodkladně rozhodne o pořízení územního plánu
nebo jeho změny a o jejím obsahu. Zpráva o uplatňování územního plánu ani zadání
změny územního plánu se v tomto případě nezpracovávají. Vyhodnocení vlivů změny
územního plánu na udržitelný rozvoj území se při uvedení územního plánu do souladu s
územně plánovací dokumentací kraje nebo s územním rozvojovým plánem
nezpracovává, v ostatních případech si pořizovatel k návrhu obsahu změny vyžádá
stanoviska podle § 55a odst. 2 písm. d) a e); bez zohlednění těchto stanovisek nelze o
pořízení změny územního plánu rozhodnout. V rozsahu této změny se dále postupuje
obdobně podle § 43 až 45, § 50 odst. 2 až 8 a § 51 až 54; to neplatí při pořizování změny
nevyžadující zpracování variant řešení, při které se postupuje obdobně podle § 55a odst.
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5 a § 55b. Dojde-li ke zrušení územního plánu nebo jeho změny, při pořizování se naváže
na poslední úkon, který nebyl zrušením zpochybněn.
(4)

Další zastavitelné plochy lze změnou územního plánu vymezit pouze na základě
prokázání potřeby vymezení nových zastavitelných ploch.

(5)

Pořizovatel pro obec zajistí vyhotovení územního plánu zahrnujícího úplné znění po
vydání jeho změny a toto vyhotovení po nabytí účinnosti změny opatří záznamem o
účinnosti.

(6)

Změna územního plánu včetně zkráceného postupu pořizování změny se zpracovává,
projednává a vydává v rozsahu měněných částí.

(7)

Změnu územního plánu včetně změny pořizované zkráceným postupem a úplné
znění územního plánu po této změně obec doručí veřejnou vyhláškou; dnem
doručení změny územního plánu a úplného znění nabývá změna účinnosti.

(78) Obsahové náležitosti zprávy o uplatňování územního plánu a jeho změny stanoví
prováděcí právní předpis.
§ 55b
(1)

Na základě rozhodnutí zastupitelstva obce o pořízení změny územního plánu, nebo na
základě zprávy o uplatňování územního plánu v uplynulém období, ve kterých
zastupitelstvo výslovně uvede, že změna bude pořizována zkráceným způsobem,
pořizovatel zajistí zpracování návrhu změny územního plánu a vyhodnocení vlivů na
udržitelný rozvoj území, pokud se zpracovává. Návrh změny územního plánu a
vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území, pokud se zpracovává, pořizovatel doručí
krajskému úřadu a obci, pro kterou je změna pořizována, nejméně 30 dnů přede dnem
veřejného projednání.

(2)

Pro veřejné projednání návrhu změny územního plánu se použije obdobně § 52 odst. 1 a
2. Nejpozději do 7 dnů ode dne veřejného projednání může každý uplatnit své připomínky
a dotčené osoby podle § 52 odst. 2 námitky, ve kterých musí uvést odůvodnění, údaje
podle katastru nemovitostí dokladující dotčená práva a vymezit území dotčené námitkou.
O této skutečnosti musí být dotčené osoby poučeny. Povinnost doložit údaje podle
katastru nemovitostí se nevztahuje na zástupce veřejnosti. Dotčené orgány uplatní do 7
dnů ode dne veřejného projednání svá stanoviska k návrhu změny a vyjádření k
vyhodnocení vlivů. K později uplatněným stanoviskům, připomínkám a námitkám se
nepřihlíží, dotčené osoby oprávněné k uplatnění námitek musí být na tuto skutečnost
upozorněny. Pro uplatňování stanovisek, námitek a připomínek se použije obdobně § 52
odst. 4.

(3)

Pokud je ve vyhodnocení vlivů návrhu změny územního plánu na životní prostředí zjištěn
významný negativní vliv na území sousedního státu, postupuje se podle § 50 odst. 4.

(4)

Krajský úřad jako nadřízený orgán zašle pořizovateli stanovisko k návrhu změny
územního plánu z hledisek zajištění koordinace využívání území s ohledem na širší
územní vztahy, souladu s politikou územního rozvoje, územním rozvojovým plánem a
s výjimkou změny územního plánu pro území hlavního města Prahy souladu s územně
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plánovací dokumentací vydanou krajem. Pokud neuplatní stanovisko do 30 dnů od
obdržení návrhu změny územního plánu, stanovisek, námitek, připomínek a výsledků
konzultací, je možné změnu územního plánu vydat i bez jeho stanoviska. V případě, že
krajský úřad upozorní ve stanovisku pořizovatele na nedostatky z uvedených hledisek,
lze v řízení o změně územního plánu pokračovat až na základě potvrzení krajského úřadu
o odstranění nedostatků.
(5)

Pokud ze stanovisek uplatněných podle § 55a odst. 2 písm. d) nebo e) vyplynula potřeba
zpracování vyhodnocení vlivů na životní prostředí, pořizovatel zašle krajskému úřadu
jako příslušnému úřadu stanoviska, námitky, připomínky a výsledky konzultací uplatněné
k návrhu změny územního plánu a vyjádření k vyhodnocení vlivů jako podklad pro
vydání stanoviska k návrhu koncepce podle § 10g zákona o posuzování vlivů na životní
prostředí, které není stanoviskem podle § 4 odst. 2. Krajský úřad uplatní stanovisko do
30 dnů od obdržení uvedených podkladů. Pokud krajský úřad neuplatní stanovisko v
uvedené lhůtě, je možné změnu územního plánu vydat i bez jeho stanoviska; v tomto
případě pořizovatel zohlední také stanoviska dotčených orgánů, připomínky a případná
vyjádření sousedních států k vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území.

(6)

Pokud z posouzení vlivu na evropsky významnou lokalitu nebo ptačí oblast vyplyne, že
návrh změny územního plánu má významný negativní vliv na předmět ochrany nebo
celistvost evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti, postupuje se obdobně podle §
50 odst. 6.

(7)

Při pořizování a vydání změny územního plánu se dále postupuje obdobně podle § 53, 54
a § 55 odst. 4 a 5 až 7.
§ 55c
Nabytí účinnosti změny územního plánu
Změnu územního plánu a úplné znění územního plánu po této změně obec doručí
veřejnou vyhláškou; dnem doručení změny územního plánu a úplného znění nabývá
změna účinnosti.
Oddíl 34
Regulační plán
§ 62
Pořízení regulačního plánu

(1)

Regulační plán se vydává z podnětu nebo na žádost formou opatření obecné povahy podle
správního řádu.

(2)

O pořízení regulačního plánu z podnětu může rozhodnout z vlastního nebo jiného podnětu
a) zastupitelstvo kraje v ploše nebo koridoru vymezeném zásadami územního rozvoje,
b) zastupitelstvo obce v ploše nebo koridoru řešeném územním plánem,
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c) zastupitelstvo obce, není-li vydán územní plán, v zastavěném území nebo v nezastavěném
území jen tehdy, pokud se nemění jeho charakter,
d) Ministerstvo obrany v ploše, která je součástí vojenského újezdu; na pořizování a vydání
regulačního plánu se vztahuje přiměřeně ustanovení § 61 až 7574.
(3)

Regulační plán na žádost lze vydat na žádost fyzické nebo právnické osoby, stanoví-li tak
zásady územního rozvoje nebo územní plán, a je-li jejich součástí zadání regulačního
plánu.
§ 71
Doba platnosti, změna a zrušení regulačního plánu

(1)

Doba platnosti regulačního plánu pořízeného z podnětu, který nenahrazuje územní
rozhodnutí, se nestanovuje. Pokud se změní podmínky, za kterých byl regulační plán
pořízen a vydán, zajistí příslušná obec nebo kraj jeho změnu nebo jej zruší.

(2)

Ustanovení o nahrazení územního rozhodnutí regulačním plánem z podnětu platí 3 roky
ode dne nabytí účinnosti, není-li v něm v odůvodněných případech stanovena lhůta delší,
nejdéle však 5 let; doba platnosti může být v odůvodněných případech prodloužena
změnou regulačního plánu v době jeho platnosti. Regulační plán však nepozbývá
platnosti,
a) bylo-li na základě žádosti podané v době platnosti vydáno pravomocné stavební povolení
nebo jiné obdobné rozhodnutí podle tohoto zákona nebo zvláštních právních předpisů,
nebo vzniklo-li na základě ohlášení stavebního záměru podaného v době platnosti právo
stavbu provést, nebo
b) bylo-li v době platnosti započato s využitím území pro stanovený účel v případech, kdy
se povolovací rozhodnutí nebo jiný úkon nevydává, nebo
c) vzniklo-li na základě oznámení stavebního záměru posouzeného autorizovaným
inspektorem podaného v době platnosti právo stavební záměr realizovat, anebo
d) byla-li na základě návrhu veřejnoprávní smlouvy nahrazující stavební povolení podaného
v době platnosti uzavřena tato veřejnoprávní smlouva a tato veřejnoprávní smlouva
nabyla účinnosti.

(3)

Regulační plán z podnětu lze změnit nebo zrušit rozhodnutím příslušného zastupitelstva.
Při změně regulačního plánu, pokud není změna pořizována podle § 72 až 74, se
postupuje přiměřeně podle ustanovení § 61 až 65 a obdobně podle ustanovení § 67 až 69.
Při zrušení regulačního plánu se postupuje přiměřeně podle § 67 a 69, ustanovení o zadání
se přitom nepoužijí.

(4)

Obec je povinna uvést regulační plán z podnětu do souladu s následně vydanou územně
plánovací dokumentací kraje, následně schválenou politikou územního rozvoje,
územním rozvojovým plánem anebo následně vydaným územním plánem. Do té doby
nelze rozhodovat podle částí regulačního plánu, které jsou v rozporu s touto územně
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plánovací dokumentací nebo politikou územního rozvoje. Při této změně regulačního
plánu postupuje obec jako při změně z vlastního podnětu.
(5)

Kraj je povinen uvést do souladu regulační plán z podnětu s následně vydanými zásadami
územního rozvoje a územním rozvojovým plánem nebo schválenou politikou
územního rozvoje. Do té doby nelze postupovat podle částí regulačního plánu, které jsou
v rozporu s těmito zásadami nebo politikou územního rozvoje, politikou územního
rozvoje nebo územním rozvojovým plánem. Při této změně regulačního plánu
postupuje kraj jako při změně z vlastního podnětu.

(6)

Na dobu platnosti regulačního plánu pořízeného na žádost se uplatní odstavec 2 obdobně,
pozbytí platnosti se však vztahuje na celý regulační plán. Regulační plán pořízený na
žádost pozbývá také platnosti dnem, kdy stavební úřad obdržel sdělení žadatele, že upustil
od záměru, ke kterému se regulační plán vztahuje; to neplatí, byla-li realizace záměru již
zahájena. Regulační plán pořízený na žádost lze změnit nebo zrušit rozhodnutím
příslušného zastupitelstva pouze na žádost toho, komu přísluší vykonávat práva z něj
vyplývající. Bez takové žádosti lze regulační plán pořízený na žádost změnit nebo zrušit
z důvodů uvedených v odstavci 4 nebo 5, a to jen v záležitostech týkajících se veřejně
prospěšných staveb nebo veřejně prospěšných opatření. Při změně nebo zrušení
regulačního plánu pořízeného na žádost se postupuje podle odstavce 3.

(7)

Dojde-li z důvodů uvedených v odstavci 4 nebo 5 ke změně regulačního plánu pořízeného
na žádost a prokáže-li ten, komu přísluší vykonávat práva z regulačního plánu
vyplývající, že mu tím vznikla majetková újma, postupuje se při její náhradě obdobně
podle § 102.

(8)

Dojde-li ke zrušení části regulačního plánu či změně nebo zrušení rozhodnutí o
námitkách, je obec nebo kraj příslušný k vydání tohoto regulačního plánu povinen bez
zbytečného odkladu zajistit pořízení a vydání jeho změny nebo rozhodnout o jeho zrušení.
Při této změně se postupuje přiměřeně podle § 61 a § 64 odst. 2 až 6 a obdobně podle §
65 a § 67 až 69; to neplatí při pořizování změny nevyžadující zpracování variant řešení,
při které se postupuje obdobně podle § 73, při zrušení se postupuje podle odstavce 3.
Dojde-li ke zrušení regulačního plánu nebo jeho změny, při pořizování se naváže na
poslední úkon, který nebyl zrušením zpochybněn, pokud příslušné zastupitelstvo u
regulačního plánu pořizovaného z podnětu nerozhodne, že regulační plán nebude
pořizován.

(9)

Pořizovatel zajistí pro obec vyhotovení úplného znění regulačního plánu po jeho změně
a toto vyhotovení po nabytí účinnosti změny opatří záznamem o účinnosti.

(10) Změna regulačního plánu včetně zkráceného postupu pořizování změny se
zpracovává, projednává a vydává v rozsahu měněných částí.
(11) Změnu regulačního plánu včetně změny pořizované zkráceným postupem a úplné
znění regulačního plánu po této změně obec nebo kraj doručí veřejnou vyhláškou;
dnem doručení změny regulačního plánu a úplného znění nabývá změna účinnosti.
§ 75
Nabytí účinnosti změny regulačního plánu
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Změnu regulačního plánu a úplné znění regulačního plánu po této změně příslušná obec
nebo kraj doručí veřejnou vyhláškou; dnem doručení změny regulačního plánu a úplného
znění nabývá změna účinnosti.
§ 102
Náhrady za změnu v území
(1)

Vlastníkovi pozemku nebo stavby, jehož práva k pozemku nebo stavbě byla územním
opatřením o stavební uzávěře omezena a byla mu tím způsobena majetková újma, náleží
náhrada.

(2)

Vlastníkovi pozemku, kterému vznikla prokazatelná majetková újma v důsledku zrušení
určení pozemku k zastavění na základě změny územního plánu nebo vydáním nového
územního plánu, náleží náhrada vynaložených nákladů na přípravu výstavby v obvyklé
výši, zejména na koupi pozemku, na projektovou přípravu výstavby nebo v souvislosti se
snížením hodnoty pozemku, který slouží k zajištění závazku. Tato náhrada náleží též
vlastníkovi pozemku nebo osobě, která byla před změnou nebo zrušením regulačního
plánu anebo před změnou nebo zrušením územního rozhodnutí, územního souhlasu nebo
veřejnoprávní smlouvy nahrazující územní rozhodnutí podle § 94 odst. 3 oprávněna
vykonávat práva z nich vyplývající (dále jen „oprávněný"), pokud uvedenou změnou
nebo zrušením bylo zrušeno určení k zastavění a vznikla mu prokazatelná majetková
újma.

(3)

Náhrada vlastníkovi nebo oprávněnému nenáleží, jestliže k uvedenému zrušení došlo na
základě jeho návrhu nebo po uplynutí 5 let od nabytí účinnosti územního plánu nebo jeho
změny, či regulačního plánu nebo jeho změny, která zastavění dotčeného pozemku
umožnila. Ustanovení o uplynutí lhůty 5 let se neuplatní, pokud v této lhůtě
a) nabylo účinnosti rozhodnutí o umístění stavby nebo územní souhlas pro stavbu, pro
kterou bylo zastavění uvedenou územně plánovací dokumentací určeno a toto rozhodnutí
nebo souhlas je platné, nebo
b) před uplynutím lhůty 5 let byla uzavřena veřejnoprávní smlouva nahrazující územní
rozhodnutí a tato veřejnoprávní smlouva je účinná.

(4)

Pokud bylo rozhodování o změnách v území podmíněno vydáním regulačního plánu z
podnětu nebo zpracováním územní studie a tento regulační plán nenabyl účinnosti nebo
tato studie nebyla zapsána do evidence územně plánovací činnosti do 4 let od vydání
územně plánovací dokumentace, která tuto podmínku stanovila, lhůty podle odstavce 3
se prodlužují o dobu, o kterou byla lhůta 4 let překročena.

(5)

Povinnost poskytnout náhradu za změnu v území na základě písemné žádosti vlastníka
obsahující prokázání majetkové újmy má obec nebo kraj obec, kraj nebo stát, jejichž
orgány vydaly územní opatření o stavební uzávěře, vydaly územně plánovací
dokumentaci nebo její změnu její aktualizaci nebo změnu, anebo zrušily územní
rozhodnutí, územní souhlas nebo veřejnoprávní smlouvu nahrazující územní rozhodnutí.
Nedojde-li k dohodě o výši náhrady, rozhodne o její výši soud.

(6) Uhradí-li obec nebo kraj obec, kraj nebo stát náhradu za změnu v území, jsou oprávněny
požadovat kompenzaci náhrady od orgánu, na základě jehož požadavku obsaženého ve
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stanovisku nebo závazném stanovisku bylo zrušeno určení pozemku k zastavění. Pokud
požadavek vedoucí ke zrušení zastavitelnosti pozemku byl uplatněn obecním úřadem
nebo krajským úřadem a zcela jednoznačně vyplynul ze zákona, nařízení nebo usnesení
vlády, vyhlášky nebo směrnice ministerstva, je za orgán podle věty první považován stát.
Ve věcech kompenzace náhrady jednají za stát příslušná ministerstva a jiné správní úřady.
Uhradí-li obec nebo kraj náhradu za změnu v území, jsou oprávněny požadovat
kompenzaci náhrady též od žadatele o vydání regulačního plánu nebo územního
rozhodnutí, které byly důvodem pro náhradu. Obec nebo kraj jsou povinny uplatnit
požadavek na kompenzaci do 3 měsíců od uhrazení náhrady. Kompenzace náhrady musí
být uhrazena do 3 měsíců od doručení oprávněného požadavku obce nebo kraje, který
tuto náhradu uhradil.
(7)

V případě, že dojde k následné změně územního plánu, změně nebo zrušení regulačního
plánu nebo pozbytí platnosti územního rozhodnutí podle § 93 odst. 5 a příslušný pozemek,
za který byla vyplacena náhrada, se vrátí do původního režimu umožňujícího zastavění,
je ten, komu byla náhrada vyplacena, povinen vyplacenou náhradu v plné výši vrátit
poskytovateli náhrady do 3 měsíců od vyrozumění o vzniku této povinnosti. Povinnost
vrátit náhradu zaniká po 5 letech od nabytí účinnosti změny územního plánu, změny nebo
zrušení regulačního plánu nebo od pozbytí platnosti územního rozhodnutí, na jejichž
základě náhrada vznikla. Povinnost vrátit náhradu dále zaniká v případech, kdy ten, komu
byla náhrada vyplacena, při projednávání návrhu územně plánovací dokumentace, kterou
se příslušný pozemek vrátil do původního režimu umožňujícího zastavitelnost, uplatnil
proti této zastavitelnosti námitku nebo připomínku.
§ 122a
Kolaudační řízení

(1)

Účastníkem kolaudačního řízení je
a) stavebník,
b) vlastník stavby, není-li stavebníkem,.
c) vlastník pozemku, na kterém je stavba provedena, není-li stavebníkem a může-li být jeho
vlastnické právo kolaudačním rozhodnutím přímo dotčeno.

(2)

Vyžaduje-li to zjištění při kontrolní prohlídce, vyzve stavební úřad stavebníka ke zjednání
nápravy ve stanovené lhůtě nebo postupuje podle § 129 odst. 1 písm. b), a kolaudační
řízení přeruší. Nezjedná-li stavebník nápravu ve lhůtě stanovené ve výzvě, stavební úřad
žádost o kolaudační rozhodnutí zamítne.

(3)

Stavební úřad provede vždy závěrečnou kontrolní prohlídku stavby. V kolaudačním
řízení stavební úřad projedná nepodstatné odchylky od ověřené dokumentace nebo
ověřené projektové dokumentace uvedené v § 118 odst. 7.

(4)

Jsou-li splněny podmínky podle § 122 odst. 3, stavební úřad vydá kolaudační rozhodnutí.
Kolaudačním rozhodnutím povoluje užívání stavby k určenému účelu, a je-li to zapotřebí,
stanoví se podmínky pro užívání stavby.
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(5)

V kolaudačním rozhodnutí může stavební úřad stanovit podmínky vyplývající z obecných
požadavků na výstavbu, podmínky pro odstranění drobných nedostatků skutečného
provedení stavby zjištěných při kolaudačním řízení a určit přiměřenou lhůtu k jejich
odstranění. Může tak učinit pouze v případě, že jde o nedostatky, které neohrožují život
a veřejné zdraví, život nebo zdraví zvířat, bezpečnost anebo životní prostředí a nebrání
ve svém souhrnu řádnému a nerušenému užívání stavby k určenému účelu.

(6)

Obsahové náležitosti kolaudačního rozhodnutí stanoví prováděcí právní předpis.

§ 159
Projektová činnost ve výstavbě
(1)

Projektant odpovídá za správnost, celistvost a úplnost jím zpracované územně plánovací
dokumentace, územní studie a dokumentace pro vydání územního rozhodnutí, zejména
za respektování požadavků z hlediska ochrany veřejných zájmů a za jejich koordinaci. Je
povinen dbát právních předpisů a působit v součinnosti s příslušnými orgány územního
plánování a dotčenými orgány.

(2)

Projektant územně plánovací dokumentace zpracovává a pořizovateli předává
vybrané části územně plánovací dokumentace v jednotném standardu.

(23) Projektant odpovídá za správnost, celistvost, úplnost a bezpečnost stavby provedené
podle jím zpracované projektové dokumentace a proveditelnost stavby podle této
dokumentace, jakož i za technickou a ekonomickou úroveň projektu technologického
zařízení, včetně vlivů na životní prostředí. Je povinen dbát právních předpisů a obecných
požadavků na výstavbu vztahujících se ke konkrétnímu stavebnímu záměru a působit v
součinnosti s příslušnými dotčenými orgány. Statické, popřípadě jiné výpočty musí být
vypracovány tak, aby byly kontrolovatelné. Není-li projektant způsobilý některou část
projektové dokumentace zpracovat sám, je povinen k jejímu zpracování přizvat osobu s
oprávněním pro příslušný obor nebo specializaci, která odpovídá za jí zpracovaný návrh.
Odpovědnost projektanta za projektovou dokumentaci stavby jako celku tím není
dotčena.
(34) Dokumentaci ohlašovaných staveb uvedených v § 104 odst. 1 písm. f) až i) a k) může
kromě projektanta zpracovat též osoba, která má vysokoškolské vzdělání stavebního nebo
architektonického směru anebo střední vzdělání stavebního směru s maturitní zkouškou
a alespoň 3 roky praxe v projektování staveb. Na tuto osobu se přiměřeně vztahuje
ustanovení odstavce 23.
HLAVA II
INFORMAČNÍ SYSTÉM ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ, UKLÁDÁNÍ PÍSEMNOSTÍ A
NAHLÍŽENÍ DO NICH EVIDENCE ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ ČINNOSTI, UKLÁDÁNÍ
PÍSEMNOSTÍ A NAHLÍŽENÍ DO NICH
§ 161a
Národní geoportál územního plánování
(1)

Správcem a provozovatelem národního geoportálu územního plánování, který je
informačním systémem veřejné správy a je přístupný způsobem umožňujícím
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dálkový přístup, je ministerstvo. Provozováním národního geoportálu územního
plánování může ministerstvo pověřit jím zřízenou organizační složku státu.
(2)

Národní geoportál územního plánování slouží pro
a) zveřejnění výstupů z územně plánovací činnosti orgánů územního plánování,
b) zabezpečení přístupu k evidenci územně plánovací činnosti,
c) poskytování prostorových dat k tématu plánované využití území75),
d) zpřístupňování a poskytování dalších dat, která souvisí s územním plánováním a
územním rozvojem, které určí ministerstvo a
e) další činnosti vyplývající z tohoto zákona nebo jeho prováděcích předpisů.

(3)

Na národním geoportálu územního plánování jsou v jednotných standardech
zveřejňovány vybrané části územně plánovacích dokumentací a územně
analytických podkladů.

(4) Ministerstvo, popřípadě jím pověřená organizační složka státu zřízená
ministerstvem, vkládá do národního geoportálu územního plánování data vztahující
se k působnosti Ministerstva obrany na návrh Ministerstva obrany v elektronické
verzi ve strojově čitelném formátu. Ochrana utajovaných informací podle zvláštních
právních předpisů tímto není dotčena76).
(5)

Krajský úřad vkládá data z územně plánovací činnosti do národního geoportálu
územního plánování za svůj správní obvod v elektronické verzi ve strojově čitelném
formátu.

(6)

Přístup k datům zveřejněným na národním geoportálu územního plánování lze
omezit nebo odepřít, pokud je to v zájmu veřejné bezpečnosti, zajištění obrany státu
nebo ochrany mezinárodních vztahů nebo by tím byla porušena ochrana práv
třetích osob plynoucích ze zvláštních právních předpisů77); pro omezení nebo
odepření přístupu k datům zveřejněným na národním geoportálu se přiměřeně
použije § 11d zákona č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve
znění pozdějších předpisů.

(7)

Náležitosti obsahu národního geoportálu územního plánování stanoví prováděcí
právní předpis.

_____
75)

§ 11a zákona č. 123/1998 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

76)

Například zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní
způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů.

168

77)

Například zákon č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů,
zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů, zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o
bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

§ 163
(1)

Politiku územního rozvoje, a zprávu o jejím uplatňování, územní rozvojový plán a
aktualizace politiky územního rozvoje a územního rozvojového plánu včetně
dokladů o jejich pořizování ukládá ministerstvo.

(2)

Ministerstvo zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup schválenou politiku
územního rozvoje, její aktualizaci, úplné znění politiky územního rozvoje po její
aktualizaci a zprávu o jejím uplatňování a místo, kde je možné do ní a do její dokladové
dokumentace nahlížet, a zašle ji krajským úřadům.

(3)

Územní rozvojový plán, jeho aktualizace a úplné znění územního rozvojového plánu
po jeho aktualizaci se zveřejňují v digitální formě způsobem umožňujícím dálkový
přístup. Ministerstvo poskytne krajským úřadům územní rozvojový plán, jeho
aktualizaci a úplné znění územního rozvojového plánu po jeho aktualizaci
v elektronické verzi ve strojově čitelném formátu68) včetně prostorových dat ve
vektorové podobě.
§ 165

(1)

Územní plán, regulační plán a jejich změny, včetně dokladů o jejich pořizování, ukládá
pořizovatel u obce, pro kterou byly pořízeny; územní plán, regulační plán územní plán.
jeho změnu, regulační plán, jeho změnu a úplné znění této územně plánovací
dokumentace po vydání její změny opatřené záznamem o účinnosti poskytuje stavebnímu
úřadu, úřadu územního plánování a krajskému úřadu, jemuž se uvedená dokumentace
poskytuje rovněž v elektronické verzi ve strojově čitelném formátu68) včetně
prostorových dat ve vektorové podobě.

(2)

Vymezení zastavěného území vydané formou opatření obecné povahy podle § 59 odst. 2
včetně dokladů o jeho pořizování ukládá pořizovatel u obce, pro kterou bylo pořízeno;
opatřené záznamem o účinnosti je bezodkladně poskytne stavebnímu úřadu a úřadu
územního plánování. Vymezení zastavěného území pořizovatel současně zveřejní
způsobem umožňujícím dálkový přístup.

(3)

Pořizovatel zajistí zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup územního plánu,
regulačního plánu, jejich změny, úplného znění této územně plánovací dokumentace po
vydání její změny a místech, kde je možné do této územně plánovací dokumentace a do
její dokladové dokumentace nahlížet; toto oznámí dotčeným orgánům neuvedeným v
odstavci 1 jednotlivě. Pořizovatel rovněž zveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový
přístup zastupitelstvem obce schválenou zprávu o uplatňování územního plánu.
§ 166
169

(1)

Územně analytické podklady a jejich aktualizace ukládá pořizovatel a poskytuje je
stavebním úřadům v rozsahu potřebném pro výkon jejich působnosti. Pořizovatel
poskytuje územně analytické podklady s výjimkou údajů o území na základě žádosti
poskytovatele údajů, od kterých je, s výjimkou orgánů veřejné správy a jimi zřízených
organizací, oprávněn požadovat úhradu nákladů spojených s poskytnutím územně
analytických podkladů, nejvýše však do ceny nákladů na pořízení jejich kopií, nosičů dat
a nákladů na jejich doručení žadateli.

(2)

Pořizovatel zveřejňuje územně analytické podklady a jejich aktualizace v rozsahu a
způsobem umožňujícím dálkový přístup, obdobně zveřejňuje informace o technické
infrastruktuře a o jejím vlastníkovi obsažené v údaji o území, poskytnuté podle § 27.

(3)

Územní studii ukládá její pořizovatel; poskytuje ji tomu, z jehož podnětu, který byl spojen
s úhradou nákladů, byla pořízena, krajskému úřadu, jemuž se územní studie poskytuje
rovněž v elektronické verzi ve strojově čitelném formátu68) včetně prostorových dat
ve vektorové podobě, úřadu územního plánování, obci a stavebnímu úřadu. Územní
studii a místa, kde je možné do ní nahlížet, pořizovatel zveřejní způsobem umožňujícím
dálkový přístup; tuto skutečnost oznámí jednotlivě dotčeným orgánům.
§ 180

(1)

Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že v rozporu s § 158 provádí vybrané činnosti ve
výstavbě bez oprávnění podle zvláštního právního předpisu14).

(2)

Fyzická osoba se jako projektant územně plánovací dokumentace dopustí přestupku
tím, že neodevzdá vybrané části územně plánovací dokumentace v jednotném
standardu podle § 159 odst. 2.

(23) Fyzická osoba se jako stavbyvedoucí dopustí přestupku tím, že
a) v rozporu s § 134 odst. 2 nebo 3 nezjedná nápravu nebo nepředloží doklady ve lhůtě
stanovené ve výzvě nebo rozhodnutí stavebního úřadu,
b) poruší některou z povinností podle § 153 odst. 1 nebo 2, nebo
c) v rozporu s § 155 poruší oznamovací povinnost.
(34) Fyzická osoba vykonávající stavební dozor se dopustí přestupku tím, že
a) v rozporu s § 134 odst. 2 nebo 3 nezjedná nápravu nebo nepředloží doklady ve lhůtě
stanovené ve výzvě nebo rozhodnutí stavebního úřadu,
b) nevykonává řádně odborný dozor nad prováděním stavby svépomocí tím, že poruší
některou z povinností podle § 153 odst. 3 nebo 4, nebo
c) v rozporu s § 155 poruší oznamovací povinnost.
(45) Za přestupek podle odstavců 1 až 34 lze uložit pokutu do 200 000 Kč.
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§ 182
Společná ustanovení
Přestupky podle tohoto zákona v prvním stupni projednává stavební úřad příslušný podle
§ 13, 15 a 16; přestupek podle § 179 odst. 3 písm. b), dopustí-li se jej právnická nebo
podnikající fyzická osoba a § 180 odst. 2 v prvním stupni projednává stavební úřad
příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona. Dopustí-li se přestupku podle tohoto zákona
obec, jejíž obecní úřad je stavebním úřadem příslušným vést řízení o přestupku, určí
nadřízený orgán, který jiný obecní úřad, který je stavebním úřadem, provede řízení a vydá
rozhodnutí.
§ 184
(1)

Pro výkon působnosti podle tohoto zákona využívá stavební úřad a orgán územního
plánování ze základního registru obyvatel tyto referenční údaje:
a) příjmení,
b) jméno, popřípadě jména,
c) adresa místa pobytu,
d) datum, místo a okres narození; u subjektu údajů, který se narodil v cizině, datum, místo a
stát, kde se narodil,
e) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí subjektu údajů mimo území České republiky,
datum úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo; je-li vydáno rozhodnutí soudu o
prohlášení za mrtvého, den, který je v rozhodnutí uveden jako den smrti nebo den, který
nepřežil, a datum nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

(2)

Pro výkon působnosti podle tohoto zákona využívá stavební úřad z informačního systému
evidence obyvatel tyto údaje:
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,
b) datum narození,
c) místo a okres narození, v případě narození v cizině místo a stát,
d) adresa místa trvalého pobytu, včetně předchozích adres místa trvalého pobytu, případně
též adresa, na kterou mají být doručovány písemnosti podle zvláštního právního předpisu,
e) zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům,
f) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí občana mimo území České republiky, datum
úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo,
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g) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti,
popřípadě jako den, který nepřežil.
(3)

Pro výkon působnosti podle tohoto zákona využívá stavební úřad z informačního systému
cizinců tyto údaje:
a) jméno, popřípadě jména, příjmení,
b) datum narození,
c) místo a stát, kde se cizinec narodil; v případě, že se cizinec narodil na území České
republiky, místo a okres narození,
d) druh a adresa místa pobytu na území České republiky,
e) zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům,
f) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí mimo území České republiky, stát, na jehož
území k úmrtí došlo, popřípadě datum úmrtí,
g) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti,
popřípadě jako den, který nepřežil.

(4)

Z údajů podle odstavců 1 až 3 lze v konkrétním případě použít vždy jen takové údaje,
které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu. Údaje, které jsou vedeny jako referenční
údaje v základním registru obyvatel, se využijí z informačního systému evidence obyvatel
nebo informačního systému cizinců, pouze pokud jsou ve tvaru předcházejícím současný
stav.
§ 192
Vztah ke správnímu řádu

(1)

Na postupy a řízení se použijí ustanovení správního řádu, pokud tento zákon nestanoví
jinak.

(2)

K přezkoumání opatření obecné povahy vydaného orgány obce je příslušný krajský úřad.
K přezkoumání opatření obecné povahy vydaného orgány kraje je příslušné ministerstvo.

(3)

Územní rozvojový plán nelze přezkoumat v přezkumném řízení podle správního
řádu.
Zmocňovací ustanovení
§ 193
Ministerstvo vydá vyhlášky k provedení § 13 odst. 6, § 14 odst. 2, § 21 odst. 4, § 26 odst.
2, § 29 odst. 3, § 36 odst. 6, § 40 odst. 4, § 42 odst. 8, § 43 odst. 6, § 47 odst. 6, § 50 odst.
1, § 55 odst. 7, § 61 odst. 3, § 64 odst. 6, § 66 odst. 5, § 78a odst. 10, § 86 odst. 6, § 87
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odst. 5, § 92 odst. 5, § 94c odst. 3, § 94l odst. 7, § 94p odst. 7, § 94s odst. 6, § 94y odst.
8, § 95 odst. 7, § 96 odst. 11, § 96a odst. 7, § 99 odst. 2, § 100 odst. 3, § 105 odst. 9, §
106 odst. 5, § 110 odst. 5, § 115 odst. 6, § 116 odst. 8, § 117 odst. 8, § 122 odst. 7, § 122a
odst. 6, § 123 odst. 5, § 125 odst. 6, § 127 odst. 6, § 128 odst. 8, § 134 odst. 7, § 138 odst.
5, § 143 odst. 5, § 150 odst. 4, § 155 odst. 2, § 157 odst. 4 a § 162 odst. 7.
Ministerstvo vydá vyhlášky k provedení § 13 odst. 6, § 14 odst. 2, § 20a odst. 4, § 21
odst. 4, § 24 odst. 3, § 26 odst. 2, § 29 odst. 3, § 36 odst. 6, § 40 odst. 4, § 42 odst. 8, §
43 odst. 6, § 47 odst. 6, § 50 odst. 1, § 55 odst. 8, § 61 odst. 3, § 64 odst. 6, § 66 odst.
5, § 78a odst. 10, § 86 odst. 6, § 87 odst. 5, § 92 odst. 5, § 94c odst. 3, § 94l odst. 7, §
94p odst. 7, § 94s odst. 6, § 94y odst. 8, § 95 odst. 7, § 96 odst. 11, § 96a odst. 7, § 99
odst. 2, § 100 odst. 3, § 105 odst. 9, § 106 odst. 5, § 110 odst. 5, § 115 odst. 6, § 116
odst. 8, § 117 odst. 8, § 122 odst. 7, § 122a odst. 6, § 123 odst. 5, § 125 odst. 6, § 127
odst. 6, § 128 odst. 8, § 134 odst. 7, § 138 odst. 5, § 143 odst. 5, § 150 odst. 4, § 155
odst. 2, § 157 odst. 4, § 161a odst. 7 a § 162 odst. 7.
Příloha k zákonu č. 183/2006 Sb.
Rámcový obsah vyhodnocení vlivů politiky územního rozvoje, územního rozvojového
plánu, zásad územního rozvoje a územního plánu na životní prostředí pro účely posuzování
vlivů koncepcí na životní prostředí (Část A vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území)
[K § 19 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební
zákon)]
1. Stručné shrnutí obsahu a hlavních cílů politiky územního rozvoje nebo územně
plánovací dokumentace, vztah k jiným koncepcím.
2. Zhodnocení vztahu politiky územního rozvoje k cílům ochrany životního prostředí
přijatým na mezistátní nebo komunitární úrovni. Zhodnocení vztahu územně plánovací
dokumentace k cílům ochrany životního prostředí přijatým na vnitrostátní úrovni.
3. Údaje o současném stavu životního prostředí v řešeném území a jeho předpokládaném
vývoji, pokud by nebyla uplatněna politika územního rozvoje nebo územně plánovací
dokumentace.
4. Charakteristiky životního prostředí, které by mohly být uplatněním politiky územního
rozvoje nebo územně plánovací dokumentace významně ovlivněny.
5. Současné problémy a jevy životního prostředí, které by mohly být uplatněním politiky
územního rozvoje nebo územně plánovací dokumentace významně ovlivněny, zejména
s ohledem na zvláště chráněná území a ptačí oblasti.
6. Zhodnocení stávajících a předpokládaných vlivů navrhovaných variant politiky
územního rozvoje nebo územně plánovací dokumentace, včetně vlivů sekundárních,
synergických, kumulativních, krátkodobých, střednědobých a dlouhodobých, trvalých
a přechodných, kladných a záporných; hodnotí se vlivy na obyvatelstvo, lidské zdraví,
biologickou rozmanitost, faunu, floru, půdu, horninové prostředí, vodu, ovzduší, klima,
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hmotné statky, kulturní dědictví včetně dědictví architektonického a archeologického a
vlivy na krajinu včetně vztahů mezi uvedenými oblastmi vyhodnocení.
7. Porovnání zjištěných nebo předpokládaných kladných a záporných vlivů podle
jednotlivých variant řešení a jejich zhodnocení. Srozumitelný popis použitých metod
vyhodnocení včetně jejich omezení.
8. Popis navrhovaných opatření pro předcházení, snížení nebo kompenzaci všech
zjištěných nebo předpokládaných závažných záporných vlivů na životní prostředí.
9. Zhodnocení způsobu zapracování cílů ochrany životního prostředí přijatých na
mezinárodní nebo komunitární úrovni do politiky územního rozvoje a jejich zohlednění
při výběru řešení. Zhodnocení způsobu zapracování vnitrostátních cílů ochrany
životního prostředí do územně plánovací dokumentace a jejich zohlednění při výběru
variant řešení.
10. Návrh ukazatelů pro sledování vlivu politiky územního rozvoje a územně plánovací
dokumentace na životní prostředí.
11. Návrh požadavků na rozhodování ve vymezených plochách a koridorech z hlediska
minimalizace negativních vlivů na životní prostředí.
12. Netechnické shrnutí výše uvedených údajů.

ČÁST DVACÁTÁ DRUHÁ
Zákon č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke
stavbě (zákon o vyvlastnění), ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných
změn
§5
(1)

Vyvlastnění je přípustné, pokud se vyvlastniteli nepodařilo ve lhůtě 90 dnů uzavřít
smlouvu o získání práv k pozemku nebo ke stavbě potřebných pro uskutečnění účelu
vyvlastnění stanoveného zákonem. Lhůta k uzavření smlouvy s vyvlastňovaným počíná
běžet dnem následujícím po doručení návrhu na uzavření smlouvy vyvlastňovanému.
Pokud se doručuje do ciziny, platí, že dnem doručení je třicátý den ode dne, kdy
vyvlastnitel odeslal návrh na uzavření smlouvy prostřednictvím provozovatele
poštovních služeb.

(2)

K návrhu smlouvy je vyvlastnitel povinen předložit
a) znalecký posudek, podle kterého navrhl vyvlastňovanému cenu za získání potřebných
práv k pozemku nebo ke stavbě, a
b) informaci o účelu vyvlastnění, tedy o konkrétním záměru, který nelze uskutečnit bez
získání potřebných práv k pozemku nebo ke stavbě od vyvlastňovaného, s upozorněním,
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že nedojde-li k uzavření smlouvy, je možné ve veřejném zájmu získat tato práva
vyvlastněním., a
c) informaci o možnosti vyvlastňovaného podle § 20 odst. 1 předložit vyvlastňovacímu
úřadu znalecký posudek.
§6
Vyvlastněním spočívajícím v odnětí vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě
zanikají všechna práva třetích osob k vyvlastněnému pozemku nebo stavbě jakož i
účinky nařízení výkonů rozhodnutí a exekučních příkazů v rozsahu týkajícím se
vyvlastňovaného pozemku nebo stavby, není-li dále stanoveno jinak.
§ 10
(1)

Za vyvlastnění náleží vyvlastňovanému náhrada
a) ve výši obvyklé ceny7) pozemku nebo stavby včetně jejich příslušenství, došlo-li k odnětí
vlastnického práva k nim, nebo
b) ve výši ceny práva odpovídajícího věcnému břemenu8) břemenu zjištěné podle
oceňovacího předpisu8), došlo-li k omezení vlastnického práva k pozemku nebo stavbě
zřízením věcného břemene nebo došlo-li k odnětí nebo omezení práva odpovídajícího
věcnému břemenu.

(2)

Kromě náhrad uvedených v odstavci 1 náleží vyvlastňovanému též náhrada stěhovacích
nákladů, nákladů spojených se změnou místa podnikání a dalších obdobných nákladů,
které vyvlastňovaný účelně vynaloží následkem a v souvislosti s vyvlastněním.

(3)

Náhrady podle odstavců 1 a 2 se stanoví takovým způsobem a v takové výši, aby
odpovídaly majetkové újmě, která se u vyvlastňovaného projeví v důsledku vyvlastnění.

(4)

Stanoví-li se náhrada na základě ocenění, musí být ocenění provedeno podle oceňovacího
předpisu účinného v době rozhodování o vyvlastnění. V případě, že obvyklá cena7)
pozemku nebo stavby by byla nižší než cena zjištěná podle oceňovacího předpisu, náleží
vyvlastňovanému náhrada ve výši ceny zjištěné podle oceňovacího předpisu.

(5)

Cena pozemku nebo stavby se pro účely stanovení náhrady určí vždy podle jejich
skutečného stavu ke dni podání žádosti o vyvlastnění; přitom se nepřihlédne k jejich
zhodnocení nebo znehodnocení v souvislosti s navrženým účelem vyvlastnění. Obdobně
se postupuje pro účely stanovení náhrady za zřízení práva odpovídajícího věcnému
břemenu.

_____
8)

§ 18 zákona č. 151/1997 Sb.§ 16b zákona č. 151/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

§ 20
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Znalecký posudek
(1)

Náhrada se stanoví na základě znaleckého posudku vyhotoveného na žádost
vyvlastňovaného, nebo znaleckého posudku vyhotoveného na žádost vyvlastnitele,
jestliže s tím vyvlastňovaný vyslovil souhlas. Nedošlo-li k vyhotovení znaleckého
posudku na žádost vyvlastňovaného a ani vyvlastnitele, stanoví se náhrada na základě
posudku znalce ustanoveného vyvlastňovacím úřadem.

(1) Náhrada se stanoví na základě znaleckého posudku vyhotoveného na žádost
vyvlastňovaného, pokud jej vyvlastňovaný předloží vyvlastňovacímu úřadu ve lhůtě
30 dnů ode dne, kdy bylo vyvlastňovanému doručeno uvědomění o zahájení
vyvlastňovacího řízení, v opačném případě se náhrada stanoví na základě
znaleckého posudku podle § 5 odst. 2 písm. a) vyhotoveného na žádost vyvlastnitele;
ustanovení § 10 odst. 4 tím není dotčeno.
(2)

Vyvlastňovaný a každý, kdo pozemek nebo stavbu užívá z jakéhokoliv právního důvodu
nebo i bez právního důvodu, je povinen umožnit znalci ustanovenému vyvlastňovacím
úřadem prohlídku pozemku nebo stavby potřebnou k vypracování posudku, jestliže mu
znalec prokazatelně oznámil dobu prohlídky alespoň 3 týdny předem.

(3) Nesplní-li vyvlastňovaný povinnost podle odstavce 2, znalec vypracuje posudek podle
údajů, které lze opatřit jinak. Vyvlastňovaný v tomto případě nemůže vznášet námitky
proti ocenění uvedenému ve znaleckém posudku.
(4) Náklady spojené s vyhotovením znaleckého posudku hradí vyvlastnitel.
§ 22
Ústní jednání
(1)

Ústní jednání nařídí vyvlastňovací úřad tak, aby o něm byli účastníci řízení a další osoby,
jejichž přítomnosti je třeba, uvědoměni nejméně 30 dnů přede dnem, kdy se má konat. se
konalo nejpozději ve lhůtě do 60 dnů od odeslání uvědomění o zahájení
vyvlastňovacího řízení. O ústním jednání uvědomí účastníky řízení nejméně 15 dnů
před jeho konáním.

(2)

Námitky proti vyvlastnění a důkazy k jejich prokázání mohou být uplatněny nejpozději
při ústním jednání; k později uplatněným námitkám a důkazům se nepřihlíží. O tomto
následku musí být účastníci poučeni v uvědomění o zahájení vyvlastňovacího řízení.

(3)

Zmeškání lhůty podle odstavce 2 nelze prominout.
§ 24

(1)

Nebude-li v řízení prokázáno, že jsou splněny podmínky pro vyvlastnění, vyvlastňovací
úřad žádost vyvlastnitele zamítne do 30 dnů ode dne konání ústního jednání. Je-li
předmětem vyvlastnění nemovitost zapsaná v katastru nemovitostí, vyvlastňovací úřad
oznámí zamítnutí žádosti katastrálnímu úřadu ke zrušení poznámky bezodkladně po
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nabytí právní moci rozhodnutí o zamítnutí žádosti o vyvlastnění. Ustanovení § 23 odst. 4
o povinnosti vyvlastnitele nahradit vyvlastňovanému škodu nebo jinou újmu, která mu
vznikla v souvislosti s podáním žádosti, se použije obdobně.
(2)

Dospěje-li vyvlastňovací úřad k závěru, že podmínky pro vyvlastnění jsou splněny, do
30 dnů ode dne konání ústního jednání rozhodne samostatnými výroky o vyvlastnění
práv k pozemku nebo ke stavbě a o náhradě za vyvlastnění.

(3)

Výroky o vyvlastnění práv k pozemku nebo ke stavbě vyvlastňovací úřad
a) rozhodne o
1. zrušení nebo omezení práva odpovídajícího věcnému břemenu k pozemku
nebo ke stavbě, jichž se vyvlastnění týká, nebo
2. omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě zřízením věcného
břemene ve prospěch vyvlastnitele a vymezí jeho obsah, anebo
3. odnětí vlastnického práva vyvlastňovaného k pozemku nebo ke stavbě a o jeho
přechodu na vyvlastnitele,
b) rozhodne, vyžaduje-li to veřejný zájem, která práva spojená s pozemkem, stavbou nebo
jejich částí vyvlastněním nezaniknou,
c) určí, v jaké lhůtě je vyvlastnitel povinen zahájit uskutečňování účelu vyvlastnění; lhůta
nesmí být delší než 2 roky od právní moci rozhodnutí.

(4)

Výroky o náhradě za vyvlastnění vyvlastňovací úřad
a) stanoví výši náhrady pro vyvlastňovaného, jakož i pro oprávněného z věcného břemene,
jejichž práva vyvlastněním zanikají, a uloží vyvlastniteli, aby jim náhrady zaplatil ve
lhůtě, která nesmí být delší než 60 dnů od právní moci rozhodnutí,
b) dojde-li k dohodě podle § 11, určí, jaký pozemek nebo stavba přechází do vlastnictví
vyvlastňovaného, popřípadě rozhodne též o vyrovnání rozdílu v ceně vyvlastněného
pozemku nebo stavby a náhradního pozemku nebo stavby podle oceňovacího předpisu
účinného v době vyvlastnění, včetně lhůty k poskytnutí plnění, která nesmí být delší než
60 dnů od právní moci rozhodnutí,
c) určí, jakou částku z náhrady pro vyvlastňovaného je vyvlastnitel povinen poskytnout
zástavnímu věřiteli, podzástavnímu věřiteli nebo oprávněnému ze zajišťovacího převodu
práva na úhradu splatných zajištěných pohledávek, pokud byla předložena dohoda, jinak
uloží vyvlastniteli, aby náhradu za vyvlastnění složil do úschovy u příslušného soudu19),
d) uloží vyvlastniteli, aby nahradil vyvlastňovanému jím vynaložené náklady na vyhotovení
znaleckého posudku, a určí k tomu lhůtu, která nesmí být delší než 60 dnů od právní moci
rozhodnutí.
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ČÁST DVACÁTÁ TŘETÍ
Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením
navrhovaných změn
Stanoviska, závazná stanoviska a rozhodnutí orgánu ochrany ovzduší
§ 11
(1)

Ministerstvo vydává
a) stanovisko k politice územního rozvoje, územnímu rozvojovému plánu a zásadám
územního rozvoje v průběhu jejich pořizování,
b) závazné stanovisko k umístění stavby pozemní komunikace v zastavěném území obce o
předpokládané intenzitě dopravního proudu 15 tisíc a více vozidel za 24 hodin v
návrhovém období nejméně 10 let (dále jen „pozemní komunikace“) a parkoviště s
kapacitou nad 500 parkovacích stání, k řízení podle jiného právního předpisu 6),
c) rozhodnutí o kvalifikaci typu stacionárního zdroje využívajícího technologii, která
doposud nebyla na území České republiky provozována; toto rozhodnutí nenahrazuje
závazné stanovisko a povolení podle odstavce 2 písm. b) až d) a stanoví se jím, zda jde o
stacionární zdroj, jehož provozovatel je povinen plnit stejné povinnosti, jaké jsou tímto
zákonem stanoveny provozovateli stacionárního zdroje uvedeného v příloze č. 2 k tomuto
zákonu. Ministerstvo v rozhodnutí stanoví,
1. zda má být pro daný typ stacionárního zdroje vyžadována rozptylová studie
podle odstavce 9, případně pro jaké znečišťující látky,
2. zda mají být u daného typu stacionárního zdroje vyžadována kompenzační
opatření podle odstavce 5,
3. zda má být pro daný typ stacionárního zdroje vyžadován provozní řád jako
součást povolení provozu podle odstavce 2 písm. d),
4. emisní limity, podmínky provozu a způsob zjišťování úrovně znečišťování pro
daný typ zdroje.

(2)

Krajský úřad vydává
a) stanovisko k územnímu plánu a regulačnímu plánu obce v průběhu jeho pořizování,
b) závazné stanovisko k umístění stacionárního zdroje uvedeného v příloze č. 2 k tomuto
zákonu k řízením podle jiného právního předpisu6),
c) závazné stanovisko k provedení stavby stacionárního zdroje uvedeného v příloze č. 2 k
tomuto zákonu k řízením podle jiného právního předpisu6),
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d) povolení provozu stacionárního zdroje uvedeného v příloze č. 2 k tomuto zákonu (dále
jen „povolení provozu“).
(3)

Obecní úřad obce s rozšířenou působností vydává závazné stanovisko k umístění,
provedení a užívání stavby stacionárního zdroje neuvedeného v příloze č. 2 k tomuto
zákonu podle jiného právního předpisu6). Závazné stanovisko se nevydává k vodním
dílům určeným pro čištění odpadních vod do kapacity 50 ekvivalentních obyvatel, jejichž
podstatnou součástí jsou výrobky označované CE podle jiného právního předpisu12).

(4)

Obecní úřad může vydat své vyjádření k řízení podle odstavce 2 písm. b), a to do 15 dnů
ode dne doručení podkladů ve věci, pokud se s krajským úřadem nedohodne jinak.

(5)

Pokud by provozem stacionárního zdroje označeného ve sloupci B v příloze č. 2 k tomuto
zákonu nebo vlivem umístění pozemní komunikace podle odstavce 1 písm. b) došlo v
oblasti jejich vlivu na úroveň znečištění k překročení některého z imisních limitů s dobou
průměrování 1 kalendářní rok uvedeného v bodech 1 a 3 přílohy č. 1 k tomuto zákonu
nebo je jeho hodnota v této oblasti již překročena, lze vydat souhlasné závazné stanovisko
podle odstavce 1 písm. b) nebo odstavce 2 písm. b) pouze při současném uložení opatření
zajišťujících alespoň zachování dosavadní úrovně znečištění pro danou znečišťující látku
(dále jen „kompenzační opatření“). Kompenzační opatření se u stacionárního zdroje
označeného ve sloupci B v příloze č. 2 pro danou znečišťující látku neuloží, pokud pro ni
zdroj nemá stanoven specifický emisní limit v prováděcím právním předpisu.
Kompenzační opatření se dále neukládají u stacionárního zdroje nebo pozemní
komunikace, jejichž příspěvek vybrané znečišťující látky k úrovni znečištění nedosahuje
hodnoty stanovené prováděcím právním předpisem.

(6)

K posouzení, zda dochází k překročení některého z imisních limitů podle odstavce 5, se
použije průměr hodnot koncentrací pro čtverec území o velikosti 1 km2 vždy za
předchozích 5 kalendářních let. Tyto hodnoty ministerstvo každoročně zveřejňuje pro
všechny zóny a aglomerace způsobem umožňujícím dálkový přístup. Kompenzační
opatření musí být prováděna v oblasti podle odstavce 5 přednostně tam, kde budou
dosahovány nejvyšší hodnoty úrovně znečištění. Pokud není možné splnit tuto podmínku,
lze kompenzační opatření provést i v jiném území, především tam, kde jsou překračovány
imisní limity, avšak vždy pouze na území téže zóny nebo aglomerace.

(7)

Kompenzační opatření navrhuje žadatel o vydání závazného stanoviska. Jako
kompenzační opatření mohou být stanovena opatření ke snížení emisí u stávajících
stacionárních zdrojů nebo jiná opatření zajišťující snížení úrovně znečištění. Žadatel o
vydání závazného stanoviska k novému stacionárnímu zdroji, který je současně
provozovatelem stávajícího stacionárního zdroje, může do kompenzačních opatření
zahrnout opatření ke snížení emisí realizovaná v předchozím kalendářním roce. Pokud se
kompenzační opatření realizuje formou opatření ke snížení emisí u stávajícího
stacionárního zdroje uvedeného v příloze č. 2 k tomuto zákonu, krajský úřad na základě
žádosti provozovatele změní povolení provozu tohoto stávajícího zdroje. K uvedení
nového stacionárního zdroje do provozu může dojít nejdříve ke dni nabytí účinnosti
změny povolení provozu stávajícího stacionárního zdroje. Kompenzační opatření na
stacionárních zdrojích neuvedených v příloze č. 2 k tomuto zákonu se realizují na základě
veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi krajským úřadem, žadatelem o vydání závazného
stanoviska a provozovatelem stacionárního zdroje, který provede kompenzační opatření.
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Pokud se kompenzační opatření realizuje formou opatření ke snížení emisí u stávajícího
stacionárního zdroje neuvedeného v příloze č. 2 k tomuto zákonu nebo formou jiného
opatření zajišťujícího snížení úrovně znečištění, nesmí k uvedení nového stacionárního
zdroje do provozu nebo vydání kolaudačního souhlasu pro pozemní komunikaci dojít
dříve, než jsou provedena kompenzační opatření.
(8)

K řízení o vydání závazného stanoviska podle odstavce 2 písm. b) a c) předloží žadatel
odborný posudek zpracovaný autorizovanou osobou podle § 32 odst. 1 písm. d). Není-li
vedeno řízení podle jiného právního předpisu6), předloží žadatel tento odborný posudek
k řízení o vydání nebo změně povolení provozu. Povinnost předložení odborného
posudku se nevztahuje na spalovací stacionární zdroje označené kódy 1.1. až 1.4. v
příloze č. 2 k tomuto zákonu spalující výlučně zemní plyn o celkovém jmenovitém
tepelném příkonu do 5 MW včetně, na spalovací stacionární zdroje označené kódy 1.2. a
1.3. v příloze č. 2 k tomuto zákonu o celkovém jmenovitém tepelném příkonu do 5 MW
včetně spalující plynné nebo kapalné palivo, pokud slouží jako záložní zdroje energie a
jejich provozní hodiny nepřekročí 300 hodin v kalendářním roce, a dále na řízení o
změnách povolení provozu, při kterých nedochází k navýšení projektovaného výkonu
nebo kapacity anebo ke zvýšení emisí, pokud se nejedná o řízení o stanovení technické
podmínky provozu nahrazující specifický emisní limit.

(9)

K řízení o vydání závazného stanoviska podle odstavce 1 písm. b) a odstavce 2 písm. b)
a k řízení o změně povolení provozu, při které dochází k navýšení projektovaného výkonu
nebo kapacity anebo ke zvýšení emisí, u stacionárního zdroje označeného ve sloupci A v
příloze č. 2 k tomuto zákonu předloží žadatel rozptylovou studii pro znečišťující látky,
které mají stanoven imisní limit v bodech 1 až 3 přílohy č. 1 k tomuto zákonu,
zpracovanou autorizovanou osobou podle § 32 odst. 1 písm. e). Povinnost předložení
rozptylové studie se nevztahuje na spalovací stacionární zdroje označené kódy 1.1. až 1.4.
v příloze č. 2 k tomuto zákonu spalující výlučně zemní plyn o celkovém jmenovitém
tepelném příkonu do 5 MW včetně, na spalovací stacionární zdroje označené kódy 1.2. a
1.3. v příloze č. 2 k tomuto zákonu o celkovém jmenovitém tepelném příkonu do 5 MW
včetně spalující plynné nebo kapalné palivo, pokud slouží jako záložní zdroje energie a
jejich provozní hodiny nepřekročí 300 hodin v kalendářním roce, a na stacionární zdroje
označené kódem 3.1. v příloze č. 2 k tomuto zákonu spalující výlučně zemní plyn o
celkovém jmenovitém tepelném příkonu do 1 MW. Povinnost předložení rozptylové
studie se dále nevztahuje na případy, kdy dochází k navýšení projektovaného výkonu
nebo kapacity, ale nepochybně nedochází ke zvýšení příspěvku stacionárního zdroje k
úrovni znečištění. V případě pochyb je závazné vyjádření krajského úřadu.

(10) Žadatel o vydání závazného stanoviska podle odstavce 2 písm. b), jde-li o spalovací
stacionární zdroj o jmenovitém elektrickém výkonu 300 MW a vyšším, je povinen spolu
se žádostí o vydání závazného stanoviska přiložit odůvodněné posouzení splnění
následujících podmínek:
a) jsou dostupná vhodná úložiště oxidu uhličitého,
b) je technicky a ekonomicky proveditelná stavba přepravního zařízení,
c) je technicky a ekonomicky proveditelné dodatečné vybavení zařízením pro zachytávání
oxidu uhličitého.
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(11) Náležitosti žádosti o povolení provozu jsou stanoveny v příloze č. 7 k tomuto zákonu.

ČÁST DVACÁTÁ ČTVRTÁ
Zákon č. 194/2017 Sb., o opatřeních ke snížení nákladů na zavádění vysokorychlostních
sítí elektronických komunikací a o změně některých souvisejících zákonů, s vyznačením
navrhovaných změn
§ 10
Koordinace stavebních prací
(1)

Povinná osoba umožní u stavebních prací zcela nebo zčásti financovaných z veřejných
prostředků oprávněné osobě koordinaci stavebních prací za účelem zavedení
vysokorychlostní sítě elektronických komunikací, a to na základě její odůvodněné žádosti
a za spravedlivých, přiměřených a nediskriminačních podmínek, obsahuje-li žádost
náležitosti podle odstavce 2 a nejsou-li dány důvody pro odmítnutí žádosti podle odstavce
4.

(2) Žádost o koordinaci stavebních prací musí být písemná. Přílohou žádosti musí být návrh
na uzavření smlouvy o koordinaci stavebních prací, který vymezí fyzickou infrastrukturu,
podmínky projektu na zavedení vysokorychlostní sítě elektronických komunikací, pro
který oprávněná osoba žádá o koordinaci stavebních prací, časový průběh jeho provedení,
údaje o zhotoviteli stavby, je-li znám, prvky dotčené stávající nebo plánované sítě
elektronických komunikací a rozdělení nákladů vyplývající z koordinace stavebních prací
mezi oprávněnou osobou a povinnou osobou. Pokud oprávněná osoba uzavřela
dohodu o přípoloži podle zákona o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické
infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací, nahrazuje tato dohoda
smlouvu o koordinaci stavebních prací.
(3) Oprávněná osoba využije vzor smlouvy o koordinaci stavebních prací, který zveřejnil
Úřad nebo povinná osoba způsobem umožňujícím dálkový přístup.
(4) Žádosti o koordinaci stavebních prací povinná osoba vyhoví, pokud
a) koordinace stavebních prací nevyžaduje dodatečné náklady pro původně plánované
stavební práce, které by nesla povinná osoba, zejména z důvodu dalšího prodlení,
b) jí to nebrání v kontrole nad stavebními pracemi,
c) žádost o koordinaci stavebních prací oprávněná osoba podala nejpozději 1 měsíc před
podáním žádosti o povolení a
d) není ohrožena bezpečnost a integrita sítí, bezpečnost státu, veřejná bezpečnost, veřejné
zdraví nebo zachování jejího obchodního tajemství.
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(5)

Odmítla-li povinná osoba žádost o koordinaci stavebních prací, sdělí tuto skutečnost
písemně s odůvodněním oprávněné osobě a Úřadu.

(6)

Byla-li žádost odmítnuta nebo nebyla-li do 1 měsíce ode dne doručení žádosti povinné
osobě uzavřena smlouva o koordinaci stavebních prací, má oprávněná osoba nebo
povinná osoba právo předložit věc k rozhodnutí Úřadu.

______________
8)

§ 2i odst. 3 zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické
infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací (liniový zákon), ve znění
pozdějších předpisů.
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Návrh prováděcího předpisu

Návrh novely zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické
infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací, ve znění pozdějších předpisů,
a dalších souvisejících zákonů, obsahuje v § 2j odst. 3 zákona č. 416/2009 Sb. nově
formulované zmocnění pro prováděcí právní předpis, které bude naplněno vydáním nové
vyhlášky Ministerstva dopravy s níže uvedeným obsahem.
Zákon č. 416/2009 Sb.
§ 2j
(1) Dokumentaci pro vydání společného povolení přikládanou k žádosti o vydání

společného povolení, kterým se umísťuje a povoluje stavba dopravní infrastruktury, lze
zpracovat v omezeném rozsahu. Dokumentace obsahuje průvodní zprávu, souhrnnou
technickou zprávu, situační výkresy, dokumentaci objektů, dokladovou část a, jde-li o vydání
společného povolení s posouzením vlivů na životní prostředí, rovněž dokumentaci vlivů záměru
na životní prostředí podle § 10 odst. 3 zákona o posuzování vlivu na životní prostředí a přílohy
č. 4 k zákonu o posuzování vlivů na životní prostředí, včetně posouzení vlivů na předmět
ochrany a celistvost evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti, bylo-li tak stanoveno v
závěru zjišťovacího řízení.
(2) V případě postupu podle odstavce 1 je stavebník povinen zpracovat dokumentaci pro
provádění stavby a předat ji nejpozději 5 dnů před zahájením stavby stavebnímu úřadu.
(3) Podrobnosti obsahu dokumentace podle odstavce 1 věty druhé stanoví Ministerstvo
dopravy vyhláškou.

Vyhláška bude upravovat rozsah a obsah dokumentace zpracované v omezeném rozsahu, a to
zvlášť pro stavby drah a zvlášť pro stavby pozemních komunikací (obdobně je tomu ve
vyhlášce č. 499/2009 Sb., která upravuje dokumentaci přikládanou k žádosti o vydání
společného povolení podle zmocnění obsažené ve stavebním zákoně). Nová vyhláška bude
v souladu se zákonným zmocněním a v souladu se základním obsahem dokumentace
vymezeným v § 2j odst. 1 zákona č. 416/2009 Sb. obsahovat následující přílohy:
Příloha č. 1
Rozsah a obsah dokumentace pro vydání společného povolení stavby dráhy
Dokumentace obsahuje části:
A.
B.
C.
D.

Průvodní zpráva
Souhrnná technická zpráva
Situační výkresy
Dokumentace objektů

A Průvodní zpráva
A.1 Identifikační údaje
A.1.1 Údaje o stavbě
a) název stavby,
b) místo stavby - traťový úsek, katastrální území, parcelní čísla pozemků, u budov adresa,
čísla popisná,
c) předmět dokumentace - nová stavba nebo změna dokončené stavby, trvalá nebo dočasná
stavba, účel užívání stavby,
d) začlenění stavby podle § 1 zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní,
vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací, ve znění
pozdějších předpisů - popř. liniový zákon
e) u souboru staveb, rozčlenění dle druhu a dle věcné příslušnosti stavebních úřadů
f) širší vztahy - význam tratě v rámci celé sítě, vztah na evropskou síť, předepsané
parametry.
A.1.2 Údaje o stavebníkovi:
a) jméno, příjmení a místo trvalého pobytu (fyzická osoba) nebo
b) jméno, příjmení, identifikační číslo osoby, místo podnikání (fyzická osoba podnikající,
pokud záměr souvisí s její podnikatelskou činností) nebo
c) obchodní firma nebo název, identifikační číslo osoby, adresa sídla (právnická osoba).
A.1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace
a) jméno, příjmení, obchodní firma, identifikační číslo osoby, místo podnikání (fyzická
osoba podnikající) nebo obchodní firma nebo název, identifikační číslo osoby, adresa
sídla (právnická osoba),
b) jméno a příjmení hlavního projektanta včetně čísla, pod kterým je zapsán v evidenci
autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou
autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem,
popřípadě specializací jeho autorizace,
c) jména a příjmení projektantů jednotlivých částí dokumentace včetně čísla, pod kterým
jsou zapsáni v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo
Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě,
s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jejich autorizace,
d) jména a příjmení projektantů dokumentace přikládané v dokladové části s oprávněním
podle zvláštních předpisů.
A.2 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení
a) technologická část - zabezpečovací zařízení, sdělovací zařízení, silnoproudá
technologie, ostatní technologická zařízení,
b) stavební část - inženýrské objekty, pozemní stavební objekty a technické vybavení
pozemních stavebních objektů, trakční a energetická zařízení,
c) dočasné stavby a zařízení, které jsou součástí příslušných objektů stavební a
technologické části.

Pro řazení se použije následující základní členění:
Členění technologické části podle typů objektů
Staniční zabezpečovací zařízení, traťové zabezpečovací
zařízení, přejezdové zabezpečovací zařízení, spádovištní
zabezpečovací
zařízení,
dálkové
ovládání
zabezpečovacího zařízení, indikátory horkoběžnosti a
indikátory plochých kol
Místní kabelizace, rozhlasové zařízení, integrovaná
Sdělovací zařízení
telekomunikační zařízení, elektrická požární a
zabezpečovací signalizace, dálkový kabel, dálkový
optický kabel, závěsný optický kabel, zapojení
dálkového kabelu, dálkového optického kabelu a
závěsného optického kabelu do provozu, informační
systém pro cestující, traťové radiové spojení, jiné
sdělovací zařízení
Silnoproudá technologie
Dispečerská řídící technika, technologie rozvoden velmi
vysokého napětí a vysokého napětí (energetika
silnoproudá technologie trakčních napájecích stanic
měníren, trakčních transformoven), silnoproudá
technologie trakčních spínacích stanic, technologie
transformačních stanic vysokého napětí a nízkého napětí
(energetika), silnoproudá technologie elektrických stanic
pro napájení zabezpečovacího zařízení, provozní rozvod
silnoproudu, napájení zabezpečovacích a sdělovacích
zařízení z trakčního vedení
Ostatní technologická zařízení Osobní výtahy, schodišťové výtahy, eskalátory, měření
a regulace, automatický systém řízení, elektrická
požární signalizace
Členění stavební části podle typů objektů
Zabezpečovací zařízení

Kolejový svršek a spodek, nástupiště, přejezdy, mosty,
propustky a zdi, ostatní inženýrské objekty (inženýrské
sítě a hydrotechnické objekty), potrubní vedení (voda,
plyn, kanalizace), tunely, pozemní
komunikace,
kabelovody, kolektory, protihlukové objekty.
Pozemní stavební objekty a Pozemní objekty budov (provozní, technologické,
technické vybavení pozemních skladové), zastřešení nástupišť, přístřešky na
stavebních objektů
nástupištích, individuální protihluková opatření,
orientační systém, demolice, drobná architektura a
oplocení
Inženýrské objekty

Trakční a energetická zařízení

Trakční vedení, napájecí stanice (měnírna, trakční
transformovna) - stavební část, spínací stanice - stavební
část, ohřev výměn (elektrický, plynový), elektrické
předtápěcí zařízení, rozvody vysokého napětí, nízkého

napětí, osvětlení a dálkové ovládání odpojovačů,
ukolejnění kovových konstrukcí, vnější uzemnění.
Ostatní objekty stavební a technologické části výše neuvedené budou zařazeny dle charakteru
a funkce do příslušných skupin.
A.3 Seznam vstupních podkladů
B Souhrnná technická zpráva
B.1 Popis území stavby
a) charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území,
soulad navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost
území,
b) údaje o souladu stavby s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního
plánování, včetně informace o vydané územně plánovací dokumentaci,
c) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na
využívání území,
d) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky
závazných stanovisek dotčených orgánů,
e) geologická, geomorfologická a hydrogeologická charakteristika, včetně zdrojů nerostů
a podzemních vod,
f) výčet a závěry provedených průzkumů a měření - geologický průzkum,
hydrogeologický průzkum, korozní průzkum, stavebně technický průzkum, stavebně
historický průzkum apod.,
g) ochrana území podle jiných právních předpisů,
h) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.,
i) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry
v území,
j) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin,
k) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo
pozemků určených k plnění funkce lesa,
l) územně technické podmínky - zejména možnost napojení stavby na stávající technické
vybavení území, přeložky inženýrských sítí, možnost bezbariérového přístupu k
navrhované stavbě,
m) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba umísťuje,
n) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo
bezpečnostní pásmo,
o) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice.
B.2 Celkový popis stavby
B.2.1 Základní charakteristika stavby a jejího užívání
a) nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich současném
stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu a
výsledky statického posouzení nosných konstrukcí, údaje o dotčené dráze nebo objektu
- kategorie dráhy, traťový úsek, staničení apod.,
b) účel užívání stavby,

c) trvalá nebo dočasná stavba,
d) celkový popis dopravní koncepce řešení stavby včetně základních parametrů stavby s
ohledem na umístění stavby a na účel stavby (traťová, staniční technologie a rámcová
dopravní technologie), navrhované kapacity stavby včetně základních technických
parametrů stavby (navržené traťové rychlosti, označení polohy dopraven a zastávek,
základní údaje o provozu a navrhovaných provozních a dopravních technologiích a
zařízeních).
e) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na
stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby nebo
souhlasu s odchylným řešením z platných předpisů a norem, případně souhlasu s
použitím neschváleného a nezavedeného zařízení,
f) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky
závazných stanovisek dotčených orgánů,
g) ochrana stavby podle jiných právních předpisů,
h) základní bilance stavby - potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou
vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí apod.,
i) základní předpoklady výstavby - časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy,
j) základní požadavky na předčasné užívání staveb a zkušební provoz staveb, doba jejich
trvání ve vztahu k dokončení a užívání stavby,
k) orientační náklady stavby.
B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení
B.2.3 Celkové stavebně technické a technologické řešení
a) popis celkové koncepce stavebně technického a technologického řešení po skupinách
objektů nebo jednotlivých objektech,
b) celková bilance nároků všech druhů energií, tepla a teplé užitkové vody,
c) celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, způsob nakládání s vyzískaným
materiálem,
d) požadavky na kapacity veřejných sítí komunikačních vedení a elektronického
komunikačního zařízení veřejné komunikační sítě.
B.2.4 Bezbariérové užívání stavby
Zásady řešení přístupnosti a užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo
orientace včetně údajů o podmínkách pro výkon práce osob se zdravotním postižením.
B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby
a) popis splnění zásadních požadavků příslušných předpisů a norem ochrany před vlivy
trakčních a energetických vedení,
b) řešení ochranných opatření proti vlivu bludných proudů na základě výsledků korozních
průzkumů.
B.2.6 Základní popis technologických objektů a technických zařízení
a) popis stávajícího stavu,
b) popis navrženého řešení,
c) energetické výpočty.
B.2.7 Základní technický popis stavebních objektů

a) popis stávajícího stavu,
b) popis navrženého řešení.
B.2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení stavby
B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana
B.2.10 Hygienické řešení stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí
B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí
a) ochrana před pronikáním radonu z podloží,
b) ochrana před bludnými proudy,
c) ochrana před technickou seizmicitou,
d) ochrana před hlukem,
e) protipovodňová opatření,
f) ochrana před ostatními účinky - vlivem poddolování, výskytem metanu apod.
B.3 Připojení stavby na technickou infrastrukturu
a) napojovací místa technické infrastruktury,
b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky.
B.4 Dopravní řešení a základní údaje o provozu, provozní a dopravní technologie
a) popis dopravního řešení včetně traťové a staniční dopravní technologie počátečního a
cílového stavu, orientační návrh organizačních a dočasných provizorních stavebních
opatření pro zajištění železniční dopravy po dobu stavby, požadavky na náhradní
dopravu, dosažené zásadní dopravní parametry stavby (dynamický průběh rychlosti,
propustnosti, linkové vedení, systémové jízdní doby apod.),
b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu, včetně bezbariérových opatření pro
přístupnost a užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace,
c) doprava v klidu,
d) pěší a cyklistické stezky.
B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav
B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana
a) vliv na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda,
b) vliv na přírodu a krajinu - ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a
živočichů, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině apod.,
c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000,
d) způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní
prostředí, je-li podkladem,
e) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle
jiných právních předpisů.
V případě, že je dokumentace podkladem pro společné povolení s posouzením vlivů na
životní prostředí, neuvádí se informace k bodům a), b), c) neboť jsou součástí dokumentace
vlivů záměru na životní prostředí.
B.7 Ochrana obyvatelstva

B.8 Zásady organizace výstavby
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu,
přístup na stavbu po dobu výstavby, popřípadě přístupové trasy,
ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin,
maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště,
požadavky na bezbariérové obchozí trasy,
základní bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin.
návrh optimálního postupu výstavby (časový plán, harmonogramy, zdůvodnění počtu
etap, výluky apod.),
h) požadavky na postupné uvádění stavby do provozu (užívání), požadavky na průběh a
způsob přípravy a realizace výstavby.
B.9 Celkové vodohospodářské řešení
C Situační výkresy
C.1 Situační výkres širších vztahů
a) měřítko 1 : 5 000 až 1 : 50 000,
b) napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu,
c) stávající a navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma,
d) vyznačení hranic dotčeného území.
C.2 Katastrální situační výkres
a) měřítko podle použité katastrální mapy,
b) zákres stavebního pozemku, požadovaného umístění stavby,
c) vyznačení vazeb a vlivů na okolí.
C.3 Koordinační situační výkres
a) měřítko 1:1 000 nebo 1:500, u změny stavby, která je kulturní památkou v měřítku
1:200,
b) stávající stavby, dopravní a technická infrastruktura,
c) hranice pozemků, parcelní čísla,
d) hranice řešeného území,
e) stávající výškopis a polohopis,
f) vyznačení jednotlivých navržených objektů stavby dráhy a odstraňovaných staveb a
technické infrastruktury,
g) maximální výška staveb,
h) navrhované komunikace a zpevněné plochy, napojení na dopravní infrastrukturu,
i) řešení vegetace,
j) okótované odstupy staveb,
k) zákres nové technické infrastruktury, napojení stavby na technickou infrastrukturu,
l) stávající a navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, památkové rezervace,
památkové zóny apod.,
m) základní geodetické údaje,
n) vyznačení stávající a nové hranice obvodu dráhy,
o) odstupové vzdálenosti včetně vymezení požárně nebezpečných prostorů, přístupové
komunikace a nástupní plochy pro požární techniku a zdroje požární vody.

C.4 Situační výkres záborů
a) výkres maximálních dočasných a trvalých záborů a věcných břemen vyvolaných
stavbou, s rozlišením pozemků zařazených do zemědělského půdního fondu, pozemků
určených k plnění funkce lesa a ostatních pozemků, vypracovaný na podkladu
katastrální mapy
b) měřítko 1:1 000
C.5 Speciální výkresy
Situační výkresy vyhotovené podle potřeby ve vhodném měřítku zobrazující speciální
požadavky objektů, technologických zařízení, technických sítí, infrastruktury nebo
souvisejících inženýrských opatření, včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání
stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace a prvků životního prostředí soustava chráněných území NATURA 2000, územní systém ekologické stability, významné
krajinné prvky, chráněná území, apod. Výkresy architektonického řešení stavby nebo
význačných objektů, umístění stavby vzhledem k urbanistické struktuře území, vztah k
základnímu dopravnímu systému, chráněným územím, vizualizace architektonicky
významných objektů.
D Dokumentace objektů
Pro každý objekt se vypracuje dokumentace. Zařazení a označení jednotlivých objektů se
provede podle části A. 2 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení.
D.1 Technologická část
Pro každý objekt se zpracuje:
1. Technická zpráva - koncepce řešení, popis současného stavu, navrhované řešení se
zdůvodněním a návrhem typu zařízení, hlavních technických parametrů, včetně plošných a
prostorových požadavků na jeho umístění a zabudování,
2. Výkresová dokumentace - výkresy a schémata, návrh řešení jednotlivých objektů, se
zakreslením současného a navrhovaného stavu, popřípadě mezistavů a jejich přehledného
grafického rozlišení.
D.2 Stavební část
Pro každý objekt se zpracuje:
1. Technická zpráva - koncepce řešení, popis současného stavu, navrhované řešení, zdůvodnění
úprav a využití stávajících konstrukcí, návrh koncepce technického řešení jednotlivých objektů,
s údaji o hlavních technických parametrech,
2. Výkresová dokumentace - zakreslení současného a navrhovaného stavu, popřípadě
mezistavů a jejich řádného a přehledného grafického rozlišení, podle potřeby a charakteru
objektu. Výkresy je nezbytné zpracovat do podrobností, které určí umístění stavby v území.
U inženýrských objektů se dle jejich charakteru dokládají zejména situace a příčné řezy,
případně podélné řezy. U pozemních objektů budov se dokládají minimálně charakteristické
půdorysy, charakteristické řezy včetně řezů dokumentujících návaznost na okolí zejména s

ohledem na koordinační vazby a hloubku založení, základní pohledy.
Dokladová část
Dokladová část obsahuje doklady o splnění požadavků podle jiných právních předpisů vydané
příslušnými správními orgány nebo příslušnými osobami a dokumentaci zpracovanou osobami
oprávněnými podle jiných právních předpisů.
1. Závazná stanoviska, stanoviska, rozhodnutí, vyjádření dotčených orgánů
2. Dokumentace vlivů záměru na životní prostředí
Pokud stavba podléhá posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona o posuzování vlivů
na životní prostředí a společném řízení bude spojeno s posuzováním vlivů na životní prostředí,
přikládá se dokumentace vlivů záměru na životní prostředí podle § 10 odst. 3 a přílohy č. 4 k
zákonu o posuzování vlivů na životní prostředí, včetně posouzení vlivů na předmět ochrany a
celistvost evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti, bylo-li tak stanoveno v závěru
zjišťovacího řízení.
3. Doklad podle jiného právního předpisu
Pokud je dokumentace zpracována pro soubor staveb, jehož součástí je výrobek plnící funkci
stavby, přikládá se doklad podle jiného právního předpisu, prokazující shodu vlastností tohoto
výrobku s požadavky na stavby podle § 156 stavebního zákona nebo technická dokumentace
výrobce nebo dovozce, popřípadě další doklad, z něhož je možné ověřit dodržení požadavků na
stavby.
4. Stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury
4.1 Stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury k možnosti a způsobu
napojení, vyznačená například na situačním výkrese
4.2 Stanovisko vlastníka nebo provozovatele k podmínkám zřízení stavby, provádění prací a
činností v dotčených ochranných a bezpečnostních pásmech podle jiných právních předpisů
4.3. Doklady o souhlasu provozovatele dráhy o udělených výjimkách z platných předpisů a
norem
4.4 Doklady o souhlasu provozovatele dráhy s použitím neschváleného a nezavedeného zařízení
5. Geodetický podklad pro projektovou činnost zpracovaný podle jiných právních
předpisů
6. Ostatní stanoviska, vyjádření, posudky, studie a výsledky jednání vedených v průběhu
zpracování dokumentace
____________________

Příloha č. 2
Rozsah a obsah dokumentace pro vydání společného povolení stavby pozemní
komunikace
Dokumentace obsahuje části:
A Průvodní zpráva
B Souhrnná technická zpráva
C Situační výkresy
D Dokumentace objektů
K dokumentaci se vždy přikládá dokladová část.
A Průvodní zpráva
A.1 Identifikační údaje
A.1.1 Údaje o stavbě
a) název stavby,
b) místo stavby - adresa, katastrální území, parcelní čísla pozemků, označení pozemní
komunikace, u budov adresa, čísla popisná,
c) předmět dokumentace - nová stavba nebo změna dokončené stavby, trvalá nebo dočasná
stavba, účel užívání stavby.
d) začlenění stavby podle § 1 zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní,
vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací, ve znění
pozdějších předpisů
e) u souboru staveb, rozčlenění dle druhu a dle věcné příslušnosti stavebních úřadů
A.1.2 Údaje o stavebníkovi
a) jméno, příjmení a místo trvalého pobytu (fyzická osoba) nebo
b) jméno, příjmení, identifikační číslo osoby, místo podnikání (fyzická osoba podnikající,
pokud záměr souvisí s její podnikatelskou činností) nebo
c) obchodní firma nebo název, název organizační složky, identifikační číslo osoby, adresa
sídla (právnická osoba).
A.1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace
a) jméno, příjmení, obchodní firma, identifikační číslo osoby, místo podnikání (fyzická
osoba podnikající) nebo obchodní firma nebo název, identifikační číslo osoby, adresa
sídla (právnická osoba),
b) jméno a příjmení hlavního projektanta včetně čísla, pod kterým je zapsán v evidenci
autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou
autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem,
popřípadě specializací jeho autorizace,
c) jména a příjmení projektantů jednotlivých částí dokumentace včetně čísla, pod kterým
jsou zapsáni v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo
Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s
vyznačeným oborem, popřípadě specializací jejich autorizace.
d) jména a příjmení projektantů či ověřovatelů dokumentace přikládané v dokladové části

s oprávněním podle zvláštních předpisů
A.2 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení
Stavba pozemní komunikace se člení podle těchto zásad:
a) odděleně se uvažují ucelené stavebně technické části a technologické vybavení stavební objekty a provozní soubory,
b) stavební objekty a provozní soubory se označují číslem a názvem,
c) stavební objekty a provozní soubory se sdružují do skupin označených číselnou řadou
podle jejich charakteru, způsobu a druhu projednání dokumentace a účelu při realizaci
stavby,
Pro řazení a číslování se použije následující základní členění:
Číselná Skupina objektů
Popis
řada
000
Objekty
přípravy Bourací práce, případně další objekty obsahující rozsáhlé
staveniště
pomocné práce spojené s
přípravou staveniště nebo
zhotovovací práce například protihluková opatření při
stavebních pracích, trhací práce při přípravě staveniště
stavební jámy.
100
Objekty pozemních Předmětná pozemní komunikace a její křižovatky a
komunikací (včetně všechny další objekty pozemní komunikace dotčené nebo
propustků)
vyvolané stavbou předmětné pozemní komunikace dálnice, silnice, místní komunikace, účelové komunikace,
samostatné
cyklistické stezky apod. Do této skupiny
objektů se dále zařadí součásti pozemní komunikace
(s výjimkou těch, které jsou obsaženy v samostatných
řadách, například mosty a tunely) a vybavení pozemní
komunikace zejména dopravní značky, světelné signály,
propustky, únikové zóny, protihlukové valy, clony proti
oslnění apod. Samostatnými objekty pozemní komunikace
mohou také být objížďky a dopravní opatření a zesilování
existujících
pozemních komunikací pro odkloněnou
veřejnou dopravu a staveništní dopravu, případně
odstranění následků těchto doprav provedené po ukončení
stavby. Do této skupiny se zahrnou i objekty údržbového
příslušenství
200
Mostní objekty a zdi Všechny druhy mostních objektů, kromě propustků, opěrné
a zárubní zdi
300
Vodohospodářské
Zejména objekty odvodnění pozemní komunikace objekty
kanalizace, dešťové usazovací nádrže, úpravy nebo
výstavba vodních toků, vodních nádrží, retenčních nádrží a
závlahových zařízení, vodovodů a studní.
400
Elektro a sdělovací Objekty úprav nebo výstavby nadzemních a podzemních
objekty
silnoproudých a slaboproudých vedení, osvětlení, systémů
zabezpečení nebo řízení dopravního provozu, apod.
500
Objekty
trubních Úpravy
nebo
výstavba
plynovodů,
parovodů,
vedení
produktovodů a jiných vedení
600
Objekty podzemních Tunely, galerie, kolektory, podzemní garáže a parkoviště a
staveb
další podzemní zařízení. Tyto typy speciálních objektů

660
700

800
900

vyžadují s ohledem na jejich složitost další členění na
podobjekty, které se označí dalším dvojčíslím za pomlčkou
za základním číslem objektu (například 600-08).
Objekty drah
Všechny objekty, které spadají pod kompetenci drážního
úřadu.
Objekty pozemních Objekty pozemního stavitelství, které jsou součástí nebo
staveb
příslušenstvím pozemní komunikace nebo slouží
motoristům, případně jsou vyvolány stavbou pozemní
komunikace. Patří sem zejména budovy a jejich
příslušenství na odpočívkách, cestmistrovství, celnice a
objekty policie.
Protihlukové clony, kromě valů, protihlukové stavební
úpravy budov a trvalé oplocení cizích pozemků. K
příslušným budovám nebo skupinám určitého zařízení se
přiřadí odpovídající provozní soubory a související objekty
ostatních druhů, které kompletují zařízení
Objekty
úpravy Objekty rekultivací a vegetačních úprav včetně
území
odhumusování, ohumusování, výsadby rostlin včetně
dřevin a úprav ploch po výstavbě.
Volná řada objektů
Druh objektů, který není možné nebo vhodné zařadit do
předcházejících řad

Řazení objektů a provozních souborů v jednotlivých řadách závisí na povaze stavby, důležitosti
objektů z hlediska celé stavby a dalších okolností. Jestliže je to potřebné z evidenčních důvodů,
lze před označením řady objektů předřadit další číselné označení, zejména jedná-li se o
dokumentaci souboru staveb, uvede se číslo stavby.
A.3 Seznam vstupních podkladů
B Souhrnná technická zpráva
B.1 Popis území stavby
a) charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území,
soulad navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území,
b) údaje o souladu stavby s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního
plánování, včetně informace o vydané územně plánovací dokumentaci, ,
c) geologická, geomorfologická a hydrogeologická charakteristika, včetně zdrojů nerostů
a podzemních vod,
d) výčet a závěry provedených průzkumů a měření - geotechnický průzkum inženýrskogeologické a hydrogeologické posouzení trasy nebo její varianty a posouzení
technické realizovatelnosti pozemní komunikace včetně posouzení staveniště mostních
objektů s případným doporučením optimálního vedení trasy, vyhledávací průzkum
materiálových nalezišť - zemníků - pro ověření množství a vlastností sypaniny, korozní
průzkum, případně základní průzkum, průzkum ložisek nerostů, pedologický průzkum,
stavebně historický průzkum apod.,
e) ochrana území podle jiných právních předpisů
f) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.,
g) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry
v území,
h) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin,
i) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo

pozemků určených k plnění funkce lesa,
j) územně technické podmínky - zejména možnost napojení na stávající dopravní a
technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě,
k) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice,
l) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba umísťuje,
m) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo
bezpečnostní pásmo,
n) požadavky na monitoringy a sledování přetvoření.
B.2 Celkový popis stavby
B.2.1 Základní charakteristika stavby a jejího užívání
a) nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich současném
stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu a
výsledky statického posouzení nosných konstrukcí; údaje o dotčené komunikaci,
b) účel užívání stavby,
c) trvalá nebo dočasná stavba,
d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na
stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby nebo
souhlasu s odchylným řešením z platných předpisů a norem,
e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky
závazných stanovisek dotčených orgánů,
f) ochrana stavby podle jiných právních předpisů,
g) navrhované parametry stavby - zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha a
předpokládané kapacity provozu a výroby, počet funkčních jednotek a jejich velikosti,
apod.,
h) základní technické parametry stavby - návrhová rychlost, šířkové uspořádání, intenzita
dopravy, technologie a zařízení apod.,
i) základní předpoklady výstavby - etapizace výstavby, časové údaje o zahájení, realizaci,
dokončení stavby a předání stavby do užívání,
j) základní požadavky na předčasné užívání staveb a zkušební provoz staveb, doba jejich
trvání ve vztahu k dokončení a užívání stavby.
B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení
B.2.3 Celkové stavebně technické řešení
a) popis celkové koncepce stavebně technického řešení po skupinách objektů nebo
jednotlivých objektech,
b) celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, způsob nakládání s vyzískaným
materiálem,
c) požadavky na kapacity veřejných sítí komunikačních vedení a elektronického
komunikačního zařízení veřejné komunikační sítě.
B.2.4 Bezbariérové užívání stavby
Zásady řešení přístupnosti a užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo
orientace.
B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby
B.2.6 Základní technický popis stavebních objektů

a) popis stávajícího stavu,
b) popis navrženého řešení.
Po skupinách objektů nebo jednotlivých objektech se uvede jejich výčet, označení a základní
charakteristiky.
B.2.7 Základní popis technických a technologických objektů
B.2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení
B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana – zásady hospodaření s energiemi
B.2.10 Hygienické řešení stavby, požadavky na pracovní prostředí
B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí
a) ochrana před pronikáním radonu z podloží,
b) ochrana před bludnými proudy,
c) ochrana před technickou seizmicitou,
d) ochrana před hlukem,
e) protipovodňová opatření,
f) ochrana před ostatními účinky - vlivem poddolování, výskytem metanu apod.
B.3 Připojení stavby na technickou infrastrukturu
a) napojovací místa technické infrastruktury,
b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky.
B.4 Dopravní řešení a základní údaje o provozu, provozní a dopravní technologie
a) popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání
stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace,
b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu,
c) doprava v klidu,
d) pěší a cyklistické stezky.
B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav
a) terénní úpravy,
b) použité vegetační prvky,
c) biotechnická, protierozní opatření
B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana
a) vliv na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda,
b) vliv na přírodu a krajinu - ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a
živočichů, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině apod.,
c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000,
d) způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní
prostředí, je-li podkladem,
e) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle
jiných právních předpisů.
V případě, že je dokumentace podkladem pro společné povolení s posouzením vlivů na
životní prostředí, neuvádí se informace k bodům a), b), d), neboť jsou součástí dokumentace

vlivů záměru na životní prostředí.
B.7 Ochrana obyvatelstva
B.8 Zásady organizace výstavby
B.8.1. Technická zpráva
a) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu,
b) přístup na stavbu po dobu výstavby, popřípadě přístupové trasy,
c) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin,
d) maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště,
e) požadavky na bezbariérové obchozí trasy,
f) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin.
B.9 Celkové vodohospodářské řešení
C Situační výkresy
C.1 Situační výkres širších vztahů
a) měřítko 1 : 5 000 až 1 : 50 000,
b) napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu,
c) stávající a navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma,
d) vyznačení hranic dotčeného území.
C.2 Katastrální situační výkres
a) měřítko podle použité katastrální mapy,
b) zákres stavebního pozemku, požadovaného umístění stavby,
c) vyznačení vazeb a vlivů na okolí.
C.3 Koordinační situační výkres
a) měřítko 1:200 až 1: 000, u rozsáhlých staveb 1: 2 000, u stavby v památkové rezervaci
nebo v památkové zóně v měřítku 1 : 200,
b) stávající stavby, dopravní a technická infrastruktura,
c) hranice pozemků, parcelní čísla,
d) hranice řešeného území,
e) stávající výškopis a polohopis,
f) vyznačení jednotlivých navržených a odstraňovaných staveb a technické infrastruktury,
g) maximální výška stavby,
h) navrhované komunikace a zpevněné plochy, napojení na dopravní infrastrukturu,
i) řešení vegetace,
j) okótované odstupy stavby,
k) zákres nové technické infrastruktury, napojení stavby na technickou infrastrukturu,
l) stávající a navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, památkové rezervace,
památkové zóny apod.,
m) maximální dočasné a trvalé zábory,
n) odstupové vzdálenosti včetně vymezení požárně nebezpečných prostorů, přístupové
komunikace a nástupní plochy pro požární techniku a zdroje požární vody.
C.4 Situační výkres záborů
a) výkres maximálních dočasných a trvalých záborů a věcných břemen vyvolaných

stavbou, s rozlišením pozemků zařazených do zemědělského půdního fondu, pozemků
určených k plnění funkce lesa a ostatních pozemků, zpracovaný na podkladu katastrální
mapy
b) měřítko 1:1 000
C.5 Koordinační situační výkres
a) měřítko 1:200 až 1: 000, u rozsáhlých staveb 1: 2 000, u stavby v památkové rezervaci
nebo v památkové zóně v měřítku 1 : 200,
b) stávající stavby, dopravní a technická infrastruktura,
c) hranice pozemků, parcelní čísla,
C.5 Speciální výkresy
Situační výkresy vyhotovené podle potřeby ve vhodném měřítku zobrazující speciální
požadavky objektů, technologických zařízení, technických sítí, infrastruktury nebo
souvisejících inženýrských opatření, včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání
stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace a prvků životního prostředí soustava chráněných území NATURA 2000, územní systém ekologické stability, významné
krajinné prvky, chráněná území apod. Výkresy umístění stavby vzhledem k urbanistické
struktuře území, vztah k základnímu dopravnímu systému, chráněným územím.
D Dokumentace objektů
Dokumentace stavebních objektů, inženýrských objektů, technických nebo technologických
zařízení se zpracovává po objektech a souborech technických nebo technologických zařízení v
následujícím pořadí v přiměřeném rozsahu.
D.1 Stavební část
Pro každý stavební objekt nebo skupinu objektů shodného charakteru se vypracuje samostatná
dokumentace. Zařazení a označení jednotlivých objektů se provede podle části A. 2 Členění
stavby na objekty a technická a technologická zařízení.
Pro každý objekt se zpracuje:
1. Technická zpráva - koncepce řešení, popis současného stavu, navrhované řešení se
zdůvodněním a návrhem typu objektu, hlavních technických parametrů, včetně plošných a
prostorových nároků na jeho umístění a zabudování, zásadní stavebně montážní postupy
apod.
2. Výkresová dokumentace - výkresy a schémata, návrh řešení jednotlivých objektů, se
zakreslením současného a navrhovaného stavu, popřípadě mezistavů a jejich přehledného
grafického rozlišení.
D.2 Technologická část
Technologická část projektové dokumentace stavby pozemní komunikace se dělí na provozní
soubory nevýrobních procesů zajišťujících speciální činnosti potřebné pro funkčnost,
bezpečnost, výkonnost a ochranu pozemní komunikace a jejích součástí.
Pro každý provozní soubor se vypracuje samostatná dokumentace. Provozní soubory, které

tvoří technické vybavení tunelů, se připojují k dokumentaci příslušného stavebního objektu.
Dokumentace jednotlivých souborů se člení na tyto části:
1. Technická zpráva - předmět provozního souboru, účel, popis a základní parametry
technologického zařízení.
2. Výkresy - sestava a umístění strojů a zařízení a způsob jejich zabudování - půdorysy, řezy,
pohledy a konstrukční detaily.
Dokladová část
1. Závazná stanoviska, stanoviska, rozhodnutí a vyjádření dotčených orgánů
2. Dokumentace vlivů záměru na životní prostředí
Pokud stavba podléhá posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona o posuzování vlivů
na životní prostředí a společné řízení bude spojeno s posuzováním vlivů na životní prostředí,
přikládá se dokumentace vlivů záměru na životní prostředí podle § 10 odst. 3 a přílohy č. 4 k
zákonu o posuzování vlivů na životní prostředí, včetně posouzení vlivů na předmět ochrany a
celistvost evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti, bylo-li tak stanoveno v závěru
zjišťovacího řízení.
3. Doklad podle jiného právního předpisu
Pokud je dokumentace zpracována pro soubor staveb, jehož součástí je výrobek plnící funkci
stavby, přikládá se doklad podle jiného právního předpisu, prokazující shodu vlastností tohoto
výrobku s požadavky na stavby podle § 156 stavebního zákona nebo technická dokumentace
výrobce nebo dovozce, popřípadě další doklad, z něhož je možné ověřit dodržení požadavků
na stavby.
4. Stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury
4.1 Stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury k možnosti a způsobu
napojení, vyznačená například na situačním výkrese
4.2 Stanovisko vlastníka nebo provozovatele k podmínkám zřízení stavby, provádění prací a
činností v dotčených ochranných a bezpečnostních pásmech podle jiných právních předpisů
4.3 Souhlas s odchylným řešením z platných předpisů a norem
5. Geodetický podklad pro projektovou činnost zpracovaný podle jiných právních
předpisů
6. Inženýrskogeologické, diagnostické a dopravní průzkumy
7. Ostatní stanoviska, vyjádření, posudky, studie a výsledky jednání vedených v průběhu
zpracování dokumentace
____________________

ROZDÍLOVÁ TABULKA NÁVRHU PŘEDPISU ČR S LEGISLATIVOU EU
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
Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním
řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů
Ustanovení

Obsah

Směrnice
CELEX č.

Ustanovení

Obsah

§ 19 odst. 2

Úkolem územního plánování je také posouzení 32001L0042 čl. 5 odst. 1
vlivů politiky územního rozvoje, územního
rozvojového plánu, zásad územního rozvoje
nebo územního plánu na udržitelný rozvoj
území (§ 18 odst. 1). Pro účely tohoto posouzení
se zpracovává vyhodnocení vlivů na udržitelný
rozvoj území. Jeho součástí je také vyhodnocení
vlivů na životní prostředí, ve kterém se určí,
popíšou a posoudí možné významné vlivy na
životní prostředí vyplývající z politiky
územního rozvoje, územního rozvojového
plánu, zásad územního rozvoje nebo územního
plánu a rozumná náhradní řešení vedoucí k
realizaci záměru s přihlédnutím k cílům
posuzovaných dokumentů. Náležitosti tohoto
posouzení jsou stanoveny s náležitostmi
stanovenými v příloze k tomuto zákonu, včetně
posouzení vlivu na předmět ochrany a celistvost
evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti.

Čl. 5
1. Pokud je podle čl. 3 odst. 1 vyžadováno
posouzení vlivů na životní prostředí,
vypracuje se zpráva o vlivech na životní
prostředí, ve které se určí, popíšou a
posoudí možné významné vlivy na životní
prostředí vyplývající z provádění plánu
nebo programu a rozumná náhradní řešení
s přihlédnutím k cílům a zeměpisné oblasti
působnosti
plánu
nebo
programu.
Informace vyžadované za tímto účelem
jsou uvedeny v příloze I.

§ 35a odst. 1

(1)
Na základě politiky územního rozvoje 32001L0042 čl. 3 odst. 1 a 2
vydá ministerstvo územní rozvojový plán.
Současně s návrhem územního rozvojového

32001L0042
Čl. 3
1. Posouzení vlivů na životní prostředí se v
souladu s články 4 až 9 provádí u plánů a
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Ustanovení

Obsah

Směrnice
CELEX č.

Ustanovení

plánu se zpracovává vyhodnocení vlivů na
udržitelný rozvoj území.

Obsah
programů uvedených v odstavcích 2 až 4,
které mohou mít významný vliv na životní
prostředí.
2. S výhradou odstavce 3 se posouzení
vlivů na životní prostředí provádí u všech
plánů a programů,
a) které se připravují v odvětvích
zemědělství,
lesnictví,
rybolovu,
energetiky, průmyslu, dopravy, nakládání s
odpady,
vodohospodářství,
telekomunikací,
turistiky,
územního
plánování nebo využívání půdy a které
stanoví rámec pro budoucí schvalování
záměrů uvedených v přílohách I a II
směrnice 85/337/EHS nebo
b) u kterých je vyžadováno posouzení
podle článků 6 a 7 směrnice 92/43/EHS s
ohledem na možný vliv na území.

32009L0147 čl. 4 odst. 4
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32009L0147
Čl. 4
4.
S ohledem na ochranu oblastí
uvedených v odstavcích 1 a 2 přijmou
členské státy vhodná opatření pro
předcházení
znečišťování
nebo

Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním
řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů
Ustanovení

Obsah

Směrnice
CELEX č.

Ustanovení

Obsah
poškozování stanovišť nebo jakýmkoli
rušivým zásahům, které negativně
ovlivňují ptáky, pokud by mohly být
významné z hlediska cílů tohoto článku.
Členské státy musí rovněž usilovat o
předcházení
znečišťování
nebo
poškozování stanovišť mimo tyto chráněné
oblasti.

31992L0043 Čl. 6 odst. 3
Čl. 7
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31992L0043
Čl. 6
3. 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. S přihlédnutím k výsledkům
uvedeného hodnocení důsledků pro
lokalitu a s výhradou odstavce 4 schválí
příslušné orgány příslušného státu tento
plán nebo projekt teprve poté, co se ujistí,
že nebude mít nepříznivý účinek na
celistvost příslušné lokality, a co si v
případě potřeby opatří stanovisko široké
veřejnosti.

Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním
řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů
Ustanovení

§ 35c odst. 4

Obsah

Směrnice
CELEX č.

Ustanovení

Ministerstvo životního prostředí vydá k návrhu 32001L0042 Čl. 3 odst. 3, 5 a
6
obsahu územního rozvojového plánu do 30 dnů
Čl. 5 odst. 4
od doručení stanovisko, ve kterém podle přílohy
č. 8 zákona o posuzování vlivů na životní
prostředí a na základě stanoviska orgánu
ochrany přírody podle předchozího odstavce
stanoví podrobnější požadavky na obsah a
rozsah vyhodnocení vlivů na životní prostředí a
případné požadavky na vyhodnocení variant
řešení, které ještě rozumně vedou k dosažení
cílů územního rozvojového plánu. Příslušný
orgán ochrany přírody doručí stanovisko podle
§ 45i odst. 1 zákona o ochraně přírody a krajiny
ministerstvu a Ministerstvu životního prostředí
Stránka 4 z 7

Obsah
Čl. 7
Povinnosti vyplývající z ustanovení čl. 6
odst. 2, 3 a 4 této směrnice nahrazují
povinnosti vyplývající z první věty čl. 4
odst. 4 směrnice 79/409/EHS, pokud jde o
území označená podle čl. 4 odst. 1 nebo
obdobně uznaná podle čl. 4 odst. 2 uvedené
směrnice, a to ode dne provádění této
směrnice nebo ode dne označení nebo
uznání členským státem podle směrnice
79/409/EHS, podle toho, které datum je
pozdější.
Čl. 3
3. Plány a programy uvedené v odstavci 2,
které stanoví využití menších oblastí na
místní úrovni, a menší změny plánů a
programů uvedených v odstavci 2 vyžadují
posouzení vlivů na životní prostředí pouze
tehdy, stanoví-li členské státy, že mohou
mít významný vliv na životní prostředí.
5. Členské státy určí, zda plány nebo
programy uvedené v odstavcích 3 a 4
mohou mít významný vliv na životní
prostředí buď přezkoumáním jednotlivých
případů, nebo stanovením druhů plánů a
programů, nebo kombinací obou přístupů.

Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním
řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů
Ustanovení

Obsah

Směrnice
CELEX č.

Ustanovení

nejpozději 7 dní před uplynutím lhůty podle věty
první.

Obsah
Za tímto účelem vezmou členské státy ve
všech případech v úvahu příslušná kritéria
stanovená v příloze II, aby se zajistilo, že se
na plány a programy s možným
významným vlivem na životní prostředí
vztahuje tato směrnice.
6. V případě přezkoumání jednotlivých
případů a stanovení druhů plánů a
programů v souladu s odstavcem 5 jsou
konzultovány orgány uvedené v čl. 6 odst.
3.

§ 35d odst. 3
a4

(3)
Ministerstvo
zveřejní
způsobem
umožňujícím dálkový přístup návrh územního
rozvojového plánu a vyhodnocení vlivů na
udržitelný rozvoj území, a nejméně 30 dnů
předem oznámí místo a dobu konání veřejného
projednání. Do 7 dnů ode dne veřejného
projednání může každý podat u ministerstva
písemné připomínky. K později uplatněným

32001L0042 Čl. 6 odst. 1, 2 a
5

Čl. 5
4. Při rozhodování o oblasti působnosti a
úrovni podrobnosti informací, které musí
být obsaženy ve zprávě o vlivech na životní
prostředí, jsou konzultovány orgány
uvedené v čl. 6 odst. 3.
Čl. 6
1. Návrh plánu nebo programu a zprávy o
vlivech na životní prostředí vypracované v
souladu s článkem 5 je zpřístupněn
orgánům uvedeným v odstavci 3 tohoto
článku a veřejnosti.
2. Orgánům uvedeným v odstavci 3 a
veřejnosti uvedené v odstavci 4 je dána
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připomínkám se nepřihlíží. Ustanovení § 22 se
na veřejné projednání návrhu použije
přiměřeně.

Obsah
včas skutečná příležitost, aby v přiměřené
lhůtě vyjádřily své stanovisko k návrhu
plánu nebo programu a doprovodné zprávě
o vlivech na životní prostředí před přijetím
plánu nebo programu nebo před jeho
předáním k legislativnímu postupu.
5. Podrobnosti k informacím a konzultacím
s orgány a veřejností stanoví členské státy.

Čl. 7 odst. 1

Čl. 7
1. Domnívá-li se členský stát, že provedení
plánu nebo programu připravovaného pro
jeho území může mít významný vliv na
životní prostředí jiného členského státu,
nebo požaduje-li to členský stát, kterého se
to může významně dotýkat, zašle členský
stát, na jehož území se plán nebo program
vypracovává, před jeho přijetím nebo
předáním k legislativnímu procesu,
druhému členskému státu kopii návrhu
plánu nebo programu a příslušnou zprávu o
vlivech na životní prostředí.

32001L0042 Čl. 5 odst. 1

Čl. 5
1. Pokud je podle čl. 3 odst. 1 vyžadováno
posouzení vlivů na životní prostředí,

(4) Ministerstvo ve spolupráci s Ministerstvem
zahraničních věcí a Ministerstvem životního
prostředí zašle návrh územního rozvojového
plánu spolu s vyhodnocením vlivů na udržitelný
rozvoj území sousedním státům, jejichž území
může být uplatňováním územního rozvojového
plánu významně ovlivněno, a nabídne jim
konzultace. Pokud sousední stát o konzultace
projeví zájem, ministerstvo se ve spolupráci s
Ministerstvem
zahraničních
věcí
a
Ministerstvem životního prostředí konzultací
účastní.
Příloha k
zákonu č.
183/2006 Sb.

Rámcový obsah vyhodnocení vlivů politiky
územního rozvoje, územního rozvojového
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CELEX č.
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plánu, zásad územního rozvoje a územního
plánu na životní prostředí pro účely posuzování
vlivů koncepcí na životní prostředí (Část A
vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území)

Číslo předpisu EU (kód
CELEX)
32001L0042
32009L0147
31992L0043

Obsah
vypracuje se zpráva o vlivech na životní
prostředí, ve které se určí, popíšou a
posoudí možné významné vlivy na životní
prostředí vyplývající z provádění plánu
nebo programu a rozumná náhradní řešení
s přihlédnutím k cílům a zeměpisné oblasti
působnosti
plánu
nebo
programu.
Informace vyžadované za tímto účelem
jsou uvedeny v příloze I.

Název předpisu EU
Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2001/42/ES o posuzování vlivů některých plánů a programů na
životní prostředí
Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2009/147/ES ze dne 30. listopadu 2009 o ochraně volně žijících
ptáků
Směrnice Rady 92/43/EHS ze dne 21. května 1992 o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a
planě rostoucích rostlin
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