V l á d n í n á v r h
ZÁKON
ze dne ….. 2014,
kterým se mění zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní
a energetické infrastruktury, ve znění pozdějších předpisů
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
Čl. I
V § 3b odst. 1 zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a
energetické infrastruktury, ve znění zákona č. 405/2012 Sb., písmena a) a b) znějí:
„a) ceny stanovené znaleckým posudkem vynásobené koeficientem 16 v případě pozemku
s výjimkou stavebního pozemku7),
b) ceny stanovené znaleckým posudkem vynásobené koeficientem 1,15 v případě stavebního
pozemku7) nebo stavby.“.
Čl. II
Účinnost
Tento zákon nabývá účinnosti patnáctým dnem po jeho vyhlášení.
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DŮVODOVÁ ZPRÁVA
I. Obecná část
A. Zhodnocení platného právního stavu
Ministerstvo dopravy předkládá návrh zákona, kterým se mění zákon č. 416/2009 Sb.,
o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury, ve znění pozdějších
předpisů, a to v části týkající se úpravy maximální ceny výkupu jiných než stavebních
pozemků (tj. primárně pozemků zemědělských).
Způsob určování maximální výše ceny pro smluvní ujednání o nabytí práva
k pozemku a způsob oceňování pozemku (popř. jiných věcných práv), který je vykupován
státem nebo jím zřízenou organizací (zejm. Ředitelství silnic a dálnic, Správa železniční
dopravní cesty) pro potřeby výstavby dopravní infrastruktury, je stanoven v § 3b zákona
č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury, a to jako
lex specialis ve vztahu k zákonu č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky (§ 12 –
maximální výše ceny při úplatném nabývání majetku) a k zákonu č. 151/1997 Sb.,
o oceňování majetku (nevyužití institutu ceny zjištěné).
Platná právní úprava vychází z několika principů:
a) základem je znalecky stanovená cena ve výši ceny obvyklé dle zákona o oceňování
majetku (cena zjištěná jinými postupy podle zákona o oceňování majetku se nebere v úvahu),
b) při oceňování nemovitosti se vychází z jejich skutečného stavu a účelu užití ke dni
odeslání návrhu kupní smlouvy,
c) při oceňování nemovitosti se nepřihlíží k jejímu zhodnocení nebo znehodnocení
v souvislosti s realizací stavebního záměru (tj. zejm. se nepřihlíží ke změně druhu pozemku
v souvislosti s územním rozhodnutím pro stavbu dopravní infrastruktury – zemědělská půda
se vždy oceňuje jako zemědělská, nikoliv stavební) a
d) znalecky stanovenou cenu pozemku lze navýšit o 15 %, jde-li o stavební pozemek
(nebo stavbu), a o 100 %, jde-li o jiný pozemek (zejm. zemědělská, popř. lesní půda).
Výše popsaná úprava určování maximální výše ceny se týká dobrovolného výkupu
pozemku nebo stavby potřebné pro výstavbu dopravní infrastruktury ve vlastnictví státu.
Nedopadá tedy na nucené vyvlastnění ve vyvlastňovacím řízení. Náhrady v případě
vyvlastnění určuje zákon č. 184/2006 Sb., o vyvlastnění v § 10; v zásadě se náhrada stanoví
ve výši znalecky stanovené ceny obvyklé nebo ceny zjištěné (podle toho, která je vyšší)
a principy uvedené výše pod písmeny b) a c) se uplatní i zde.
Ve vztahu k vyvlastňovacímu řízení je třeba vzít v úvahu i možnosti soudu upravit
v případě žaloby náhrady stanovené podle § 10 zákona o vyvlastnění – soud má zejm.
možnost navýšit náhrady „s přihlédnutím k mimořádným vlastnostem vyvlastňovaného
pozemku nebo stavby, popřípadě k mimořádným okolnostem věci“ (§ 28 odst. 3 zákona o
vyvlastnění). Soud tak může navýšit stanovenou cenu až o 80 %.
Platné znění § 3b bylo do zákona č. 416/2009 Sb. vloženo jeho novelou č. 405/2012
Sb. a je účinné ode dne 1. února 2013; totéž platí o platném znění § 10 a § 28 zákona
o vyvlastnění. Před nabytím účinnosti zákona č. 405/2012 Sb. byla kupní cena upravena v § 3
zákona č. 416/2009 jako speciální institut tržní ceny s tím, že byla znalecky stanovena i cena
zjištěná, a byla vzata v úvahu vyšší hodnota. Principy uvedené výše pod písmeny b) a c)
neplatily ani v rámci zákona o urychlení výstavby, ani v rámci zákona o vyvlastnění – po
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vydání územního rozhodnutí o umístění stavby dopravní infrastruktury se tedy zemědělská
půda vykupovala jako stavební. Navyšování náhrady určené ve vyvlastňovacím řízení soudem
nebylo možné.
Cílů zákona č. 405/2012 Sb. v oblasti oceňování a nabývání potřebných práv
k nemovitostem (ať už dobrovolně smlouvou, nebo nuceně vyvlastněním) bylo několik.
Základními cíli pro oblast oceňování bylo (1) zlevnění majetkové přípravy dopravních staveb,
(2) zamezení účelovému získávání zemědělské půdy, která byla následně několikanásobně
dráž státem vykupována jako stavební pozemky, a (3) zohledňování pouze skutečného stav
a hodnoty vykupované nemovitosti, včetně všeho, čím ji zhodnotil nebo znehodnotil její
vlastník, ale ponechání stranou pozitivních i negativních vlivů spojených se stavebním
záměrem, které jsou neodvislé od vůle vlastníka nemovitosti. Tyto cíle se projevují zejm. ve
výše uvedených principech pod písmeny a) až c), a to jak v rámci zákona č. 416/2009 Sb.
(§ 3b), tak v rámci zákona č. 184/2006 Sb. (§ 10). Základními cíli v oblasti nabývání práv
k nemovitostem (specificky k pozemkům) bylo (4) finančně motivovat vlastníka pozemku
k jeho dobrovolnému prodeji tím, že bylo umožněno navýšení kupní ceny oproti výši náhrady
při vyvlastnění, a to až o 100 % u zemědělské půdy a 15 % u stavebního pozemku (stavby).
(5) Zavedení procentních bonusů mělo rovněž investorovi umožnit motivovat vlastníky
k rychlému uzavírání kupních smluv nastavením různých bonusů v čase (vyšší bonus při
rychlejším uzavření smlouvy).
Platná právní úprava je použitelná již více než rok a při hodnocení jejího praktického
života ve vztahu k naplnění jejích cílů lze uvést následující. Cílů „úsporných“, směřujících ke
snížení nákladů na straně státu (cíle 1 až 3) bylo v zásadě dosaženo. U cílů „urychlujících“,
směřujících k podpoře co nejrychlejšího dobrovolného výkupu (cíle 4 a 5), je jejich dosažení
problematičtější, a to zejména v oblasti zemědělské půdy. To je dáno v podstatě dvěma
faktory: (1) Dramatický pokles ceny těchto pozemků oproti stavu před 1. únorem 2013, kdy
byly v zásadě vykupovány jako stavební; znalecky stanovené ceny zemědělských pozemků se
v závislosti na regionu pohybují standardně v rozmezí ca 8 – 35 Kč/m2. Tento faktor je
v zásadě dočasný, neboť po překonání prvotního „šoku“ by se vlastníci měli přiklonit
k dobrovolnému výkupu, který jim nabídne přece jen vyšší cenu (bonus). Přesto i tak
v současnosti komplikuje majetkovou přípravu některých dopravních staveb (např. R 35).
(2) Bonus 100 % u zemědělské půdy se s ohledem na nízké výchozí ceny ukázal jako nízký,
neboť investorovi umožňuje operovat opět pouze v rozsahu 8 – 35 Kč nad znalecky
stanovenou cenu za m2, což nemá dostatečný motivační účinek pro rychlé rozhodování
vlastníků a uzavírání kupních smluv. Navíc zde může působit možnost navýšení stanovené
ceny při vyvlastnění soudem, což se sice netýká běžných a standardních případů, ale případů
výjimečných, nicméně alespoň psychologicky ubírá bonusu při smluvním výkupu na
atraktivitě. Na rozdíl od prvního faktoru není tento faktor povahy dočasné, ale permanentní.
Obecně lze tedy úspěšnost při dosažení cílů stávající právní úpravy zhodnotit tak, že
velmi efektivní dosažení „úsporných“ cílů v některých případech zproblematizovalo dosažení
cílů „urychlujících“, přičemž se nelze plně spoléhat na to, že tato nerovnost bude plně zhojena
uplynutím času (pominutím prvotního šoku z poklesu cen).
Ve vztahu k zákazu diskriminace je platná právní úprava neutrální – svým obsahem
nezakládá diskriminaci, zároveň jsou ovšem její cíle jiné než případné aktivní potírání
diskriminace. Platná právní úprava sice umožňuje – ba dokonce počítá s různými
cenami/náhradami za získávané pozemky v návaznosti na různé faktory (rozdílná cena při
smluvním získání pozemku – získání pozemku vyvlastněním – možná úprava ceny soudem;
rozdílná cena podle časových a geografických faktorů). Tato rozdílnost nicméně nezakládá
diskriminaci, neboť se zde uplatní zásada „s různým různě“ – diskriminaci by naopak
zakládal opačný přístup („s různým stejně“). Rovněž při využití možnosti navýšení výkupní
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ceny podle § 3b zákona č. 416/2009 Sb. v praxi lze zohledňovat časové a lokální rozdíly
jednotlivých případů, případně i jiné mimořádné okolnosti (obdobně jako při rozhodování
soudu); zároveň je samozřejmě nutné respektovat i zásadu „se stejnými stejně“, tedy
v stejných případech nabízet všem stejnou cenu. Zajištění nediskriminační aplikace bude
řešeno rovněž prostřednictvím interního aktu řízení ze strany Ministerstva dopravy (viz níže
část B).
B. Odůvodnění hlavních principů navrhované právní úpravy
Z uvedeného zhodnocení platné právní úpravy je zřejmé, že existuje určité pnutí mezi
jednotlivými skupinami cílů, kterých se tato úprava snaží dosáhnout, a je nezbytné pečlivé
vyvažování – právě určitá nerovnováha mezi hospodárností a rychlostí způsobuje aktuální
problémy při výkupu zemědělské půdy.
V rámci stávajícího systému jsou možná minimálně 2 řešení: Jednak stanovení
minimálních cen za m2 pro výkup zemědělské půdy (např. s ohledem na obsah cenového
výměru Ministerstva financí); toto řešení má ovšem nevýhodu v tom, že nezohledňuje
regionální rozdíly v ceně zemědělské půdy (naopak směřuje k jejich vymazání) a mohlo by
tak vést k nehospodárnému stanovování cen, a dále v tom, že nemá žádny motivační efekt na
rychlé jednání v rámci dobrovolného výkupu pozemků, spíše naopak.
Druhým řešením je navýšení výše bonusu, o který investor (vykupující) může navýšit
znalecky stanovenou cenu zemědělské půdy. Toto řešení má výhodu v tom, že respektuje
regionální rozdíly v cenách (není plošné a stejné pro všechny případy) a zároveň má velmi
vysoký motivační potenciál pro rychlé jednání, tj. umožňuje investorovi nastavit rozdíly
v nabízených cenách v závislosti na rychlosti akceptace nabídky kupní smlouvy takovým
způsobem, aby byly skutečně atraktivní pro vlastníky zemědělské půdy a motivovalo je
k rychlému jednání s investorem.
Vzhledem k výše uvedenému tedy předkládaný materiál navrhuje zvýšit bonus,
o který lze navýšit znalecky stanovenou cenu zemědělské a lesnické půdy a změnit
matematický způsob vyjádření určování maximální výše bonusu z % na násobky; u jiných než
stavebních pozemků se tedy oproti současné možnosti zvýšení odhadnuté ceny až o
dvojnásobek navrhuje zvýšení této ceny až o patnáctinásobek (násobení koeficientem 16).
Oproti stávajícímu rozmezí bonusu (8 – 35 Kč – viz výše) se tak vytvoří rozmezí 120 – 525
Kč, které umožní efektivní odstupňování nabízené ceny v závislosti na čase.
Konkrétní využití navýšené hranice bonusu u zemědělské a lesní půdy bude pro
resortní investory (ŘSD, SŽDC, ŘVC) stanoveno interním aktem řízení ze strany Ministerstva
dopravy, které vykonává funkce zakladatele vůči všem uvedeným státním organizacím.
Obsahem řídícího pokynu bude zejm. nastavení jasných pravidel pro stanovení konkrétní výše
bonusu u jednotlivých druhů pozemků (stavební – jiné než stavební) v jednotlivých
případech; cílem je tedy sjednocení postupu při výkupu a zabránění možného vzniku
diskriminace (s vlastníky pozemků stejného druhu se ve stejné situaci bude jednat stejně). Ve
vztahu k obsahu řídícího pokynu se počítá s tím, že zákonem stanovený maximální výše
bonusu bude standardně využita ca z ½, přičemž ani po navýšení nesmí nabízená výkupní
cena přesáhnout ¾ odhadní ceny stavebního pozemku v dané lokalitě. Výše bonusu bude
klesat v čase, tj. maximální výše bonusu se uplatní při rychlé akceptaci nabídky na odkup
pozemků, při pozdější akceptaci bude cena klesat (zákonná 90ti denní lhůta pro akceptaci
nabídky bude rozdělena na 3 – 4 časové úseky, k nimž bude přiřazena konkrétní výše
bonusu). Výjimky z tohoto postupu může v důvodných případech povolit ministr dopravy,
zejm. z důvodu zjevné nespravedlnosti nabízené výkupní ceny s ohledem na objektivní
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okolnosti konkrétního případů. „Nevyčerpaná“ část bonusu tak může v mimořádných
případech korigovat nespravedlivý dopad standardně nabízené výkupní ceny.
C. Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy
Navrhovaná právní úprava je nezbytná pro odstranění výše uvedené nerovnováhy
platné právní úpravy. Zároveň umožní efektivnější strukturování cen při získávání pozemků
nezbytných pro výstavbu dopravní infrastruktury tak, aby motivovalo vlastníky
k dobrovolnému prodeji, což je z hlediska časového, administrativního i finančního
nejoptimálnější postup pro obě strany.
D. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s ústavním pořádkem České
republiky
Navrhovaná právní úprava je v souladu s ústavním pořádkem České republiky.
E. Zhodnocení slučitelnosti navrhované právní úpravy s právem Evropské unie
Navrhovaná právní úprava se nedotýká oblastí harmonizovaných nebo unifikovaných
právem Evropské unie e je slučitelná s právem Evropské unie.
F. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s mezinárodními smlouvami
Navrhovaná právní úprava se nedotýká oblastí pokrytých mezinárodními smlouvami,
jimiž je Česká republika vázána a není s těmito smlouvami v rozporu.
G. Předpokládané dopady navrhované právní úpravy
Navrhovaná právní úprava nebude mít přímé dopady na rozpočty krajů a obcí, neboť
se týká pouze výkupů pro potřeby státu. Navrhovaná právní úprava bude mít dopad na státní
rozpočet, ale s ohledem na flexibilitu bonusu (jeho využití závisí na investorovi) lze tyto
dopady přizpůsobovat možnostem státního rozpočtu. Určité zvýšení výkupní ceny a tedy
zvýšení nákladů na majetkoprávní přípravu stavby bude ovšem více než kompenzováno jejím
urychlením a s tím spojeným snížením ostatních nákladů investora – obecně lze říci, že
protahování majetkoprávní přípravy a případné vedení velkého množství správní nebo
soudních řízení s sebou nese administrativní a finanční náklady v takové výši, že spolehlivě
přesáhnou případné zvýšení výkupní ceny zemědělské půdy. Průtahy rovněž mohou ohrozit
čerpání financí na výstavbu dopravní infrastruktury z fondů Evropské unie. Propočty
finančních dopadů pro jednotlivé hodnoty odhadních cen pozemků, bonusu a kategorie
pozemních komunikací jsou uvedeny ve formě tabulky v příloze této důvodové zprávy.
Ve vztahu k podnikatelskému prostředí České republiky lze očekávat v zásadě
pozitivní dopady, spojené se zefektivněním přípravy a výstavby dopravních liniových staveb.
Lze rovněž očekávat pozitivní obecné sociální dopady návrhu, neboť by měl podpořit
smluvní získávání potřebných pozemků a šetřit tak časové, administrativní a finanční náklady
i na straně fyzických a právnických osob (vlastníků).
Dopady na specifické skupiny obyvatel a dopady na životní prostředí se návrhu
nepředpokládají.
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H. Zhodnocení dopadů navrhované právní úpravy ve vztahu k ochraně soukromí a
osobních údajů
Navrhovaná právní úprava nemá dopady na ochranu soukromí nebo ochranu osobních
údajů.
I. Zhodnocení korupčních rizik
Navrhovaná právní úprava s sebou nepřináší specifická korupční rizika oproti platné
právní úpravě.
K. Odůvodnění návrhu, aby Poslanecká sněmovna vyslovila s navrhovanou právní
úpravou souhlas v prvém čtení
S ohledem na výše uvedené je zřejmé, že je žádoucí co nejrychlejší přijetí návrhu,
neboť umožní zefektivnit majetkovou přípravu liniových dopravních staveb a zároveň rychlé
přijetí návrhu umožní oslovit co nejvíce vlastníků pozemků s diferencovanou motivační
nabídkou. Lze rovněž počítat s tím, že po dobu projednávání návrhu, který v určitých
situacích přinese (popř. může přinést) zvýšení výkupní ceny, bude prakticky nulová ochota
k dobrovolnému prodeji zemědělských a lesních pozemků, neboť vlastníci (a potažmo
i investoři) budou vyčkávat výsledků legislativního procesu. Vzhledem k tomu se navrhuje
Poslanecké sněmovně vyslovit s návrhem souhlas již v prvém čtení.
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II. Zvláštní část
K čl. I
S ohledem na zhodnocení provedené v obecné části důvodové zprávy se navrhuje
v § 3b odst. 1 zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní
a energetické infrastruktury, ve znění zákona č. 405/2012 Sb. změna textace písmen a) a b)
tak, že (1) dojde k formální úpravě matematického vyjádření určení výše bonusu z navyšování
o určitou částkou % na násobky znalecky stanovené ceny určeným koeficientem a (2) dojde
k navýšení maximálního bonusu u zemědělské a lesní půdy z dvojnásobku odhadní ceny
(koeficient 2) na navýšení odhadní ceny až o patnáctinásobek (koeficient 16). U stavebních
pozemků a staveb nedochází ke změně výše bonusu, zůstává zachováno možné navýšení
znalecky stanovené ceny až o 15 %, což odpovídá násobení této ceny koeficientem 1,15.
U jiných než stavebních pozemků se navrhuje – jak je uvedeno výše – navýšení až
o patnáctinásobek znalecky stanovené ceny.
K čl. II
Nabytí účinnosti se navrhuje ve standardní patnáctidenní lhůtě. Navrhované řešení se
přijímá na omezenou dobu, a to do doby přijetí komplexního řešení majetkové přípravy a
schvalování dopravních staveb v podobě speciálního zákona o dopravních liniových stavbách.

V Praze dne 23. dubna 2014

Mgr. Bohuslav Sobotka v.r.
předseda vlády

Ing. Antonín Prachař v.r.
ministr dopravy
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