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Kontakt pro novináře 

Mgr. Daniel Vondrouš, expert na politiku životního prostředí a ředitel, Zelený kruh, 724 215 068, 

daniel.vondrous@zelenykruh.cz 

 

Další výjimky jsou k ničemu. Rozhodování by zrychlila jednotná 

pravidla, průhledné rozhodování a kvalitnější práce úředníků.  

V Praze 8. února 2018 

Vláda včera podpořila poslanecký návrh novely, který chce zavést zvláštní pravidla pro některé 

dopravní stavby. Ekologické organizace varují, že komplikování legislativy k urychlení 

rozhodování nevede. Vyzývají vládu, aby konečně připravila jednotná, jednodušší pravidla pro 

všechny stavby a vrátila lidem právo vyjadřovat se k jejich dopadům na přírodu v okolí.  

Vláda včera podpořila [1] návrh skupiny poslanců, který zavádí zvláštní pravidla rozhodování o 
některých dopravních stavbách [2]. Některá chystaná drobná technická vylepšení mohou 
rozhodování usnadnit. Hlavním cílem návrhu je ale zavedení dalšího zvláštního systému 
rozhodování pro některé stavby. Ekologické organizace varují před dalším zkomplikováním již tak 
složité legislativy. Mohlo by totiž vést k dalším chybám a průtahům ze strany úřadů a soudů.  
Návrh vyčleňuje skupinu některých dopravních staveb, o jejichž umístění mají rozhodovat k tomu 
zvláště pověřené stavební úřady. Přesun rozhodování o komplikovaných stavbách na vybrané úřady 
se zdá být dobrý nápad. Specializované úřady by získaly více zkušeností a dělaly méně chyb. Způsob 
určení úřadu příslušného k vedení územního řízení (§ 2e návrhu) je ale nejasný. Jednou určený úřad 
se navíc může příště změnit.  
Vláda oznámila, že v tomto bodě chce návrh změnit tak, aby o vyjmenovaných dopravních stavbách 
rozhodovalo ministerstvo dopravy. Tím by se ale úřad dostal do střetu zájmů, když by rozhodoval o 
stavbách, které sám staví. Navíc průtahy způsobuje i samotné ministerstvo dopravy – čerstvým 
příkladem je vyřizování odvolání proti závazným stanoviskům v případě dálnice D11 [4]. Přestože 
zákonná lhůta je v podobných případech jeden měsíc, ministr Ťok včera uvedl, že jeho úředníkům to 
může trvat i rok [3].   
Problémem je i samotný záměr zavést nový zvláštní režim pro vyjmenované stavby. Vedle něj by 
totiž v zákoně zůstal stávající způsob rozhodování pro jiné infrastrukturní stavby. Jiný postup pro 
další stavby zase obsahuje stavební zákon. Různé postupy komplikují rozhodování úřadů. 
Ministerstvo pro místní rozvoj přitom připravuje legislativu, která má naopak sjednotit a 
zjednodušit rozhodování o všech stavbách [5]. Vláda včera uložila předložit věcný záměr stavebního 
zákona do prosince 2020.  
Poslanecký návrh dále zavádí institut předběžné držby, která by dále omezila práva vlastníků.  
Předkladatelé ale nezdůvodnili přínos v podobě zrychlení rozhodování. Podrobné analýzy doložily, 
že hlavním důvodem průtahů v oblasti výkupů pozemků jsou nejasné priority státní výstavby, časté 
změny cen výkupu či chyby a průtahy ze strany úřadů. Novela ale tyto příčiny neřeší.   

Některé zájmové skupiny navíc na debatě o návrhu (30. 1.) avizovaly další kontroverzní 
pozměňovací návrhy. Ty by například vedly k faktickému zrušení závaznosti stanovisek státních 
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úřadů (EIA), ke zrušení odvolacího řízení a přesunutí všech sporů z úřadů na soudy či k nahrazení 
správních řízení v zákoně o ochraně přírody pouhými úředními stanovisky.  
Stát neřeší skutečné příčiny úředních průtahů a někteří politici se naopak snaží odvést pozornost 
jiným směrem.  Tak bylo od letošního roku občanským spolkům odebráno právo připomínkovat vliv 
většiny staveb na okolní přírodu. Rozhodování to přitom nijak nezkrátilo, úřední lhůty zůstaly stejné 
[6].  Zelený kruh navrhuje odebraná práva občanům opět vrátit a soustředit se naopak na 
zjednodušení a zkrácení procesu rozhodování [7]. 

     
Citace Daniela Vondrouše, ředitele Zeleného kruhu: “Nikdo nechce zbytečně běhat po úřadech a 
luštit stále složitější pravidla. Vláda to musí změnit a namísto další speciální legislativy pro některé 
stavby se konečně domluvit: sjednotit a zjednodušit rozhodování o všech stavbách a vrátit lidem 
právo připomínkovat dopad staveb na okolní přírodu.” 

     
Kontakty: 

Daniel Vondrouš, ředitel Zeleného kruhu, 724 215 068, daniel.vondrous@zelenykruh.cz 

 
Poznámky: 
 
[1] https://www.vlada.cz/cz/media-centrum/tiskove-zpravy/vysledky-jednani-vlady-7--unora-2018-163262/ 
  
[2] http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=8&CT=76&CT1=0 
 
[3] https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/tiskove-konference/2018_02_07-TK-po-vlade.mp3 
 
[4] „Rozklad se stále řeší a nic není rozhodnuto,“ potvrzuje mluvčí Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Jan Rýdl. 
Zdroj: https://hradec.idnes.cz/d11-hradec-kralove-napadeni-stavebni-povoleni-vlastnik-pudy-rozklad-1pf-
/hradec-zpravy.aspx?c=A180122_377824_hradec-zpravy_tuu 

 

[5] Základní teze Rekodifikace veřejného stavebního práva předložila ministryně pro místní rozvoj Karla 
Šlechtová na jednání Vlády ČR dne 18. září 2017. Uvádí se v nich například: 
“Pro zrychlení a zjednodušení přípravy a realizace stavebních záměrů je bezpodmínečně nutné …přehodnotit 
strukturu stavebních úřadů, včetně věcné i místní příslušnosti”. 
“Oddělením výkonu státní správy a samosprávy by došlo mj. k minimalizaci rizika vzniku systémové 
podjatosti.”  
Bude nezbytné: ”prověřit možnosti lepšího finančního ohodnocení úředníků úřadů územního plánování a 
stavebních úřadů,” či “přehodnotit nastavení kvalifikačních požadavků a odborných předpokladů úředníků”. 
Posoudit je třeba: “…odůvodněnost speciálních úprav pro určité skupiny staveb.”  

http://www.mmr.cz/getmedia/f8f3d714-f5c6-41cd-9510-53ee7d12a980/1-9-Teze-Stavebniho-zakona-
docx.pdf 
 
[6] http://www.zelenykruh.cz/bily-slider-na-hp/senatori-schvalili-dalsi-omezeni-obcanskych-prav 
 
[7] http://www.zelenykruh.cz/na-cem-pracujeme/rozhodovani-o-stavbach 
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Informace pro média 

Zelený kruh je asociace, která sdružuje 26 významných ekologických nevládních organizací působících v České republice. 

Asociace se věnuje plošnému monitorování zákonů a politik, koordinuje legislativní kampaně a poskytuje aktivní 

podporu při advokační činnosti zaměřené na zachování kvalitní ochrany životního prostředí a vysoké úrovně občanských 

práv v rozhodovacích procesech. Dlouhodobě se zabývá problematikou účasti veřejnosti na rozhodování o  záměrech a 

projektech s dopadem na životní prostředí. Zelený kruh se také věnuje koordinaci výběru nevládních expertů a expertek 

do mezioborových pracovních skupin a poradních orgánů a komisí vlády a koordinuje vznik společných připomínek, pozic 

a veřejných vyjádření ekologických organizací k významným situacím v ochraně životního prostředí. 

Více informací naleznete na www.zelenykruh.cz/o-nas.  

 

http://www.zelenykruh.cz/o-nas

