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Problémy stávající právní úpravy povolování 

staveb jako východiska pro zpracování 

věcného záměru 

￭ Na základě dosavadních praktických zkušeností se jako hlavní problémy vedoucí k 
neustálému prodlužování povolovacích procesů jeví: 

￭ Složitost a roztříštěnost stávajícího systému → před zahájením stavebních prací je třeba 
získat celou řadu formálně nezávislých povolení, která však na sebe současně navazují a 
vzájemně se podmiňují 

￭ Jednotlivé orgány sledují výlučně ochranu svých zájmů, aniž by kdokoliv na záměr nahlížel 
komplexně z pohledu jeho celkového řešení  

￭ Absence potřebné flexibility a možnosti efektivně zohlednit mnohdy protichůdné připomínky 
či požadavky dotčených orgánů a veřejnosti nebo pozdější změny v území vynucující dílčí 
úpravy záměru 

￭ Neefektivní a zdlouhavé odvolací řízení i soudní přezkum  jednotlivá řízení jsou často 
fakticky tvořena 4 stupni (2 ve správním řízení a 2 před správními soudy) 

￭ Jedná se o systémový problém, který lze řešit jedině koncepční a komplexní 
změnou stávající legislativní úpravy jako celku → dílčí úpravy nevedou k 
potřebnému zefektivnění a jsou pouhými záplatami prohlubujícími nepřehlednost a 
neucelenost celého systému 
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Rozsah zadání věcného záměru 

￭ Obsah věcného záměru vychází z požadavku na vytvoření nového 
univerzálního procesního legislativního rámce, který:   

￭ Bude zaměřen na povolování výstavby, úprav a rekonstrukcí významných liniových 
dopravních staveb 

￭ Stanoví zvláštní procesní pravidla pro celý průběh povolovacího procesu, včetně řádných 
opravných prostředků a soudního přezkumu 

￭ Umožní provedení a dokončení povolovacích procesů pro tyto stavby v předvídatelném a 
přijatelném časovém rámci 

￭ Bude respektovat veškeré požadavky na věcný obsah a rozsah posuzování záměrů 
vyplývající ze složkových právních předpisů a požadavky vyplývající z práva EU 

￭ Cílem věcného záměru není postihnout povolování všech staveb  

￭ Do budoucna lze uvažovat o rozšíření navrhované úpravy obecně na všechny stavby 
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Základní filosofie navrhovaného řešení 

￭ Základním cílem věcného záměru je vytvoření jednotné procesní 
platformy pro povolování vybraných liniových dopravních staveb, 
která: 

a) celkově zjednoduší, zrychlí a zefektivní povolovací proces, a současně 

b) zajistí férovost tohoto procesu, respektování práv dotčené veřejnosti a dodržení 
všech požadavků vyplývajících ze složkových právních předpisů i práva EU 

￭ Tohoto cíle lze dosáhnout jedině prostřednictvím úplné a skutečné 
(nikoliv jen částečné a formální) integrace → mottem je jedno řízení a 
jedno správní rozhodnutí podléhající soudnímu přezkumu 

￭ Smyslem této platformy je nastavení univerzálního funkčního 
procesního rámce  věcný obsah a rozsah posuzování záměrů 
zůstane touto procesní úpravou nedotčen a měl by i nadále vycházet ze 
složkových právních předpisů 
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Principy navrhovaného řešení 

￭ Věcný záměr předpokládá zavedení jednotného povolovacího řízení (JPŘ) 
založeného na: 

￭ Integraci veškerých dosud samostatných správních řízení a procesů do jediného uceleného 
správního řízení zakončeného vydáním jediného komplexního povolení k realizaci 

￭ Objektivním posouzení záměru a jednotlivých veřejných zájmů specializovaným nezávislým 
ústředním orgánem státní správy vedoucím JPŘ (vyloučení systémové podjatosti) 

￭ Rovnocennosti veřejných zájmů chráněných jednotlivými orgány státní správy a absenci 
preference některého z nich 

￭ Interaktivitě umožňující ve vzájemných souvislostech zohlednit požadavky žadatele, 
dotčených orgánů a účastníků řízení stejně jako případné pozdější změny v dotčeném území  

￭ Flexibilitě umožňující uzpůsobit JPŘ dle povahy konkrétního záměru (včetně volby žadatele 
mezi vedením JPŘ v jedné fázi či ve dvou fázích, požadavků na zpracovávanou dokumentaci 
atd.) 

￭ Účinném řešení rozporů mezi požadavky dotčených orgánů, orgánu vedoucího JPŘ                 
i postojem žadatele 

￭ Efektivním soudním přezkumu 

￭ Souladu s veškerými požadavky práva EU 
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Závěr 

 

 

￭ Výsledkem věcného záměru by měla být univerzální, neutrální a 
jednotná procesní platforma plně respektující práva všech 
zúčastněných subjektů i požadavky vyplývající z práva EU, která 
umožní férové, objektivní a komplexní posouzení daného záměru 
v předvídatelném časovém rámci 
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