Ministr dopravy
Ing. Dan Ťok

Vážený pane ministře,
na základě našeho semináře ze dne 12.12. 2017 věnovanému urychlení staveb dopravní infrastruktury,
a Vámi dodaného návrhu novely zákona 416/2009 Sb. o urychlení výstavby dopravní infrastruktury
vám níže zasílám stanovisko poslaneckého klubu Pirátů.
S úctou
Ing. Ondřej Polanský
v Praze dne 30.12.2017

Stanovisko poslaneckého klubu Pirátů k navrhované novele zákona 416/2009 Sb.
Jak již bylo řečeno na semináři z 12. 12. 2017, Piráti souhlasí v zájmu urychlení klíčových dopravních
staveb s omezením odkladného účinku rozhodnutí o vyvlastnění, které je ukotveno v zákoně č.
184/2006 Sb. o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě. Nicméně zároveň
upozorňují, že předkládaná novela zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a
energetické infrastruktury a jejího § 4 odst. 3:
-

představuje závažné omezení (resp. delegaci) soudní moci ve prospěch moci výkonné;
je závažným zásahem státu do Listinou lidských práv a svobod garantovaného práva vlastnit
majetek;
umožňuje nepřiznáním suspensivního účinku nastolit zcela nevratný stav;
otevírá otázku, jakou škodu by bylo možné vymáhat po vydání pravomocného rozsudku o
nezákonnosti rozhodnutí o vyvlastnění a jaká by byla odpovědnost státu za takovou škodu.

Právě z těchto důvodů navrhují Piráti přiznání odkládacího účinku žalobě proti rozhodnutí o
vyvlastnění (ve výjimečných případech). Zároveň navrhují zúžení typů staveb, které bude možno v
režimu bez odkladného účinku vyvlastnit nebo u nichž bude možné přiznat odkladný účinek soudem v
případě žaloby. Důvodem je skutečnost, že celou tuto novelu zákona chápeme (stejně jako MD) jako
rychlou, ale nesystémovou opravu (hotfix) stávající situace, je proto vhodné ji aplikovat pouze na
úzce vymezenou množinu staveb, která současnou úpravou trpí nejvíce (tj. téměř výhradně dálniční
infrastruktura). Nemá smysl, a není ani vhodné, aby toto ustanovení zákona bylo použitelné například
pro plánované vodní stavby, které akutní potřebou řešit zrychleně vyvlastňování pozemků netrpí.
Naopak, komplexní a systémový přístup upravující proces vyvlastnění pro všechny typy staveb
očekáváme od načrtnuté fáze 3 poskytnutého harmonogramu, tedy od chystaného komplexního řešení
stavebního práva (například podle německé předlohy tzv. předběžné držby).
Piráti proto navrhují, aby byl ve výchozím stavu odkladný účinek zrušen, nicméně aby o odkladném
účinku žaloby proti rozhodnutí o vyvlastnění mohl ve výjimečných situacích rozhodnout soud. § 4
odst.3 by pak zněl takto:
„(3) Jedná-li se o stavbu dálnice nebo dráhy zařazené do transevropské dopravní sítě14),

a) odvolání podané proti rozhodnutí o vyvlastnění nemá odkladný účinek,
b) žaloba proti rozhodnutí o vyvlastnění nemá odkladný účinek. Soud však na návrh žalobce
přizná usnesením žalobě odkladný účinek, jestliže je žalobce závažně ohrožen na svých
právech zjevně nezákonným rozhodnutím o vyvlastnění.”
Piráti rovněž mají zájem na urychlení některých staveb dopravní infrastruktury zařazených do
transevropské dopravní sítě, nicméně i v těchto případech, by měla být při zřejmé nezákonnosti
vyvlastňovacího řízení zachována osobám dotčeným vyvlastněním soudní ochrana. Zatímco současný
stav zaručuje odkladný účinek veškerých rozhodnutí o vyvlastnění, ministerstvem předkládaná novela
představuje extrém opačný, kdy odkladný účinek nebude v případě staveb transevropské dopravní sítě
mít žádné rozhodnutí.
Piráty předkládaný návrh tak citlivěji reflektuje situaci, kdy dojde ze strany státu k nepřiměřenému
omezení vlastnických práv, a při tom splňuje účel, pro který je novela předkládána, tedy urychlení
procesu vyvlastnění, a to při zachování ústavní konformity.

Kompletní upravený návrh novely najdete v příloze. Došlo ke změně navrhovaného znění § 4 odst. 3
čl. 1 a přidání nové části čtvrté. Změny jsou vyznačeny v barvě.
Dále bych vás rád informoval, že naši legislativci nedoporučují projednání ve zkrácené lhůtě
(devadesátce), navrhují místo toho pouze zkrácení termínů projednání ve výborech.
Součástí harmonogramu, který jste rozeslal 18. 12. byl i náčrt fází komplexní změny stavebního
práva. Bohužel, nejsme schopni v tak krátkém čase navrhnout plnohodnotné stanovisko a zapracovat
je do dotazníku, vyhrazujeme si proto právo ucelenou reakci zaslat později. Děkujeme za pochopení.

