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Za  daných  okolností  lze  zjistit  určitý  poměr  mezi  příjmy  a  investicemi,  kterému  budeme  říkat
multiplikátor. Ten při určitém zjednodušení funguje i mezi celkovou zaměstnaností a zaměstnaností
získanou přímo při  investicích… Tento další  krok je  integrální  součástí  naší  teorie  zaměstnanosti,
jelikož  nám udává přesný  vztah,  při  daném sklonu ke  spotřebě,  mezi  agregátní  zaměstnaností  a
příjmem a mírou investic.“ [2] KEYNES, John, M. Obecná teorie. Praha: Československá akademie věd,
1963,

"Základním  principem této  teorie  je,  že  státní  investice  „multiplikují“  zaměstnanost  a  příjmy  na
základě keynesiánských rovnic (keynesiánství) a z jejich předpokladů o spotřebě.

Dle elaborátu Analýzy podpory ekonomického růstu prostřednictvím stimulace investic Úřadu vlády
ČR ze srpna 2016 má Česká republika jednu z nejřidších dálničních sítí v EU (9,5 km na 1000 km2,
přičemž průměr EU v roce 2012 činil 21,5 km). Ukazatel kvality silniční sítě infrastruktury je výrazně
pod  průměrem  EU (4,0  pro  Českou  republiku  oproti  průměru  EU,  který  činil  4,9).  Na  rozdíl  od
okolních  států  v ČR  chybí  dálniční  propojení  hospodářských  center  země  a  výstavba
vysokorychlostních železničních tratí, které by zvýšily ekonomickou a technickou úroveň jednotlivých
krajů v ČR.

                           

0. Vymezení problémů 

V současné době se ukazuje skutečnost, že české stavebnictví ztrácí svou bývalou úroveň a prestiž.
Jedním z důvodů, na který bych rád upozornil, je složitá a rozsáhlá legislativa, která má původ nejen
v mezinárodních  legislativních  požadavcích  na  úpravu  některých  poměrů  v současném  životě
společnosti,  nejen v Evropské legislativě,  která  má přímý dopad na  rozsah a  kvalitu  tuzemského
práva, ale i  ve stavební praxi, doprovázené nejrůznějšími speciálními požadavky, které vyvěrají  ze
smluvních podmínek mezi účastníky výstavby.   
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Nekonečné stavební řízení

Dle  kritiky  stavebního  prostředí  v  ČR  ze  strany  Svazu  podnikatelů  ve  stavebnictví  je  největším
problémem obrovský počet subjektů, které do řízení mohou mluvit. "V současné době se k projektu
pro stavební povolení vyjadřuje 46 dotčených orgánů. Jestliže má každý na vyjádření 30 dní, nedivme
se, že lhůta pro povolování staveb je u nás jedna z nejdelších na světě"!!!

Získat stavební povolení k výstavbě výrobní haly tak v ČR trvá v průměru 247 dní. To je více než v Číně
nebo Rusku, ale také Libanonu, Tádžikistánu nebo Papui-Nové Guineji. Dle žebříčku Ease of Doing
Business, který sestavuje Světová banka, je Česko na 130. místě ze 190 sledovaných zemí. Rychleji
než za českých 247 dní se dá celý proces zvládnout i  v zemích, jako jsou Kosovo, Džibutsko nebo
Gambie. Přitom v Estonsku, které je v této kategorii deváté se dá totéž stihnout v průměru za 102
dní.

Nevyhovující organizační úroveň stavebnictví

Dalším problémem stavebnictví v ČR, jak je vedena MMR, MD (státní politika), MV, MŽP, MZe, MF,
MPSV, MPO, příslušnými kraji  a obcemi (komunální  politika ve stavebnictví),  je jeho nevyhovující
organizační úroveň, viz:  https://www.cssd.cz/aktualne/blogy/teze-k-situaci-ve-stavebnictvi-v-cr/

Určení priorit u staveb dopravní infrastruktury

Neméně důležitým problémem je ze strany státu určení priority u každé jednotlivé stavby dopravní
infrastruktury v daném regionu ČR, zda upřednostnit ekologii oproti výstavbě či naopak. 

1. Zákony související se stavebnictvím a jejich používání ve stavební praxi 

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, vychází stavebnictví vstříc a upravuje některé vztahy, které
byly dříve roztříštěné v různých zákonech, ale stejně, nelze spoléhat na to, že roztříštěnost se tím
výrazně  omezila.  Občanský  zákoník  je  normou  obecnou,  ale  celá  řada  zákonů,  které  se  týkají
stavebnictví  obsahuje  požadavky  i  pod  sankcí,  a  v  jejich  ustanoveních  jsou  uvedeny  speciální
požadavky, s kterými je nutno pracovat, sledovat a na jejich základě i stále aktualizovat celou řadu
interních předpisů právnických osob zřízených státem, nebo fyzické podnikatelské subjekty, které se
speciálně zabývají  různými obory,  týkající  se stavební činnosti,  které vystupují  ve smlouvách jako
zhotovitelé.  V tomto bodě jde právě o smlouvy, o jejich obsah, který se týká přesného stanovení
předmětu smlouvy, který je samozřejmě dát nejen potřebou zadavatele/objednatele, ale i zákonem.
Podle správně zadaného předmětu smlouvy, nebo-li úkolu, chcete-li, se pak otevírá další fáze, totiž
ocenění prací a činností, kterou objednatel očekává a kterou také zaplatí za podmínek daných ve
smlouvě. Co z toho vyplývá?

Body tématu :

1. Smluvní vztah, jednání mezi smluvními stranami, požadavky na jakost, a jiné požadavky, vztahující
se k předmětu smlouvy se řídí nejen občanským zákoníkem, ale zákony zvláštními, které je nutno
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vnést  do  struktury  smlouvy  anebo  použít  obchodní  podmínky,  s kterými  je  zhotovitel  předem
seznámen. 

2. Smlouva o dílo je strukturovaná podle občanského zákoníku, ale podmínky vztahující se k dílu,
k podmínkám činnosti objednatele a zhotovitele jsou též obsaženy například ve stavebním zákoně a
jeho  prováděcích  předpisech,  nebo  v zákoně  o  pozemních  komunikacích  a  jeho  prováděcím
předpisem, či jiných předpisech, upravující výstavbu železnic, vodních děl nejrůznějšího charakteru,
letištních ploch apod., a váže se na podmínky závazných interních předpisů té které organizace, které
dále speciálně upravují podmínky, za nichž má vzniknout dílo s odpovídající jakostí a kompletností,
bez vad a nedodělků.

3. Zadávání veřejných zakázek a uzavírání smluv se řídí novým zákonem o zadávání zakázek ve svém
§ 26 a násl. upravuje řadu způsobů zadávání veřejných zakázek od zahájení zadávacího řízení po jeho
ukončení  –  výběr  nejvhodnější  nabídky  a  uzavření  smlouvy  v ideálním  případě.  Zde  bych  rád
upozornil,  že pro zadavatele je nejdůležitějším úkolem sestavit zadávací dokumentaci, ke které se
váže zase celá řada zákonů, nejen tento zákon, a také vyhodnotit komisionálně nabídky, což není
snadný úkol, protože nový zákon vyžaduje vícekriteriální podmínky, nejen nejnižší cenu.  

1.1.  Čeho je třeba dosáhnout?

Z toho vyplývá, že na základě zákonů, které budou platit v roce 2017, je třeba se operativně začít
připravovat  na  zvládnutí  změn  v postupech  daných,  které  jsme  dosud  jaksi  pojímali  rutinně,
vycházejíce z praxe, protože zadavatelé by měli připravit závazné interní směrnice pro rok 2017 včas,
před  účinností  zákonů.  Dále  je  třeba  se  zabývat  kompetencemi  dotčených  orgánů  státní  správy
v jejich  schvalovacích pravomocech,  které  jsou  uvedeny v příslušných zákonech,  aby nedocházelo
k protahování lhůt z důvodu obeslání nepříslušného dotčeného orgánu. Řada zákonů má postupnou
účinnost, takže je důležité po skončení předchozí účinnosti ihned zareagovat na následující, což by
jako  připomínka  mohlo  být  uvedeno  v příslušné  interní  směrnici,  že  ji  je  třeba  aktualizovat.
Následující tabulka obsahuje přehled některých zákonů v roce 2017 pro stavebnictví.

Sjednocení směrnic v resortu a zajištění právní jistoty

Podle  mého  názoru  i  zkušeností  není  vhodné,  aby  interní  směrnice  připravovaly  poptané  firmy
zadavateli (pozn.: investorské organizaci), ale měly by vzejít z dotčeného ministerstva, které zná praxi
resortu  a  vstoupit  s jednotlivými  nadřízenými  orgány  jednotlivých  pracovišť  do  jednání  a
připomínkování a tyto dokumenty prošly schvalovacím řízením, aby nevznikala lidové tvořivost, ale
bylo dosaženo právní jistoty pro zaměstnance v jejich odpovědnosti, a tím narážím na odpovědnostní
systém v občanském zákoníku.     

Očekávané novelizace vlivem implementace směrnic z EU (Dělená účinnost v zákonech)

Je třeba zohlednit skutečnost, že zákony mají tzv. dělenou účinnost, jak je patrné z přiložené tabulky
(viz.  příloha tabulka 1A4)  a proto je třeba po skončení jedné účinnosti aktualizovat vydané interní
směrnice podle znění další účinnosti, což je velmi pracné, protože tyto změny se mohou promítat do
více  interních  dokumentů,  z čehož  může  vzniknout  řada  problémů  i  při  tvorbě  zadávacích
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dokumentací a smluv. Tyto aktualizace by měly být vyznačeny ve směrnicích, aby byly aktualizovány
ty dokumenty, které jsou zavedeny v elektronickém systému a byly tak všem dostupné.     

2. Změny v praxi  

Důvodové zprávy

Základem k výkladu zákonů jsou důvodové zprávy a judikatura obecných soudů i správních orgánů a správního
soudnictví. 

3. Ke stavbám ve veřejném zájmu – k vysvětlení pojmu 

Podle zákona č. 183/2006. Sb., v ustanovení § 2 odst. 1 písm. l  je veřejně prospěšnou stavbou stavba
pro veřejnou infrastrukturu určená k rozvoji nebo ochraně území obce, kraje nebo státu, vymezená
ve vydané územně plánovací  dokumentaci (zkr.  ÚPD). K ÚPD se také přikládá grafická příloha se
zákresem daných staveb. Vzhledem k výše řečenému platí,  že pokud ÚPD vydána nebyla,  institut
veřejně prospěšných staveb zde neexistuje, stejně tak u ÚPD vydaných před 1.7.1992, kdy se tento
institut v českém právním řádu objevil prvně.

Veřejně prospěšná stavba je právní institut definovaný stavebním zákonem. V územních plánech se
tak označují pozemky pro stavby určené pro veřejně prospěšné služby. Jeho účel je úzce vymezen,
používá  se  pouze  pro  řízení  o  vyvlastnění  pozemků u  staveb,  které  jsou pro případnou realizaci
veřejně prospěšné stavby nezbytné. Vyvlastnění ve prospěch realizace “veřejně prospěšné stavby” je
jedním ze zákonných důvodů vyvlastnění (vedle např. těžby nerostů).

Aby  stavba  mohla  být  stavbou  veřejně  prospěšnou,  musí  být  splněny  podmínky  uvedené  ve
stavebním zákoně v § 2 odst. 1 písm. l).   Těmito podmínkami jsou :

a) jde o stavbu,
b) stavbu pro veřejnou infrastrukturu,
c) určená k rozvoji nebo ochraně území,
d) vymezená ve vydané územně plánovací dokumentaci,
e) ve veřejném zájmu.

S tímto existují další zákonná ustanovení, jako je vyvlastňování a jiné omezování vlastnických práv
v zájmu veřejně prospěšných staveb.  
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Závěr a doporučení :

Vláda by si měla položit zásadní otázku, zda chce pokračovat v nehospodárnosti, která se projevuje
tím, že Česká republika je jedinou zemí, která si sama nastavuje pravidla veřejného zadávání tak, aby
v případě veřejných stavebních zakázek ztratila konkurenceschopnost ve srovnání s ostatními státy
při čerpání dotací z EU (pozn.: strčením hlavy do písku je sice řešením, ale nehospodárnost tím jenom
prohlubuje). ČR je pravděpodobně jediným státem, který si  preventivně zajišťuje svými pravidly a
přístupem při zadávání a kontrole veřejných zakázek krácení dotací. Tato pravidla navíc neumožňují,
aby se veřejný stavební investor mohl chovat účelně, hospodárně a efektivně. 

Vláda tak bude muset vyřešit zásadní otázku :

 zda stavět anebo se donekonečna soudit, 

 jaký má smysl nastavit si pravidla, která nelze dodržet, a předem si tak zajistit krácení dotací,

 kolik miliard tato praxe stojí daňové poplatníky České republiky,

 zda budeme nečinně přihlížet k trvalému poklesu přílivu zahraničních investic, na kterých je
ČR do značné míry závislá a oslabovat budoucí hospodářský růst a konvergenci k vyspělým
zemím západní Evropy,

 proč to orgány státní správy tolerují, i když jde o činnost proti zájmům České republiky,

 proč v     ČR   alespoň   v     zásadních věcech netáhneme za jeden provaz a jedním směrem,

 proč se chováme při přejímání pravidel Evropské unie do českého právního řádu „papežštěji
než papež“:

- za příklad uvedu přijetí zákonného limitu pro dodatečné stavební práce, který byl snížen
na 20% z nabídkové ceny zakázky (i když podle pravidel EU byl a je limit 50%). Zvítězil
politický a stavební praxe neznalý názor, že když bude limit nižší, stavby budou levnější.
Politický názor v tomto případě zcela ignoroval existenci teorie rizik (úskalí), spočívajících
u  inženýrských  staveb  kromě  rizika  organizačního  (např.:  sesuv  u  D8)  v  nejistotě  o
geologických podmínkách, v jakých se stavba bude budovat,  a o odezvě horninového
prostředí  na  provádění  a  provozování  stavby.  Geotechnická  rizika  při  výstavbě
inženýrských staveb se mohou ve svém důsledku projevit jako:

o vícepráce z důvodu potíží při provádění stavby,

o nedodržení smluvní doby předání díla,

o nedodržení rozpočtu,

o nedodržení požadovaných technických a kvalitativních podmínek,

o vznik pracovních úrazů,

o nedokončení díla.

 v případě dopravních staveb bude muset  určit prioritu, tzn. zda je potřeba nových silnic a
dálnic  či  ochrana  ŽP  či  po  33  letech  v  režimu  veřejně  prospěšné  stavby  a  dle  postupů
obvyklých v Německu či Rakousku konečně dokončit MO, SOKP v Praze a VMO v Brně, vláda
ČR. 
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U nadřazené dopravní sítě hl. m. Prahy například :

 chybí dlouhodobě sledovaná koncepce dopravy, resp. je neustále rozporována koncepce z
platného územního plánu. Jiná ale není.

 od  roku  2012  se  v  podstatě  nedá  hovořit  o  systematické  přípravě,  ale  pouze  o  kusých
pokusech výjimečně něco posunout dále.

 v tuto chvíli běží fakticky pouze příprava DÚR na Radlickou radiálu a prodloužení EIA na MO,
 pokud v nějakém novém ÚP opustíme doposud chráněné plochy pro výstavbu infrastruktury,

už nebudeme do budoucna schopni ji doplnit, nebo za značně vyšší investici a s významným
majetkoprávním problémem (problém Vysočanské radiály II. etapy a Břevnovské radiály).

 zákonné limity pro hluk a emise jsou stanoveny tak přísně, že v podstatě nelze splnit, ve
městě. Pak nelze připravit a projednat stavbu, která by sice výrazně zlepšila současný stav,
ale zároveň nesplnila limity.  Zakonzervováváme současný špatný stav.

 stavební  zákon  a  priori  předpokládá,  že  stavba  a  její  investor  je  zaujatý  a  vybízí
environmentalisty a ekoteroristy k bojkotu. To že je stavba stanovena jako veřejně prospěšná
nedostatečně ulehčuje projednání, byť je již v územním plánu.

 pokud  nedokončíme  v  Praze  nadřazenou  síť  nemůžeme  docílit  snížených  důsledků  od
individuální dopravy, pouze ji budeme přelévat na jiné stávající komunikace, nelze provést
regulaci,  natož třeba mýto.  Není  dostatečný prostor  pro preferenci  MHD, cyklo a pěších.
nelze bez fatálních důsledků omezit severojižní magistrálu.

Dle konstatování bývalého předsedy vlády ČR ve zprávách ze dne 17. ledna 2017 na internetovém
portále Seznam:  „Rusnok o české ekonomice: Nejsme tygrem. Růst při plné zaměstnanosti je
slabý“ jsme si  jednu  bariéru  dál  prohloubili  a   to  je  neschopností  realizovat  jakékoliv  větší
investiční  projekty.  V dobách takto příznivých z hlediska snadnosti  a  dostupnosti  financování
investic  jsme  neudělali  reálně  nic v  doplnění,  dostavění  dopravní  infrastruktury !
Obecně se to dá shrnout pod kvalitu vládnutí, kvalitu správy země. To je naše velká bolest. To je
věc, která se kumuluje napříč těmi vládami uplynulých dvaceti let. 

Za tohoto stavu s přihlédnutím k současné smogové situaci ve většině krajů ČR včetně hl.m. Prahy
a k stanovisku Mezinárodní agentury pro výzkum rakoviny (IARC v Lyonu), která označila emise z
dieselových  motorů  a  prachové  částice  (znečištěné  ovzduší)  za  prokázaný  lidský  karcinogen,
mluvit o udržitelném životě (pozn.:  v ekonomice udržitelný rozvoj)  a zabezpečování veřejných
statků  bude  přinejmenším  licoměrnost  a  troufalost.  Obzvláště  ohroženými  skupinami  jsou
skupiny  obyvatel  s  počínajícími  plicními  nebo  kardiovaskulárními  chorobami,  zejména  děti  a
senioři.  Co by nemělo býti přehlédnuto je to, že expozice PM ovlivňují vývoj plic u dětí, včetně
snížení  plicních  funkcí  a  umenšení  růstu  plic.  Nejnovější  poznatky  z  USA (Ritz  2013)  o  vlivu
jemných  prachových částic  PM  na  centrální  nervový  systém (oxidační  stres)  prokázal,  že  se
významně podílejí  na  výskytu  autismu,  demence,  Parkinsonovy  nemoci,  mozkových  příhod  a
Alzheimerovy  choroby.  Důsledkem  oxidačního  stresu  je  urychlení  procesu  stárnutí,  zvýšení
výskytu kardiovaskulárních onemocnění a úmrtnosti. V případě dlouhodobé zátěže naší populace
v Praze i Brně zejména z důvodu nedostavěného Pražského a městského okruhu v Praze či VMO
v Brně bude na místě uvažovat i o mezigeneračním přenosu poškozeného genetického materiálu,
a tím i dalšího ovlivnění vývoje dětí. Studie prokázaly např., že již při krátkodobé expozici několika
dnů  až  týdnů  poškozují  genetický  materiál  (DNA),  zvyšují  genomovou  frekvenci  translokací
mikrojadérek  v  periferních  lymfocytech  a  fragmentaci   DNA  ve  spermiích.  Dle  WHO  je
znepokojující  nárůst  výskytu  dětí  s  nitroděložní  růstovou  retardací  (IUGR)  a  nízkou  porodní
hmotností. Důsledkem této funkční nezralosti je v dospělosti zvýšený výskyt kardiovaskulárních
onemocnění, diabetu, dysfunkce ledvin, obesity a hlavně výskyt IUGR je pozorován i u jejich dětí
(tzn. v následující generaci).
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V Praze dne 27. ledna 2017
Ing. Martin Zemánek
JUDr. Irena Novotná

Příloha:  
Tabulka zákonů platných od roku 2016 a pro rok 2017 i výše (1A4)

Tabulka zákonů platných od roku 2016 a pro rok 2017 i výše

Zákon Název Účinnost Poznámka
183/2006 Zákon  o  územním  plánování  a

stavebním řádu (stavební zákon)
15.4. 2016 – 31.12.
2016 a 
1. 1. 2017

127/2005 Sb. Zákon  o  elektronických
komunikacích

1. 1.2016 – 31. 12.
2019

500/2004 Sb. Správní řád 29. 7.  2016
334/1992 Sb. Zákon  o  ochraně  zemědělského

půdního fondu
28. 06. 2016

114/1992 Sb. Zákon o ochraně přírody a krajiny 1. 1. 2016
Vyhl. 153/2016 Sb. Vyhláška  o  stanovení  podrobností

ochrany kvality zemědělské půdy a o
změně  vyhlášky  č.  13/1994  Sb.,
kterou  se  upravují  některé
podrobnosti  ochrany  zemědělského
půdního fondu

1. 6. 2016

201/2012 Sb. O ochraně ovzduší 1. 1. 2017 – 31.12:
2017

250/2016 Sb. Zákon o odpovědnosti za přestupky a
řízení o nich

1. 7.2016

251/2016 Sb. Zákon o některých přestupcích 1. 7. 2017
274/2001 Sb. Zákon o vodovodech a kanalizacích 1. 7. 2017
445/1991 Sb. Živnostenský zákon 1.  1. 2017 -   31. 

7.2017
201/2002 Sb. Zákon o úřadu pro zastupování státu

ve věcech majetkových
1. 3. 2016

219/2000 Sb. Zákon o majetku České republiky  a
jejím vystupování v právních vztazích

1. 1. 2017

218/2000 Sb. Zákon o rozpočtových pravidlech 1. 1. 2017
289/1995 Sb. Zákon o lesích 1. 7.2017
185/2001 Sb. Zákon o odpadech 1. 7. 2017
254/2001 Sb. Zákon o vodách a o změně některých

zákonů (vodní zákon)
1. 7. 2017

258/2000 Sb. Zákon o ochraně veřejného zdraví a
o  změně  některých  souvisejících
zákonů

1. 7. 2017

13/1997 Sb. Zákon o pozemních komunikacích 29. 7. 2016
360/1992 Sb. o  výkonu  povolání  autorizovaných

architektů  a  o  výkonu  povolání
autorizovaných  inženýrů  a  techniků
činných ve výstavbě

1. 5. 2016
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http://www.zakonyprolidi.cz/cs/1992-360/zneni-20160501
http://www.zakonyprolidi.cz/cs/1997-13/zneni-20160729
http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-258/zneni-20170701
http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2001-254/zneni-20170701
http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2001-185/historie
http://www.zakonyprolidi.cz/cs/1995-289/historie
http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-218/zneni-20170101
http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-219/zneni-20170101
http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2002-201/historie
http://www.zakonyprolidi.cz/cs/1991-455
http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2001-274/historie
http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2016-251
http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2016-250
http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2012-201/zneni-20170101
http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2016-153
http://www.zakonyprolidi.cz/cs/1992-114/zneni-20160101
http://www.zakonyprolidi.cz/cs/1992-334/zneni-20160628
http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2004-500/zneni-20160729
http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2005-127/zneni-20160201
http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2006-183/zneni-20170101

