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2021
Dokument doplňuje Programové prohlášení Svazu za oblasti stavební legislativy. Obsahuje základní priority,
prosazované principy a požadavky. Vychází z diskusí v členské základně a v příslušných pracovních skupinách
Svazu. Představuje požadavky zejména ve vztahu k vládě ČR, zejména pro rok 2021.
Mezi základní předpoklady zdravého investičního prostředí v ČR jako základu budoucí konkurenceschopnosti
patří urychlení výstavby klíčové infrastruktury (dopravní, energetické a ICT), funkční a atraktivní inovační
prostředí (ekosystém), efektivní fungování institucí a flexibilní pracovní trh.


V rámci rekodifikace veřejného stavebního práva přijmout kvalitní paragrafové znění nového
stavebního zákona, které výrazně zjednoduší a zrychlí povolovací řízení, zvýší atraktivitu ČR pro
investory a zajistí podmínky pro realizaci klíčových staveb bez zbytečných odkladů.
− Zajistit maximální integraci všech dotčených orgánů státní správy do soustavy stavebních úřadů.
Maximálně omezit jakékoliv výjimky z integrace (např. nakládání s vodami) a dále neustupovat
z cílů zamýšlených ve Věcném záměru stavebního zákona.
− Dodržet princip jeden úřad, jedno řízení a jedno rozhodnutí (se zohledněním specifik staveb).
− Zajistit nezávislost, transparentnost a profesionalitu Nejvyššího stavebního úřadu s cílem co
největší předvídatelnosti rozhodování a s cílem eliminovat systémovou podjatost zajištěním
povolování v přímé působnosti státní správy (zejména u staveb důležitých pro rozvoj průmyslu
a energetiky).
− Zohlednit plán výstavby nových jaderných zdrojů tak, aby nedošlo k negativnímu ohrožení
průběhu jejich přípravy, povolování a budoucí výstavby.
− Urychlit povolovací procesy u energetické infrastruktury, dobíjecích stanic a odstranit případné
překážky.
− Zajistit oprávnění vstupu na pozemky a stavby k provedení přípravných prací a měření před získáním
rozhodnutí o povolení stavby a zjednodušit zajištění práv k pozemkům a stavbám ve vlastnictví osob
odlišných od vlastníků/provozovatelů technické infrastruktury provozované ve veřejném zájmu
(např. mezitímní rozhodnutí u vyvlastnění, jednotný způsob a metodika oceňování těchto práv).
− Připravovat všechny změny povolovacích procesů s ohledem na nový stavební zákon. Mechanismy
pro urychlení výstavby, pokud možno, využívat pro co největší okruh staveb.
V Praze dne 16. 9. 2020
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