
Zápis ze schůze Hospodářského výboru 16. 11. 2016

Návrh poslanců Jana Birke a Romana Sklenáka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 13/1997 
Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů – sněmovní tisk 888

Zpravodaj: poslanec Jaroslav Foldyna

Pokračování obecná rozpravy

Jako předkladatel vystoupil poslanec Jan Birke (ČSSD). Vedle silnic II. a III. třídy, kde údržbu 
vykonávají kraje, by jim měla být umožněna i údržba silnic I. třídy. Jedná se jen o možnost a je na 
krajích, aby zvážily jestli toto chtějí realizovat. Jedná se o reakci na memorandum mezi kraji a MD. 
Ministerstvo toto podpořilo. K návrhu byl podán jeden PN od poslance Jaroslava Foldyny (ČSSD), 
s kterým nemá problém, ale MD k tomu vydalo negativní stanovisko.   

Zpravodaj Jaroslav Foldyna se vyjádřil ke svému PN. Vedle negativního stanoviska krajů má 
k dispozici podpůrné stanovisko SMO ČR. Záměrem PN je narovnat výklad zákona. Toto je přítomno i 
v jiných právních řádech.

Předseda Ivan Pilný (ANO) nazval návrh poslance Foldyny billboardovým přílepkem. 

Pavel Čihák (ANO) uvedl, že vnímá podporu Asociace krajů. Nerozumí, proč je poslancem Foldynou 
dáván PN, když tato věc je řešena v rámci sněmovního tisku č 772, který je paralelně projednáván. 
Nerozumí tomu, proč se nejedná o vládní návrh. MD v minulosti již několikrát tento způsob pro 
nesoulad s pr vem EU, ale teď to podpořilo.  

Náměstek ministra dopravy Jakub Kopřiva vysvětlil historii legislativy a zdůvodnil, že původně byl 
převod na kraje možný, ale to bylo ještě před vstupem do EU. Stávající ustanovení § 9 mělo být 
vypuštěno, ale nestalo se pro odpor Asociace krajů. Toto znění bylo vloženo na vládě a MD bylo proti. 
MD připravuje soutěže. Záměrem MD by bylo soutěže uskutečnit, aby bylo dosaženo nižší ceny. 
V případě údržby se jedná o službu a taková podle práva EU musí být soutěžena. Stále nebylo 
vyřešeno, co se stane, pokud bude kvůli tomuto ČR v nesouladu s právem EU. Není jasné, kdo ponese 
odpovědnost a bude platit případnou pokutu za nesoulad s právem EU. MD nebude uzavírat 
veřejnoprávní smlouvy, dokud nebude vyřešeno, kdo bude platit případnou pokutu. Pokuty by se 
mohly pohybovat až v řádech stovek tisíc EUR. 

Poslanec Stanislav Pflégr (ANO) vznesl procedurální návrh na přerušení projednávání. Uvedl, že 
výbor je pod časovým tlakem a tato novela není řádně prodiskutována. 

Předkladatel Jan Birke s tímto neměl problém, ale upozornil, že bude porušena lhůta schválená 
Poslaneckou sněmovnou. Bod byl odročen i na Výboru pro veřejnou správu. 

Hlasování

Návrh poslance Pflégra na přerušení do 14.12.  

Pro 15 přítomných, zdržel 1.

 


