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■HOSPODÁŘSTVÍ

Obchodní deficit USA loni
poprvé za šest let klesl
Deficit Spojených států v obchodová‑
ní se zbožím a službami se loni snížil
o 1,7 procenta na 616,8 miliardy dolarů
(14 bilionů Kč). Zaznamenal tak první
zlepšení za šest let, částečně proto, že
celní válka mezi Washingtonem a Pekin‑
gem vedla k propadu dovozu zboží
z Číny. Oznámilo to americké minister‑
stvo obchodu. Vývoz zboží do Číny klesl
o 11,3 procenta, zatímco dovoz z Číny
klesl o 16,2 procenta.

■BURZA

Akcie Tesly obrátily směr
a po nárůstu padaly
Akcie automobilky Tesla ve středu před
uzávěrkou ztrácely přibližně dvacet procent
v porovnání se závěrem úterního obcho‑
dování, když se cena pohybovala okolo
720 dolarů. Došlo tak k obratu po prudkém
nárůstu z předchozích dnů – jen za pondělí
a úterý vzrostly asi o 40 procent. Burzovní
obchodníci zřejmě vybírali zisky a také
reagovali na oznámení, že kvůli šíření smr‑
tícího koronaviru dojde k odložení dodávek
vozů zákazníkům z šanghajské továrny.

■MALOOBCHOD

Majitel burzy v New
Yorku chce převzít eBay
Americká společnost Intercontinen‑
tal Exchange (ICE), která je mimo
jiné vlastníkem akciové burzy v New
Yorku, má zájem o internetovou
aukční síň eBay. Napsal to ekonomický
list The Wall Street Journal. Hodno‑
ta transakce by přesáhla 30 miliard
dolarů (681 miliard Kč) a znamenala by
zásadní odklon od dosavadní strategie
firmy ICE. Ta v reakci zájem o eBay
nepopřela.

■AUTO

General Motors navzdory
stávce udržela loni zisk
Největší americká automobilka General
Motors loni hospodařila s čistým ziskem
6,7 miliardy dolarů (152,4 miliardy Kč), což
je proti předchozímu roku pokles o více
než 17 procent. Firma ale zůstala v zisku
navzdory 40denní stávce zaměstnanců
a navzdory poklesu prodeje v Číně a v USA.
Zlepšení hospodaření automobilka letos
nečeká. Ztrátě 194 milionů dolarů se ale
firma nevyhnula ve čtvrtém čtvrtletí, i když
ztráta byla nižší, než odhadovali analytici.

MinistryněpromístnírozvojKláraDostálová
zaANOdostalana starost jedenznejdůle-
žitějšíchúkolůsoučasnévlády.Dopříštích
voleb do Poslanecké sněmovny, které se

uskutečnívroce2021napodzim,musíprosadit schvá-
lení nového stavebního zákona. Dostálovou navrho-
vaný systém „jednoho razítka, jednohoúřadu a jedné
stavby“ má zjednodušit stavební řízení a zkrátit jej
ze současných v průměru pěti a půl let na jeden rok.
Vposledníchměsícíchalenaráželna silnýodporobcí,
památkářů, ekologů i jiných ministerstev. K návrhu
zákona se sešlo zhruba 4500 připomínek. Z mnoha
stranpadaly návrhy, aby úředníciDostálové po třech
letech práce chystaný zákon kompletně přepracova-
li. Taková doporučení si hnutí ANO vyslechlo mimo
jinéodkoaličníhopartnera, jmenovitěministravnitra
a sociálního demokrata JanaHamáčka.
Nepříznivé vyhlídky dohnaly hnutí ANO, pro které

nový stavební zákon představuje jeden z nejdůleži-
tějších předvolebních slibů, k akci. Změna v přístupu
bylapatrná:Dostálováběhemlednanavštívilaněkolik
velkýchměst, kde vysvětlovala výhody zákona, novi-
nářůmzačal její úřadposílat jednupozitivní tiskovou
zprávu k novému zákonu za druhou a do vyjednává-
ní s kritiky se vložil přímo premiér a předseda hnutí
ANOAndrej Babiš.
„Čelila jsem skutečně velkému tlaku, i když simys-

lím,že jenávrhnapsanýdobře. Jenženemůžete jít sám
jako voják v poli. Musíte mít alespoň tým generálů,
abyste sněčímtakvelkýmuspěl. Panpremiér sevložil
do dohody se Svazemměst a obcí, díky čemuž se jed-
náníodblokovala. Jsemmuzatovděčná.Všesezrych-
lilo, zefektivnilo a stále více lidí náš zákonzačínábrát
pozitivně,“ popisuje Dostálová v rozhovoru proHN.

Krok zpátky v boji s ovlivňovánímúředníků
Kritiků návrhu zákona výrazně ubylo ve chvíli, kdy
ministerstvo přistoupilo k zásadní změně – přislíbilo
obcím, žeponecháv jejichpůsobnosti stavebníúřady.
PůvodněpřitomDostálovánechtěladělatkompromi-
syaobecníúřadymělypřejítpodstát, abysezamezilo
takzvané systémové podjatosti. Ta spočívá v tom, že
někteří starostovéobcíovlivňují rozhodování staveb-
níchúředníků, kteří jsouzaměstnanci úřadu.Úřední-
ci jsou kvůli tomu pak obviňováni, že stavební řízení
nevedou objektivně, což vede k odvolávání proti je-
jichverdiktůmaprodlužovánípovolovacíhoprocesu.
„Návrhnovéhostavebníhozákonamělpodlezadání

vlády systémovou podjatost vyřešit. Soudy již dávno
došly k závěru, že současná situace je neudržitelná.
Teď tovypadá, že sedíkynovédohoděmeziminister-
stvem pro místní rozvoj a Svazem měst a obcí vrací
k modelu, který ji sám o sobě produkuje,“ říká Pavel
Franc, právník ze společnosti Frank Bold Advokáti,
kterásenapřípravěnovéhozákonapřímopodílí.Podle
něj jde onesystémovýkrokproti snaze odpolitizovat
stavební úřady. „Doslova je to jeden krok dopředu
a dva zpátky,“ dodává.
Dostálová s ním částečně souhlasí a vysvětluje, že

se jednaloonutnýústupek, abyobcesezákonemsou-
hlasily. „Je to krok zpět. Na druhou stranu nový sys-
témbudenastaven tak, že ke střetu zájmůvpodstatě
nedojde,“popisujeministryněnovýsystémfungování
stavebních úřadů.
Jeho základembude sjednocení téměř všechúřadů

pod stát – vyjma zmíněných obecních. Právě jejich
roztříštěnost je jednou z hlavních brzd povolování
staveb.Vzemi existuje téměřdvacet typů stavebních
úřadů,znichžnejvětšímnožství spadáprávěpodobce.
Pro různé stavby je navíc možné vést více než deset
rozdílných druhů řízení. Ve výsledku pak úředníci
nerozhodují na různýchmístech stejně a projektanti
nevědí, jak postupovat, aby jim vyšli vstříc.
Problém navíc nastává, když se proti rozhodnutí

někdo odvolá. V takovém případě může dojít i k si-
tuaci, kdy žádost o stavební povolení putuje několi-
krát z obecníhoúřadunakrajský, odkud se vrací zpět
nanižšíúroveň.Tomumánovýzákonzamezit. Pokud
se proti rozhodnutí obecního úřadu někdo odvolá,
případpřebere státní stavebníúřada tenve lhůtě jed-
noho až čtyř měsíců (podle druhu stavby) rozhodne.
Nebude již vracet případ zpátkynaúřad, kdebymohl

Zákon, který ovlivní volby
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být teoreticky podjatý úředník. Pokud bude panovat
podezření, že úředník nerozhoduje objektivně, pře-
vezme si žádost pod sebe stát a ten již také rozhodne.

Stavební úřady budou sdílet pracovníky
Nový systém, kdy budou úřady vyjma těch obecních
spadat pod jednotný státní systém, přinese i další vý-
hody.Těmvytíženějšímbudoumocivypomáhatúřed-
níci z jiných pracovišť. „Když úředník zjistí, že v dané
oblasti avesvémregionumákvyřízení tolikstaveb, že
nestíhá, bude se moci obrátit na kolegu z jiného úřa-
du zabývajícího se stejnouproblematikou.Například
ve firmách, kterémají pobočky, to funguje podobně,“
vysvětluje Dostálová.
Zmizetby takmělypřípady, kdy relativněmalý sta-

vebníúřadmusí řešit velkoustavbu, jako jenapříklad
dálnice, přestože jeho pracovníci nemají s povolová-
ním takového projektu předchozí zkušenost. Nový
zákon umožní, aby se v budoucnu radili s kolegy, či
jim dokonce stavby náročné na povolování přímo
předali. O těch nejdůležitějších, jako jsou například
právě dálnice či železnice, již obecní úřady nebudou
rozhodovat vůbec.
„Všechnyvelkéstavbypůjdounastátnístavebnísprá-

vu na krajské úrovni, kde budou lidé s daleko většími
zkušenostmisvelkýmiprojektynežnaobecníúrovni,“
vysvětlujeDostálová.Dodává,žestátvytvořízcelanový
stavebníúřad,kterýbudemítnastarostiprávěprostát
klíčovéstavby, jakojsouprioritnídopravnístavbynebo
dostavba jaderné elektrárny vDukovanech.
„Na tomto úřadě budou vysoce kvalifikovaní lidé.

Protože seale taktovýznamnéstavbynebudují každý
den,budoutitoúřednícivypomáhatprávě ivytíženým
stavebním úřadům,“ vysvětlujeministryně.

Povolování staveb zdržují také chyby projektantů
Ministerstvochcezkrácení stavebníhopovolenína je-
denrokdocílitmimo jiné i tím, žezavede takzvanéau-
tomatické povolení. Pokud podle něj obecní úřad ne-
stihneostavbě rozhodnoutvdané lhůtě, bude to stej-
né, jako kdyby vydal stavební povolení. To však bude
muset přezkoumat nadřazený státní stavební úřad.
Podobnýsystémmáfungovat iu takzvanýchdotče-

ných orgánů, bez jejichž závazných stanovisek dnes

není možné stavbu povolit. Jedná se například o ha-
siče, hygienu či památkáře. Nověmají vydávat pouze
doporučení.Pokudsenevyjádřívčas,budetouvětšiny
těchto orgánů znamenat, že souhlasí.
Opatření má vyvíjet tlak na úředníky, aby nepře-

kračovali zákonem dané lhůty stavebního řízení. To
se dnes v mnoha případech děje. Problém však není
vždyjennastraněstavebníchúřadů. „Natychodíčasto
nekvalitní dokumentace od projektantů. Úřad je při-
jme,alemusíseneustáleprojektantadoptávatnadalší
a další věci a to prodlužuje dobu řízení. Tento systém
musíme změnit,“ vysvětluje Dostálová.
Podle návrhunově začneproúředníky lhůta běžet

až ve chvíli, kdy projektant odevzdá úplnou žádost.
„Není možné, aby se vždy kritizovali úředníci, když
vněkterýchpřípadech je chybana straně projektan-
tů, kteří nejsou schopni dodat, co mají,“ vysvětluje
Dostálová.
V některých případech jsou podle ní projektové

dokumentace tak nekvalitní, že to celý projektmůže
zablokovat, a navíc zbytečně zaměstnává úředníky.
„Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků
činných ve výstavbě nám ale říká, že si to uvědomuje
amávůlipodniknoutkrokyknápravě.Nechci říkat, že
mámeprojektantůmodebírat autorizace, zároveňale
úřady musí mít možnost na nekvalitní dokumentaci
komoru upozornit,“ dodáváDostálová.
Ministryně má čas do konce března, aby se vypo-

řádala s velkým množstvím připomínek. Mezi tím
bude dál jezdit za starosty a stavebníky a přesvědčo-
vat jeokvalitěnávrhustavebníhozákona.Čeká ji také
schůzka s ministrem životního prostředí Richardem
Brabcem, který má k zákonu stále připomínky z hle-
diska ochrany prostředí.
Největší zkouška začnepravděpodobněv červenci,

kdy mají o návrhu poprvé jednat poslanci. Všechny
strany se shodují, že je třeba zrychlit povolování sta-
veb v Česku, ne všichni ale plně souhlasí s návrhem
Kláry Dostálové. Výtky k nové hierarchii úřadů mají
například Piráti. Pokud by se sešlo velké množství
pozměňovacíchnávrhů,mohloby topodleDostálové
narušitcelýnávrhzákonaavzniknoutpaskvil.Potéby
nebylo jasné, zdaby zákon splnil svou funkci a zkrátil
stavební řízení na jeden rok.

Adam Váchal
adam.vachal@economia.cz

Klára
Dostálová
(48)

Na minis‑
terstvo pro
místní rozvoj
nastoupila
v únoru 2014
jako náměst‑
kyně tehdejší
ministryně
Věry Jourové.
V prosinci 2017
se sama stala
ministryní,
když vystřídala
ve funkci svou
předchůdkyni
Karlu Šlech‑
tovou. Klára
Dostálová
vystudovala
Vysokou školu
ekonomickou
v Praze a před
svou politickou
kariérou půso‑
bila například
ve funkci ře‑
ditelky Centra
evropského
projektování.
Má dvě děti.
Foto: HN – Jan
Mudra

NOVÝ ZÁKON

Předvolební slib
■ Premiér Andrej Babiš chce,
aby nový stavební zákon
vstoupil v platnost v roce
2021, a to ještě před volbami
do Poslanecké sněmovny, které
se uskuteční na podzim.

■ Stavby se podle nového
zákona začnou povolovat až
od roku 2023, kdy vstoupí
v účinnost.

■ Některá opatření chce
ministerstvo pro místní rozvoj
zavést do praxe už příští rok.
Například přísnější pravidla
pro černé stavby. Výstavba bez
povolení dnes velkému množ‑
ství stavitelů prochází, protože
obce nemají peníze na jejich
demolici. Nově to bude řešit
přímo stát a přísněji.

■ Do konce března má minis‑
terstvo pro místní rozvoj čas,
aby vypořádalo a zapracovalo
zhruba 4500 připomínek.
Na přelomu května a června
pak bude o návrhu zákona jed‑
nat vláda. Sněmovna by mohla
nový stavební zákon začít
projednávat v červenci.
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