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5.2 Legislativní požadavky a právní závazky 

Usnesení Vlády �R 

V letech 1999 a 2000 byly zpracovány studie k up�esn�ní polohy nového osobního nádraží a k zaúst�ní 
p�erovské trati. V roce 2001 byla zpracována Technicko-ekonomická studie p�estavby ŽUB a Studie do-
pravních a územních vazeb pro novou polohu nádraží v Brn�. V roce 2002 byla z urbanistických studií 5 
vyzvaných kolektiv� zpracovaných na základ� kolejového �ešení dle výše uvedené technicko-ekonomické 
studie vybrána výsledná studie pro další rozpracování a jako podklad pro zm�nu územního plánu. Výsled-
ky tohoto procesu byly p�edloženy zástupc�m statutárního m�sta Brna, Ministerstva dopravy a spoj� �R, 
�eských drah, s. o., a Jihomoravského kraje, po jejich schválení byly využity k p�íprav� podklad� pro 
Usnesení vlády �R ze dne 6. kv�tna 2002 �. 457 k p�estavb� železni�ního uzlu Brno v souladu 
s Územním plánem m�sta Brna a k vytvo�ení Smlouvy o spolupráci a zajišt�ní zdroj� financování na p�e-
stavbu ŽUB podle jednotlivých etap , podepsané dne 4. 7. 2002. 

Vláda �R ve uvedeném usnesení mj. souhlasí s p�estavbou železni�ního uzlu Brno v souladu s Územním 
plánem statutárního m�sta Brna, s návrhem etapizace výstavby nového osobního nádraží, odstavných 
kolejiš� a dalších staveb v uzlu Brno, s navrženým modelem vícezdrojového financování. Vláda uložila 
ministru dopravy a spoj� ve spolupráci s hejtmanem Jihomoravského kraje, primátorem statutárního m�sta 
Brna a generálním �editelem �eských drah, s. o.,  p�ipravit a uzav�ít smlouvu o spolupráci a zajišt�ní zdro-
j� financování na p�estavbu železni�ního uzlu Brno podle jednotlivých etap, zajistit zpracování studie pro-
veditelnosti a uplatnit požadavek na spolufinancování výstavby z prost�edk� Státního fondu dopravní in-
frastruktury v letech 2003 až 2015 a také uplatnit požadavek na spolufinancování výstavby železni�ního 
uzlu Brno z kohezních, resp. strukturálních fond� Evropské unie. 

V návaznosti na výše uvedené p�ijaté usnesení Vlády �R probíhalo následn� pln�ní jeho podmínek. Jed-
nalo se p�edevším o �innosti spojené s oblastí územního plánování, projektové p�ípravy a realizace díl�ích 
�ástí ŽUB. Vzhledem k tomu, že ani po 10 letech intenzivní p�ípravy rozhodující stavby projektu ŽUB se  
pro  odpor �ásti dot�ené ve�ejnosti nepoda�ilo získat všechna pot�ebná povolení k zahájení stavby, p�i-
stoupilo v roce 2012 Ministerstvo dopravy k p�ehodnocení dosavadní p�ípravy projektu ŽUB a hledání al-
ternativního �ešení. Ministerstvo dopravy �R uložilo Správ� železni�ní dopravní cesty, s. o., zadání studie 
„Dopracování variant �ešení železni�ního uzlu Brno“, která m�la za cíl dopracovat dv� varianty �ešení p�e-
stavby ŽUB, tzn. „s hlavním nádražím p�ibližn� ve stávající lokalit�“ a „s hlavním nádražím v poloze stáva-
jícího Dolního nádraží“ na srovnatelnou technickou úrove�. Po dokon�ení zpracování tohoto porovnání 
p�istoupilo Ministerstvo dopravy k návrhu aktualizace usnesení Vlády �R, aby bylo reflektován  aktuální 
stav projektové p�ípravy tohoto projektu. 

Vláda �R projednala vyhodnocení dosavadního postupu p�ípravy a realizace projektu ŽUB na svém jed-
nání konaném dne 1. �ervence 2015. Na tomto jednání Vláda �R p�ijala k tomuto projektu usnesení �. 
525/2015 jehož sou�ástí jsou následující záv�ry. Vláda �R: 

•  bere na v�domí Zprávu k  aktualizaci usnesení vlády ze dne 6. kv�tna 2002 �. 457, k p�estavb� že-
lezni�ního uzlu Brno v souladu s Územním plánem statutárního m�sta Brna, uvedenou v �ásti III 
materiálu �j. 375/15; 

•  souhlasí se zpracováním Studie proveditelnosti železni�ního uzlu Brno, podle níž Ministerstvo do-
pravy rozhodne o výsledné variant� p�estavby železni�ního uzlu Brno; 

•  ukládá ministru dopravy ustavit �ídící výbor železni�ního uzlu Brno, jehož �leny budou i zástupci 
statutárního m�sta Brna a  Jihomoravského kraje; 

•  doporu�uje primátorovi statutárního m�sta Brna a hejtmanovi Jihomoravského kraje iniciovat za-
pracování vybrané optimální varianty p�estavby železni�ního uzlu Brno do územn� plánovacích 
podklad� a územn� plánovací dokumentace bezprost�edn� po jejím výb�ru.   

Smlouva k projektu ŽUB 

Dne 4. �ervence 2002  byla uzav�ena Smlouva o spolupráci a o zajišt�ní zdroj� financování na p�estavbu 
ŽUB, a to na dobu ur�itou do 31. 12. 2015 mezi MDS �R, JMK, SMB a �D. Smlouva zakotvila následující 
závazky smluvních stran: 

•  Vytvo�it Grémium jako �ídící skupinu projektu na úrovni vrcholného orgánu tvo�enou zástupci 
smluvních stran ; 

•  Zpracovat studii proveditelnosti a zabezpe�it její p�ipomínkové �ízení; 

•  Uplatnit požadavek na spole�né financování projektu p�estavba ŽUB s využitím výnos� z pozemk�, 
které budou sou�ástí projektu, v�etn� zp�sobu jejich p�evodu;  

•  Statutární m�sto Brno a JMK se zavazuje za�lenit finan�ní podíly, dohodnuté v souladu s modelem 
financování odsouhlaseným vládou, do návrh� svých rozpo�t�;  

•  Prost�ednictvím Grémia a pracovní skupiny smluvní strany budou p�ipravovat organiza�ní, technic-
ké a finan�ní podmínky pro realizaci projektu. 

Dodatkem smlouvy z 18. 1. 2006, dopln�né o statutárního zástupce SŽDC, s. o., byla p�vodní smlouva 
rozší�ena o: 

•  problematiku regionální dopravní vazby m�stské infrastruktury a vazby systém� m�sta Brna a JMK 
opírající se o silnou úlohu železnice p�i integraci dopravních systém�“, byl iniciován vznik dvou pra-
covních skupin, jedné pro investice m�sta Brna a druhé pro investice �D, a.s. a SŽDC, s. o.;   

•  harmonogram postupu prací, dle n�jž se p�edpokládá dokon�ení realizace všech 5-ti výše uvede-
ných staveb, v�etn� jejich kolaudace, do konce roku 2015; 

•  závazek smluvních stran o nalezení zp�sobu maximálního zhodnocení uvoln�ných pozemk� jako 
jednoho ze zdroj� financování p�estavby ŽUB.  

 

Referenda o poloze hlavního nádraží 

P�íprava a vlastní schválení usnesení vlády, projednávání výše uvedené smlouvy o spolupráci v orgánech 
m�sta a kraje vzbudilo v roce 2002 zájem ve�ejnosti o p�estavbu železni�ního uzlu, u �ásti ve�ejnosti i od-
por k realizaci schváleného �ešení. V této dob� byla založena ob�anská koalice Nádraží v centru, která 
nejvýrazn�ji formulovala nesouhlas se schválenou podobou p�estavby železni�ního uzlu. V roce 2004 pro-
b�hlo v Brn� z iniciativy ob�anské koalice první referendum s otázkou „Souhlasíte s tím, aby m�sto Brno v 
samostatné p�sobnosti podniklo všechny kroky k modernizaci železni�ní stanice Brno-hlavní nádraží ve 
stávající poloze podél ulice Nádražní?“. Rozhodnutí p�ijaté v místním referendu nebylo vzhledem 
k nedostate�né ú�asti oprávn�ných voli�� platné. 
V roce 2014 bylo na základ� iniciativy p�ípravného výboru Zastupitelstvem m�sta Brna vyhlášeno na ter-
mín krajských voleb v roce 2016 referendum s otázkami ve zn�ní: 1) „Souhlasíte s tím, aby m�sto Brno 
podniklo bezodkladn� všechny kroky v samostatné p�sobnosti k modernizaci železni�ní stanice „Brno-
hlavní nádraží“ v dosavadní poloze podél ulice Nádražní?“ 2) „Souhlasíte s tím, aby m�sto Brno podniklo 
bezodkladn� všechny kroky v samostatné p�sobnosti s cílem prosadit, aby se nejlepší �ešení modernizace 
železni�ní stanice „Brno-hlavní nádraží“ ur�ilo prost�ednictvím soustavy otev�ených návrhových sout�ží?“  
Rozhodnutí p�ijaté v místním referendu, které se konalo ve dnech 7. a 8. �íjna 2016 nebylo platné, nebo� 
se hlasování nezú�astnilo alespo� 35 % oprávn�ných osob zapsaných v seznamech oprávn�ných osob.  
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Transformace železni �ního sektoru 

Podle zákona 77/2002 Sb. O transformaci �eských drah, s. o., k 1. lednu 2003 byl majetek dosavadní 
státní organizace �D rozd�len mezi novou akciovou spole�nost �D a státní organizaci SŽDC tak, že 
SŽDC spravuje a provozuje mimo jiné železni�ní zastávky a dále nástupišt� v železni�ních stanicích (s 
výjimkou 1. perón�, pokud jsou tyto spojeny s výpravní budovou). �D, a. s., je však také vlastníkem n�kte-
rých nemovitostí, které jsou sou�ástí dráhy nebo s ní souvisí, zejména n�které nádražní a provozní budovy 
v areálech železni�ních stanic a pozemky v areálech železni�ních stanic, ojedin�le i pod širou tratí. Stav, 
kdy n�které sou�ásti dráhy, zejména stani�ní budovy, nepat�í vlastníkovi dráhy, s nímž vstupují do vztahu 
dopravci, se stal problematickým zejména s postupující liberalizací osobní železni�ní dopravy a vstupem 
nových dopravc�. Proti takovému stavu sm��uje i p�ipravovaná legislativa EU, konkrétn� tzv. 4. železni�ní 
balí�ek, který v �l. 7 vyhlašuje neslu�itelnost nesení a výkonu n�kterých práv a povinností provozovatele 
dráhy a dopravce totožnou osobou. Ministerstvo dopravy ve svém návrhu konstatovalo, že z d�vodu výko-
nu práv a pln�ní povinností vlastníka dráhy je vhodné v p�ípad� drah vlastn�ných státem soust�edit u jed-
noho subjektu vlastnické právo ke všem sou�ástem železni�ní dráhy. V letech 2008–2011 byly z �D, a. s., 
na SŽDC, s. o., p�evedeny �innosti související s provozováním dráhy v�etn� zam�stnanc� a �ásti majetku, 
stani�ní budovy však p�evedeny nebyly.  

Ministerstvo dopravy v �ervnu 2013 zve�ejnilo materiál „P�evod nádraží z majetku �D, a. s., do majetku 
státu s právem hospoda�it pro SŽDC, s. o.“. P�edm�tem p�evodu jsou nemovitosti ur�ené pro poskytování 
služeb dopravc�m a jejich cestujícím, tedy ve�ejn� p�ístupné prostory, k jejichž provozování se vztahují 
povinnosti vlastníka dráhy vyplývající z právních p�edpis�. Sou�asn� má být p�evedeno asi 470–500 za-
m�stnanc� zabývajících se správou tohoto majetku a pr��ezovými �innostmi (nap�íklad právními, perso-
nálními, požárními, ekologickými) a dalších zhruba 130 zam�stnanc�, kte�í v rámci osobní dopravy �D 
vykonávají �innosti obsluhy nádraží (úschovny, úklid, provoz ve�ejn� p�ístupných prostor). Vláda �R na 
svém jednání dne 21. prosince 2015 schválila návrh Ministerstva dopravy na p�evedení �ásti majetku �es-
kých drah na stát, respektive Správu železni�ní dopravní cesty. Následn� podepsaly organizace �D a 
SŽDC dne 24. 6. 2016 smlouvu o p�evodu nádraží s ú�inností od 1. 7. 2016. P�evod majetku se týká cel-
kem 1051 nádražních a dalších 523 provozních budov a pozemk�. P�edm�tem p�evodu není 87 majetko-
vých položek, kde p�evodu brání smluvní vztahy s t�etími subjekty, nap�íklad Praha Masarykovo nádraží a 
Brno hlavní nádraží, kde bylo t�eba vzít v potaz i dosud nedo�ešené budoucí umíst�ní stanice Brno hlavní 
nádraží. U t�chto významných stanic bude vždy cílem sjednotit vlastnictví po ukon�ení �i zm�n� stávající-
ho smluvního vztahu. V p�ípad� dalšího majetku je d�vodem výjimky to, že dnes již neplní sv�j p�vodní 
ú�el související s využitím železni�ní dopravní infrastruktury. U takových objekt� bude stát se sou�asným 
vlastníkem kooperovat p�i hledání zp�sobu využití. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pronájem výpravní budovy hlavního nádraží a p �ilehlých drážních ploch 

P�evod výpravních budov a dalších objekt� na stát, respektive SŽDC se netýkal hlavního nádraží v Brn� a 
p�ilehlých ploch. �D v roce 2008 podepsaly smlouvu o pronájmu budov a pozemk� v lokalit� hlavního ná-
draží se spole�ností Brno new sta-
tion development, a. s. Tato spo-
le�nost byla založena v roce 2008 
za ú�elem revitalizace budov a po-
zemk� v areálu žst. Brno hlavní 
nádraží, tzn. za ú�elem jejich re-
konstrukce, modernizace, p�estav-
by a opravy na základ� smlouvy o 
nájmu v�ci uzav�ené mezi �eskými 
drahami, a. s., a Brno new station 
development, a. s. Cílem tohoto 
projektu realizovaném na území o 
rozloze 15,2 ha je vytvo�ení podmí-
nek pro další rozvoj m�sta v�etn� 
moderní infrastruktury a služeb. 
Jedním z hlavních požadavk� na 
�ešení projektu ŽUB je realizace 
moderního hlavního nádraží a 
podmínky této smlouvy mohou 
p�edstavovat komplikace p�i majet-

koprávním projednání stavby.  
 

Stavební a environmentální legislativa pro oblast d opravy 

Projektová p�íprava a realizace dopravních staveb se �ídí p�íslušnou platnou legislativou. Projekt p�estavby 
železni�ního uzlu Brno p�edstavuje jednu z nejvýznamn�jších staveb dopravní infrastruktury v �R 
s výraznou technickou a investi�ní náro�ností a s výrazným rozsahem území, na kterém by se m�la stavba 
realizovat. Projektová p�íprava i realizace v�tšiny dopravních staveb v �R je negativn� ovliv�ována r�z-
nými p�edvídatelnými i objektivn� nep�edvídatelnými komplikacemi. P�i návrhu �ešení ŽUB je nutné zo-
hlednit potenciální rizika zejména pro fázi projektové p�ípravy, která mohou nastat p�i získávání správních 
povolení pro budoucí realizaci stavby. P�estože není úkolem studie proveditelnosti zajistit tyto procesy, je 
nutné p�i návrhu �ešení ŽUB posoudit a zohlednit hlavní budoucí legislativní požadavky a snížit tak riziko 
budoucích komplikací ve fázi projektové p�ípravy. V tomto ohledu jsou d�ležité zejména tyto zákony: 

A Zákon o územním plánování a stavebním �ádu.  P�i návrhu �ešení projektu je nutné vyhodnotit soulad 
navrhovaných �ešení ŽUB s územními plány. Územní plán stanovuje podmínky využití území a pro budou-
cí realizaci ŽUB musí být v územní plánu vy�len�ny vhodné plochy. Navržena mohou být pouze �ešení, 
která nebudou znamenat výrazné a potenciáln� neakceptovatelné zásahy do území. 

A Zákon o posuzování vliv � na životní prost �edí.  P�i návrhu �ešení projektu je nutné vyhodnotit rámco-
vý dopad na životní prost�edí a zdraví obyvatel. P�i následných procesech SEA a EIA bude nutné prokázat 
pozitivní vliv na životní prost�edí. Navržena mohou být pouze �ešení, která nebudou vykazovat výrazné a 
potenciáln� neakceptovatelné vlivy na životní prost�edí a zdraví obyvatel. 

A Zákon o drahách. P�i návrhu �ešení  je nutné vyhodnotit dosahované technické a provozní parametry 
železni�ní infrastruktury a železni�ního provozu. Zákon o drahách a další technické p�edpisy definují zá-
kladní parametry železni�ní infrastruktury a železni�ního provozu, jejichž spln�ní bude pro navržené �ešení 
ŽUB vyžadováno. Navržena mohou být pouze �ešení, která budou spl�ovat základní požadavky zákona o 
drahách, drážních vyhlášek, norem a dalších p�edpis�.  

Obrázek 51 - Vymezení pronajatých ploch lokality hlavního nádraží 

Zdroj: Brno new station development, a.s. 


