Autorský a konzultační kolektiv nového stavebního zákona

Tým gesčního ministerstva – Ministerstva pro místní rozvoj








vede ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová
sekce výstavby a veřejného investování pod vedením náměstkyně Marcely
Pavlové, konkrétně zejména
odbor stavebního řádu pod vedením ředitelky Žanet Hadžić
odbor územně a stavebně správní pod vedením ředitelky Ivany Jakoubkové
odbor územního plánování pod vedením ředitele Romana Vodného
sekce státního tajemníka, odbor legislativy pod vedením ředitelky Marie
Kotrlé
sekce informačních a komunikačních technologií pod vedením náměstka
Lukasze Kryńského

Konzultační týmy gesčního ministerstva tvoří kolegium ministryně a 7
pracovních skupin:









kolegium ministryně pro stavební právo
pracovní skupina č. 1 pro oblast územního plánování
pracovní skupina č. 2 pro oblast stavebního práva procesního
pracovní skupina č. 3 pro oblast stavebního práva hmotného
pracovní skupina č. 4 pro oblast vyvlastnění
pracovní skupina č. 5 pro veřejnou správu
pracovní skupina č. 6 pro digitalizaci
pracovní skupina č. 7 pro úředníky

Kolegium a pracovní skupiny jsou tvořené zástupci 32 organizací:















Ministerstva pro místní rozvoj,
Ministerstva zemědělství,
Ministerstva kultury,
Ministerstva vnitra,
Ministerstva spravedlnosti,
Ministerstva obrany,
Ministerstva financí,
Ministerstva dopravy,
Ministerstva průmyslu a obchodu,
Ministerstva životního prostředí,
Ministerstva zdravotnictví,
Ministerstva dopravy,
Českého úřadu zeměměřičského a katastrálního,
Hasičského záchranného sboru,
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České komory architektů,
České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě,
Hospodářské komory ČR,
Svazu podnikatelů ve stavebnictví,
Svaz průmyslu a dopravy ČR,
Konfederace podnikatelských a zaměstnavatelských svazů ČR,
Asociace krajů ČR,
Svazu měst a obcí ČR,
Sdružení místních samospráv ČR,
České společnosti pro stavební právo,
České agentury pro standardizaci,
Magistrátu hl. m. Prahy,
Středočeského kraje,
Ústeckého kraje,
Jihomoravského kraje,
Libereckého kraje,
Magistrátu města Plzně
a vybraných zástupců obcí se stavebními úřady 1. stupně.

Tým Hospodářské komory tvoří:



Koordinační tým
Advokátní tým doplněný o externí poradce a věcné specialisty na územní
plánování, urbanizmus, architekturu, stavebnictví a veřejnou správu

Komorový koordinační tým:







vede prezident Hospodářské komory Vladimír Dlouhý
a tajemník Úřadu Hospodářské komory Tomáš Vrbík.
předsedkyně Sekce územního a regionálního rozvoje Hospodářské komory
Hana Landová,
ředitel Odboru legislativy, práv a analýz Hospodářské komory Ladislav
Minčič,
právní expertka, tajemnice Sekce pro stavebnictví a tajemnice Sekce
územního a regionálního rozvoje Hospodářské komory Lenka Janáková,
právní expertka a tajemnice Sekce zaměstnanosti a práce Hospodářské
komory Kateřina Kozáková.

Advokátní tým


Advokátní tvůrčí tým tvoří zkušení právníci a legislativci tří velkých
advokátních kanceláří se zaměřením na stavební právo a se zkušenostmi
z oblasti veřejného sektoru, akademické obce, legislativy a
mezinárodních organizací, doplněný o konzultanty a věcné odborníky
z oblasti územního plánování, urbanizmu, architektury, stavebnictví a
veřejné správy



advokátní kancelář HAVEL & PARTNERS – celkově nejúspěšnější advokátní
kancelář všech ročníků soutěže Právnická firma roku s nejsilnějším týmem na
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veřejné právo. Novému stavebnímu zákonu se věnuje tým zaměřený na
stavební a správní právo a e-Government pod vedením advokáta, akademika
a člena Legislativní rady vlády Františka Korbela, který působí na katedře
správního práva a správní vědy na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze;
v minulosti působil 7 let jako náměstek ministra spravedlnosti pro legislativu a
stál za úspěšnou přípravou a prosazením desítek legislativních návrhů včetně
nového občanského nebo trestního zákoníku; jako dosud jediný právník
obdržel Českou cenu za architekturu (za podíl na sepisu Pražských stavebních
předpisů); https://www.havelpartners.cz/tym/


advokátní kancelář KVB – specializovaná advokátní kancelář opakovaně
oceněná jako Regionální právnická firma roku, poskytující služby m. j. orgánům
územní samosprávy a ústřední státní správy. Rekodifikaci (veřejného)
stavebního práva se věnuje tým zaměřený na správní právo, stavební
právo a veřejnou správu pod vedením advokáta, akademika a člena
Legislativní rady vlády Stanislava Kadečky, který v letech 2010–2014
působil i jako vedoucí katedry správní vědy a správního práva Právnické fakulty
Masarykovy univerzity v Brně a je držitelem prestižního celojustičního ocenění
„Právník roku 2015“ v kategorii správní právo; https://www.akkvb.cz/tym/



advokátní kancelář FRANK BOLD – jediná advokátní kancelář certifikovaná v
České republice jako B – corporation kombinující byznys přístup s odpovědností
vůči společnosti. Frank Bold má jeden z největší právních týmů v zemi s
odborností na stavební právo a právo životního prostředí. Při přípravě
stavebního zákona řešil plánovací smlouvy, náhrady, účast veřejnosti, soudní
přezkum ÚP a další. Legislativní práce za Franka Bolda vede advokát Pavel
Černý, bývalý člen Legislativní rady vlády, v letech 2011–2017 byl členem
mezistátního panelu rozhodujícím o sporech podle Aarhuské úmluvy OSN;
https://www.fbadvokati.cz/cs/kdo-jsme

Externí poradci a věcní specialisté







Desítky externích poradců a věcných specialistů poskytují cenné poznatky a
připomínky v otázkách územního plánování, urbanizmu, tvorby veřejného
prostoru, životního prostředí, architektury, stavebnictví, průmyslu a
činnosti stavebních úřadů a soudů:
právnička, bývalá úřednice stavebního úřadu v Brně, nyní odborná
zaměstnankyně Kanceláře architekta města Brna, specialistka na územní
plánování Veronika Doležalová
architekt, urbanista, specialista na územní plánování, odborný
zaměstnanec Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy Kamil Kubiš
architekt, urbanista, člen pracovní skupiny pro legislativu ČKA, poradce
náměstka primátora hl. m. Prahy pro oblast územního rozvoje a územního
plánu doc. Ing. arch. Petra Hlaváčka, Magistrát hl. m. Prahy Martin Kloda
právník, vedoucí oddělení stavebního úřadu Magistrátu města Plzně,
specialista na rozhodování ve správním řízení a odvolací a stížnostní
agendu stavebního úřadu Jiří Kubík
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nezávislá stavební inženýrka, specialistka na přípravu staveb, podílela se
na přijímání Pražských stavebních předpisů, za což obdržela kolektivní Českou
cenu za architekturu, Renata Pintová Králová
právník, specialista na právo životního prostředí a evropské právo
působící jako vyučující na Právnické fakultě Masarykovy univerzity a
odborný poradce na Nejvyšším správním soudu; je členem expertní
skupiny Evropské komise pro přístup k soudní ochraně a školitelem pro
soudce členských států EU ve věcech ochrany životního prostředí (ERA, EJTN),
Vojtěch Vomáčka
dále členové odborných sekcí Svazu podnikatelů ve stavebnictví,
Svazu průmyslu a dopravy České republiky,
a Hospodářské komory České republiky.

V případě dotazů se obracejte na:
Miroslav Diro
Tiskový mluvčí a vedoucí Tiskového oddělení
Hospodářská komora České republiky
M: +420 724 613 088
diro@komora.cz • www.komora.cz
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