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Abstrakt 

Disertační práce se zabývá jevem zvaným environmentalizace veřejného stavební-

ho práva. Jejím cílem je na půdorysu právních předpisů, doktrinálních názorů a 

velmi obsáhlé judikatury správních soudů analyzovat základní faktory způsobující 

pronikání vlivů životního prostředí do procesů veřejného stavebního práva. Právě 

analýza těchto faktorů a následné zobecnění závěrů stran analyzovaného jevu je 

jejím hlavním obsahem. Práce odpovídá na otázku, do jaké míry je současné veřej-

né stavební právo ovlivněno „environmentálními akty“ – tedy co a v jaké míře 

ovlivňuje procesy veřejného stavebního práva ze strany práva životního prostředí. 

Vlastní text práce člení autor do sedmi podrobněji členěných kapitol. První tři z 

nich lze vnímat jako postupně konkretizovaný obecnější rámec problematiky, od 

východisek v podobě požadavků unijní právní úpravy a základních charakteristik 

stavebního práva až po detailní analýzu jednotlivých administrativních nástrojů 

(„finálních" správních aktů) stavebního práva. Další tři kapitoly jsou věnovány po-

drobnému zkoumání mechanismů posuzování a zohledňování zájmů ochrany ži-

votního prostředí při „rozhodování“ v oblasti stavebního práva. V první z nich (ka-

pitola 5.) se autor zabývá právní povahou jednotlivých typů aktů aplikace práva 

vydávaných orgány ochrany životního prostředí a jejich rolí v procesech stavební-

ho práva. Navazující kapitola (kapitola 6.) je pak věnována posuzování vlivů kon-

cepcí (SEA) a záměrů (EIA) na životní prostředí a jejich vztahu ke stavebněpráv-

ním nástrojům. Zvláštní pozornost věnuje autor problematice stavebního dozoru 

jako nástroje prosazování v ochraně životního prostředí (kapitola 7.). Poměrně 

významné změny, které s sebou přinesla novelizace stavebního zákona a celé řady 

relevantních souvisejících předpisů provedená zákonem č. 225/2017 Sb., jsou ana-

lyzovány v závěrečné 8. kapitole. 

Klíčová slova 

environmentalizace; veřejné stavební právo; právo životního prostředí; procesy; 

stavební zákon; územní plánování; územní rozhodování; stavební řád; environ-

mentální akt; posuzování vlivů na životní prostředí; stavební dozor 



Abstract 

The dissertation deals with a phenomenon called building law environmentalisa-

tion. The aim of this thesis is to analyse the basic factors leading to the entry of en-

vironmental influences into the processes of public building law on the basis of 

legal regulations, doctrinal opinions and very extensive case law of the administra-

tive courts. The main content of the thesis is the analysis of these factors and the 

subsequent generalisation of the conclusions of the analysed phenomenon. The 

thesis answers the question: what is the extent to which is the current public build-

ing law influenced by "environmental acts"? Thus what does specifically influence 

the processes of public building law by environmental law and what is the extent 

of this influence? The text of the dissertation is divided into seven chapters. The 

first three of them can be perceived as a gradually concretized general framework 

of the problem, from the initial facts about the EU legal requirements, through the 

basic characteristics of the building law to the detailed analysis of the individual 

administrative tools ("final" administrative acts) of building law. The next three 

chapters are devoted to the detailed examination of mechanisms for assessing and 

taking into consideration the interests of environmental protection in "decision-

making" in the field of building law. In the first one (chapter 5) the author deals 

with the legal nature of individual types of acts of application of the law issued by 

the environmental protection authorities and their roles in the processes of build-

ing law. The following chapter (chapter 6) is dedicated to the impact assessment of 

the environmental concepts (SEA) and projects (EIA) and their relation to the legal 

instruments of regulation in building law. Particular attention is paid to the issue 

of construction supervision as a tool for enforcing environmental protection (chap-

ter 7). The relatively significant changes about the amendments to the Building Act 

and a number of relevant related regulations made by Act no. 225/2017 Coll. are 

analysed in the final 8th chapter. 

Key words 

environmentalisation; public building law; environmental law; processes; Building 

Act; urban planning; zoning decisions; Building Code; environmental act; environ-
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1 HAJN, Petr. Jak se píší knihy: aneb Lehkovážná vyprávění o vážné literatuře. Praha: Svoboda, 1988. 
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1 Úvod 

Veřejné stavební právo není pouze nezanedbatelnou částí správního práva, ale 

jedná se o velmi složitou spleť právních norem, do kterých zasahují silné vlivy prá-

va soukromého, práva ústavního, ale také práva životního prostředí. Nejen proto 

již nyní existuje v českém právním prostředí nemalé množství odborných publikací 

věnující se jednotlivým aspektům a problémům přinášející procesy veřejného sta-

vebního práva, a to i s důrazem na životní prostředí, přičemž však mnohé z nich 

jsou již, vzhledem k překotnému vývoji právní úpravy v této oblasti, bohužel obsa-

hově překonané.2 Dvě publikace, které souhrnně analyzovaly možné environmen-

tální vlivy3 (a to jak na základě průřezových, tak také složkových předpisů práva 

životního prostředí, a to jak v hmotněprávních i procesněprávních aspektech) 

v těchto procesech, vznikly v letech 2010 a 20114 v autorském kolektivu pod vede-

ním doc. Průchové5 na půdě Právnické fakultě Masarykovy univerzity. Nicméně 

                                                 

 
2 Za všechny kromě dále v práci uvedených uvádím zejména následující: JANČÁŘOVÁ, Ilona a kol. 

Právo životního prostředí: Obecná část. 1.vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 716 s. učebni-

ce č.531. ISBN 978-80-210-8366-0. DAMOHORSKÝ, Milan a kol. Právo životního prostředí. 3. vyd. 

Praha: C. H. Beck, 2010. 680 s. ISBN 978-80-7400-338-7. TUHÁČEK, Miloš; JELÍNKOVÁ, Jitka a 

kol. Právo životního prostředí. Praktický průvodce. Praha: Grada, 2015. 288 s. ISBN 978-80-247-

5464-2. KLIKOVÁ, Alena; PRŮCHA, Petr. Veřejné stavební právo. Brno: Masarykova univerzita, 

2014. 158 s. ISBN 978-80-2107-062-2. MAREK, Karel; PRŮCHA, Petr. Stavební právo v teorii a 

praxi. Praha: Leges, 2011. 400 s. ISBN 978-80-8757-600-7. A pak samozřejmě nelze opomenout 

také obsáhlou komentářovou literaturu jak ke stavebnímu zákonu, tak k jednotlivým předpisům 

práva životního prostředí, jak bude v práci dále uvedena. 
3 Pozn.: můžeme také hovořit o „aspektech“, „zásazích“ či v konečném důsledku i o „dopadech“. 
4 PRŮCHOVÁ, Ivana a kol. Správní procesy v právu životního prostředí. Brno: Masarykova univerzita, 

2010. 412 s. Spisy PrF MU, řada teoretická, svazek 329. ISBN 978-80-210-5362-5. PRŮCHOVÁ, 

Ivana a kol. Stavební zákon a ochrana životního prostředí. Brno: Masarykova univerzita, 2011. 

487 s. Spisy PrF MU, řada teoretická, svazek č. 396. ISBN 978-80-210-5667-1. 
5 Autory těchto publikací byli (v abecedním pořadí bez uvádění akademických titulů) – v případě 

publikace Správní procesy v právu životního prostředí: Ján BAHÝĽ, Lenka BAHÝĽOVÁ, Jitka BĚ-

LOHRADOVÁ, Jana FILIPOVÁ, Vlastimil GÖTTINGER, Jakub HANÁK, Martin HOLÍK, Josef CHÝLE, 

Tomáš KOCOUREK, Marie POLÁČKOVÁ, Petr POSPÍŠIL, Ivana PRŮCHOVÁ, Filip RIGEL a Radim 

VIČAR. A v případě publikace Stavební zákon a ochrana životního prostředí: Hana ADAMOVÁ, Ján 

BAHÝĽ, Lenka BAHÝĽOVÁ, Jitka BĚLOHRADOVÁ, Jakub HANÁK, Martin HOLÍK, Tomáš KOCOU-
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s velkou novelou stavebního zákona účinnou od 1. 1. 2013, s následnými velkými 

změnami v jednotlivých průřezových i složkových předpisech práva životního pro-

středí (za všechny uvádím např. zásadní změny v institutu posuzování vlivů na 

životní prostředí od 1. 4. 2015), s vyvíjející se soudní judikaturou a ostatně i 

s dalšími velkými změnami veřejného stavebního práva, kterými jsme svědky 

v dnešních dnech, tato problematika environmentalizace veřejného stavebního 

práva6 opětovně nabývá na aktuálnosti a důležitosti a zaslouží si dalšího odborné-

ho zkoumání. Proto předkládám tuto disertační práci, jejímž hlavním cílem je na 

půdorysu právních předpisů, doktrinálních názorů a velmi obsáhlé judikatury 

správních soudů analyzovat základní faktory způsobující pronikání vlivů životního 

prostředí do procesů veřejného stavebního práva – tedy provést analýzu jevu zva-

ného „environmentalizace veřejného stavebního práva“. Faktory způsobujícími 

tento jev jsou především nejrůznější environmentální instituty obsažené jak ve 

složkových předpisech práva životního prostředí, tak také v předpisech průřezo-

vých (za všechny jmenuji stanoviska, závazná stanoviska, rozhodnutí a další akty 

dotčených orgánů na úseku ochrany životního prostředí, nejrůznější zákazy a ome-

zení s cílem ochrany životního prostředí, ale také výjimky z nich, či proces posuzo-

vání vlivů na životní prostředí či institut integrovaného povolování). Právě analýza 

těchto faktorů a následné učinění zobecňujících závěrů stran analyzovaného jevu 
                                                                                                                                               

 

 

 

 

 

REK, Ivo KRÝSA, Milan PEKÁREK, Marie POLÁČKOVÁ, Petr PRŮCHA, Ivana PRŮCHOVÁ, Petr VA-

CULÍK, Vojtěch VOMÁČKA a Vendula ZAHUMENSKÁ. 
6 „Environmentalizaci“ vnímám jako jev, kdy dochází k prolínání práva životního prostředí do ji-

ných právních odvětví a k ovlivnění právního řádu právě předpisy z oblasti práva životního pro-

středí. V tomto konkrétním případě disertační práce pak bude analyzována environmentalizace 

veřejného stavebního práva. Tento pojem není pojmem novým. V odborné literatuře je pojem 

„environmentalizace“ používán již delší dobu a je myšlen právě ve smyslu výše uvedeném. Za 

všechny srov. např.  PRŮCHOVÁ, Ivana. Environmentalizace právního řádu ČR. In: HURDÍK, Jan; 

FIALA, Josef; SELUCKÁ, Markéta. Evropský kontext vývoje českého práva po roce 2004 : sborník z 

workshopu konaného na Právnické fakultě MU v Brně. Brno: Masarykova univerzita, 2006. 426 s. 

ISBN 80-210-4182-X. S. 118-127. 
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environmentalizace veřejného stavebního práva je hlavním obsahem překládané-

ho textu.  

Hlavním normativním pramenem veřejného stavebního práva je zákon 

č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších 

předpisů (dále také „stavební zákon“ nebo jen „StavZ“), který je hlavním věcným 

pramenem této disertační práce, a to v tom smyslu, že právě do jednotlivých pro-

cesů dle tohoto zákona (tedy územní plánování, územní rozhodování a procesy 

stavebního řádu) jsou aplikovány konzultativní, povolovací, zakazovací (omezující) 

a výjimkové akty práva životního prostředí obsažené buď v tomto samotném zá-

koně nebo v průřezových či složkových předpisech práva životního prostředí.7 Pro 

práci důležitým normativním pramenem je pak samozřejmě také základní procesní 

předpis správního práva, a to zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozděj-

ších předpisů (dále jen „správní řád“ nebo také „SŘ“) a z hlediska soudního pře-

zkumu také zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpi-

sů (dále jen „s.ř.s.“).  

                                                 

 
7 Z nichž příkladně uvádím následující – seřazeno podle data vydání (vše ve znění pozdějších před-

pisů):  

- zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (dále jen „horní zákon“); 

- zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny (dále jen „zákon o ochraně přírody a kraji-

ny“ nebo také „ZOPK“); 

- zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu (dále jen „zákon o ochraně 

ZPF“ nebo také „ZoZPF“); 

- zákon č. 289/1995 Sb., lesní zákon (dále jen „lesní zákon“ nebo také „LZ“); 

- zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví (dále jen „zákon o ochraně veřejného zdra-

ví“ nebo také „ZVZ“); 

- zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí (dále také „zákon EIA“); 

- zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech (dále jen „zákon o odpadech“ nebo také „ZOdp“); 

- zákon č. 254/2001 Sb., vodní zákon (dále jen „vodní zákon“ nebo také „VZ“); 

- zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci (dále jen „zákon o integrované prevenci“ nebo 

„zákon IPPC“); 

- zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší (dále jen „zákon o ochraně ovzduší“ nebo také 

„ZOO“); 

- zákon č. 263/2016 Sb., atomový zákon (dále jen „atomový zákon“ nebo také „AZ“). 
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Disertační práce si neklade za cíl komplexní analýzu účinné právní úpravy 

všech předpisů práva životního prostředí ovlivňujících veřejné stavební právo8, ale 

jejím cílem je na základě podrobného rozboru jednotlivých vybraných institutů9 

provést analýzu zkoumaného jevu, přičemž práce směřuje k zodpovězení základní 

otázky tohoto fenoménu, tedy do jaké míry je současné veřejné stavební právo 

ovlivněno environmentálními akty – tedy co a v jaké míře ovlivňuje procesy veřej-

ného stavebního práva ze strany práva životního prostředí. Dílčím cílem disertační 

je také zhodnocení právní úpravy upravující tuto oblast s upozorněním na největší 

problémy, které se v ní vyskytují. 

Na základě analýzy provedené v této disertační práci by jejím výsledkem měl 

být odborný text obsahující teoretické úvahy a podněty pro interpretaci právní 

úpravy tak, aby na jejím základě právně-aplikační praxe vycházela z obecnějších 

teoreticko-interpretačních postupů v otázce environmentalizace veřejného sta-

vebního práva zejména tam, kde účinná právní úprava, ale i judikatura, vykazuje 

zásadní věcné či interpretační deficity. Tímto by měla být disertační práce příno-

sem pro právní vědu i praxi. 

Disertační práce vychází, vzhledem k datu jejího sepsání, z právní úpravy 

účinné ke dni 1. 6. 2017, nicméně kapitola 8 („Novela stavebního zákona a souvise-

jících právních předpisů a její důsledky s vazbou k ochraně životního prostředí“) 

analyzuje právní úpravu, která bude v České republice účinná od 1. 1. 2018.10 

1.1 Metody zpracování disertační práce 

Vzhledem k samotnému názvu disertační práce, tedy „Environmentalizace veřej-

ného stavebního práva – současný stav a perspektivy“ je zřejmé, že základní vě-

deckou metodou v práci užitou, bude metoda analýzy. Tato se bude projevovat 

zejména v kapitolách týkajících se rozboru právní úpravy jednotlivých institutů, 

                                                 

 
8 Jelikož by to jednak k jejímu rozsahu nebylo možné, ale podle mého názoru by to ani nebylo účel-

né, protože poté by předkládaný text byl spíše učební pomůckou než textem odborným.   
9 O které konkrétní instituty se jedná, je rozebráno v podkapitole 1.3 této práce. 
10 Vzájemný vztah předmětné kapitoly k ostatním kapitolám je vysvětlen v úvodu kapitoly 8. 
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které jsou spojeny se zkoumaným jevem. V rámci těchto kapitol tedy bude prove-

dena příslušná analýza účinné právní úpravy (typicky ve složkových a průřezových 

předpisech práva životního prostředí) ve vazbě na její širší souvislosti ve veřejném 

stavebním právu; bude tedy docházet k určité klasifikaci předmětných jevů a jejich 

následné analýze. Druhotným produktem prováděné analýzy pak bude také identi-

fikace slabých míst účinné právní úpravy, která by měla směřovat 

k potencionálním návrhům de lege ferenda ve zkoumané problematice. Podstatou 

využití analytické metody ve vztahu k předmětné právní úpravě tedy bude přede-

vším identifikace jednotlivých institutů spočívajících v environmentálních zásazích 

ve veřejném stavebním právu, a na základě analýzy těchto institutů bude provede-

na mj. analýza jejich vzájemných systematických vazeb. Takto nabyté poznatky by 

pak měly v závěru práce vést za použití metody syntézy k dovození sjednocujících 

závěrů. V případech, kdy to bude v práci vhodné, využiji také metod dedukce a in-

dukce, každopádně tyto metody budou vzhledem k tématu práce využity spíše spo-

radicky. 

Nicméně vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o práci právně-teoretickou, kte-

rá si zejména v úvodních kapitolách klade za cíl také obecné vymezení předmětné 

problematiky, je zřejmé, že se nevyhnu částečně metodě deskriptivní a částečně 

metodě kompilační. Každopádně i v těchto úvodních kapitolách, a také ostatně dále 

v průběhu celého textu, nebude rezignováno na nutnost kritického přístupu nejen 

k právní úpravě, ale také k doktrinálním názorům a judikatuře, a proto zejména 

v situacích, kdy bude právní věda názorově roztříštěná, bude užito také metody 

komparativní. Částečně pak bude využito také metody právní komparatistiky simul-

tánní ve vztahu k evropským pramenům, nicméně zde je nutno uvést, že si diser-

tační práce neklade za cíl (a ani by to vzhledem k šíři zkoumané problematiky ne-

bylo podle mého přesvědčení možné) zabývat se srovnáním české právní úpravy 

jako celku s právní úpravou v jiném státě, pročež tato právní metoda bude využita 

průřezově k jednotlivým institutům, a to především v rovině prosazování poža-

davků evropského práva. 
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Jelikož si práce za cíl klade také určité sdělení pro právní praxi, a v mnohém z 

právní praxe (zejména judikatury) vychází, je nutné používat i metody interpretace 

práva, a to jak gramaticko-sémantickou, tak jazykovou, systematickou a 

v neposlední řadě metodu, která zejména v některých institutech práva životního 

prostředí je metodou klíčovou, tedy metodu teleologickou. 

Z výše uvedených metod vědecké práce by se na první pohled mohlo zdát, že 

není jisté, jakým směrem z metodologického hlediska je práce uchopena, nicméně 

není to podle mého názoru pravdou. Výčet užitých metod (jakkoli budou výše uve-

dené v práci, byť jen částečně, využity) nezastře tu skutečnost, že základní a klíčo-

vou metodou předkládané disertační práce, na které práce z hlediska právní meto-

dologie stojí, je metoda analýzy. 

1.2 Hypotézy disertační práce 

Hypotézy disertační práce byly zvoleny tak, aby nebyly pouhou odpovědí na jed-

notlivé problémy či otázky vzešlé z jednotlivých kapitol (i když jejich potvrzení či 

vyvracení samozřejmě v jednotlivých kapitolách obsaženo bude), ale aby pokrýva-

ly disertační práci jako takovou v jejich elementárních aspektech. Jinými slovy ře-

čeno, předkládané hypotézy jsou stanoveny tak, aby nesměřovaly pouze k jednotli-

vým částem práce, ale naopak, aby se prolínaly prací celou a současně tak, aby spo-

lu velmi úzce souvisely s tím, že jejich potvrzení či vyvrácení je cílem k uchopení 

dané problematiky jako celku. Je podle mého míněné zřejmé, že vyjasnění každé z 

nich přináší značné množství celého okruhu dalších otázek, na které se snažím v 

průběhu celé disertační práce nalézat uspokojivé odpovědi. 

Úvodní hypotéza, kterou je třeba ověřit, směřuje k nadnárodnímu uchopení 

zkoumané problematiky a roli nezanedbatelného vlivu evropského práva v této 

oblasti, a zní: 

 „Environmentalizace veřejného stavebního práva má své kořeny v evropském 

právu a zásadně determinuje české veřejné stavební právo.“ 

Ověření této hypotézy bude vyplývat zejména z úvodní kapitoly disertační práce, 

nicméně bude také předmětem zkoumání v dalších dílčích kapitolách disertační 
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práce věnující se jednotlivým institutům. Bezpochyby také bude zvažována samot-

ná míra vlivu evropského práva při determinaci českého veřejného stavebního 

práva, tedy, jestli tento aspekt je jeho zásadním determinantem nebo hrál či hraje 

ve vývoji českého veřejného stavebního práva pouze podpůrnou úlohu. 

Druhá ověřovaná hypotéza pak jde do samotné podstaty zkoumaného problé-

mu a úzce souvisí s praktickými dopady fenoménu environmentalizace veřejného 

stavebního práva a zní: 

 „Výsledky procesů veřejného stavebního práva jsou vždy alespoň byť i nepřímo 

ovlivněny předpisy práva životního prostředí.“ 

Ověření této hypotézy bude vyplývat z práce jako celku, přičemž nalézání odpovědí 

bude zejména obsaženo v kapitolách zkoumající jednotlivé instituty jako faktory 

způsobující environmentalizaci veřejného stavebního práva. Zjednodušeně řečeno, 

cílem této hypotézy je potvrdit či vyvrátit premisu, že se dle v současnosti účinné 

právní úpravy jakýkoli stavebník de facto jakékoliv stavby podléhající režimům ve 

smyslu stavebního zákona neobejde, alespoň v jednotlivosti, bez určitého podkla-

dového aktu dle předpisů práva životního prostředí. Tato zkoumaná hypotéza si již 

neklade přímo za cíl posuzovat případnou míru tohoto ovlivnění, neb tato bude již 

samotným předmětem právě jednotlivých kapitol, ve kterých bude rozvedena i 

míra integrace environmentálních prvků přímo do procesů veřejného stavebního 

práva. 

Konečně pak poslední, ale neméně důležitá, hypotéza se týká přehlednosti a 

komplikovanosti současné právní úpravy a zní: 

 „Současná právní úprava týkající se environmentálních aktů v procesech ve-

řejného stavebního práva je komplikovaná, často až nesrozumitelná a nepře-

hledná, v některých případech vyvolávající až znaky ‚zmatečnosti‘.“ 

Jak vyplývá ze samotné dikce této třetí hypotézy, její potvrzení či vyvrácení bude 

vycházet zejména z analýzy účinného znění právních předpisů napříč jednotlivými 

kapitolami. Prostředkem pro zkoumání této hypotézy je zvážení zejména přehled-

nosti právní úpravy de lege lata s nutným zaměřením na jednotlivé adresáty před-

mětných právních norem s tím, že bude zkoumána zejména určitá „uživatelská pří-



26   

větivost“ české právní úpravy pro právní odborníky i laiky v této oblasti. Jinými 

slovy řečeno bude ověřováno, jestli je každý průměrně rozumný člověk schopen, 

po nahlédnutí do předmětné právní úpravy, se v ní zorientovat a případně vyhle-

dat potřebné informace, případně, jestli je to schopen alespoň právní profesionál.  

Všechny hypotézy budou zkoumány nejen z hlediska doktrinálních právních 

názorů a související právní úpravy, ale také z hlediska judikatury, jakožto zcela 

zásadního zdroje poznání v této oblasti. 

1.3 Obsah a systematika disertační práce 

Systematicky je práce rozdělena, kromě úvodu, závěru a ostatních povinných nále-

žitostí kladených na tento typ prací, do sedmi kapitol, přičemž první dvě kapitoly 

(v textu práce označené jako kapitoly 2 a 3) slouží jako určitá obecná východiska 

zkoumané problematiky, kapitoly 4 až 7 lze označit jako kapitoly „zvláštní části“ 

zabývají se jednotlivými instituty, které mají zcela zásadní úlohu v procesech ve-

řejného stavebního práva a konečně kapitola 8 se zabývá novelou stavebního zá-

kona a souvisejících právních předpisů (účinnou od 1. 1. 2018) a jejími důsledky s 

vazbou k ochraně životního prostředí. Je na tomto místě nezbytné uvést, že se 

v rámci jednotlivých kapitol nebude jednat o vyčerpávající výčet všech environ-

mentálních institutů (nástrojů) mající vliv na procesy veřejného stavebního práva, 

ale o výčet, který považuji jednak, z hlediska typově v praxi vyskytujících se institu-

tů za nejdůležitější, tak také za reprezentativní v tom ohledu, že je nejlépe schopen 

poskytnout odpovědi na (potvrdit či vyvrátit) výše nastíněné hypotézy disertační 

práce. Výběr předmětných institutů, který je samozřejmě značně subjektivní, byl 

také proveden s ohledem na, do této doby zpracované odborné a kvalifikační práce 

(publikace) v této oblasti, jejichž autoři či autorky zpracovali v podrobnostech té-

mata, ze kterých tato práce vychází. Tato disertační práce je zaměřena na zkoumá-

ní jevu environmentalizace veřejného stavebního práva prostřednictvím proces-

ních nástrojů a jednotlivých aktů, které jsou v rámci těchto procesů vydávány, pro-
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to se tato disertační práce nebude v podrobnostech (s výjimkou obecného vyme-

zení v kapitole 3) zabývat otázkou zapojených subjektů11 a ani se nebude zabývat 

hojně diskutovanou otázkou účasti veřejnosti, kterou již zpracovala Jitka Večeřová 

(roz. Bělohradová)12 a také Vendula Zahumenská13. Také nebude (opět krom nut-

ných obecných informací) věnována zvýšená pozornost tématu nástrojů prosazo-

vání unijního práva životního prostředí, které zpracoval Vojtěch Vomáčka.14 Téma 

environmentálních závazných stanovisek, které našlo v této práci své místo 

v podkapitole 5.3, pak podrobně zpracovala Marie Poláčková15, přičemž její práce 

sloužila jako hodnotný odborný zdroj pro tuto disertační práci. Všechny výše uve-

dené aspekty environmentalizace veřejného stavebního práva budou v práci brány 

v širších souvislostech v potaz, nicméně, jak je z výše uvedeného výčtu patrné, 

zpracování všech aspektů do této disertační práce v jejich konkrétnostech by bylo 

nejen z důvodu rozsahových takřka nemožné, ale z mého pohledu také, vzhledem 

ke kvalitě odkazovaných textů, nadbytečné. Konstatované však neznamená, že 

bych při tvorbě této práce z citovaných zdrojů nečerpal, právě naopak. 

Disertační práce čerpá také ze dvou projektů specifického výzkumu, jejichž 

jsem byl řešitelem, a to „Životní prostředí v procesech územního plánování – ana-

                                                 

 
11 Zde je opětovně vhodné odkázat na publikaci PRŮCHOVÁ, Ivana a kol. Stavební zákon a ochrana 

životního prostředí. op. cit., kde je problematika zapojených subjektů velmi zevrubně rozepsána. 
12 BĚLOHRADOVÁ, Jitka. Účast veřejnosti na ochraně životního prostředí [online]. Brno, 2013. Diser-

tační práce. Masarykova univerzita, Právnická fakulta. Vedoucí práce Ivana Průchová. Dostupné 

z: <http://is.muni.cz/th/107743/pravf_d/>. 
13 ZAHUMENSKÁ, Vendula. Zapojení veřejnosti do územního plánování [online]. Brno, 2014. Diser-

tační práce. Masarykova univerzita, Právnická fakulta. Vedoucí práce Ivana Průchová. Dostupné 

z: <http://is.muni.cz/th/61384/pravf_d_b1/>. 
14 VOMÁČKA, Vojtěch. Nástroje prosazování unijního práva životního prostředí [online]. Brno, 2014. 

Disertační práce. Masarykova univerzita, Právnická fakulta. Vedoucí práce Ilona Jančářová. Do-

stupné z: <http://is.muni.cz/th/134608/pravf_d/>. 
15 POLÁČKOVÁ, Marie. Závazná stanoviska ve vztahu k ochraně životního prostředí [online]. Brno, 

2013. Disertační práce. Masarykova univerzita, Právnická fakulta. Vedoucí práce Milan Pekárek. 

Dostupné z: <http://is.muni.cz/th/108122/pravf_d/>. 
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lýza judikatury I“16 a „Životní prostředí v procesech územního rozhodování a sta-

vebního řádu – analýza judikatury II“17, přičemž tyto projekty se zabývaly zejména 

judikaturou jako fenoménem ovlivňující zkoumaný jev s tím, že závěry těchto pro-

jektů specifického výzkumu jsou v práci velmi reflektovány. Práce také vychází, 

zejména opětovně při analýze soudní judikatury, z mého zapojení jako člena týmu 

v projektu „Soudní ochrana dotčené veřejnosti v teorii a v praxi“.18  

K samotné systematice práce pak úvodem uvádím, že jednotlivé kapitoly ne-

mají stejnou vnitřní strukturu ve smyslu navzájem srovnatelných podkapitol či 

jednotlivých oddílů. Systematika je dána specifikem jednotlivých kapitol a tím, že 

obsah jednotlivých kapitol je přizpůsoben určenému cíli, tedy ověřování stanove-

ných hypotéz a nalezení odpovědi na míru environmentalizace veřejného staveb-

ního práva v českém právním řádu, a to zejména prostřednictvím procesních ná-

strojů a jednotlivých aktů ovlivňujících veřejné stavební právo (v tomto ohledu je 

striktně zachovávána v jednotlivých kapitolách časová posloupnost vydávání jed-

notlivých aktů v analyzovaných procesech). Kapitoly pak podle mého přesvědčení 

ve vzájemné provázanosti tvoří souvislý text pojednávající o zkoumaném fenomé-

nu environmentalizace veřejného stavebního práva. 

K samotnému členění disertační práce uvádím následující. Tento úvod je vy-

mezen jako kapitola první. 

V kapitole druhé nazvané „Evropské právo jako faktor environmentalizace 

veřejného stavebního práva – východiskové poznámky“ se zabývám obecnými 

východisky vlivů evropského práva ve vztahu ke zkoumané problematice. Cílem 

                                                 

 
16 Životní prostředí v procesech územního plánování – analýza judikatury I [online]. Projekt speci-

fického výzkumu Právnické fakulty Masarykovy univerzity. Kód projektu: MUNI/A/0826/2013. 

Dostupné z: <https://www.muni.cz/vyzkum/projekty/26707>. 
17 Životní prostředí v procesech územního rozhodování a stavebního řádu – analýza judikatury II 

[online]. Projekt specifického výzkumu Právnické fakulty Masarykovy univerzity. Kód projektu: 

MUNI/A/1258/2014. Dostupné z: <https://www.muni.cz/vyzkum/projekty/30295>. 
18 Soudní ochrana dotčené veřejnosti v teorii a v praxi [online]. Projekt specifického výzkumu Práv-

nické fakulty Masarykovy univerzity. Kód projektu: MUNI/A/1343/2016. Dostupné z: 

<https://www.muni.cz/vyzkum/projekty/36859>. 
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této kapitoly je přinést zejména základní rešerši a analýzu pramenů evropského 

práva, které mají bezprostřední souvislost s tématem práce s tím, že jednou 

z kladných otázek této kapitoly je, jestli evropské právo napomáhá k environmen-

talizaci veřejného stavebního práva nebo nikoliv. 

V kapitole třetí, která nese název „Veřejné stavební právo – obecná výcho-

diska s vazbou k ochraně životního prostředí“ přináším jednak hmotněprávní 

východiska zkoumané problematiky, a to zejména stran stanovení základních prin-

cipů veřejného stavebního práva s vazbou k ochraně životního prostředí, tak také 

je zde uvedena základní charakteristika subjektů veřejné stavební právo formující 

a ovlivňující. Za druhé se pak věnuji základnímu vymezení obecných teoretických 

východisek vztahu správního řízení (normativně ukotveného ve správním řádu) a 

řízení stavebního s vazbou na životní prostředí, přičemž je kladen důraz na otázku 

použití základních zásad činností správních orgánů, otázku stavebního zákona jako 

lex specialis ke správnímu řádu a konečně otázku subsidiarity správního řádu v 

zákonech práva životního prostředí. Toto úvodní obecné vymezení je nutné pro 

správnou aplikaci a analýzu jednotlivých institutů v dalších kapitolách disertační 

práce. 

Čtvrtá kapitola, nesoucí název „‘Finální‘ správní akty v procesech veřejného 

stavebního práva“ se zabývá jednotlivými správními akty ukončující procesy ve-

řejného stavebního práva a rozebírá v obecných východiscích jejich vazbu na envi-

ronmentální ochranu. Jedná se tedy zejména o analýzu finálních procesů aktů 

územního plánování, územního rozhodování a stavebního řádu. Tato kapitola čer-

pá v mnohých aspektech z kapitoly „Ochrana životního prostředí v procesech podle 

stavebního zákona“ v rámci učebnice „Právo životního prostředí: Obecná část“, jejíž 

jsem byl spoluautorem.19 Obsahem kapitoly je také podkapitola s názvem „‘Finální‘ 

správní akty v procesech veřejného stavebního práva vně stavební zákon“, která 

                                                 

 
19 PRŮCHOVÁ, Ivana; ŽIDEK, Dominik. Ochrana životního prostředí v procesech podle stavebního 

zákona. In: JANČÁŘOVÁ, Ilona a kol. Právo životního prostředí: Obecná část. 1.vyd. Brno: 

Masarykova univerzita, 2016. 716 s. učebnice č.531. ISBN 978-80-210-8366-0. S. 422-540.  
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analyzuje situace, když jsou typické procesy veřejného stavebního práva upraveny 

ve zvláštních právních předpisech. Tímto by měla být prokázána sílící environmen-

talizace veřejného stavebního práva, když část právní úpravy upravující typické 

procesy v realizaci stavby není upravena přímo ve stavebním zákoně, ale 

v zákonech jiných. Nejtypičtějším příkladem, který je právě předmětem zkoumání 

této podkapitoly, je vodní zákon. Tato podkapitola vychází z větší části z mého tex-

tu „Voda v procesech veřejného stavebního práva“ publikovaného jako kapitoly 

v monografii „Voda v právních vztazích“.20  

Kapitola pátá, která se jmenuje „‘Environmentální‘ správní akty s vazbou na 

procesy veřejného stavebního práva“ se věnuje jednotlivým zásadním subsu-

movaným a řetězícím se podkladovým správním aktům typicky vyskytujících se ve 

složkových předpisech práva životního prostředí s vazbou na procesy veřejného 

stavebního práva. Cílem kapitoly není učinit jejich exaktní a taxativní výčet, ale 

zhodnotit jejich úlohu zejména z hlediska jejich role jako primárního faktoru způ-

sobujícího environmentalizaci veřejného stavebního práva. S procesy veřejného 

stavebního práva pak souvisí také celá řada environmentálních zákazů a omezení 

vyplývajících typicky ze složkových předpisů práva životního prostředí. Se zákazy 

a omezeními úzce souvisí problematika udělování nejrůznějších výjimek ze zákazů 

vzešlých. Součástí této kapitoly je tedy mj. podkapitola s názvem „‘Environmentál-

ní‘ výjimky jako specifický nástroj při realizaci procesů veřejného stavebního prá-

va“, přičemž předmětná podkapitola vychází z velké části z mého článku „Výjimky 

jako specifický nástroj při ochraně životního prostředí“ publikovaného v odborném 

časopise České právo životního prostředí.21 

                                                 

 
20 ŽIDEK, Dominik. Voda v procesech veřejného stavebního práva. In: PRŮCHOVÁ, Ivana; HANÁK, 

Jakub a kol. Voda v právních vztazích. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 238 s. ACTA 

UNIVERZITATIS BRUNENSIS, IURIDICA, No 481. ISBN 978-80-210-7155-1. S. 21-34. 
21 ŽIDEK, Dominik. Výjimky jako specifický nástroj při ochraně životního prostředí. České právo 

životního prostředí : časopis České společnosti pro právo životního prostředí. Praha: Česká společ-

nost pro právo životního prostředí, 2016, roč. 16, č. 3, s. 11-29. ISSN 1213-5542. 
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V šesté kapitole nazvané jako „Posuzování vlivů koncepcí a záměrů na ži-

votní prostředí s vazbou na procesy veřejného stavebního práva“ se zaměřím 

na tento klíčový průřezový nástroj ochrany životního prostředí, který je naprosto 

imanentně spjat s procesy veřejného stavebního práva. Cílem této kapitoly není 

důkladný a celkový rozbor tohoto institutu, ale právě koncepční posouzení daného 

nástroje jako environmentalizačního faktoru veřejného stavebního práva, jehož 

význam podle mého názoru ještě vzrostl po přijetí novely č. 39/2015 Sb. Kapitola 

(zvláště ve druhé podkapitole) vychází z mé kapitoly v monografii „Posuzování vli-

vů záměrů na životní prostředí“22. 

Dále je pak v práci obsažena kapitola sedmá, nazvaná „Institut stavebního 

dozoru jako nástroj k ochraně životního prostředí“, jejímž cílem je zamyšlení 

se nad rolí stavebního dozoru při ochraně životního prostředí, a to jednak staveb-

ního dozoru vykonávaného odbornou osobou soukromého práva, tak i dozoru vy-

konávaného stavebními úřady. Obsahem kapitoly je provedení analýzy nástrojů a 

instrumentů, které zajišťují ochranu životního prostředí při výkonu dohledu nad 

prováděním a užíváním staveb, přičemž využívání těchto nástrojů může být pova-

žováno za důsledek zkoumaného jevu v disertační práci, tedy environmentalizace 

veřejného stavebního práva. Kapitola vychází ze stejnojmenné kapitoly, které jsem 

byl autorem, v monografii „Kontrolní mechanismy při prosazování ochrany životní-

ho prostředí.“23  

Závěrečná, osmá kapitola, nesoucí název „Novela stavebního zákona a sou-

visejících právních předpisů a její důsledky s vazbou k ochraně životního 

                                                 

 
22 ŽIDEK, Dominik. Posuzování vlivů na životní prostředí po novele č. 39/2015 Sb. – základní pře-

hled. In: VOMÁČKA, Vojtěch; ŽIDEK, Dominik a kol. Posuzování vlivů záměrů a koncepcí na život-

ní prostředí. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 336 s. Spisy Právnické fakulty Masa-

rykovy univerzity, řada teoretická, Edice Scientia, svazek č. 561. ISBN 978-80-210-8343-1. S. 20-

46. 
23 ŽIDEK, Dominik. Stavební dozor jako prostředek ochrany životního prostředí. In: HANÁK, Jakub; 

PRŮCHOVÁ, Ivana a kol. Kontrolní mechanismy při prosazování ochrany životního prostředí. 1. 

vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 241 s. Spisy Právnické fakulty Masarykovy univerzi-

ty, řada teoretická, Edice Scientia, svazek č. 595. ISBN: 978-80-210-8597-8. S. 142-155. 
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prostředí“ je zaměřena na analýzu právní úpravy veřejného stavebního práva 

s ohledem na novelu24, která nebude účinnosti dne 1. 1. 2018, s tím, že cílem kapi-

toly je kritický pohled na předmětnou novelu a zhodnocení toho, jestli schválením 

nové právní úpravy nedojde k horší ochraně environmentálních zájmů v procesech 

veřejného stavebního práva a jestli schválením novely nedošlo k znepřehlednění 

právní úpravy procesů veřejného stavební práva s vazbou k ochraně životného 

prostředí. 

Závěr práce, tj. kapitola devátá, pak již bude věnována zejména odpovědím na 

vznesené hypotézy a úvahám, co potvrzení či vyvrácení stanovených hypotéz zna-

mená pro rozvoj právní vědy, a případně také pro právní praxi. 

Text je členěn na kapitoly, podkapitoly, oddíly a pododdíly, přičemž systema-

tické číslování je prováděno v textu do 3. úrovně (tedy do oddílů). Veškerá citovaná 

soudní judikatura je dohledatelná ve veřejně přístupných databázích25, přičemž 

vzhledem k množství citovaných soudních rozhodnutí, a vzhledem k existenci výše 

uvedených databází, nebude u žádného z nich uváděn hypertextový odkaz na jeho 

celé znění. Všechny odkazované online zdroje byly zkontrolovány ke dni 31. 8. 

2017.  

 

                                                 

 
24 Zákon č. 225/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 

řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. 
25 InfoCuria – Judikatura Soudního dvora Evropské unie [online]. Dostupné z: 

<http://curia.europa.eu/juris/recherche.jsf?language=cs>. NALUS – Judikatura Ústavního soudu 

České republiky [online]. Dostupné z: <http://nalus.usoud.cz/Search/Search.aspx>. Judikatura 

Nejvyššího správního soudu České republiky a dalších správních soudů v České republice [online]. 

Dostupné z: 

<http://www.nssoud.cz/main0Col.aspx?cls=JudikaturaExtendedSearch&pageSource=0>. Pří-

padně také srov. Sbírka rozhodnutí Nejvyššího správního soudu [online]. Dostupné z: 

<http://sbirka.nssoud.cz/>. Judikatura Nejvyššího soudu České republiky [online]. Dostupné z: 

<http://www.nsoud.cz/JudikaturaNS_new/ns_web.nsf/WebSpreadSearch>. Citovaná rozhod-

nutí jsou také dostupná v právně informačních systémech – ASPI, Beck-online, CODEXIS  apod.  
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2 Evropské právo jako faktor 
environmentalizace veřejného stavebního 
práva – východiskové poznámky 

Soubor právních norem Evropské unie v oblasti práva životního prostředí obsahu-

je několik stovek právních předpisů a mezinárodních smluv. Vnitrostátní právní 

úprava jednotlivých členských států je tak zcela zásadně ovlivněna evropským 

právem a podle odhadů vnitrostátní environmentální právní předpisy vycházejí 

z více než 80% z unijní úpravy.26 Jedná se přitom jak o zcela zásadní průřezové 

nástroje ochrany životního prostředí [nejtypičtěji institut posuzování vlivů kon-

cepcí a záměrů na životní prostředí (SEA/EIA), o kterém bude pojednáno 

v samostatné kapitole 6, tak také institut integrovaného povolování (IPPC), o kte-

rém bude pojednáno zejména v podkapitole 5.4 této práce], tak také o hmotně-

právní regulaci dílčích oblastí životního prostředí. Dohromady tyto nástroje pak 

tvoří tzv. systém unijního práva životního prostředí, který se rozlišuje na tzv. hori-

zontální a vertikální linii. Do horizontální kromě výše uvedených průřezových ná-

strojů patří také přijímání akčních programů; environmentální monitoring; odpo-

vědnost za škody na životním prostředí; finanční nástroje či přístup k informacím 

ve věcech životního prostředí. Do vertikální linie se pak řadí zejména evropská 

právní úprava na ochranu jednotlivých složek životního prostředí: ochrana ovzduší 

(včetně klimatu a ozónové vrstvy); ochrana přírody a biodiverzity; ochrana vody; 

ochrana půdy; ochrana před odpady; ochrana před chemickými látkami; ochrana 

před hlukem či právní regulace nakládání s geneticky modifikovanými organismy. 

Ochranu životního prostředí lze pak identifikovat v evropské úpravě i v dalších 

                                                 

 
26 VOMÁČKA, Vojtěch. Právo Evropské unie a ochrana životního prostředí. In: JANČÁŘOVÁ, Ilona a 

kol. Právo životního prostředí: Obecná část. 1.vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 716 s. 

učebnice č.531. ISBN 978-80-210-8366-0. S. 79. 
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oblastech, a to typicky v energetice a zemědělství.27 Již jen z výše uvedených výčtů 

a při zohlednění předpokladu (který bude ověřován v dalších kapitolách disertační 

práce), že české veřejné stavební právo je zásadně determinováno právní úpravou 

jednotlivých průřezových i složkových předpisů práva životního prostředí, je více 

než zřejmé, že i české veřejné stavební právo je, byť nepřímo prostřednictvím en-

vironmentálních právních předpisů, zásadně ovlivněno právem evropským. 

Nicméně zůstává dílčí otázkou této kapitoly, jestli evropské právo je faktorem pří-

mo ovlivňujícím české veřejné stavební právo. 

Pro zodpovězení této otázky je nutné nahlédnout přímo do primárního práva. 

V čl. 11 Smlouvy o fungování Evropské unie28 je stanoveno, že „Požadavky na 

ochranu životního prostředí musí být zahrnuty do vymezení a provádění politik a 

činností Unie, zejména s ohledem na podporu udržitelného rozvoje.“ Tento článek 

zakotvuje pro politiku ochrany životního prostředí jeden z klíčových principů, a to 

je princip integrace (srov. následující kapitolu). Tento princip vyjadřuje fakt, že 

ochrany životního prostředí není možné docílit izolovaně bez zohlednění ostatních 

nástrojů a politik, a to včetně těch ovlivňujících veřejné stavební právo. Na význa-

mu tohoto ustanovení i pro procesy veřejného stavebního práva přidal 7. akční 

program ochrany životního prostředí (pro roky 2013 – 2020), který stanovil, že 

                                                 

 
27 Pro komplexní rozbor složité problematiky evropské právní úpravy životního prostředí srov. 

např. zahraniční monografie: KRÄMER, Ludwig. EU Environmental law. 7. vyd. London: Sweet & 

Maxwell, 2011. 465 s. ISBN 978-0-414-04299-5. Nebo JANS, Jan H.; VEDDER, Hans H.B. Europe-

an Environmental Law after Lisbon. 4. vyd. Groningen: Europa Law Publishing, 2012, 560 s. ISBN 

978-90-8952-105-7. Nebo srov. PEETERS, Marjan; UYLENBURG, Rosa (ed.). EU Environmental 

Legislation. Legal Perspectives on Regulatory Strategies. Cheltenham: Edward Elgar Publishing 

Limited, 2014. 279 s. ISBN 978-1-78195-476-8. Pro zakotvení práva životního prostředí 

v systému mezinárodního práva pak srov. např. BIRNIE, Patricia; BOYLE, Alan; REDGWELL, 

Catherine. International law and the environment. 3. vyd. New York: Oxford University Press Inc., 

2009. 830 s. ISBN 978-80-1987-6422-9. Z české právní vědy odkazuji zejména na disertační 

práci: VOMÁČKA, Vojtěch. Nástroje prosazování unijního práva životního prostředí. op. cit. a dále 

na monografii KRUŽÍKOVÁ, Eva; ADAMOVÁ, Eva; KOMÁREK, Jan. Právo životního prostředí 

Evropských společenství. Praktický průvodce. Praha: Linde, 2003. 410 s. ISBN 80-7201-430-7. 
28 Ve Smlouvě o fungování Evropské unie z roku 2007 pak srov. čl. 191 – 193 zabývající se politikou 

Evropské unie v oblasti životního prostředí. 
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jednou z devíti priorit je právě začleňování politiky životního prostředí do ostat-

ních politik a jejich soudržnost (priorita č. 7, čl. 83 – 86).29 Tohoto cíle 7. akčního 

programu má být dosaženo tím, že je potřebné zejména: „a) začlenit podmínky a 

pobídky související se životním prostředím a klimatem do politických iniciativ, včetně 

přezkumů a reforem stávající politiky, jakož i do nových iniciativ na úrovni EU a člen-

ských států; b) provádět systematická posouzení ex-ante týkající se environmentál-

ních, sociálních a ekonomických dopadů politických iniciativ na úrovni EU a člen-

ských států s cílem zajistit jejich soudržnost a efektivnost.“30  

Nicméně i přes výše deklarované, v rámci evropského práva neexistuje žádný 

formalizovaný nástroj (ve formě nařízení či směrnice), kterým by byly přímo upra-

veny procesy veřejného stavebního práva. Zásadní roli k zabezpečení začlenění 

požadavků na ochranu životního prostředí do procesů veřejného stavebního práva 

sehrává zejména správné uplatňování směrnice Evropského parlamentu a Rady 

2001/42/ ES ze dne 27. 6. 2001 o posuzování vlivů některých plánů a programů na 

životní prostředí, ve znění pozdějších změn („směrnice SEA“) a směrnice Evrop-

ského parlamentu a Rady 2011/92/EU ze dne 13. 12. 2011 o posuzování vlivů ně-

kterých veřejných a soukromých záměrů na životní prostředí, ve znění směrnice 

Evropského parlamentu a Rady 2014/52/EU ze dne 16. 4. 2014 („směrnice EIA“). 

Evropská unie tedy ovlivňuje procesy veřejného stavebního práva právě zejména 

prostřednictvím směrnic týkajících se životního prostředí. Metody implementací 

těchto směrnic stran procesů veřejného stavebního práva se liší. V některých ze-

mích – např. v Dánsku, Irsku či ve Velké Británii31 bylo hodnocení vlivů na životní 

                                                 

 
29 CEPEK, Branislav a kol. Environmentálne právo. Všeobecná a osobitná časť. Plzeň: Aleš Čeněk, 

2015. 442 s. ISBN 978-80-7380-560-9. S. 51. 
30 Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady COM (2012) 710 final 2012/0337 (COD), s. 33. 
31 Pro právní prostředí Velké Británie srov. např. BIRT, Martin; SMITH, Steven. Planning, Strategic 

Environmental Assessment (SEA) and Environmental Impact Assessment (EIA). In: MAKUCH, 

Karen. E.; PEREIRA, Ricardo (ed.). Environmental and Energy Law. London: Blackwell Publishing 

Ltd., 2012. 655 s. ISBN 978-1-4051-7787-0. S. 491-507. Pro obecná východiska srov. DENYER-

GREEN, Barry; UBHI, Navjit. Development and Planning Law. 4. vyd. Abingdon: Routledge, 2013. 
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prostředí zavedeno jako novela nebo dodatek stávajících zákonů upravujících pro-

cesy veřejného stavebního práva, čímž dochází k přímé environmentalizaci veřej-

ného stavebního práva, jelikož hodnocení vlivů se stává přímo součástí procesu 

regulace využití území. V jiných zemích – obdobně jako v České republice – např. 

ve Finsku, Itálii či Řecku, bylo hodnocení vlivů na životní prostředí zavedeno jako 

samostatný právní požadavek, který je spojen se systémem procesů veřejného sta-

vebního práva, což znamená, že hodnocení vlivů na životní prostředí funguje sa-

mostatně a obecně je vyžadováno ještě předtím, než se vydává správní akt oprav-

ňující stavební činnost.32 Není bez zajímavosti, že např. ve Francii bylo již od ro-

ku 1977 posouzení vlivu záměru na přírodu – a to i z hlediska kumulativních vlivů 

– zavedeno legislativně jako jeden z nutných podkladových aktů pro stavební po-

volení33, čímž byla v praxi kvalitativně zajištěna ochrana životního prostředí dale-

ko před formováním institutu posuzovávání vlivů na evropské úrovni. 

Velký přímý vliv na procesy veřejného stavebního práva v jednotlivých člen-

ských zemích pak měla také směrnice Rady 92/43/EHS ze dne 21. 5. 1992 o 

ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin, 

stejně tak jako směrnice Rady 79/409 EHS ze dne 2. 4. 1979 o ochraně volně žijí-

cích ptáků v evropsky významných lokalitách a ptačích oblastech (Natura 2000)34, 

jelikož potenciální zvláštní oblasti ochrany jsou často zaznamenávány a vyhlašo-

                                                                                                                                               

 

 

 

 

 

418 s. ISBN 978-0-415-53828-2. Nebo srov. MOORE, Victor; PURDUE, Michael. A practical ap-

proach to Planning law. 13. vyd. Oxford: University Press, 2014. 723 s. ISBN 978-0-19-870558-1. 
32 EVROPSKÁ KOMISE. Kompendium Evropské unie o systémech, politikách a zásadách územního 

plánování. Brno: Ústav územního rozvoje, 2000. 194 s. ISBN 978-80-2388-346-6. S. 39. 
33 Srov. PRIEUR, Michel. Droit de l’environnement. 2. vyd. Paris: Dalloz, 1991. 775 s. ISBN 2-247-

01191-8. S. 607. 
34 Dnes nahrazena směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2009/147/ES ze dne 30. 11. 2009 o 

ochraně volně žijících ptáků. 
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vány prostřednictvím stávajících nástrojů (a předpisů) územního plánování.35 Tím-

to dala Evropská unie přednost ponechání pravomocem jednotlivým členským 

státům před kodifikovanou europeizací právní úpravy veřejného stavebního práva, 

přičemž zvláštní významná úloha byla ponechána v členských státech místním a 

regionálním orgánům, které zpravidla s dobrou znalostí místních poměrů rozhodu-

jí o využití oblastí v jednotlivých procesech podle vnitrostátních předpisů. 

Dalším důležitým opatřením, které mělo dopad na procesy veřejného staveb-

ního práva v jednotlivých členských státech, bylo zavedení tzv. Transevropských 

sítí, které mají významný vliv na zpracovávání a implementaci národní územní 

politiky či jsou důležité pro nástroje regionálního územního plánování, a to prak-

ticky ve všech členských státech. Mimo jiné právě zohlednění existence těchto sítí 

přirozeně vede k nutnosti strategického plánování i s ohledem na evropskou inte-

graci, a to především v přeshraničím plánování, případně i následném přeshrani-

čím povolování. Absence společné evropské úpravy územního plánování a násled-

ného povolování v procesech veřejného stavebního práva pak totiž může vést 

k obtížím mj. spojených s řešením přeshraničních otázek v rámci dvou nebo více 

různých systémů plánování a rozhodování v jednotlivých členských státech.36,37 

                                                 

 
35 EVROPSKÁ KOMISE. Kompendium Evropské unie o systémech, politikách a zásadách územního 

plánování. op. cit. S. 39. 
36 EVROPSKÁ KOMISE. Kompendium Evropské unie o systémech, politikách a zásadách územního 

plánování. op. cit. S. 40-41.  
37 Názorným příkladem důsledků výše uvedené absence společné úpravy povolovacích režimů mů-

že být rozsudek Soudního dvora EU ze dne 27. 10. 2009, ve věci C-115/08, Land Oberösterreich 

proti ČEZ, a. s., týkající se spuštění a provozu Jaderné elektrárny Temelín. „Generální advokát 

Maduro v této věci vycházel z názoru, že rakouské soudy mají vzít v úvahu přínos pro Českou re-

publiku a další státy a nemohou založit své rozhodnutí pouze na domácích zájmech. Vždyť jestliže 

se rozhodnutí zabývá přeshraniční situací, bude mít účinky v jiných státech a soudy smluvního stá-

tu musí dbát o pečlivé zvážení toho, co by mohla znamenat rozhodnutí, která nejsou v souladu ve-

řejným pořádkem. V té to souvislosti je třeba poznamenat, že nezohlednění veřejného pořádku ji-

ných členských států může vést k odmítnutí uznání rakouského rozhodnutí v této záležitosti v ji-

ných zemích. Koneckonců každá strana se k odůvodnění zvláštních opatření přijatých orgány své-

ho státu dovolává toho, že orgány druhého členského státu nezohlednily zájmy státních příslušníků 

jejího státu. Znamená to také, že právo EU rozšiřuje pravomoc vnitrostátních orgánů a také ná-
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Fakt, že není na úrovni Evropské unie kodifikována úprava procesů ve veřejném 

stavebním právu, vede ještě k tomu důsledku, že v jednotlivých členských státech 

existuje odlišný režim pro vzájemný vztah mezi koncepčními plánovacími doku-

menty a rozhodnutími povolujícími realizaci jednotlivých záměrů. V praxi existují 

tři typy vztahů mezi plány a rozhodováním: závazné systémy, ve kterých je při 

rozhodování velmi malý prostor pro odchylky od nástrojů územního plánování 

(kromě České republiky také v Rakousku, Dánsku, Francii, Německu, Řecku, Itálii, 

Lucembursku, Portugalsku, Španělsku či Švédsku); umírněně systémy, kde se 

předpokládá, že rozhodnutí a koncepční nástroje budou v souladu, ale kde byly 

zavedeny mechanismy umožňující větší volnost a flexibilitu při rozhodování 

(v Belgii, Finsku, Irsku a Nizozemsku) a systémy s velkou mírou volnosti, kde 

jsou návrhy posuzovány podle individuálních vlastností, i když se předpokládá, že 

měřítka koncepčních nástrojů by měla převážit (ve Velké Británii).38 Tato nejed-

notnost v rámci Evropské unie samozřejmě může vést k praktickým problémům 

při realizaci záměrů v jednotlivých členských státech. 

Na základě všeho výše uvedeného tedy lze shrnout, že Evropská unie ovlivnila 

(a ovlivňuje) veřejné stavební právo v jednotlivých členských státech (Českou re-

publiku nevyjímaje) především prostřednictvím environmentální legislativy, a to 

zejména směrnicemi týkajících se nástrojů ochrany životního prostředí. Další 

ovlivnění pak lze spatřovat v evropských politikách ve věcech s územně plánova-

cím podtextem, což jsou např. transevropské sítě či stanovení společné zemědělské 

                                                                                                                                               

 

 

 

 

 

stroje k ochraně zájmů vlastních státních příslušníků. Orgány Unie musí zajistit — uzavírá gene-

rální advokát – aby se evropské právo nestalo nástrojem, kterým se orgány jednoho členského stá-

tu snaží prosadit svou vůli vůči jiným členským státům nebo ignorovat práva a zájmy osob z jiných 

členských států.“ (srov. POMAHAČ, Richard. Evropské veřejné právo. 2. vyd. Praha: Wolters 

Kluwer, 2010. 252 s. ISBN 978-80-7357-516-8. S. 221-222.) 
38 EVROPSKÁ KOMISE. Kompendium Evropské unie o systémech, politikách a zásadách územního 

plánování. op. cit. S. 150. 
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politiky. Nepřímé ovlivnění je pak dáno samozřejmě i prostřednictvím financování 

jednotlivých aktivit strukturálními fondy Evropské unie. Je nutno konstatovat, že 

přímá právní regulace veřejného stavebního práva na úrovni evropského práva 

neexistuje, nicméně určitá konzistence, pokud jde o potřebu koncepčních nástrojů 

územního plánování a o cíle, jimž by tyto nástroje měly sloužit, zde je. Různost pří-

stupu v jednotlivých členských státech však vede k používání různých koncepčních 

i realizačních nástrojů a k tomu, že se právní úprava (a celkový rámec veřejného 

stavebního práva) v jednotlivých členských státech liší. Jednotlivé nástroje pak 

vykazují i odlišný stupeň vertikální a horizontální integrace.39 Ve vztahu k České 

republice a procesům veřejného stavebního práva pak na základě všeho výše uve-

deného nezbývá, než konstatovat, že pro procesy veřejného stavebního práva (a 

ostatně stavební právo jako celek) je zřetelnější jeho faktické prolnutí s „evrop-

ským správním právem“, v jehož důsledku se stávající česká úprava veřejného sta-

vebního práva sama svým zaměřením a obsahem profilovala jako úprava v „evrop-

ském kontextu“40, než jako úprava přímo vycházející z evropského práva. Toto 

konstatování však nic nemůže změnit na faktu, že evropské právo má prostřednic-

tvím úpravy zajišťující ochranu životního prostředí na procesy veřejného staveb-

ního práva zcela nepopiratelný vliv a bezpochyby přispívá k jeho environmentali-

zaci. 

                                                 

 
39 V dalších podrobnostech pak srov. EVROPSKÁ KOMISE. Kompendium Evropské unie o systémech, 

politikách a zásadách územního plánování. op. cit. S. 45 a násl. 
40 MAREK, Karel; PRŮCHA, Petr. České stavební právo v evropském kontextu. Brno: Masarykova uni-

verzita, 2009. 451 s. ISBN 978-80-210-4958-1. S. 23. 
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3 Veřejné stavební právo – obecná východiska 
s vazbou k ochraně životního prostředí 

Procesy veřejného stavebního práva a jejich vazba nejen na jiné veřejnoprávní 

předpisy (a to jak z práva životního prostředí, ale také z oblasti správního práva, i 

trestního práva), ale také jejich jednoznačné soukromoprávní přesahy, činí z této 

problematiky složitou právní oblast, která však má určitá obecná východiska a 

principy, jejichž analýza právě ve vztahu k ochraně životního prostředí bude obsa-

hem této kapitoly. V první podkapitole je věnována pozornost hmotněprávním vý-

chodiskům, a to zejména stran stanovení základních principů veřejného stavební-

ho práva s vazbou k ochraně životního prostředí, tak také je zde uvedena základní 

charakteristika subjektů veřejné stavební právo formující a ovlivňující. Cílem dru-

hé podkapitoly věnující se procesněprávním východiskům veřejného stavebního 

práva je pak analýza řízení a procesů v procesech veřejného stavebního práva za-

ložená na rozboru zákonného znění zejména dvou přepisů, a to stavebního zákona 

a správního řádu s tím, že součástí podkapitoly je samozřejmě pojednání o vztahu 

těchto předpisů k zákonům práva životního prostředí chránící environmentální 

zájmy. To vše je pak činěno za účelem stanovení obecných a teoretických východi-

sek v hmotněprávních i procesních otázkách pro zkoumání konkrétních projevů 

environmentalizace veřejného stavebního práva v dalších kapitolách. 

3.1 Hmotněprávní východiska 

3.1.1 Principy veřejného stavebního práva s vazbou k ochraně životní-
ho prostředí 

Odborná veřejnost v publikacích již výše (případně i dál) citovaných v této práci, 

není jednotná stran používání pojmů principy vs. zásady, přičemž rozbor tohoto 

fenoménu (tj. rozdílu mezi těmito pojmy) by si zasluhoval samostatnou odbornou 



Veřejné stavební právo – obecná východiska s vazbou k ochraně životního prostředí 41 

 

disputaci.41 Není proto cílem tohoto oddílu rozvádět teoretické úvahy nad použí-

váním pojmů principy vs. zásady. Nicméně přesto na úvod konstatuji, že pro účely 

této disertační práce je pojem „princip“ užíván pro takové vůdčí ideje, které jsou 

zkoumané problematice environmentalizace veřejného stavebního práva vlastní 

jako celku a jdou napříč jednotlivými právními předpisy. Naproti tomu pojem „zá-

sada“ je užíván v rámci jednotlivých právních předpisů a institutů a pro účely prá-

ce je zejména užíván pro tzv. „zásady činnosti správních orgánů“. 

Stanovení základních principů veřejného stavebního práva s vazbou k ochraně 

životního prostředí je pak o to náročnější v tom, že přímo ve stavebním zákoně 

není žádný výslovný výčet vůdčích idejí stanoven, a proto je nutné pro stanovení 

základních principů veřejného stavebního práva s bezprostřední relevancí 

k zajištění ochrany životního prostředí vycházet z celého normativního obsahu 

stavebního zákona, ale i z environmentální právních předpisů, ale zejména pak 

z jejich samotného účelu. Význam principů lze spatřovat v tom, že jak dovodil Ús-

tavní soud, tak účel a smysl zákona nelze hledat jen ve slovech a větách právního 

předpisu, neboť v právním předpisu jsou a musí být vždy obsaženy i principy 

uznávané demokratickými právními státy, a proto může být od doslovného znění 

zákona v odůvodněných případech odhlédnuto za situace, kdy to vyžaduje zacho-

vání některého z principů.42 

První dva základními principy, které determinují veřejné stavební právo ve 

vazbě na ochranu životního prostředí43, jsou princip nejvyšší hodnoty a princip 

(trvale) udržitelného rozvoje území. Podle mého názoru se jedná o dvě strany 

tytéž mince, a proto tyto dva principy uvádím společně. Životní prostředí totiž 

představuje elementární předpoklad existence člověka a jeho života a je nezbytné 

                                                 

 
41 Srov. za všechny BOGUSZAK, Jiří a kol. Právní principy. Praha: Kolokvium, 1999. 231 s. ISBN 80-

901064-5-5.  
42 Srov. např. nález Ústavního soudu ze dne 5. 5. 2010, sp. zn. I. ÚS 1885/09.  
43 Pro principy práva životního prostředí na nadnárodní úrovni srov. SANDS, Philippe. Principles of 

International Environmental Law. 3. vyd. Cambridge: Cambridge University Press, 2012. 926 s. 

ISBN 978-0-521-76959-4. 
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jej chránit všemi možnými prostředky a zachovat jej nejen pro sebe, ale i pro bu-

doucí generace. Tato skutečnost je vyjádřením principu nejvyšší hodnoty, který je 

srovnatelný s hodnotami jako je život, zdraví či svoboda.44 Za tímto účelem ústa-

vodárce do čl. 35 odst. 1 Listiny45 zakotvil právo na příznivé životní prostředí, kte-

ré je obrazem principu nejvyšší hodnoty46. Nicméně tohoto práva se lze ve smyslu 

čl. 41 odst. 1 Listiny domáhat pouze v mezích zákonů, které předmětné ustanovení 

provádějí. Jedním z těchto zákonů pak bude bezpochyby stavební zákon (s vazbou 

na environmentální právní předpisy), ve kterém je pak, v souladu s právem na 

příznivé životní prostředí, rozveden princip (trvale) udržitelného rozvoje území. 

Životní prostředí totiž nelze chránit absolutně, jelikož je při každé lidské činnosti 

určitým způsobem s různě vysokou intenzitou do něj zasahováno, a to právě velmi 

často v rámci procesů veřejného stavebního práva. Tyto zásahy však mají přímo 

své ústavní limity, které jsou zakotveny do čl. 35 odst. 3 Listiny47, resp. čl. 11 

odst. 3 Listiny.48 Intenzita tohoto zásahu je dále regulována právě principem (trva-

le) udržitelného rozvoje49 území, jehož koncepce je postavena na třech základních 

                                                 

 
44 DUDOVÁ, Jana. Právní principy ochrany životního prostředí. In: JANČÁŘOVÁ, Ilona a kol. Právo 

životního prostředí: Obecná část. 1.vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 716 s. učebnice 

č.531. ISBN 978-80-210-8366-0. S. 130. 
45 Usnesení předsednictva České národní rady č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny základních práv a 

svobod jako součásti ústavního pořádku České republiky, ve znění pozdějších předpisů. 
46 K právu na příznivé životní prostředí srov. publikaci MÜLLEROVÁ, Hana a kol. Právo na příznivé 

životní prostředí: Nové interpretační přístupy. 1. vyd. Praha: Ústav státu a práva AV ČR, 2016. 288 

s. ISBN 978-80-87439-29-6. Nebo v režimu slovenské právní úpravy srov. MASLEN, Michal. Ve-

rejná správa a právo na priaznivé životné prostredie. Praha: Leges, 2016. 248 s. ISBN 978-80-

7502-198-4. 
47 Čl. 35 odst. 3 Listiny stanoví: „Při výkonu svých práv nikdo nesmí ohrožovat ani poškozovat životní 

prostředí, přírodní zdroje, druhové bohatství přírody a kulturní památky nad míru stanovenou zá-

konem.“ 
48 Čl. 11 odst. 3 Listiny stanoví: „Vlastnictví zavazuje. Nesmí být zneužito na újmu práv druhých anebo 

v rozporu se zákonem chráněnými obecnými zájmy. Jeho výkon nesmí poškozovat lidské zdraví, 

přírodu a životní prostředí nad míru stanovenou zákonem.“ 
49 Tento je definován v ustanovení § 6 zákona č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění pozděj-

ších předpisů: „Trvale udržitelný rozvoj společnosti je takový rozvoj, který současným i budoucím 

generacím zachovává možnost uspokojovat jejich základní životní potřeby a přitom nesnižuje 

rozmanitost přírody a zachovává přirozené funkce ekosystémů.“ Princip trvale udržitelného roz-
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pilířích – hledisku environmentálním, sociálním a ekonomickém. Ve veřejném sta-

vebním právu je pak tento princip zhmotněn v ustanovení § 18 odst. 1 StavZ.50 Ve 

vztahu k ochraně environmentálních zájmů je významné, že z výše uvedených hle-

disek, je to právě hledisko environmentální, které nalezlo výslovnou podobu ve 

specifických institutech práva životního prostředí s vazbou na procesy veřejného 

stavebního práva. Konkrétně se bude jednat o instituty dále v textu disertační prá-

ce analyzované, proto jen na tomto místě zmiňuji především institut posuzování 

vlivů na životní prostředí (a to jak koncepcí – SEA, tak i záměrů – EIA), a dále pak 

jednotlivé hierarchisticky provázané nástroje územního plánování a stavebního 

řádu, u nichž platí, že stav území a jeho budoucí udržitelný rozvoj a využití je posu-

zován dalšími subjekty a nástroji, jimiž disponují, a to jak jednotlivě, tak ve vzá-

jemných souvislostech, ve všech jejich fázích (viz zejména role dotčených orgánů, 

ale i dalších zapojených osob).51 Ve všech procesech veřejného stavebního práva, u 

kterých bude přítomen environmentální prvek, tedy dochází k projevu principu 

(trvale) udržitelného rozvoje území. 

                                                                                                                                               

 

 

 

 

 

voje je vyjádřen rovněž v celé řadě mezinárodních dokumentů – srov. např. Smlouvu o založení 

Evropského společenství z roku 1957, Úmluvu o mezinárodním obchodu s ohroženými druhy 

volně žijících živočichů a rostlin z roku 1973, Vídeňskou úmluvu o ochraně ozónové vrstvy z ro-

ku 1985, Montrealský protokol o látkách, které narušují ozónovou vrstvu z roku 1987 včetně 

dodatků, Úmluvu o jaderné bezpečnosti z roku 1994, Stockholmskou úmluvu o perzistentních 

organických polutantech z roku 2001 a řadu dalších. Srov. např. MAGRAW, Daniel Barstow; 

HAWKE, Lisa D. Sustainable Development. In: MCELDOWNEY, John; MCELDOWNEY, Sharron 

(ed). Environmental Regulation. Cheltenham: Edward Elgar Publishing Limited, 2014. 917 s. 

ISBN 978-0-85793-820-6. S. 3-28. 
50 Ustanovení § 18 odst. 1 StavZ stanoví: „Cílem územního plánování je vytvářet předpoklady pro 

výstavbu a pro udržitelný rozvoj území, spočívající ve vyváženém vztahu podmínek pro příznivé ži-

votní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území a který 

uspokojuje potřeby současné generace, aniž by ohrožoval podmínky života generací budoucích.“ 
51 PRŮCHOVÁ, Ivana; ŽIDEK, Dominik. Ochrana životního prostředí v procesech podle stavebního 

zákona. op. cit. S. 426. 
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Dalším významným principem je princip prevence52. Tento je opět vyjádřen 

již na ústavní úrovni, a to již v jednou citovaných čl. 11 odst. 3 a v čl. 35 odst. 3 Lis-

tiny a k jeho naplňování slouží jednotlivé právní předpisy, stavební zákon nevyjí-

maje. V procesech veřejného stavebního práva tak dochází k projevu principu pre-

vence ve vzájemných souvislostech ve všech nástrojích, kterými je zajišťováno plá-

novité využívání území při respektování limitů mj. dle environmentálních právních 

předpisů a také je princip prevence obsažen ve vzájemných vazbách mezi jednotli-

vými procesními fázemi procesů veřejného stavebního práva, a to především 

v těch nástrojích, jimiž se „blokuje“, resp. jinak omezuje, již dříve naplánované a 

schválené využití území (srov. zejména kapitolu 4 této práce). Princip prevence je 

pak promítnut také v institutech posuzování vlivů na životní prostředí, v institutu 

integrovaného povolování (v souladu se zákonem IPPC má být vyššího stupně 

ochrany životního prostředí dosaženo užitím nejlepší dostupné techniky – BAT), 

v institutech souvisejících s poskytováním informací a zapojení veřejnosti do pro-

cesů podle stavebního zákona a rovněž má tento princip odraz ve většině složko-

vých předpisů práva životního prostředí, které ovlivňují procesy veřejného sta-

vebního práva. Princip prevence se pak bezpochyby projevuje také v systému 

sankcí za chování v rozporu se stavebním zákonem, resp. s environmentálními 

právními předpisy.53 

Principem souvisejícím s principem prevence je princip předběžné opatr-

nosti. Tento se použije zejména v těch situacích, kdy dochází k zavádění nových 

technologií či postupů a účastníci i správní orgány nedokáží pomocí dostupných 

                                                 

 
52 Tento je také vyjádřen v celé řadě nadnárodních dokumentů – srov. krom již uvedených výše, 

zejména dále Stockholmskou deklaraci z roku 1972, Lomskou dohodu z roku 1972, Úmluvu o 

zachování živých mořských zdrojů Antarktidy z roku 1980, Světovou chartu přírody z roku 

1982 či Deklaraci z Rio de Janeira z roku 1992. Srov. také BĚLOHRADOVÁ, Jitka; POLÁČKOVÁ, 

Marie. Princip prevence v procesech dle stavebního zákona. In: HAMUĽÁK, Ondrej (ed.) Olo-

moucké debaty mladých právníků 2010 – Principy a zásady v právu (Teorie a praxe). Praha: Leges, 

2010. 384 s. ISBN: 978-80-87212-59-2. 
53 PRŮCHOVÁ, Ivana; ŽIDEK, Dominik. Ochrana životního prostředí v procesech podle stavebního 

zákona. op. cit. S. 427. 
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znalostí přírodních a technických věd (obecně technologií) posoudit, jestli tyto 

činnosti mohou ohrozit či poškodit lidské zdraví či životní prostředí; jedná se o tzv. 

„scientific uncertainty“ (vědeckou, odbornou nejistotu). V těchto případech se pak 

musí postupovat tak, jako by k ohrožení či poškození opravdu dojít mohlo. 

Neopomenutelným principem veřejného stavebního práva s vazbou k ochraně 

životního prostředí je princip integrace. Úvodem je nutno zdůraznit, že realizace 

tohoto principu je v účinné právní úpravě naplněna pouze částečně, a to mj. i kvůli 

novele č. 39/2015 Sb., kterou byly s účinností od 1. 4. 2015 ve stavebním zákoně 

zrušeny mj. integrující režimy posuzování vlivů na životní prostředí a pořizování 

regulačního plánu (srov. § 61 StavZ ve znění do 31. 3. 2015) a posuzování vlivů na 

životní prostředí v územním řízení (srov. § 91 StavZ ve znění do 31. 3. 2015). Nao-

pak s účinností velké novely stavebního zákona od 1. 1. 2018 opětovně k určité 

integraci těchto režimů dochází (v podrobnostech a pro důkladný rozbor principu 

integrace po velké novele srov. kapitolu 8 této práce). Jak již jen z tohoto příkladu 

vyplývá, tak otázka realizace principu integrace v procesech veřejného stavebního 

práva je tématem velmi aktuálním a i z politického hlediska tématem třeskavým. 

Jako určitou stálici z hlediska realizace principu integrace lze hodnotit řízení o in-

tegrovaném povolení dle zákona IPPC (srov. podkapitolu 5.4) a také institut posu-

zování vlivů koncepcí na životní prostředí (SEA) k nástrojům územního plánování 

(srov. podkapitolu 6.1). Bezpochyby se pak princip integrace projevuje také 

v institutu koordinovaného stanoviska a koordinovaného závazného stanoviska 

podle StavZ (srov. podkapitoly 5.2 a 5.3). Podle mého názoru je obecně integrace 

různých povolovacích režimů do co nejmenšího počtu jednotlivých procesních fází 

podle stavebního zákona prospěšná a do budoucna i více než žádoucí54, nicméně je 

                                                 

 
54 Jedná se o tzv. teorii „One-stop-shop“ – tedy de facto o myšlenku, že pro jeden záměr bude posta-

čovat toliko jedno povolení, které naintegruje všechny jednotlivé dílčí povolovací akty. K tomuto 

např. srov. úvahy Evropské komise vyjádřené v Review of the Environmental Impact As-

sessment (EIA) Directive [online]. European Commission. 2017. Dostupné z: 

<http://ec.europa.eu/environment/eia/review.htm>. Nebo srov. australskou právní úpravu pro 

environmentální povolování (srov. One-Stop Shop for environmental approvals [online]. Austra-
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třeba tuto integraci provádět legislativně tak, aby byla transparentní, odůvodněná 

na základě odborných podkladů, a zejména tato integrace musí zajistit jak ochranu 

environmentálních zájmů, tak také právní jistotu všem zainteresovaným subjek-

tům. Toho však podle mého hlubokého přesvědčení nemůže být dosaženo překot-

nými a narychlo uskutečňovanými změnami právní úpravy. O tom, jestli je právě 

velká novela stavebního zákona s účinností od 1. 1. 2018 cestou správným směrem 

bude pojednáno v kapitole 8 této práce. 

Posledními dvěma základními principy v procesech veřejného stavebního prá-

va, které mají neoddiskutovatelnou relevanci k ochraně životního prostředí, jsou 

princip informovanosti a princip účasti veřejnosti55. Někdy tyto principy bývají 

v odborné literatuře uváděny jako jeden princip56, na druhou stranu je lze 

v procesech veřejného stavebního práva odlišit v tom ohledu, že to, že je veřejnost 

informována, ještě nutně neznamená, že je také na procesech účastna. Tak jako tak 

tyto principy vycházejí z předpokladu, že je-li ochrana životního prostředí zájmem 

veřejným a existuje-li ústavně garantované právo na příznivé životní prostředí, 

musí být právními normami zajištěna možnost veřejnosti se na této ochraně podí-

let. Ústavní základ principu informovanosti představuje čl. 17 Listiny ve spojení 

s čl. 35 odst. 2 Listiny a ústavní základ principu účasti veřejnosti je zakotven 

                                                                                                                                               

 

 

 

 

 

lian Government. Department of the Environment and Energy. 2017. Dostupné z: 

<http://www.environment.gov.au/epbc/one-stop-shop>.) Nebo srov. SOBOTKA, Michal. One-

stop-shop: k významu EIA v rámci integrovaného povolovacího procesu. In: JANČÁŘOVÁ, Ilona; 

HANÁK, Jakub; PRŮCHOVÁ, Ivana a kol. Vlastník a podnikatel při ochraně životního prostředí. 1. 

vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 451 s. Edice Scientia sv. 519. ISBN 978-80-210-7951-9. 

S. 368-374. 
55 K tomu srov. sborník zajímavých, i někdy kontroverzních, názorů: ČERNÝ, Pavel; DOHNAL, Vítěz-

slav (eds.). Přístup k soudům při ochraně životního prostředí. Praha: ASPI, 2004. 252 s. ISBN 80-

7357-028-9. 
56 DUDOVÁ, Jana. Právní principy ochrany životního prostředí. op. cit. S. 143 a násl. 
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v čl. 18 – 21 Listiny57, přičemž procesní právní úprava je pak rozvedena správním 

řádem (viz následující podkapitola), případně pak speciální právní úpravou58. Ve 

vztahu k procesům veřejného stavebního práva se princip informovanosti projevu-

je v institutu zveřejňování „materiálů“ a informací o možnosti zapojení se do pří-

slušného procesu včetně důsledků nevyužití tohoto oprávnění a v institutu územně 

plánovací informace jako předběžné informace dle ustanovení § 21 StavZ. Princip 

účasti veřejnosti je promítnut v procesech veřejného stavebního práva zejména 

prostřednictvím možnosti účastenství zapojených subjektů v jednotlivých proce-

sech (srov. další podkapitolu a kapitolu 4 této práce), přičemž je na tomto místě 

vhodné zmínit institut zástupce veřejnosti ve smyslu ustanovení § 23 StavZ a také 

významnou roli environmentálních spolků, které mohou být do rozhodovacích 

procesů veřejného stavebního práva zapojeny prostřednictví ustanovení § 70 

ZOPK či v případě řízení o posuzování vlivů záměrů na životní prostředí (EIA) pro-

střednictvím speciální právní úpravy zákona EIA (srov. podkapitolu 6.2 této prá-

ce). Účast veřejnosti je složitou právní otázkou, proto v komplexu odkazuji na texty 

již publikované.59    

3.1.2 Subjekty veřejného stavebního práva s vazbou k ochraně život-
ního prostředí 

V průběhu celého následujícího textu disertační práce bude v určitých ohledech 

hovořeno o subjektech veřejného stavebního práva, a to jak těch, kteří jsou nositelé 

                                                 

 
57 Přičemž tyto principy mají opět nadnárodní přesah. Srov. např. právní úpravu uvedenou v 

Úmluvě o včasném oznamování jaderné nehody z roku 1986, Úmluvě o přístupu k informacím, 

účasti veřejnosti na rozhodování a přístupu k právní ochraně v záležitostech životního prostředí 

– tzv. „Aarhuská úmluva“ z roku 1998 či Směrnici Evropského parlamentu a Rady 2003/4/ES ze 

dne 28. 1. 2003, o přístupu veřejnosti k informacím o životním prostředí. 
58 V podrobnostech zejména v zákoně č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, 

ve znění pozdějších předpisů. 
59 Srov. např. BĚLOHRADOVÁ, Jitka. Účast veřejnosti na ochraně životního prostředí. op. cit. Nebo 

ZAHUMENSKÁ, Vendula. Zapojení veřejnosti do územního plánování. op. cit.  Nebo VOMÁČKA, 

Vojtěch. Účast veřejnosti na rozhodování, na tvorbě plánů, programů, politik a na přípravě 

právních předpisů. In: JANČÁŘOVÁ, Ilona a kol. Právo životního prostředí: Obecná část. 1.vyd. 

Brno: Masarykova univerzita, 2016. 716 s. učebnice č.531. ISBN 978-80-210-8366-0. S. 266-345. 
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pravomocí (v procesech veřejného stavebního práva nejtypičtěji stavební úřady a 

s ohledem na ochranu životního prostředí pak orgány ochrany životního prostře-

dí), tak také o adresátech veřejnoprávního působení v procesech veřejného sta-

vebního práva (nejtypičtěji účastníci řízení a další fyzické a právnické osoby). 

Nicméně škála subjektů determinující procesy veřejného stavebního práva 

s vazbou k ochraně životního prostředí je velmi široká, a proto je cílem tohoto od-

dílu uvést základní systematické členění těchto subjektů, aby v následujícím textu 

disertační práce v případech, kdy bude o některém ze subjektů více pojednáno, 

bylo možno jej na základě tohoto oddílu v systému subjektů veřejného stavebního 

práva do tohoto systému zařadit.60 Vzhledem k přehlednosti textu jsem pro tento 

oddíl zvolil formu odrážkovaného textu (de facto ve formě tabulky) s tím, že pro 

bližší informace k jednotlivým subjektům je použit poznámkový aparát, a to 

zejména formou odkazů na příslušné ustanovení stavebního zákona, případně na 

další kapitoly a podkapitoly této disertační práce, kde je úloha toho či onoho sub-

jektu více rozvedena.     

Nejprve budou rozebrány subjekty mající v procesech veřejného stavebního 

práva určitou pravomoc (tedy nositelé pravomocí za účelem výkonu veřejnopráv-

ního působení), v druhé části tabulky jsou pak uvedeni adresáti takovéhoto veřej-

noprávního působení. 

Nositelé pravomocí 

 subjekty mající pravomoc přijímat normativní správní akty a opatření 

obecné povahy61 

o vláda62 
                                                 

 
60 V podrobnostech k subjektům srov. PRŮCHA, Petr. Správní právo, obecná část. 8. doplněné a 

aktualizované vyd. Brno: Nakladatelství Doplněk, 2012. 428 s. ISBN 978-80-7239-281-0. S. 121-

142. Nebo srov. JANČÁŘOVÁ, Ilona a kol. Právo životního prostředí: Obecná část. op. cit. S. 192-

220. Pro přeshraniční úpravu srov. např. RADECKI, Wojciech. Soustava územní státní správy a 

samosprávy v Polsku z hlediska ochrany životního prostředí. In: DAMOHORSKÝ, Milan; 

SNOPKOVÁ, Tereza a kol. Role obcí v ochraně životního prostředí z pohledu práva. 1. vyd. Praha: 

Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, 2015. 224 s. ISBN 978-80-87975-31-2. S. 13-19. 
61 Srov. podkapitolu 5.1 této práce. 
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o ministerstvo pro místní rozvoj63 a ministerstvo obrany64  

o kraje65 a obce66 v samostatné působnosti   

 orgány územního plánování67 

o ministerstvo pro místní rozvoj68 a ministerstvo obrany (újezdní 

úřady)69 

o krajský úřad70 

                                                                                                                                               

 

 

 

 

 
62 Srov. ustanovení § 31 odst. 3 StavZ – schvaluje politiku územního rozvoje. 
63 Srov. ustanovení § 193 StavZ – pravomoc vydávat podzákonné právní předpisy (za všechny srov. 

pro praxi nejvýznamnější: vyhlášku č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územ-

ně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších 

předpisů; vyhlášku č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění poz-

dějších předpisů a vyhlášku č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, 

územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů).  
64 Srov. ustanovení § 10 StavZ – zejména pravomoc vydávat územní plán a regulační plán pro území 

vojenských újezdů. 
65 Srov. ustanovení § 7 odst. 2 a odst. 3 StavZ – zejména pravomoc vydávat zásady územního rozvo-

je, vydávat regulační plán pro území kraje a uplatňovat stanovisko k návrhu politiky územního 

rozvoje. 
66 Srov. ustanovení § 6 odst. 5 a odst. 6 StavZ – zejména pravomoc vydávat územní plán, regulační 

plán, pravomoc vydávat vymezení zastavěného území, vydávat územní opatření o asanaci a 

územní opatření o stavební uzávěře a pravomoc uplatňovat námitky k zásadám územního roz-

voje a připomínky k územnímu plánu sousední obce. 
67 Srov. obecné vymezení v ustanovení § 5 StavZ. O environmentalizaci veřejného stavebního práva 

již na úrovni subjektů svědčí mj. i ustanovení § 44a ZOPK, které stanoví: „Orgány územního plá-

nování a stavební úřady vykonávají svoji působnost tak, aby byly zachovány a vytvářeny optimální 

ekologické funkce zvláště chráněných území a jejich ochranných pásem, prostupnost krajiny a aby 

byla zachována a podporována biologická rozmanitost. Urbanistické a architektonické řešení musí 

respektovat měřítko, charakter a strukturu zástavby s cílem zachování rázu sídel.“  
68 Srov. ustanovení § 11 StavZ – např. pravomoc vykonávat státní dozor ve věcech územního pláno-

vání, pořizovat politiku územního rozvoje a k tomu potřebné územně plánovací podklady či 

pravomoc vést evidenci územně plánovací činnosti. 
69 Srov. ustanovení § 10 odst. 1 StavZ pro ministerstvo obrany a ustanovení § 10 odst. 2 StavZ pro 

újezdní úřady. 
70 Srov. ustanovení § 7 odst. 1 StavZ – např. pravomoc pořizovat zásady územního rozvoje, regulač-

ní plán pro plochy a koridory nadmístního významu, pořizovat územně plánovací podklady, 

pravomoc vydávat územní rozhodnutí v zákonem stanovených případech apod. 
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o obecní úřad obce s rozšířenou působností71 

o (zvláštní působnost na území hl. města Prahy72)  

 stavební úřady73 

o obecné stavební úřady74 

 ministerstvo pro místní rozvoj 

 krajský úřad 

 obecní úřad obce s rozšířenou působností 

 pověřený obecní úřad 

 (městský a obecní úřad, který tuto působnost vykonával 

ke dni 31. 12. 2012) 

o speciální stavební úřady75 

o vojenské a jiné stavební úřady76 

 orgány ochrany životního prostředí v procesech veřejného stavebního 

práva 

                                                 

 
71 Srov. ustanovení § 6 odst. 1 StavZ – např. pravomoc pořizovat územní plán a regulační plán pro 

území obce, pořizovat územně plánovací podklady apod.  
72 Srov. ustanovení § 8 StavZ. 
73 Srov. také ustanovení § 12 StavZ a obecné ustanovení stavebního zákona týkající se působnosti 

ministerstva pro místní rozvoj jako ústředního správního úřadu ve věcech stavebního řádu. 
74 V komplexu srov. ustanovení § 13 StavZ, § 6 odst. 3 StavZ, § 17 StavZ a § 190 StavZ. Ve vztahu 

k vazbě na procesy posuzování vlivů na životní prostředí výslovně upozorňuji na ustanovení 

§ 13 odst. 8 StavZ. Obecně lze zejména roli stavebních úřadů shrnout tak, že jejich hlavním úko-

lem je vydávání „finálních“ správních aktů v procesech územního rozhodování a stavebního řá-

du – srov. podkapitoly 4.2 a 4.3 této disertační práce.     
75 Srov. ustanovení § 15 StavZ, podle kterého působnost stavebního úřadu, s výjimkou pravomoci 

ve věcech územního rozhodování (tedy působnost v procesech veřejného stavebního práva tý-

kající se stavebního řádu), vykonávají u staveb leteckých, staveb drah a na dráze, včetně zařízení 

na dráze, staveb dálnic, silnic, místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací 

a vodních děl orgány vykonávající státní správu na uvedených úsecích podle zvláštních 

právních předpisů. Pro účely této práce srov. zejména úlohu vodoprávních úřadů a problema-

tiku výstavby vodních děl, jak je rozebrána v podkapitole 4.4 této práce. 
76 Srov. ustanovení § 16 StavZ a působnost újezdního úřadu (srov. § 16 odst. 1 StavZ) a působnost 

dalších stavebních úřadů (s výjimkou pravomoci ve věcech územního rozhodování – viz výše) 

v zákonem stanovených případech (srov. § 16 odst. 2 a odst. 3 StavZ). Těmito úřady jsou minis-

terstvo obrany, ministerstvo vnitra, ministerstvo spravedlnosti, ministerstvo průmyslu a 

obchodu a obvodní báňské úřady. 
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o dotčené orgány77 

o další orgány vydávající podkladové environmentální akty78 

o ostatní orgány, jejichž činnost ovlivňuje procesy veřejného sta-

vebního práva79  

 autorizované osoby soukromého práva80 

 veřejný ochránce práv81 

 (fyzické osoby v pozici veřejných stráží)82 

                                                 

 
77 Srov. ustanovení § 4 StavZ – dotčené orgány chrání veřejné zájmy podle zvláštních právních 

předpisů, a to mj. i těch environmentálních, a za tímto účelem vydávají stanoviska a závazná 

stanoviska jako podkladové akty pro procesy veřejného stavebního práva. Důsledný rozbor je-

jich činnosti a rozbor aktů jimi vydávaných je předmětem zájmu zejména v podkapitolách 5.2 a 

5.3 této disertační práce.  
78 Bude se jednat o široké spektrum správních orgánů chránících environmentální zájmy podle 

jednotlivých předpisů práva životního prostředí. Tyto orgány budou vydávat další podkladové 

akty pro procesy veřejného stavebního práva odlišné od stanovisek a závazných stanovisek – 

bude se tedy jednat zejména o „environmentální“ správní rozhodnutí a další podkladové správní 

akty pro procesy veřejného stavebního práva. Jejich rozbor bude proveden v podkapitolách 5.4., 

5.5 a 5.6 této disertační práce.   
79 Bude se jednat o činnost celé řady subjektů, které, byť i nepřímo, mohou v některých dílčích 

aspektech (např. tím, že budou mít konzultativní činnost v přijímání environmentálních podkla-

dových aktů či mají významné sankční pravomoci) ovlivnit procesy veřejného stavebního práva. 

Příkladně se jedná o Českou inspekci životního prostředí, Agenturu ochrany přírody a krajiny, 

agenturu CENIA, Státní fond životního prostředí apod. 
80 V procesech veřejného stavebního práva se jedná zejména o institut autorizovaného inspektora 

(srov. v dílčích aspektech následující podkapitolu a podkapitolu 4.3 této práce) a dále pak o sta-

vební dozor vykonávaný odbornou osobou soukromého práva (srov. podkapitolu 7.1 této prá-

ce). Dále se však bude jednat i o další osoby zajišťující odborné rozhodování (např. tzv. autori-

zované osoby podle zákona EIA), odborné osoby zajišťující měření či osoby zajišťující odbor-

nost provozovatele nebo vlastníka (např. odborný lesní hospodář podle LZ, odpadový hospodář 

podle ZOdp apod.). Pro zamyšlení srov. CHYBA, Jaroslav. Faktory ovlivňující odborný posudek. 

In: VOMÁČKA, Vojtěch; ŽIDEK, Dominik a kol. Posuzování vlivů záměrů a koncepcí na životní 

prostředí. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 336 s. Spisy Právnické fakulty 

Masarykovy univerzity, řada teoretická, Edice Scientia, svazek č. 561. ISBN 978-80-210-8343-1. 

S. 72-75. 
81 Jeho role je dána v procesech veřejného stavebního práva zejména tím, že je dle ustanovení § 66 

odst. 3 s.ř.s. oprávněn podat žalobu ve veřejném zájmu, a to bezpochyby i v procesech veřejného 

stavebního práva. Srov. první úspěšnou žalobu ombudsmana ve veřejném zájmu týkající se ne-

zákonného rozhodnutí o umístění a povolení stavby fotovoltaické elektrárny v Moldavě (viz 

rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 14. 7. 2016, č. j. 9 As 24/2016-109). 
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Adresáti veřejnoprávního působení83 

 fyzické osoby 

o účastníci řízení84 

o další fyzické osoby85  

 právnické osoby 

o účastníci řízení86 

o další právnické osoby87 

o environmentální spolky88 

o veřejnoprávní korporace89 

                                                                                                                                               

 

 

 

 

 
82 Pro jejich činnost srov. podkapitolu 5.1 v části týkající se faktických úkonů s přímými právními 

důsledky. Do procesů veřejného stavebního práva přímo nezasahují, přesto jsem je však pro 

komplexnost v tomto výčtu uvedl. 
83 Vůči těmto subjektům směřuje výkon veřejné správy, přičemž toto se projevuje při jejich posta-

vení ve správněprávních vztazích v procesech veřejného stavebního práva tím, že jsou vůči kon-

krétnímu subjektu veřejné správy, který je nositelem pravomoci, ve vztahu podřazeném čili ne-

rovném.    
84 Bude se jednat o účastníky řízení v jednotlivých procesech veřejného stavebního práva (srov. 

v podrobnostech následující podkapitolu disertační práce a jednotlivé další kapitoly – zejména 

kapitolu 4 této práce). 
85 Bude se jednat o širokou škálu subjektů mající v jednotlivých procesech veřejného stavebního 

práva určité postavení, a to na základě zákonného zmocnění či díky judikatornímu výkladu. Jed-

ná se jednak o subjekty specificky určené (např. ten, kdo může podávat námitky proti územní-

mu plánu podle ustanovení § 52 StavZ) či o neurčitý okruh fyzických osob (např. oprávnění 

„každého“ podat připomínky proti již jednou zmíněnému územnímu plánu) – opětovně srov. 

v podrobnostech následující podkapitolu disertační práce a jednotlivé další kapitoly – zejména 

kapitolu 4 této práce. 
86 Srov. obdobně výše uvedené k fyzickým osobám. 
87 Srov. obdobně výše uvedené k fyzickým osobám. 
88 K otázce účastenství environmentálních spolků jsem se již krátce vyjadřoval v předchozím oddíle 

týkajícím se principu účasti veřejnosti, pročež na tam uvedené (a zejména na tam odkazované 

publikace) toliko odkazuji. 
89 I veřejnoprávní korporace mohou být adresáty veřejnoprávního působení procesů veřejného 

stavebního práva. Jako nejjasnější případ lze odkázat na návrhy jednotlivých obcí na zrušení zá-

sad územního rozvoje (srov. nejnověji návrh mj. 15 obcí na zrušení Zásad územního rozvoje Ji-
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 zástupce veřejnosti90 

Výše uvedená hmotněprávní východiska, a to jak ta týkající se principů veřej-

ného stavebního práva, tak ta týkající se základního přehledu subjektů veřejného 

stavebního práva s vazbou k ochraně životního prostředí, jsou promítnuta i do 

procesněprávních východisek zkoumané problematiky veřejného stavebního prá-

va, která jsou obsahem následující podkapitoly.  

3.2 Procesněprávní východiska 

3.2.1 Rozsah působnosti správního řádu v procesech veřejného sta-
vebního práva 

Pro dosažení cílů práce je nezbytné uvést právně-teoretický podklad 

k problematice rozsahu působnosti správního řádu, a to ve vazbě na veřejné sta-

vební právo. Tímto rozsahem se rozumí „okruh otázek, na jejichž řešení správní řád 

dopadá, resp. na jejich řešení […] správní orgány musí právní úpravu obsaženou ve 

správním řádu vztáhnout.“91 Výčet tohoto rozsahu pak zákonodárce vtělil hned do 

úvodního ustanovení § 1 SŘ a to kombinací pozitivního a negativního vymezení. 

                                                                                                                                               

 

 

 

 

 

homoravského kraje – řízení probíhá u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. 65 A 3/2017). 

V podrobnostech srov. např. HUMLÍČKOVÁ, Petra. Obec jako subjekt práva na příznivé životní 

prostředí. In: DAMOHORSKÝ, Milan; SNOPKOVÁ, Tereza a kol. Role obcí v ochraně životního pro-

středí z pohledu práva. 1. vyd. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, 2015. 224 s. 

ISBN 978-80-87975-31-2. S. 20-28. 
90 Srov. ustanovení § 23 StavZ – úlohou zástupce veřejnosti (kterým může být jak fyzická, tak práv-

nická osoba) je zastupovat občany obce (jejich kvalifikovanou část) při pořizování návrhu 

územně plánovací dokumentace, ale také při soudním přezkumu těchto dokumentů, kdy je mu 

přiznána i aktivní žalobní legitimace (srov. usnesení rozšířeného senátu Nejvyššího správního 

soudu ze dne 29. 3. 2016, č. j. 4 As 217/2015-182 a rozsudek Nejvyššího správního soudu ze 

dne 28. 2. 2017, č. j. 4 As 220/2016-198). 
91 SKULOVÁ, Soňa a kol. Správní právo procesní. 2 vyd. Plzeň: Aleš Čeněk, 2012. 386 s. ISBN 978-80-

7380-381-0. S. 23. 
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Pozitivní vymezení v odstavci prvém pak představuje obecné, respektive rámcové 

zaměření správního řádu, a je třeba jej vykládat s ohledem na jeho celkovou pova-

hu a poslání.92 Shoduji se však s Vedralem93, že se správní řád nevztahuje na jaký-

koliv výkon veřejné (vrchnostenské) správy, ale jen na ty formy činnosti, které se 

uskutečňují ve formalizovaných procesních postupech správních orgánů. Proto 

tato působnost nedopadá na faktické úkony a bezprostřední zásahy správních or-

gánů jako jsou například úkony na základě většiny pravomocí příslušníků tzv. strá-

ží – např. lesní stráž či stráž přírody (jelikož se sice jedná o „výkon“ veřejné správy, 

nikoliv však o „postup“ ve smyslu formalizovaného procesu, jak požaduje zákon). 

Klíčové pro použití správního řádu tedy je, o jakou formu činnosti správního orgá-

nu se jedná, a vychází se z povahy toho kterého úkonu, nikoliv pouze z je-

ho formálního označení.94 Proto pod ustanovení odstavce prvého spadají i postupy 

jako jsou nejrůznější vyjádření, osvědčení a sdělení (a to i ty s environmentálním 

prvkem), které mají jasnou procesní úpravu ve správním řádu, i když se jedná 

zpravidla o neformalizované správní akty.95 Pro účely této práce a jejímu zaměření 

na veřejné stavební právo je klíčové, že správní řád pod rozsah své působnosti vý-

slovně řadí také postupy orgánů územních samosprávných celků při výkonu veřej-

né moci.96 

Negativní vymezení rozsahu působnosti správního řádu přináší, kromě výše 

uvedené interpretace odstavce prvého, výslovně odstavec třetí daného ustanovení, 

podle kterého platí, že se správní řád nepoužije typicky na uzavírání nejrůznějších 

smluv soukromoprávního charakteru, kde správní orgány vystupují jako smluvní 

                                                 

 
92 Za tímto účelem se jeví vhodné citovat usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 21. 5. 2008, 

č. j. Konf 31/2007-82, podle kterého odstavec první „pozitivně definuje předmět úpravy správní-

ho řádu jako postup orgánů a osob v oblasti vrchnostenské správy, tedy při výkonu veřejné moci.“ 
93 VEDRAL, Josef. Správní řád: komentář. 2. vyd. Praha: Bova Polygon, 2012. 1448 s. ISBN 978-80-

7273-166-4. S. 17.   
94 VEDRAL, Josef. Správní řád: komentář. op. cit. S. 17. 
95 SKULOVÁ, Soňa a kol. Správní právo procesní. op. cit. S. 24. 
96 PRŮCHA, Petr. Správní řád s poznámkami a judikaturou. 2. vyd. Praha: Leges, 2015. 496 s. ISBN 

978-80-7502-051-2. S. 21 a násl. 
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strany. Dalším případem neaplikovatelnosti správního řádu jsou interní vztahy 

mezi orgány téhož územně samosprávného celku při výkonu samostatné působ-

nosti. Důležitá je vzhledem k vazbě na veřejné stavební právo i environmentální 

vlivy ta skutečnost, že se správní řád na základě tohoto ustanovení nevztahuje ani 

na činnost subjektů soukromého práva, kterým je zvláštními zákony dána pravo-

moc provádět úkony s veřejnoprávními důsledky. Jedná se typicky o případy, kdy 

tak činí osoby na základě autorizačního aktu97, v režimu veřejného stavebního prá-

va tedy činnost tzv. autorizovaného inspektora dle § 143 a násl. StavZ, případně 

činnost subjektů soukromého práva při výkonu stavebního dozoru (srov. kapitolu 

7 této disertační práce). V odborné literatuře se diskutovalo nad tím, jestli i tato 

činnost má povahu delegované státní správy stricto sensu (a tedy, že stát neodpo-

vídá za škodu podle zákona č. 82/1998 Sb., ve znění pozdějších předpisů), nebo 

jestli se správní řád na tuto činnost použije. Dle mého názoru je logický závěr, že 

autorizovaný inspektor „vykonává veřejnou správu svěřenou mu zákonem vlastním 

jménem a na vlastní odpovědnost, nikoliv jménem státu a na odpovědnost státu, jako 

je tomu v případě (soukromých) osob pověřených výkonem státní moci […] a výsledky 

jeho činnosti (certifikáty) nemají povahu veřejnoprávních úkonů (správních aktů), 

byť s nimi zákon veřejnoprávní důsledky spojuje.“98 Na základě tohoto je pak zřejmé, 

že tato činnost nespadá pod rozsah působnosti správního řádu a ten se v tomto 

případě (či v souvisejících řízeních) nemůže použít. Tento závěr potvrdil také Nej-

vyšší správní soud99. 

Z pohledu této práce je však nejvýznamnější ustanovení § 1 odst. 2 SŘ, který 

zakotvuje zásadu subsidiarity správního řádu, tedy skutečnost, že správní řád je 

obecný procesní předpis vůči jiným speciálním procesním úpravám, které jsou 

                                                 

 
97 VEDRAL, Josef. Správní řád: komentář. op. cit. S. 64. 
98 VEDRAL, Josef. Jak se bránit proti certifikátu autorizovaného inspektora? [online]. Jiné právo. 

2010. Dostupné z: <http://jinepravo.blogspot.cz/2010/07/jak-se-branit-proti-

certifikatu.html>. 
99 Nejvyšší správní soud svým rozhodnutím z roku 2012 učinil určitý odklon od své předchozí judi-

katury (srov. usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 6. 9. 2012, č. j. Konf 25/2012-9). 
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většinou dílčího charakteru, což znamená, že obsahují pouze odchylky od obecné 

právní úpravy.100 Z dikce ustanovení je zřejmé, že zákon vylučující použití správní-

ho řádu musí obsahovat vlastní úpravu procesního postupu, nikoliv pouze bez ná-

hrady jeho použití vyloučit. Tento postup by byl protiústavní, jak ostatně vyplývá 

z ustálené judikatury Ústavního soudu, který zrušil část zákona o ochraně přírody 

a krajiny, která vylučovala užití správního řádu, i když nestanovila vlastní procesní 

postup101. Ústavní soud však také judikuje, že je zcela v dispozici zákonodárce, kte-

rá z forem správních řízení bude ponechána úpravě podle správního řádu, a která 

bude regulována zvláštním zákonem102, tedy, že zákonodárce může použití správní 

řádu zcela vyloučit, stanoví-li však zvláštní procesní postup. Otázkou zůstává, ja-

kým způsobem uplatňovat zásadu subsidiarity v procesech, kdy se jeden institut 

jmenuje formálně stejně, ale jeho materiální obsah je v některých aspektech odliš-

ný. Na tomto místě souhlasím opětovně s Vedralem, že zásadě vázanosti výkonu 

veřejné moci zákonem odpovídá lépe řešení, že správní orgán (případně soud) bu-

de důkladně srovnávat materiální obsah každého aktu a dojde k řešení, jestli obec-

ného předpisu ve formě správního řádu použít či nikoliv.103 O tom, jak celou pro-

blematiku subsidiarity správního řádu řeší stavební zákon, případně předpisy prá-

va životního prostředí, bude pojednáno dále. 

3.2.2 Uplatnění základních zásad činnosti správních orgánů v proce-
sech veřejného stavebního práva s vazbou k ochraně životní-
ho prostředí  

Zajímavým a z pohledu teorie i praxe významným ustanovením je § 177 odst. 1 SŘ, 

který stanoví uplatnění základních zásad činnosti správních orgánů104, tak jak jsou 

                                                 

 
100 VEDRAL, Josef. Správní řád: komentář. op. cit. S. 48. 
101 Nález Ústavního soudu ze dne 5. 11. 1996, sp. zn. Pl. ÚS 14/1996.  
102 Nález Ústavního soudu ze dne 12. 7. 2001, sp. zn. Pl. ÚS 11/2000.  
103 VEDRAL, Josef. Správní řád: komentář. op. cit. S. 51. 
104 Základními zásadami činnosti správních orgánů jsou podle ustanovení § 2 – 8 SŘ: zásada zákon-

nosti (legality); zásada proporcionality (přiměřenosti); zásada zákazu zneužití správního uvá-

žení; zásada ochrany dobré víry a oprávněných zájmů; zásada souladu s veřejným zájmem; zá-
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uvedené v § 2 až 8 SŘ i v případech, kdy zvláštní zákon stanoví, že se správní řád 

nepoužije a sám úpravu zásad neobsahuje. To sice není případ stavebního zákona, 

který na správní řád subsidiárně odkazuje, ale může se tato problematika týkat 

speciálních zákonů práva životního prostředí s veřejným stavebním právem souvi-

sejících. Předmětné ustanovení v mnohém navazuje na § 1 odst. 2 SŘ, které svým 

způsobem rozšiřuje, ale především je odrazem čl. 2 odst. 3 Ústavy105 a také již ustá-

lené judikatury Ústavního soudu, že „v případě absence explicitní úpravy správního 

řízení je správní orgán povinen dbát základních zásad správního řízení, přičemž tyto 

jsou poznatelné nejen z doktríny, nýbrž i aposteriorně z judikatury přezkumných 

rozhodnutí v soudním řízení správním.“106 Stále ale platí výše uvedené, že pouhé 

vyloučení užití správního řádu bez odpovídající procesní úpravy není z důvodu 

rozporu s ústavní maximou zákonného podkladu pro výkon státní moci možné. Pro 

tyto zásady pak platí, že vycházejí z obecných právních principů obsažených 

v ústavním, mezinárodním a evropském právu a jak vcelku příznačně poukazuje 

Vedral, předmětné ustanovení pak má veskrze jen „deklaratorní charakter“, neboť 

tyto zásady by platily obecně i bez něj.107 K tomu však dodávám, že pro zachování 

určité právní jistoty a předvídatelnosti rozhodování správních orgánů je existence 

tohoto ustanovení z mého pohledu prospěšná. 

Stavební zákon obecně z výše uvedených zásad vychází, doplňuje je a dále roz-

víjí pro účely svých specifických procesů. Je třeba uvést, že k jednotlivým zásadám i 

v procesech veřejného stavebního práva není možné přistupovat izolovaně, ale je 
                                                                                                                                               

 

 

 

 

 

sada subsidiarity; zásada předvídatelnosti (legitimního očekávání); zásada materiální pravdy; 

zásada procesní rovnosti a nestrannosti postupů správních orgánů; zásada veřejné správy jako 

služby; zásada spolupráce správních orgánů a souladnosti jejich postupů a zásada rychlosti a 

hospodárnosti postupů (procesní ekonomie). 
105 Článek 2 odst. 3 Ústavy stanoví: „Státní moc slouží všem občanům a lze ji uplatňovat jen v přípa-

dech, v mezích a způsoby, které stanoví zákon.“   
106 Nález Ústavního soudu ze dne 28. 6. 2005, sp. zn. Pl. ÚS 24/2004.  
107 VEDRAL, Josef. Správní řád: komentář. op. cit. S. 1404. 
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nutné je vnímat komplexně, ve vzájemné součinnosti a vždy v souvislostech 

s okolnostmi dané problematiky.108 Specifikem stavebního zákona je, že ve svých 

procesech významně vychází ze „zásady spolupráce správních orgánů a souladnos-

ti jejich postupů“ a ze „zásady rychlosti a hospodárnosti“, přičemž ukládá orgánům 

územního plánování a stavebního řádu, aby přednostně postupovaly podle zjedno-

dušujících postupů s cílem co nejmenšího zatěžování dotčených osob tak, aby 

zejména u jednoduchých staveb stačilo vydání pouze jednoho rozhodnutí, a aby 

bylo upuštěno od dalšího povolování navazujících záměrů (viz také princip inte-

grace, o kterém bylo hovořeno v předcházející podkapitole). To, jestli se tato dekla-

race daří ve vztahu k environmentální ochraně, bude mj. předmětem posouzení 

v dalších kapitolách disertační práce. Nejtypičtějším odrazem této zásady je insti-

tut koordinovaného (závazného) stanoviska dle § 4 odst. 7 StavZ, které zahrnuje 

požadavky na ochranu více dotčených veřejných zájmů, čímž usnadňuje (a 

v důsledku racionalizuje) činnost správních orgánů i ve směru k ochraně environ-

mentálních zájmů. K tomu více v kapitole 5 této disertační práce. Za krátkou zmín-

ku také stojí významná aplikace „zásady veřejné správy jako služby“ v procesech 

souvisejících s ochranou životního prostředí. Nejvyšší správní soud v případě Čes-

ké inspekce životního prostředí judikuje (závěry jsou bezpochyby aplikovatelné i 

pro další orgány ochrany životního prostředí, i pro stavební úřad), že „pokud prin-

cipy dobré správy hovoří o nejvhodnějších prostředcích k vyřízení věci, mají se tím 

samozřejmě na mysli prostředky nejvhodnější pro uživatele veřejné správy nikoliv 

pro správní orgán.“109 Z toho vyplývá jednoznačná povinnost správních orgánů po-

stupovat v procesech tak, ať je jejich účelu dosaženo v co nejkratším možném čase, 

s co největší efektivitou, a se snahou vyhovět uživateli veřejné správy, to vše však 

samozřejmě za zachování všech zákonných povinností a s ohledem na ochranu 

chráněných zájmů. 

                                                 

 
108 KLIKOVÁ, Alena a kol. Stavební právo. Praktická příručka. 3. vyd. Praha: Linde, 2009. 223 s. ISBN 

78-80-7201-764-5. S. 55. 
109 Srov. rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 11. 9. 2008, čj. 1 As 30/2008-49.  
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Přes vše výše uvedené, a i přes již relativně ustálenou judikaturu Ústavního i 

Nejvyššího správního soudu, je zřejmé, že dopad působnosti správního řádu může 

být v některých případně obtížně vyložitelný. Za tímto účelem je nutné upozornit 

na význam sjednocujících metodických pokynů či výkladových stanovisek nejčastě-

ji ústředních orgánů státní správy, a to i při ochraně environmentálních zájmů ve 

veřejném stavebním právu. V této konkrétní problematice užití zásad je však na-

příklad důležitý Závěr poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu č. 10, 

který vyložil, že „ustanovení § 177 odst. 1 správního řádu […] se vztahuje na veškeré 

postupy správních orgánů v oblasti veřejné správy (§ 1 odst. 1) a vztahuje se na veš-

keré právní předpisy upravující výkon působnosti správních orgánů v oblasti veřejné 

správy.“110,111 S tím souvisí také vázanost orgánů veřejné správy správní praxí za-

kládající legitimní očekávání v jejich ustálenou, jednotnou a dlouhodobou činnost 

(i nečinnost). Tuto praxi pak lze změnit jen ze závažných důvodů, vždy do budouc-

na a s tím, že dotčené subjekty mají možnost se s ní seznámit.112 

3.2.3 Specifika procesů veřejného stavebního práva s vazbou k ochra-
ně životního prostředí a jejich odlišnosti od obecné úpravy 
dle správního řádu 

Jak již bylo uvedeno výše, správní řád ve svém ustanovení § 1 odst. 2 SŘ zakotvuje 

zásadu subsidiarity jeho užití a staví se tak do role lex generalis oproti speciálním 

právním předpisům. Právě jedním z nich je stavební zákon, který v ustanovení 

§ 192 odst. 1 StavZ stanoví, že „Na postupy a řízení se použijí ustanovení správního 

řádu, pokud tento zákon nestanoví jinak.“ Toto ustanovení je tak de facto duplicitní 

                                                 

 
110 Závěr č. 10 ze zasedání poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu ze dne 12. 9. 2005 

[online]. Ministerstvo vnitra ČR. Dostupné z: <http://www.mvcr.cz/soubor/10a-pdf.aspx>. 
111 V této souvislosti je vhodné odkázat na již ustálenou soudní praxi (reprezentovanou např. roz-

sudkem Krajského soudu v Českých Budějovicích – srov. rozsudek Krajského soudu v Českých 

Budějovicích ze dne 22. 6. 2011, č. j. 10 A 24/2011-28), která potvrzuje povinnost respektovat 

tyto metodické pokyny a výkladová stanoviska správními orgány nižších stupňů, což bezpochy-

by přispívá k větší právní jistotě jednotlivých subjektů, které jsou účastny na správním řízení, a 

také to jednoznačně přispívá k předvídatelnosti rozhodování správních orgánů. 
112 Srov. usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 21. 7. 2009, č. j. 6 Ads 88/2006-132. 
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s předmětným ustanovením správního řádu. Zákonodárce zvolil dikci „na postupy 

a řízení“, čímž bezpochyby zamýšlel, že správní řád obsahuje obecnou právní úpra-

vu využitelnou pro řízení dle stavebního zákona nejen pro správní řízení jako ta-

kové, ale také pro vydávání tzv. jiných úkonů, zejména stanovisek, závazných sta-

novisek, veřejnoprávních smluv a opatření obecné povahy, se kterými stavební 

zákon hojně pracuje a to i při ochraně environmentálních zájmů. Pojem „postup“ je 

tedy v tomto ohledu mnohem širší, než samotný pojem „řízení“.113 I z tohoto důvo-

du je v této disertační práci dále používán nejobecnější pojem „procesy veřejného 

stavebního práva“, který zahrnuje vše výše uvedené. Při aplikaci stavebního záko-

na při vazbě na správní řád, a s ohledem na možné interpretační problémy způso-

bené ne vždy dokonalým zněním právní úpravy, jsou důležité také metody jeho 

výkladu, mezi ty nejčastější budou patřit výklad jazykový, logický, systematický a 

teleologický.114,115 Z analýzy právní úpravy pak vyplývají následující možnosti 

aplikace správního řádu v procesech veřejného stavebního práva: 

 Stavební zákon má samotnou procesní úpravu. Pak se ustanovení správního 

řádu nepoužijí, resp. se použijí v případě mezery v procesní úpravě staveb-

ního zákona na základě zásady subsidiarity. 

 Stavební zákon obsahuje úpravu, kterou správní řád vůbec nemá, použije se 

stavební zákon (bez možnosti subsidiarity správního řádu, avšak v plném 

rozsahu se uplatní základní zásady činnosti správních orgánů, jak bylo ro-

zebráno výše). 

                                                 

 
113 ROZTOČIL, Aleš. HRŮŠOVÁ, Klára, LACHMANN, Martin. POTĚŠIL, Lukáš. Stavební zákon. Komen-

tář. 5. vyd. Praha: C. H. Beck, 2016. ISBN 978-80-7400-462-9. S. 789. 
114 MAREČEK, Jan a kol. Komentář ke stavebnímu zákonu a předpisy související. Plzeň: Aleš Čeněk, 

2013. 838 s. ISBN 978-80-7380-430-5. S. 448. 
115 V tomto ohledu není bez zajímavosti ustálená judikatura Nejvyššího správního soudu, podle 

které: „správní orgán je oprávněn a povinen zvážit při svém rozhodování využití i jiného výkladu 

než jen doslovného jazykového. Dojde-li pak na základě různých výkladových metod k odlišným zá-

věrům, musí aplikovat takový výklad, který […] zohledňuje rovněž širší souvislosti jeho přijetí, 

zejména pak jeho účel.“ (srov. rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 9. 5. 2007, č. j. 3 Ads 

50/2006-29). 
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 Stavební zákon při některých specifických formách činnosti přejímá institu-

ty správního řádu s tím, že nemá vlastní procení úpravu, pročež podrobněj-

ší úprava je ponechána na správním řádu.116,117 

 Je třeba připomenout také ještě speciální případ, kde stavební zákon část 

své působnosti včleňuje do jiných právních předpisů (typicky do vodního 

zákona) a v tomto důsledku vzniká určitá kaskádovitost jejich použití (vod-

ní zákon => stavební zákon => správní řád). O tomto bude více pojednáno 

v podkapitole 4.4 této práce. 

V následující části rozeberu konkrétní, a z mého pohledu nejdůležitější specifi-

ka v procesech podle stavebního zákona s vazbou na ochranu environmentálních 

zájmů.  

Mezi ty nevýznamnější patří bezpochyby problematika účastníků řízení a jejich 

vymezení, která je speciální k právní úpravě zakotvené v ustanovení § 27 SŘ. Sta-

vební zákon samostatně vymezuje okruh účastníků územního řízení (§ 85 StavZ), 

stavebního řízení (§ 109 StavZ) a některých dalších řízeních souvisejících zejména 

se stavebním dozorem dle Hlavy II stavebního řádu (§ 142 StavZ – k tomu blíže pak 

                                                 

 
116 HEGENBART, Miroslav a kol. Stavební zákon: komentář. Praha: C.H. Beck, 2008. 490 s. ISBN 978-

80-7400-044-7. S. 532. 
117 Komparačně v krátkosti uvádím, že ve středoevropském prostoru je tato úprava řešena podob-

ně. Ve slovenském stavebním zákoně (zákon č. 50/1976 Zb., o územnom plánovaní a stavebnom 

poriadku, v znení neskorších predpisov) je v ustanovení § 140 dikce obdobná s tou českou a ta-

ké komentář k tomuto zákonu vyvozuje stejné závěry jako v případě českého práva. (srov. PO-

TÁSCH, Peter a kol. Vybrané správne procesy. Bratislava: Eurokódex, s.r.o., 2010. 552 s. ISBN 

978-80-89447-19-0. S. 457. nebo také CEPEK, Branislav a kol. Environmentálne právo. Všeobec-

ná a osobitná časť. op. cit.) V Polsku sice zákonodárce neumístil jednoznačný odkaz na obecné 

použití správního řádu do jejich stavebního zákona (Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414, Ustawa z dnia 7 

lipca 1994 r., Prawo budowlane), nicméně platí ustanovení správního řádu o jeho obecném užití 

ve správních řízeních, jestliže speciální zákon nestanoví něco jiného – Art. 1 a Art 5, § 1 polské-

ho správního řádu (Dz.U. 1960 Nr 30 poz. 168, Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r., Kodeks 

postępowania administracyjnego). Polský stavební zákon pak v mnohém na správní řád přímo 

odkazuje či jeho aplikaci výslovně zakazuje, a to např. v Art. 5a; Art 28, § 3 nebo Art 88, §2. Pol-

ské řešení je tedy mírně odlišné od toho českého nebo slovenského, ovšem v základním syste-

matickém přístupu k řešení dané problematiky je velmi podobné a vychází z evropského správ-

ního práva, o kterém jsem hovořil výše. 
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kapitola 7 této práce). Dále je pak vymezen okruh účastníků i pro řízení o odstra-

nění stavby v ustanovení § 129 odst. 2 StavZ (kdy se jedná o osoby uvedené v § 109 

StavZ, případně v § 85 StavZ). Z hlediska environmentálních zájmů je pak klíčová 

role dotčené veřejnosti, a to zejména jednak jako zástupce veřejnosti (srov. § 23 

StavZ) pro procesy směřující k vydávání územně plánovacích dokumentací, tak 

také jejich účastenství jako environmentálních spolků podle ustanovení § 70 ZOPK 

v územním řízení [srov. § 85 odst. 2 písm. c) StavZ], tak také v řízení stavebním 

[srov. § 109 písm. g) StavZ] i v řízení o odstranění stavby. Konečně pak nesmíme 

zapomenout na možné účastenství environmentálních spolků v navazujících říze-

ních na proces posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona EIA (k tomu 

blíže viz podkapitola 6.2 této práce). U všech uvedených řízení platí, že pokud oso-

ba, která se domnívá, že je účastníkem řízení, avšak přitom nesplňuje zákonem 

stanovené předpoklady, tak o této skutečnosti vydá stavební úřad usnesení podle 

§ 28 SŘ. 

Dalším důležitým specifikem je využití zásady koncentrace řízení v procesech 

dle stavebního zákona. Jak je obecně známo118, využití koncentrace ve správním 

řízení představuje stále výjimku, což potvrzuje zejména ustanovení § 36 odst. 1 SŘ 

o možnosti podávat důkazy a činit návrhy po celou dobu řízení až do vydání roz-

hodnutí. Stavební zákon však uplatňuje speciální právní úpravu a zavádí koncen-

traci řízení v § 89 odst. 1 StavZ (uplatnění závazných stanovisek dotčených orgánů 

mj. na úseku ochrany životního prostředí a námitek účastníků při územním řízení), 

v § 112 odst. 2 StavZ (opět uplatnění stejných podání v rámci stavebního řízení) a 

také v § 129 odst. 2 StavZ v řízení o odstranění staveb (kdy se obdobně použijí výše 

uvedená ustanovení). Určitým druhem koncentrace řízení je také ustanovení § 114 

odst. 2 StavZ, podle kterého se k námitkám účastníkům ve stavebním řízení, které 

                                                 

 
118 Srov. např. MATES, Pavel. Koncentrační zásada ve správním řízení [online]. Právní rádce. 22. 3. 

2012. Dostupné z: <http://pravniradce.ihned.cz/c1-55114680-koncentracni-zasada-ve-

spravnim-rizeni>. 
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byly nebo mohly být uplatněny při územním řízení, nepřihlíží.119 Já, obecně jako 

velký fanoušek koncentrace řízení, s touto právní úpravou a judikaturou souhla-

sím, a domnívám se, že i přes možný zásah do určitých subjektivních práv účastní-

ků, výhody procesní ekonomie v těchto případech převáží. 

Stavební zákon také pracuje s institutem veřejnoprávní smlouvy. Jedná se pře-

devším o ustanovení § 78a StavZ (veřejnoprávní smlouvy v procesech územního 

řízení), které je přímou reakcí na obecnou právní úpravu obsaženou v § 159 a násl. 

SŘ a vychází z principu, že vydání jednostranného vrchnostenského územního 

rozhodnutí je bráno jako ultima ratio s tím, že se mají přednostně využívat zjedno-

dušující postupy. Z tohoto důvodu je preferována přímá participace dotčených sub-

jektů, která se objektivizuje v uzavření veřejnoprávní smlouvy. Toto ustanovení je 

tedy zákonným podkladem pro její uzavření a stanovuje nezbytné procesní od-

chylky od obecné úpravy obsažené ve správním řádě.120 Bude se jednat o subordi-

nační veřejnoprávní smlouvu s tím, že ji uzavře stavební úřad s žadatelem o územ-

ní rozhodnutí. Podobné ustanovení o využití veřejnoprávních smluv je pak také 

obsaženo ve stavebním řádu jako plnohodnotná náhrada za stavební povolení. 

Jedná se o ustanovení § 116 StavZ s tím, že pro něj platí závěry uvedené výše.121 

Z mého pohledu je nutné zdůraznit existenci ustanovení § 78 odst. 5 StavZ o mož-

nosti jedné (společné) veřejnoprávní smlouvy pro obě řízení (územní i stavební) – 

srov. v podrobnostech kapitolu 4 této práce. Podle mého názoru, může využití to-

hoto mechanismu stavebníkovi velmi ulehčit administrativní zátěž při realizaci 

jeho stavebního záměru v území a také je velmi praktické pro dotčený stavební 

úřad z hlediska procesní ekonomie. Proto, za dodržení všech podmínek zejména ve 

                                                 

 
119 Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 14. 7. 2011, č. j. 9 As 34/2011-102, se jedná 

o „projev racionalizace průběhu řízení, přičemž zákonodárce konkrétně vymezil věcný rozsah ná-

mitek účastníků tak, aby odpovídal jejich postavení a jejich, v daném řízení, možným dotčeným 

právům.“ 
120 ROZTOČIL, Aleš. HRŮŠOVÁ, Klára, LACHMANN, Martin. POTĚŠIL, Lukáš. Stavební zákon. Komen-

tář. op. cit. S. 323. 
121 ROZTOČIL, Aleš. HRŮŠOVÁ, Klára, LACHMANN, Martin. POTĚŠIL, Lukáš. Stavební zákon. Komen-

tář. op. cit. S. 490. 
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vztahu k ochraně zákonem daných environmentálních zájmů, nelze než podle mé-

ho mínění s nastíněným postupem souhlasit.122 

Co se týká rozhodnutí, ve stavebním zákoně jsou vždy v jednotlivých proce-

sech upraveny jeho věcné náležitosti, úpravu formálních náležitostí pak nalezneme 

v § 68 a 69 SŘ, totéž se týká také usnesení.123 

Důležitou odlišností, která je pro stavební zákon (i v procesech mající vliv na 

environmentální zájmy) také typická, je opatřování podkladů účastníky řízení. 

Obecná úprava stanoví, že podklady pro rozhodnutí opatřuje správní orgán (§ 50 

odst. 2 SŘ) a od účastníků toto může požadovat pouze tehdy, ukládá-li mu to 

zvláštní předpis (§ 6 odst. 2 SŘ). Stavební zákon tak činí např. v ustanovení § 86 

odst. 2 písm. b) StavZ nebo v § 110 odst. 2 písm. d) StavZ, kdy žadateli o vydání 

územního rozhodnutí a poté stavebníkovi v procesu vydávání stavebního povolení 

ukládá opatřit a předložit závazná stanoviska dotčených orgánů mj. i na úseku ži-

votního prostředí (v podrobnostech bude pojednáno v kapitolách 4 a 5 této práce). 

Jak jsem několikrát zdůraznil výše, vztah stavebního zákona a správního řádu 

je ve správní praxi nejčastěji založen na doplňování speciální úpravy stavebního 

zákona obecnými postupy správního řádu s tím, že jsem v této podkapitole uvedl 

zásadní odchylky či možné problémy zákonné úpravy právě ve vztahu k ochraně 

environmentálních zájmů. 

Samostatnou otázkou pak zůstává, jak se vzájemně k sobě staví zvláštní záko-

ny práva životního prostředí, které mohou zasahovat do procesů veřejného sta-

vebního práva, a správní řád, tedy, jestli a případně v jakých souvislostech budou 

tyto speciální zákony v jejich procesech ochrany životního prostředí postupovat 

podle správního řádu, a kdy už nikoliv. Tato otázka je předmětem dlouhodobého 

odborného zkoumání124, přičemž z analýzy odborné literatury a právní úpravy vy-

                                                 

 
122 Pro více informací srov. např. PRŮCHOVÁ, Ivana; ŽIDEK, Dominik. Ochrana životního prostředí v 

procesech podle stavebního zákona. op. cit. S. 487-492 a 499-502. 
123 HEGENBART, Miroslav a kol. Stavební zákon: komentář. op. cit. S. 532. 
124 Srov. např. PRŮCHOVÁ, Ivana. Ochrana životního prostředí a správní řád. Časopis pro právní 

vědu a praxi, Brno: Masarykova univerzita. Právnická fakulta, 1996, roč. 4, č. 2, s. 235-247. ISSN 
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plývá, že každý zvláštní předpis řeší tuto situaci odchylně125, a to i s ohledem na 

fakt, jestli byl přijat již před účinností správního řádu (z roku 2004) či nikoliv. 

V obecných závěrech se pak zcela shoduji s Dienstbierem126 a konstatuji, že: 

 Zvláštní právní předpis jako lex specialis, byť byl přijat před účinností 

správního řádu, má před správním řádem jako lex generalis přednost, tedy: 

o stanoví-li zvláštní zákon jinak, nepoužijí se kolidující ustanovení 

správního řádu (včetně ustanovení upravují základní zásady činnosti 

správních orgánů); 

o vylučuje-li zvláštní zákon, který nabyl účinnosti po účinnosti správ-

ního řádu, použití správního řádu, pak se správní řád nepoužije, bez 

ohledu na to, co samotný správní řád stanoví. 

 Vylučuje-li však použití správního řádu zvláštní předpis „starší“, než je 

správní řád, nepoužijí se toliko jeho ustanovení části II. a III. SŘ. 

                                                                                                                                               

 

 

 

 

 

1210-9126. Nebo srov. přehlednou tabulku aplikace správního řádu v jednotlivých environmen-

tálních předpisech v publikaci: FILIPOVÁ, Jana; GÖTTINGER, Vlastimil. Pojem správního práva 

procesního. In: PRŮCHOVÁ, Ivana a kol. Správní procesy v právu životního prostředí. Brno: 

Masarykova univerzita, 2010. 412 s. Spisy PrF MU, řada teoretická, svazek 329. ISBN 978-80-

210-5362-5. S. 43-44. 
125 Např. v (novém) atomovém zákoně není o subsidiaritě správního řádu ani zmínka, ale z důvodo-

vé zprávy (srov. Důvodová zpráva k zákonu č. 263/2016 Sb., atomový zákon) lze jednoznačně 

dovodit, že se využije subsidiarity správního řádu; v zákoně EIA se nacházel zákaz užití správní-

ho řádu v ustanovení § 23 odst. 14 až do 31. 3. 2015, nyní se správního řádu užije na základě 

subsidiarity či např. v zákoně IPPC se nacházelo jasné zmocnění pro užití správního řádu do no-

vely s účinností od 19. 3. 2013, kdy bylo ustanovení zrušeno pro nadbytečnost a nyní se správ-

ního řádu užije na základě subsidiarity. Ve spoustě zákonů je pak stanoveno, že se správní řád 

užije, pokud tímto zvláštní zákonem není stanoveno jinak (např. LZ, ZOdp, ZOPK a další). 
126 DIENSTBIER, Filip. (Nový) správní řád a zvláštní předpisy. In: KADEČKA, Stanislav. MAREK, 

David (eds). Nový správní řád v praxi krajských úřadů II. Sborník z 2. a 3. zimní 

konference/workshopu. Plzeň: Aleš Čeněk, 2009. 271 s. ISBN 978-80-7380-250-9. S. 162-166. 
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 Obecné právní principy (srov. předchozí podkapitoly) se aplikují vždy, 

avšak pouze podpůrně k psanému právu, nikoliv proti němu (samozřejmě 

nejsou-li tyto principy součástí platného psaného práva). 

Z analýzy předmětné právní úpravy tedy vyplývá, že sice nepanuje 

v předpisech práva životního prostředí jednoznačná shoda nad tím, kdy se správ-

ního řádu užije, a kdy ne, nicméně zvláště v těch případech, kdy je úprava nejedno-

značná, bych se při zohlednění postupů uvedených výše přikláněl k variantě co 

nejširšího výkladu subsidiarity správního řádu a jeho možného použití. 

3.3 Dílčí závěr kapitoly 

Cílem první podkapitoly bylo uvést hmotněprávní východiska zkoumané proble-

matiky, a to zejména stran stanovení základních principů veřejného stavebního 

práva s vazbou k ochraně životního prostředí, tak také provést základní charakte-

ristiku subjektů ingerujících v procesech veřejného stavebního práva, přičemž 

konkrétní úloha jednotlivých subjektů bude k vazbě na jednotlivé procesy nastíně-

na v příslušných kapitolách disertační práce. Uvedené právní principy pak vychází 

ze skutečnosti, že právo životního prostředí i v procesech veřejného stavebního 

práva chrání jedinou hlavní hodnotu (životní prostředí jako celek) a je velmi úzce 

hodnotově zakotveno, proto i výše uvedené principy jsou poměrně specifické a 

v mnohých ohledech odlišné od klasických právních principů v jiných právních 

odvětvích.127 I z tohoto důvodu jsem měl za vhodné o nich blíže pojednat. 

Cílem druhé podkapitoly pak byla analýza obecných východisek procesněpráv-

ních aspektů procesů veřejného stavebního práva se zdůrazněním jejich specifik ve 

vztahu k ochraně environmentálních zájmů. Krom právně-teoretických východisek 

rozebraných v prvním oddíle, považuji za klíčové odkázat na nutnost užití základ-

ních zásad činností správních orgánů i v řízeních veřejného stavebního práva se 

zdůrazněním jednotlivých institutů a jejich společných či odlišných znaků jak ve 

                                                 

 
127 DUDOVÁ, Jana. Právní principy ochrany životního prostředí. op. cit. S. 129. 
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správním řádu, stavebním zákoně i jednotlivých předpisech práva životního pro-

středí. Je zřejmé, že není možné úspěšně aplikovat stavební zákon bez důkladné 

znalosti správního řádu, a právně konformní realizace procesů veřejného staveb-

ního práva pouze na základě stavebního zákona (bez ingerence obecných východi-

sek správního řádu a vlivu environmentálních právních předpisů) je taktéž těžko 

představitelná. Zdůrazňuji tedy, že procesy veřejného stavebního práva jsou často 

úzce provázány na další právní předpisy a rozhodnutí či jiné akty na základě nich 

vydávaných, zejména pak z oblasti práva životního prostředí (konkrétněji viz další 

kapitoly této práce), ale také z dalších oblastí správního práva (např. památkové 

ochrany či problematiky pozemcích komunikací). Celkově hodnotím současný stav 

právní úpravy v této východiskové otázce (užití základních zásad činnosti správ-

ních orgánů a vzájemných vazeb mezi jednotlivými předpisy) jako relativně pře-

hledný, zakládající potřebnou právní jistotu pro jednotlivé účastníky správněpráv-

ních vztahů a de lege ferenda bych měl doporučení k možnému sjednocení použí-

vání odkazu na správní řád v zákonech práva životního prostředí. Shrnuji, že pro-

cesy veřejného stavebního práva i ve vztahu k environmentálním zájmům jsou 

velmi úzce navázány na východiska a obecné procesní postupy obsažené ve správ-

ním řádu, vychází z nich a vhodně je rozšiřují či doplní vzhledem k účelu, ke kte-

rému veřejné stavební právo směřuje. 
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4 „Finální“ správní akty v procesech veřejného 
stavebního práva 

Cílem této kapitoly je uvést základní přehled správních aktů v procesech veřejného 

stavebního práva, které ukončují jednotlivé procesy veřejného stavebního práva a 

mají vazbu na ochranu environmetálních zájmů. Jedná se o východiskovou, a do 

jisté míry toliko přehledovou, kapitolu, jejímž účelem je zejména vymezit a syste-

maticky rozdělit správní akty, které sice samy o sobě nemusí představovat přímý 

nástroj environmentální ochrany, ale právě díky jednotlivým procesům podle slož-

kových či průřezových předpisů práva životního prostředí tak, jak budou vymeze-

ny v dalších kapitolách této práce, které těmto „finálním“ správním aktům128 

zejména dle stavebního zákona předcházejí, jsou i tyto akty podle mého názoru 

nepostradatelným nástrojem při ochraně životního prostředí. Nepostradatelné 

jsou pak tyto akty zejména také tím, že jsou to právě ony, co jednotlivé procesy 

veřejného stavebního práva ukončují, a na základě kterých vzniká jednotlivým sub-

jektům určité veřejné subjektivní právo (např. realizovat stavbu), ale i povinnost 

(např. nelegální stavbu odstranit). Zjednodušeně řečeno, v této kapitole budou 

vymezeny a v obecných východiscích přehledově uvedeny „finální“ správní akty ve 

všech procesech veřejného stavebního práva, do kterých pak zasahují procesy ma-

jící primárně za cíl ochranu environmentálních zájmů, které budou rozebrány 

v následujících kapitolách. Na průniku a v důsledku těchto vazeb pak vzniká zkou-

maný jev environmentalizace veřejného stavebního práva. Tato kapitola si 

v žádném případě neklade za cíl důsledný rozbor každého jednotlivého institutu 

veřejného stavebního práva, včetně analýzy jeho přijímání či zapojení dotčených 

                                                 

 
128 V práci používám pojem „finální“ správní akt – psáno v uvozovkách z toho důvodu, že se nejedná 

o legislativně zakotvený pojem – přičemž které akty pod tento pojem spadají, bude vysvětleno 

dále v této kapitole. 
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subjektů, což je ostatně obsahem jiných odborných publikací, na které v podrob-

nostech odkazuji.129 

4.1 „Finální“ správní akty v procesech územního plánování 

Jak již bylo vymezeno v oddíle týkající se principů veřejného stavebního práva 

s vazbou na ochranu životního prostředí (srov. oddíl 3.1.1 této práce), tak jedním 

ze základních princů je princip (trvale) udržitelného rozvoje území. Jeho zákon-

ným projevem je v procesech územního plánování krom již výše citovaného usta-

novení § 18 odst. 1 StavZ, také odst. 2 tohoto ustanovení, které stanoví, že „územní 

plánování zajišťuje předpoklady pro udržitelný rozvoj území soustavným a komplex-

ním řešením účelného využití a prostorového uspořádání území s cílem dosažení 

obecně prospěšného souladu veřejných a soukromých zájmů na rozvoji území. Za tím 

účelem sleduje společenský a hospodářský potenciál rozvoje.“ Ze své podstaty se pak 

musí jednat o činnost plynulou a kontinuální ve vztahu k dosavadnímu funkčnímu 

určení území, nikoliv o skokové změny v něm.130 Za tímto účelem zákon vymezuje 

                                                 

 
129 Za všechny srov. např. PRŮCHOVÁ, Ivana; ŽIDEK, Dominik. Ochrana životního prostředí v proce-

sech podle stavebního zákona. op. cit. S. 422-540. Obdobně pak srov. také SLÁDEČEK, Vladimír; 

POUPEROVÁ, Olga a kol. Správní právo – zvláštní část (vybrané kapitoly). 2. vyd. Praha: Leges, 

2014. 494 s. ISBN. 978-80-87576-48-9. S. 196-273. Nebo také srov. MAREK, Karel; PRŮCHA, 

Petr. Stavební právo veřejné a soukromé podle úpravy závazků v novém občanském zákoníku. 

Praha: Leges, 2013. 336 s. ISBN 978-80-87576-79-3. S. 32-164. Nebo také již srov. poněkud 

historičtější učebnici: JURNÍKOVÁ, Jana a kol. Správní právo: zvláštní část. 6. vyd. Brno: 

Masarykova univerzita, 2009. 399 s. Edice učebnic PrF MU; č. 477. ISBN 978-80-210-4847-8. S. 

288-313. V dílčích aspektech pak srov. např. DIENSTBIER, Filip; POUPEROVÁ, Olga; VÍCHA, On-

dřej. Prosazování ochrany kulturních hodnot: v procesech územního plánovaní - územní plán : cer-

tifikovaná metodika. Praha: Leges, 2016, 64 s. Certifikovaná metodika. ISBN 978-80-7502-146-5. 
130 Srov. rozsudek Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 30. 5. 2013, č. j. 30 A 1/2013-120, který 

až poetickým způsobem vysvětluje, že „Vývoj území z hlediska urbanistického lze tak bez nadsáz-

ky přirovnat k vývoji lidského života (ostatně ten se odbývá v urbanizovaném prostředí), v jehož 

průběhu taky např. nikdo z dvacetiletých neuvažuje o tom, že by se mu měl najednou diametrálně 

změnit, že zemře. Krom toho je územní plán veřejným příslibem daným politickou reprezentací ob-

ce veřejnosti a nelze jej proto měnit jen tak podle toho, kdo je „na radnici“, neboť ta s ním vždy spo-

juje své dlouhodobé záměry a svá legitimní očekávání. Zásadní změny v účelovém určení ploch v 

území, které přetrhávají jejich dosavadní vývoj, jsou proto možné jen zcela výjimečně, a to v přípa-

dech, vyskytnou-li se znenadání objektivní skutečnosti, mající fatální vliv na dosavadní příznivé ži-
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nástroje územního plánování131, které se liší co do své funkce, právní povahy a co 

do území, pro které jsou pořizovány. Tyto pak z hlediska právní teorie dělíme na 

nástroje koncepční a nástroje realizační. Jakkoliv by se mohlo zdát, že hovořit o 

„finálních“ správních aktech v procesech územního plánování je pojmový nonsens, 

jelikož procesy územního plánování jsou zejména závazným pokladem pro řízení 

územní a stavební (srov. zejména § 90 a § 111 StavZ), a také se tyto nástroje v čase 

pravidelně mění či aktualizují, tak jejich „finálnost“ spatřuji v tom, že v jeden kon-

krétní okamžik, kdy bude žádost žadatele o jeho budoucím záměru posuzována mj. 

i s ohledem na nástroje územního plánování, jsou z pohledu této žádosti i tyto ná-

stroje územního plánování (platné a účinné v té době) pro tento konkrétní záměr 

bezpochyby „finální“. Z hlediska této optiky je psána tato podkapitola.    

Mezi koncepční nástroje se řadí: politika územního rozvoje (srov. § 31 – 35 

StavZ), zásady územního rozvoje (srov. § 36 – 42 StavZ) a územní plán (srov. 

§ 43 – 57 StavZ). Tyto nástroje tvoří tzv. triádu koncepčních nástrojů veřejného 

stavebního práva a jedná se o zcela zásadní a nepostradatelné nástroje územního 

plánování. Politika územního rozvoje jako nejobecnější z nich je vydávána pro celé 

území České republiky (ve formě usnesení vlády), zásady územního rozvoje jsou 

vydávány pro jednotlivé kraje a územní plány pak pro jednotlivé obce (obé ve for-

mě opatření obecné povahy132 ve smyslu ustanovení § 171 – 174 SŘ). Z hlediska 

                                                                                                                                               

 

 

 

 

 

votní prostředí, hospodářský rozvoj či soudržnost společenství obyvatel území. Takové změny musí 

být v územním plánu náležitým způsobem odůvodněny, jinak je územní plán nepřezkoumatelný.“ 
131 Tyto nástroje pak musí bezpochyby reagovat na sociálně ekologické problémy, přičemž právě 

formulace cílů a strategií pro řešení těchto problémů a následná realizace takovýchto cílů a stra-

tegií v území prostřednictvím těchto nástrojů je jedním z důvodů jejich existence. Pro koncepč-

nější uchopení dané problematiky srov. JANČÁŘOVÁ, Ilona. Ekologická politika. Brno: Masary-

kova univerzita, 2004. 204 s. ISBN 80-210-3599. 
132 K institutu opatření obecné povahy srov. jednak BAHÝĽOVÁ, Lenka. Opatření obecné povahy a 

řešení střetů zájmů v území [online]. Brno, 2013. Dostupné z: 

<http://is.muni.cz/th/100388/pravf_d/>. Disertační práce. Masarykova univerzita, Právnická 
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systematiky stavebního zákona a jednotlivých procesů v něm obsažených je klíčo-

vá vzájemná provázanost a věcná a časová podmíněnost jednotlivých těchto ná-

strojů. Územní plány jednotlivých obcí musí být v souladu se zásadami územního 

rozvoje „svých“ krajů a tyto pak musí být v souladu s celostátní politikou územního 

rozvoje.133 Z hlediska ochrany environmentálních zájmů jsou klíčové podle mého 

názoru zejména zásady územního rozvoje, pro které platí, že míra konkrétnosti 

vymezení ploch nadmístního významu a požadavků na jejich využití musí být 

v zásadách územního rozvoje taková, aby bylo možno zvažovat všechny varianty a 

alternativy využití těchto ploch nadmístního významu a vyhodnotit splnění poža-

davku přiměřenosti zvoleného řešení zejména ve vztahu k ochraně životního pro-

středí a k právům dotčených osob.134 Jinými slovy řečeno, zásady územního rozvo-

je musí být natolik konkrétní, aby dostatečně zajišťovaly ochranu životního pro-

středí (nicméně stále ještě v obecných konturách135) a práv dotčených osob na 

úrovni kraje a na druhou stranu natolik obecné, aby jednotlivým obcím umožňova-

ly vlastní konkrétnější a specifičtější vymezení užití jednotlivých ploch v území.136 

Jak je ochrana environmentálních zájmů konkrétně zajišťována, bude uvedeno 

v dalších kapitolách.  
                                                                                                                                               

 

 

 

 

 

fakulta. Vedoucí práce Milan Pekárek. Tak také srov. HEJČ, David; BAHÝĽOVÁ, Lenka. Opatření 

obecné povahy v teorii a praxi. Praha: C.H.Beck, 2017. 270 s. ISBN 978-80-7400-276-2. 
133 Srov. § 31 odst. 4 StavZ a § 36 odst. 5 StavZ. 
134 Srov. rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 2. 2. 2011, č. j. 6 Ao 6/2010-103. 
135 Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 16. 6. 2011, č. j. 7 Ao 2/2011-127, platí (v 

řešené věci ve vztahu k budoucím stavbám větrných elektráren), že „Kraj může v zásadách 

územního rozvoje stanovit pravidla, na základě nichž s přihlédnutím ke konkrétním podmínkám 

kraje (např. charakteru krajiny, hustotě osídlení, zastavěnosti a protknutí civilizačními vlivy apod.) 

budou hodnoceny stavební záměry z hlediska jejich dopadu na zákonem (zejm. § 18 stavebního zá-

kona) chráněné hodnoty. Vybočí však z mezí daných požadavkem subsidiarity a minimalizace zá-

sahu do práv jednotlivců, pokud znemožní určitý legální typ ekonomické či stavební aktivity, který 

za srovnatelných podmínek jinde na území České republiky je běžně provozován a připuštěn.“ 
136 PRŮCHOVÁ, Ivana; ŽIDEK, Dominik. Ochrana životního prostředí v procesech podle stavebního 

zákona. op. cit. S. 442. 
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Dalším nástrojem územního plánování, který nelze svou povahou považovat 

ani za zcela nástroj koncepční ani za nástroj realizační (jedná se tedy o nástroj 

svou povahou sui generis, nicméně spíše s charakteristickými rysy koncepčních 

nástrojů137) je samostatné vymezení zastavěného území (srov. § 58 – 60 StavZ), 

které se vydává ve formě opatření obecné povahy. Tento nástroj je určen zejména 

pro situace, když pro území dané obce není a nebude v nejbližší době pořizován 

územní plán138, avšak platí, že vymezení zastavěného území pozbývá platnosti vy-

dáním územního plánu. Vymezení zastavěného území bude pak zpravidla menším 

obcím postačovat k rozvoji, neboť je z časového i finančního hlediska méně nároč-

ný, než přijetí nového územního plánu. Z hlediska ochrany environmentálních zá-

jmů zdůrazňuji, že vymezení zastavěného území neumožňuje vymezení nově za-

stavitelných ploch (to je možné pouze v územním plánu), nebo stanovení či změnu 

funkčního využití ploch, a že ochrana environmentálních zájmů je zajišťována 

zejména prostřednictvím stanovisek dotčených orgánů (srov. následující kapitolu). 

K realizačním nástrojům územního plánování pak patří regulační plán (srov. 

§ 61 – 71 StavZ), který může být zpracováván pro část obce, kraje nebo vojenského 

újezdu, a je taktéž vydáván ve formě opatření obecné povahy, přičemž však může 

za splnění zákonných podmínek nahradit územní rozhodnutí (nikoliv však pro ta-

kový záměr, který podléhá posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona EIA 

– viz dále kapitola 6 této disertační práce), což jej činí nástrojem značně specific-

kým. Jedná se o nástroj fakultativní, ale přitom v případě jeho existence o nástroj 

závazný, který upřesňuje a konkretizuje podmínky využívání území obsažené 

v zásadách územního rozvoje nebo v územním plánu. Z hlediska nástrojů územní-

ho plánování se jedná o nástroj s největší mírou podrobnosti řešení vztahů 

                                                 

 
137 PRŮCHOVÁ, Ivana; ŽIDEK, Dominik. Ochrana životního prostředí v procesech podle stavebního 

zákona. S. 431. 
138 Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 16. 12. 2008, č. j. 1 Ao 3/2008-136: „Pod-

mínkou pro vymezení zastavěného území samostatným postupem dle § 59 stavebního zákona je 

neexistence jakékoliv platné územně plánovací dokumentace typově odpovídající územnímu plánu 

dle citovaného zákona řešící dotčené území.“ 
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k území, přičemž právní úprava umožnuje dva způsoby pořízení regulačního plánu, 

a to z podnětu nebo na žádost. Je třeba zdůraznit, že v praxi se bohužel (navzdory 

hospodárnosti a rychlosti při řešení vztahů v území při využití regulačního plánu 

co do jejich realizace) nejedná o nástroj často využívaný.139 

Dalšími specifickými nástroji jsou územní opatření o stavební uzávěře a 

územní opatření o asanaci území (srov. § 97 – 100 StavZ), která se taktéž vydá-

vají ve formě opatření obecné povahy. Tyto nástroje jsou koncipovány jako časově 

omezeně působící, přičemž reagující na specifika v území, které je vhodné (resp. 

nutné) bezprostředně řešit s ohledem na probíhající změny v územně plánovací 

dokumentaci (stavební uzávěra140) či s ohledem na nastalý mimořádný stav 

v území (živelní pohromy, závažné havárie, výskyt závadných staveb v zastavěném 

území).141 

4.2 „Finální“ správní akty v procesech územního rozhodování 

Jakkoliv zákonodárce z hlediska systematiky stavebního zákona mezi nástroje 

územního plánování zařadil také realizační nástroje sloužící k rozhodování 

v území, tedy územní rozhodnutí a akty, které jej mohou nahradit, považuji za 

vhodné o těchto aktech přehledově pojednat v následující podkapitole samostatně, 

jelikož tyto akty jsou jednak určeny k rozhodování o konkrétních veřejných sub-

jektivních právech osob (žadatelů), a jsou proto svou povahou individuálními 

správními akty, tak také z toho důvodu, že výše uvedené nástroje územního pláno-

vání jsou pro tyto akty závazným podkladem. Je třeba úvodem zdůraznit, že územ-

                                                 

 
139 V podrobnostech srov. PRŮCHOVÁ, Ivana; ŽIDEK, Dominik. Ochrana životního prostředí v proce-

sech podle stavebního zákona. op. cit. S. 459-466. 
140 Nejvyšší správní soud ve svém rozsudku ze dne 22. 4. 2011, č. j. 5 Ao 2/2011-30, připomněl, že 

stavební uzávěra musí mít dočasný charakter a že, ji lze „vydat pouze v situaci, kdy je třeba za-

chovat dotčené území z hlediska stavebního po přechodnou dobu v určitém stavu pro budoucí vyu-

žití podle připravované územně plánovací dokumentace, pokud již bylo schváleno její zadání, nebo 

pro budoucí využití podle jiného rozhodnutí či opatření v území.“ 
141 PRŮCHOVÁ, Ivana; ŽIDEK, Dominik. Ochrana životního prostředí v procesech podle stavebního 

zákona. op. cit. S. 431. 
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ní řízení (resp. zjednodušující procesy jej nahrazující) představuje první a součas-

ně poslední procesní fázi veřejného stavebního práva, ve které lze ovlivnit zásad-

ním způsobem podobu a využití konkrétního území (zejména z hlediska krajino-

tvorby), při zohlednění ochrany veřejného zájmu – životního prostředí nevyjímaje. 

Právě k procesům územního rozhodování pak směřuje velké množství podmiňují-

cích environmentálních správních aktů, jak bude rozebráno v následující kapitole.    

Stavební zákon z procesního hlediska pak zná jednak územní řízení jakožto 

konkrétní proces směřující k vydání územního rozhodnutí a to ve správním řízení 

(pro obecná východiska srov. předchozí kapitolu), a pak také zjednodušující pro-

cedury, které územní řízení nahrazují a směřují k vydání jiných správněprávních 

aktů, kteréžto však nejsou vydávány ve správním řízení. Stavební zákon pak 

umožňuje i situaci, kdy není nutné vydání ani územního rozhodnutí (a ani jakého-

koliv ze zjednodušujících aktů), a to pro záměry uvedené v ustanoveních § 79 odst. 

2 StavZ a § 80 odst. 3 StavZ, přičemž se jedná o takové záměry, které mají zanedba-

telný či dokonce žádný vliv na své okolí. Ustanovení § 79 odst. 6 StavZ pak stanoví, 

že územního rozhodnutí ani územního souhlasu není třeba pro stavební úpravy a 

udržovací práce.142 Realizace těchto záměrů je možná beze všeho, samozřejmě 

v případě, když nejsou třeba jiné povolovací akty a to jednak v režimu veřejného 

stavebního práva nebo i podle zvláštních právních předpisů (srov. další text diser-

tační práce). Z hlediska environmentální ochrany je třeba zdůraznit, že zjednodu-

šující postupy (žádný z nich!) nelze využít v případě záměrů jakkoliv posuzova-

ných v procesech posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona EIA (viz kapi-

tola 6 této práce). 

                                                 

 
142 K tomu je třeba zdůraznit, že judikatura je při výkladu toho ustanovení (podle mého názoru 

správně) s odkazem na ustanovení § 81 StavZ restriktivní. Srov. rozsudek Nejvyššího správního 

soudu ze dne 17. 2. 2012, č. j. 5 As 13/2011-97, podle kterého: „Pokud změnou stavby došlo k jak 

půdorysnému, tak výškovému rozšíření stavby, posuzovanou změnu stavby nelze označit jako sta-

vební úpravu. Jedná se o změny stavby (přístavbu a nástavbu), u kterých stavební zákon z roku 

2006 v § 81 (na rozdíl od stavební úpravy) vyžaduje rozhodnutí o změně stavby a o změně vlivu 

stavby na využití území.“ 
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Územní řízení (vedoucí k vydání územního rozhodnutí) je specifický rozhodo-

vací postup příslušných správních orgánů – stavebních úřadů – ve správním řízení, 

jehož výsledkem je autoritativní rozhodnutí o konkrétním opatření, které se má v 

daném území uskutečnit, resp. o konkrétním využití pozemku k navrhovanému 

účelu. Během samotného procesu se pak uplatňuje celá řada právních prostředků, 

které by měly být využity k zajištění udržitelného rozvoje území, včetně ochrany 

životního prostředí – o těchto bude pojednáno v dalších kapitolách této disertační 

práce. Tyto právní prostředky pak způsobují environmentalizaci veřejného sta-

vebního práva.143 Zákonodárce v ustanovení § 77 StavZ vymezil pět druhů územ-

ního rozhodnutí, a to rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (srov. § 79 

StavZ), rozhodnutí o změně využití území (srov. § 80 StavZ), rozhodnutí o 

změně vlivu užívání stavby na území (srov. § 81 StavZ), rozhodnutí o dělení 

nebo scelování pozemků (srov. § 82 StavZ) a rozhodnutí o ochranném pásmu 

(srov. § 83 StavZ). Z hlediska ochrany životního prostředí (a ostatně i z hlediska 

častosti výskytu v právní praxi) lze za nejdůležitější označit rozhodnutí o umístění 

stavby nebo zařízení, jelikož se jím (často nevratně) zasahuje umístěním stavby do 

území, nicméně i v případě dalších druhů územního rozhodnutí je jejich úloha při 

ochraně environmentálních zájmů nezanedbatelná. Zvláštní roli pak má v případě 

ochrany životního prostředí rozhodnutí o ochranném pásmu, u kterého je však 

třeba zdůraznit, že existence ochranného pásma, jakožto zvláště vymezeného 

území, v němž se zakazují nebo omezují určité činnosti z důvodu veřejného zájmu 

(a to i životního prostředí), může vyplývat přímo ze zákona nebo právě z přísluš-

ného územního rozhodnutí, což je v praxi nutné striktně rozlišovat144, a to např. i 

z důvodu náhrady za omezení vlastnického práva.145 

                                                 

 
143 PRŮCHOVÁ, Ivana; ŽIDEK, Dominik. Ochrana životního prostředí v procesech podle stavebního 

zákona. op. cit. S. 473. 
144 Srov. PRŮCHOVÁ, Ivana; ŽIDEK, Dominik. Ochrana životního prostředí v procesech podle sta-

vebního zákona. op. cit. S. 475, kde: „Ochranná pásma vznikají nejen postupem upraveným ve sta-

vebním zákoně, ale zvláště v oblasti životního prostředí je vznik ochranným pásem upravený speci-

ficky v některých složkových zákonech. Např. podle zákona o ochraně přírody a krajiny vznikají 
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Prvním ze zjednodušujících postupů nahrazující klasické územní řízení je tzv. 

zjednodušené územní řízení (srov. § 95 StavZ), které je možné využít tehdy, když 

je záměr umísťován v zastavitelné ploše nebo zastavěném území, není pro něj nut-

né posouzení vlivů na životní prostředí – EIA (viz kapitola 6 této práce) a žadatel 

vybaví žádost potřebnými dokumenty (závazná stanoviska dotčených orgánů a 

souhlas zúženého okruhu účastníků řízení). 

Nejtypičtějším představitelem zjednodušujících procesů vydávaných místo 

územního rozhodnutí je však vydání územního souhlasu (srov. § 96 StavZ). 

Z hlediska druhů správněprávních aktů je důležitý ten judikatorní závěr, že tento 

souhlas (stejně jako další „souhlasy“146 podle stavebního zákona) je jiným úkonem 

dle části čtvrté správního řádu, tedy o vydání tohoto souhlasu se nevede správní 

řízení, není rozhodnutím ve smyslu § 65 s.ř.s. a soudní ochrana práv třetích osob je 

zaručena žalobou na ochranu před nezákonným zásahem, pokynem nebo donuce-

ním správního orgánu dle § 82 s.ř.s.147 Charakteristickým znakem územního sou-

hlasu je to, že se vydává v případech taxativně vyjmenovaných v ustanovení § 96 

odst. 2 StavZ, a když (současně!148) je záměr umisťován v zastavěném území nebo 

                                                                                                                                               

 

 

 

 

 

ochranná pásma zvláště chráněných území s výjimkou chráněných krajinných oblastí ex lege, není-

li ochranné pásmo vymezeno při vyhlášení zvláště chráněného území normativním právním aktem. 

Vodní zákon naopak stanoví pro vyhlášení ochranného pásma vodního zdroje formu opatření 

obecné povahy stejně tak jako zákon o ochraně veřejného zdraví pokud jde o stanovení ochranných 

hlukových pásem mezinárodních letišť.“ Pro více informací k této problematice srov. PRŮCHOVÁ, 

Ivana. Ochranná pásma jako nástroj ochrany životního prostředí. In: DIENSTBIER, Filip (ed.) 

Nástroje ochrany životního prostředí - role práva. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 

Právnická fakulta, 2011, s. 185-198. 14 s. ISBN 978-80-87382-13-4. 
145 Srov. např. rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 18. 9. 2012, sp. zn. 28 Cdo 3010/2011. 
146 Kromě ustanovení § 96 StavZ, srov. ustanovení § 106, § 122 a § 127 StavZ, tedy ty souhlasy, kte-

ré stavební úřad výslovně či mlčky činí k ohlášení či oznámení žadatele (resp. stavebníka). 
147 Podle usnesení rozšířeného senátu Nejvyššího správního soudu ze dne 18. 9. 2012, č. j. 2 As 

86/2010-76. 
148 Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 14. 1. 2015, č. j. 6 As 189/2014-38: „Aby bylo 

možné konkrétní záměr, spadající typově do některé z kategorií vymezených v § 96 odst. 2 staveb-
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v zastavitelné ploše, poměry v území se podstatně nemění149 a záměr nevyžaduje 

nové nároky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu. V případě, že není 

možné vydat územní souhlas typicky z důvodu nesplněných zákonných podmínek 

[např. z důvodu nesouhlasu mezujících sousedů – srov. § 96 odst. 3 písm. d) StavZ 

či z jiných důvodů], rozhodne stavební úřad usnesením o provedení územního ří-

zení. Z hlediska ochrany životního prostředí je klíčový ten fakt, že i k vydání územ-

ního souhlasu jsou potřebná souhlasná závazná stanoviska a další podmiňující akty 

dotčených orgánů na úseku ochrany životního prostředí (viz dále v disertační prá-

ci). Tím pádem je i územní souhlas aktem si silným environmentálním prvkem.  

Dalším zjednodušujícím postupem je možnost uzavření subordinační veřej-

noprávní smlouvy o umístění stavby, o změně využití území a o změně vlivu 

užívání stavby na území, která nahrazuje předmětná územní rozhodnutí (srov. 

§ 78a StavZ). Jedná se tedy o zjednodušující postup spočívající v přímé participaci 

dotčených subjektů jako smluvních stran (žadatele a stavebního úřadu), která se 

finálně objektivizuje právě v uzavření veřejnoprávní smlouvy. V praxi tedy nebude 

realizace záměru probíhat na základě vrchnostenského individuálního správního 

aktu (územního rozhodnutí), ale na základě smlouvy uzavřené mezi – z procesního 

hlediska sobě rovnými – subjekty. Pro uzavření veřejnoprávní smlouvy je nutné k 

ní připojit závazná stanoviska dotčených orgánů, tudíž i u tohoto zjednodušeného 

postupu je ochrana životního prostředí přítomna a zajištěna. Jestliže dotčené orgá-

ny nebudou souhlasit s umístěním záměru s odůvodněním, že může dojít k ohro-

                                                                                                                                               

 

 

 

 

 

ního zákona, umístit do území formou územního souhlasu, musí být splněny též podmínky vymeze-

né v odstavci prvním citovaného ustanovení.“ 
149 K tomu srov. např. rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 14. 1. 2015, č. j. 6 As 189/2014-

38, podle kterého: „Jakýkoliv výraznější nárůst hluku způsobený záměrem, který může zatěžovat a 

obtěžovat okolí, představuje podstatnou změnu poměrů v území (§ 96 odst. 1 stavebního zákona), 

a to i kdyby výsledný hluk neměl dosáhnout takové intenzity, že by hrozilo překročení veřejnopráv-

ních hygienických limitů (§ 30 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví).“ 
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žení či poškození životního prostředí, nebude veřejnoprávní smlouva moci být ni-

kdy uzavřena (v případě trvání žadatele na záměru proběhne klasické územní ří-

zení).150 Environmentalizace veřejného stavebního práva je tedy patrná i v tomto 

institutu. Pro přesný procesní postup uzavírání těchto veřejnoprávních smluv pak 

srov. § 78a StavZ s vazbou na ustanovení § 159 – 170 SŘ. 

Konečně posledními dvěma zjednodušujícími postupy, které jsou propojující-

mi (a de facto i integrujícími) nástroji územního a stavebního řízení (o kterém bu-

de pojednávat následující podkapitola) je jednak společné územní a stavební 

řízení (srov. § 94a StavZ) a za druhé společný územní souhlas a souhlas s pro-

vedením ohlášeného stavebního záměru (srov. § 96a StavZ). První z nich je 

správním řízením, které je ukončeno společným rozhodnutím obsahujícím ve vý-

rokové části jak výrok o umístění stavby (nahrazující územní rozhodnutí), tak také 

výrok o povolení stavby (nahrazující stavební povolení – viz dále), přičemž výrok o 

povolení stavby má zpravidla akcesorickou povahu k výroku o umístění stavby.151 

Pro samotné řízení pak platí jednoduché pravidlo, že stavební úřad přezkoumá 

žádost jak podle ustanovení § 90 StavZ (týkající se územního rozhodnutí), tak i 

podle § 111 StavZ (týkají se stavebního povolení). Environmentální ochrana je za-

jištěna kromě samotné nutnosti podkladových správních aktů dotčených orgánů 

také tím, že závazné stanovisko dotčeného orgánu může společné řízení vyloučit, a 

pak stavební úřad musí rozhodnout o vyloučení povolení stavby ze společného 

řízení a stavební řízení přeruší do nabytí právní moci územního rozhodnutí. Probí-

                                                 

 
150 PRŮCHOVÁ, Ivana; ŽIDEK, Dominik. Ochrana životního prostředí v procesech podle stavebního 

zákona. op. cit. S. 487-492. 
151 Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 10. 10. 2014, č. j. 5 As 6/2013-97, platí, že 

rozhodnou-li správní orgány v prvním i druhém stupni po provedeném společném územním a 

stavebním řízení dle § 94a stavebního zákona nebo dle zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení vý-

stavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury, ve věci umístění stavby a jejího povolení 

„dvěma výroky téhož rozhodnutí a jsou-li následně oba tyto výroky současně napadeny správní ža-

lobou podanou k tomu oprávněnou osobou, má zrušení výroku týkajícího se umístění stavby sou-

dem zpravidla za následek rovněž zrušení navazujícího výroku týkajícího se jejího povolení. Výjim-

kou z tohoto pravidla může být situace, kdy vada, pro niž byl zrušen výrok týkající se umístění 

stavby, je neodstranitelná a zároveň nebrání existenci stavby.“ 
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hají tedy dvě správní řízení samostatně.152 Přiměřeně pak platí (samozřejmě 

s odlišnostmi typickými pro institut „souhlasů“) výše uvedené také pro společný 

územní souhlas a souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru dle § 96a 

StavZ (srov. předmětné ustanovení pro bližší podrobnosti). 

4.3 „Finální“ správní akty v procesech stavebního řádu 

V předchozích podkapitolách byly postupně rozebrány nástroje a jednotlivé insti-

tuty územního plánování a územního rozhodování. Poslední z triády procesů ve-

řejného stavebního práva jsou procesy zakotvené ve stavebním řádu, jakožto části 

stavebního zákona normativně upravené v jeho části čtvrté. V této podkapitole 

jsou nejprve rozebrány „finální“ správní akty povolují stavby, jejímž nejtypičtějším 

představitelem je stavební povolení, nicméně v příslušné části textu jsou přehledo-

vě uvedeny i další zjednodušující akty, kterými mohou být stavby povolovány. Dále 

je pozornost věnována správní aktům povolující užívání staveb, v další části se pak 

zabývám správními akty povolujícími a nařizujícími odstraňování staveb, jelikož i 

tyto procesy mohou mít nezanedbatelný vliv na životní prostředí, a to jednak tím, 

že stavba ohrožuje životní prostředí a musí být odstraněna, nebo i tím, že odstra-

něním stavby by mohlo dojit k ohrožení životního prostředí. Závěrem této podka-

pitoly je dána pozornost správním aktům v mimořádných postupech podle staveb-

ního zákona. Tím by měly být všechny „finální“ správní akty v procesech veřejného 

stavebního práva, které jsou upraveny ve stavebním zákoně, vyčerpány. I pro tuto 

podkapitolu platí, že jednotlivé akty jsou uvedeny toliko přehledově, a že 

v podrobnostech odkazuji na odbornou literaturu již publikovanou a uvedenou 

výše.  

                                                 

 
152 Pro více srov. PRŮCHOVÁ, Ivana; ŽIDEK, Dominik. Ochrana životního prostředí v procesech pod-

le stavebního zákona. S. 485-487. 
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4.3.1 Správní akty povolující stavby (jejich realizaci) 

I když z názvu tohoto oddílu by se mohlo zdát, že budou předmětem zájmu toliko 

správní akty povolující realizaci staveb, nesmím zapomenout na fakt, že pod tuto 

procesní fázi procesů veřejného stavebního práva je třeba zařadit nejen povolová-

ní staveb, ale v souladu s dikcí právní úpravy (srov. § 103 a násl. StavZ) také povo-

lování terénních úprav, zařízení a udržovacích prací. Ve všech případech každo-

pádně mohou být více či méně dotčeny environmentální zájmy, jejichž ochrana je 

zajištěna zejména širokou škálou environmentálních nástrojů, jak budou rozebrá-

ny v dalších kapitolách této práce. Také zdůrazňuji již výše naznačené, že tato fáze 

časově i věcně navazuje na procesy a nástroje územního plánování a rozhodování a 

musí být s nimi v souladu (a to co do jednoty záměru, tak i obsahu dokumentací). 

Nicméně je již na tomto místě třeba připomenout stran vzájemné vazby uvedených 

procesů ustanovení § 94 odst. 5 StavZ, které stanoví, že dojde-li ke zrušení územ-

ního rozhodnutí po povolení stavby (např. v přezkumném řízení nebo při soudním 

přezkumu153), územní rozhodnutí se již nevydává – to neplatí pro navazující řízení 

na proces EIA – viz dále. Podle povahy záměru stavebníka lze jeho záměr realizo-

vat následujícími pěti způsoby154: a) bez nutnosti ohlášení a stavebního povolení; 

b) na základě ohlášení; c) na základě stavebního povolení; d) na základě veřejno-

právní smlouvy, kterou lze nahradit stavební povolení a e) na základě certifikátu 

autorizováno inspektora, kterým lze nahradit při splnění zákonných podmínek 

stavební povolení. 

                                                 

 
153 Z vlastní praxe asistenta soudce správního úseku na krajském soudě pak mohu konstatovat, že 

tato okolnost hraje poměrně důležitou úlohu při posuzování návrhu na přiznání odkladného 

účinku žalobám proti územním rozhodnutím, jelikož v momentě, když by nebyl přiznán odklad-

ný účinek žalobě a v mezičase do rozhodnutí věci by bylo vydáno stavební povolení, stalo by se 

soudní řízení o územním rozhodnutí toliko řízení deklaratorním a de facto by došlo ke zmaření 

jeho účelu. 
154 Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 22. 7. 2016, č. j. 5 As 21/2016-56: „Stavební 

zákon výslovně stanoví, v jakých případech a u jakých staveb je vyžadováno stavební povolení, 

resp. ohlášení, resp. které stavby a stavební úpravy je nevyžadují. Nelze proto vydávat stavební po-

volení i tam, kde je zákon nevyžaduje, a to zcela účelově dle potřeby stavebníka; je nutno vždy 

zkoumat zákonné podmínky, nikoli individuální ‚potřebu‘ žadatele.“ 
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První z uvedených možností je realizovat stavební záměr bez nutnosti ohlá-

šení a stavebního povolení. Zákonodárce vymezil tyto záměry v taxativním výčtu 

ustanovení § 103 StavZ.155 Z hlediska praxe, ale i z hlediska ochrany environmen-

tálních zájmů je důležitá ta skutečnost, že většina těchto záměrů, které nebudou 

potřebovat žádnou ingerenci orgánu veřejné moci z hlediska stavebního řádu, pod-

léhají povolovacím procesům ve fázi územního rozhodování (pro některé záměry 

stačí jen územní souhlas). Avšak u záměrů uvedených v ustanoveních § 79 odst. 2 

StavZ je možné realizovat takovýto záměr bez jakékoliv povolovacího aktu 

v procesech veřejného stavebního práva. To však neznamená, že nemohou být 

předmětem jiného environmentálního posouzení (za všechny např. posouzení kra-

jinného rázu – viz dále). Jednou z výjimek, kdy lze provádět stavební činnost bez 

nutnosti ohlášení a stavebního povolení, je provádění stavebních úprav, avšak 

pouze za dodržení přísných zákonných podmínek [srov. § 103 odst. 1 písm. d) 

StavZ], jejichž dodržení nebývá v praxi snadné, a u mnohých záměrů bude potřeb-

né stavební povolení.156 

Druhým ze zjednodušujících procesů je realizace stavby toliko na základě oh-

lášení stavebnímu úřadu. Takovéto záměry jsou vymezeny v ustanovení § 104 

                                                 

 
155 Samozřejmě i přes existenci taxativního výčtu, může docházet k určitým výkladovým problé-

mům, které záměry pod toto ustanovení spadají, a které již ne. Srov. např. rozsudek Krajského 

soudu v Praze ze dne 22. 5. 2013, č. j. 45 A 71/2012-27, který i vymezuje určitý vztah tohoto in-

stitutu k ohlášení stavby, a podle kterého: „Zamřížované zástěny umístěné těsně před okenními 

otvory sousedního domu sloužící k zábraně ve vstupu na pozemek a k zamezení obtěžování pohle-

dem jsou svou funkcí plotem, který § 103 odst. 1 písm. d) bodu 6 stavebního zákona ve znění účin-

ném do 31. 12. 2012 nevyžaduje stavební povolení ani ohlášku. Vydal-li stavební úřad i přesto sou-

hlas s ohlášenou stavbou, nemohl tím zasáhnout do práv souseda (nadměrné zastínění místností), 

neboť k umístění zástěn by došlo i bez takového souhlasu.“   
156 Srov. např. rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 24. 6. 2009, č. j. 1 As 35/2009-69, podle 

kterého: „Práce vedoucí ke změně stavby oproti ověřené projektové dokumentaci či dokumentaci 

skutečného provedení stavby jsou stavebními úpravami dle § 2 odst. 5 písm. c) stavebního zákona. 

Představují-li navíc změnu vzhledu stavby či zásah do jejích nosných konstrukcí, je k nim nezbytné 

stavební povolení.“ Nebo Závěr Veřejného ochránce práv ze dne 14. 7. 2015, sp. zn. 

2985/2015/VOP/MH, podle kterého: „Odstranění zdobných prvků fasády ve spojení se 

zateplením a změnou barevnosti vnějšího pláště stavby je třeba pokládat za změnu vzhledu stavby 

a stavební úpravy vyžadující stavební povolení.“ 
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StavZ. Z hlediska vazby na předcházející procesy veřejného stavebního práva je 

klíčové, že k těmto záměrům je potřebné získat územní rozhodnutí nebo alespoň 

územní souhlas. Ohlášení stavebnímu úřadu musí obsahovat zákonem předepsané 

náležitosti a musí k němu být připojeny přílohy, a to, pro účely této práce, zejména 

ty, které se dotýkají veřejných zájmů (z pohledu ochrany environmentálních zájmů 

jsou rozhodující souhlasná závazná stanoviska, popřípadě souhlasná rozhodnutí 

dotčených orgánů, pokud je zvláštní předpisy vyžadují – viz následující kapitola) a 

také souhlasy třetích dotčených osob, pokud jsou nutné157, jelikož i ty mají svoji 

relevanci ve vztahu k ochraně životního prostředí, zejména k sousedským imisím. 

Pokud jsou zákonné požadavky splněny, stavební úřad vydá souhlas s ohlášenou 

stavbou (srov. obecná východiska k „souhlasům“ podle stavebního zákona uvedená 

v předchozím oddíle). Pokud tyto podmínky splněny nejsou, stavební úřad roz-

hodne usnesením o provedení stavebního řízení.158 

Stavební řízení, které je ukončeno stavebním povolením, je základním a 

v praxi nejužívanějším procesem stavebního řádu, na základě kterého dochází 

k povolení záměru (stavby) a k jeho následné realizaci, tedy k provádění stavební 

činnosti. Tento fakt vyplývá již ze samotné dikce ustanovení § 108 StavZ, kde je 

stanoveno, že se stavební povolení vyžaduje u staveb všeho druhu bez zřetele na 

jejich stavebně technické provedení, účel a dobu trvání, nestanoví-li tento zákon 

(viz zjednodušující postupy) nebo zvláštní právní předpis (viz např. další podkapi-

tola týkající se procesů vně stavebního zákona) jinak. Stavební povolení je třeba 

také u změn záměrů, u kterých by postačilo toliko ohlášení, když by jejich prove-

dení mělo za následek překročení jejich parametrů (např. změna stavby rodinného 

domu, který by měl po změně nad 150 m2). Pro ochranu environmentálních zájmů 

                                                 

 
157 Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 22. 7. 2014, č. j. 9 As 101/2014-98, se povin-

nost prokazatelně informovat vlastníky sousedních pozemků [srov. § 105 odst. 1 písm. f) StavZ] 

vztahuje ve smyslu nálezu Ústavního soudu ze dne 22. 3. 2000, sp. zn. Pl. ÚS 19/99, i na vlastní-

ky tzv. „nemezujících“ sousedních pozemků, a to za předpokladu, že může být ohlašovanou 

stavbou přímo dotčeno jejich vlastnické právo. 
158 Pro více informací srov. PRŮCHOVÁ, Ivana; ŽIDEK, Dominik. Ochrana životního prostředí v pro-

cesech podle stavebního zákona. op. cit. S. 492-494. 
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je klíčový zejména institut závazných stanovisek a dalších podmiňujících aktů do-

tčených orgánů, které jsou nutným podkladem pro stavební řízení (viz další kapi-

tola). Výsledkem stavebního řízení je stavební povolení – srov. § 115 StavZ (není-li 

žádost o jeho vydání zamítnuta), které je správním rozhodnutím. Ve stavebním 

povolení stavební úřad stanoví podmínky pro provedení stavby, a pokud je to tře-

ba, i pro její užívání. Stavební úřad může stanovit podmínky, kterými zabezpečí 

ochranu veřejných zájmů (životního prostředí nevyjímaje) a stanoví zejména ná-

vaznost na jiné podmiňující stavby a zařízení, dodržení obecných požadavků na 

výstavbu, včetně požadavků na bezbariérové užívání stavby, popřípadě technic-

kých norem. Podle potřeby stanoví, které fáze výstavby mu stavebník oznámí za 

účelem provedení kontrolních prohlídek stavby (srov. kapitolu 7); může též stano-

vit, že stavbu lze užívat jen na základě kolaudačního souhlasu (viz dále).159 Staveb-

ní řízení je navazujícím řízením na proces EIA, proto je třeba v případě záměrů, u 

kterých je nutné posouzení vlivů na životní prostředí, vzít toto do úvahy, včetně 

odlišných procesních specifik (v podrobnostech je pojednáno v kapitole 6). 

Dalším možným zjednodušujícím postupem je realizovat záměr na základě 

subordinační veřejnoprávní smlouvy, kterou lze nahradit stavební povolení. Tato 

možnost je upravena v ustanovení § 116 StavZ. Jak je patrné z předchozí podkapi-

toly, tak obdobná možnost (s velmi podobnou právní úpravou) je dána v případě 

veřejnoprávní smlouvy nahrazující územní rozhodnutí, pročež si dovolím na pří-

slušný text disertační práce odkázat. Stavební zákon stanoví celou řadu podmínek 

a procesních povinností nejen ve vztahu k zájmům ochrany životního prostředí 

(zdůrazňuji zejména povinnost předložit příslušná závazná stanoviska a další 

podmiňující akty dotčených orgánů), které musí subjekt splnit, aby mohla být ve-

řejnoprávní smlouva nahrazující stavební povolení vůbec uzavřena. Dotčené orgá-

ny tak i zde hrají silnou roli při ochraně environmentálních zájmů. Z hlediska práva 

                                                 

 
159 Pro více informací i stran dotčených osob apod. srov. PRŮCHOVÁ, Ivana; ŽIDEK, Dominik. 

Ochrana životního prostředí v procesech podle stavebního zákona. op. cit. S. 494-498. 
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životního prostředí je pak klíčová i ta skutečnost, že veřejnoprávní smlouvu nelze 

uzavřít v případě záměru, pro který bylo vydáno stanovisko EIA. Právní úprava je 

tedy v tomto ohledu totožná jako v případě veřejnoprávní smlouvy nahrazující 

územní rozhodnutí. Určitou odlišností od veřejnoprávní smlouvy nahrazující 

územní rozhodnutí pak je, že v celém procesu směřujícím k uzavření veřejnoprávní 

smlouvy není nutnost jakéhokoliv informování veřejnosti prostřednictvím úřední 

desky. 

Posledním ze způsobů, kterým lze záměr stavebníka realizovat, je realizace na 

základě certifikátu autorizováno inspektora (srov. § 117 StavZ), kterým lze na-

hradit při splnění zákonných podmínek stavební povolení. Zcela se shoduji se zá-

věrem Ústavního soudu160, že autorizovaný inspektor vystupuje ve vrchnostenské 

pozici, jelikož je oprávněn činit úkony, které by v „klasickém stavebním řízení“ pří-

slušely stavebnímu úřadu, i když jeho postup není správním řízením (k tomu viz 

výše v kapitole 3 této práce)161. Oprávnění autorizovaného inspektora spočívá 

zejména v posouzení projektové dokumentace namísto stavebního úřadu.162 Auto-

rizovaný inspektor vystavením certifikátu osvědčuje, že posoudil projektovou do-

kumentaci stavby a k ní připojené doklady, a že navrhovaná stavba splňuje záko-

nem stanovené podmínky pro její provedení. Z hlediska ochrany environmentál-

ních zájmů je důležité, že je zde opětovná důležitá úloha dotčených orgánů, jejichž 

podkladové akty a z nich vyplývající požadavky, musí autorizovaný inspektor re-

spektovat a do certifikátu je zahrnout. K certifikátu autorizovaný inspektor vždy 

                                                 

 
160 Nález Ústavního soudu ze dne 24. 2. 2016, sp. zn. II. ÚS 439/16. 
161 Srov. usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 6. 9. 2012, č. j. Konf 25/2012-9, podle kterého 

autorizovaný inspektor není správním orgánem ve smyslu § 1 odst. 1 SŘ a § 4 odst. 1 písm. a) 

s.ř.s. Jím vydaný certifikát není rozhodnutím správního orgánu (§ 67 SŘ, § 65 s. ř. s.) přezkou-

matelným ke správní žalobě soudem, ale plněním ze soukromoprávní smlouvy uzavřené se sta-

vebníkem. 
162 Nicméně není tak oprávněn činit u všech staveb. Zejména tento postup není možný u staveb se 

zvýšenými riziky pro okolí (a to i s riziky environmentálními), což budou typicky stavby, pro 

které bylo vydáno stanovisko EIA, stavby, o kterých tak rozhodl stavební úřad v územním roz-

hodnutí v případě významných vlivů na jiné pozemky a stavby se společnou hranicí se staveb-

ním pozemkem. 
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připojí návrh plánu kontrolních prohlídek stavby (srov. kapitolu 7). Certifikát sám 

o sobě nemá bezprostřední přímé právní účinky. Ty nabývá ze zákona oznámením 

stavebního úřadu ve spojení s uplynutím 30 denní lhůty k podání námitek nebo 

uplatnění výhrad nebo dnem následujícím po dni, kdy bylo stavebníkovi oznámeno 

rozhodnutí o zamítnutí námitek, které byly proti certifikátu podány.163 Stavební-

kovi vznikne právo provést oznámený stavební záměr marným uplynutím této 30 

denní lhůty nebo dnem následujícím po dni, kdy mu bylo oznámeno rozhodnutí o 

zamítnutí námitek pro nepřípustnost nebo pro nedůvodnost. 

V tomto oddílu mám za vhodné se v krátkosti zmínit ještě o dvou institutech 

stavebního řádu souvisejících s povolením staveb. Jedná se o institut zkušebního 

provozu a o institut změny stavby před jejím dokončením. 

Institut zkušebního provozu je, jak již z jeho samotného názvu vypovídá, 

koncipován jako nástroj časově omezeného charakteru164, který se realizuje po 

dokončení stavby, ale před jejím užíváním (před kolaudací). Ve stavebním zákoně 

je upraven jednak jako součást stavebního povolení podle ustanovení § 115 odst. 2 

StavZ, a za druhé také jako institut procesně samostatný podle ustanovení § 124 

StavZ, na základě kterého je provedení zkušebního provozu uloženo samostatným 

rozhodnutím. Zkušební provoz může být nařízen jak na žádost účastníků řízení, tak 

i ex officio. Jeho účelem není ověřit projevy každé vlastnosti stavby v praxi, ale v 

zásadě posoudit hlavní vlastnosti a negativní důsledky určitého technologického 

zařízení, které je součástí stavby165, a to mj. i na životní prostředí, kdy půjde 

                                                 

 
163 V podrobnostech srov. PRŮCHOVÁ, Ivana; ŽIDEK, Dominik. Ochrana životního prostředí v proce-

sech podle stavebního zákona. op. cit. S. 502-506. 
164 Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 24. 7. 2015, č. j. 2 As 37/2015-46: „Časové 

omezení zkušebního provozu slouží k určení období dostatečného pro ověření vybraných vlastností 

stavby. Jeho účelem není, aby se stavba nacházela ve zkušebním provozu po celou předepsanou do-

bu, ale aby byl zkušební provoz do uvedeného data ukončen. Dojde-li k ověření vlastností stavby, 

postrádá další pokračování ve zkušebním provozu smysl, takže po stavebníkovi nelze požadovat, 

aby nesl další náklady se zkušebním provozem spojené. Naopak jsou-li v průběhu zkušebního pro-

vozu zjištěny vady nebo nesoulad s předchozími rozhodnutími, není důvodu, aby osoby dotčené 

provozem stavby musely dále snášet rušící projevy provozu.“ 
165 Srov. rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 24. 7. 2015, č. j. 2 As 37/2015-46. 
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zejména o ověření technologie záměru jak co do bezpečnosti provozu, tak z hledis-

ka dodržení limitů jejího působení na okolí. Ochrana environmentálních zájmů je 

dána i tím, že zkušební provoz lze povolit jen na základě souhlasného závazného 

stanoviska, popřípadě rozhodnutí dotčeného orgánu. Stavební úřad také může sta-

novit podmínky provádění zkušebního provozu.166 O tom, jestli je zkušební provoz 

navazujícím řízením na proces EIA, je pojednáno v kapitole 6 této práce. 

Posledním institutem, o kterém bude pojednáno v této podkapitole, je změna 

stavby před jejím dokončením. Definice tohoto institutu je upravena v ustanove-

ní § 2 odst. 6 StavZ167, přičemž samotná právní úprava je zakotvena v ustanovení 

§ 118 StavZ. Stavebník je sice povinen provádět stavbu v souladu se stavebním 

povolením (či jiným aktem) vydaným podle stavebního zákona, ale mohou nastat 

situace, kdy je třeba provést změnu stavby před jejím dokončením, a to jak buď 

před zahájením výstavby, tak i v jejím průběhu.168 Tato změna stavby musí být 

v souladu s územním rozhodnutím (či jiným aktem jej nahrazujícím) a na řízení a 

povolení změny stavby se přiměřeně použijí ustanovení o stavebním řízení. I 

v tomto nástroji existují zjednodušující režimy, a to např., že změnu ohlášené stav-

by lze provést za splnění zákonných podmínek na základě ohlášení či na základě 

veřejnoprávní smlouvy (v podrobnostech srov. § 118 odst. 5 a 6 StavZ). Ochrana 

                                                 

 
166 Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 31. 5. 2016, č. j. 4 As 17/2016-44: „Pokud 

stavební úřad stanoví podmínky pro zkušební provoz za účelem ochrany veřejného zájmu nebo 

oprávněných zájmů dotčených osob, je povinen tyto podmínky formulovat takovým způsobem, aby 

byla ochrana takových zájmů při výkonu práv z rozhodnutí efektivně zajištěna.“ 
167 Ustanovení § 2 odst. 6 StavZ stanoví, že: „Změnou stavby před jejím dokončením se rozumí změna 

v provádění stavby oproti jejímu povolení nebo dokumentaci stavby ověřené stavebním úřadem, 

nebo autorizovaným inspektorem.“ 
168 Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 20. 5. 2010, č. j. 7 As 17/2010-101: „Postup 

podle § 118 stavebního zákona (žádost o změnu stavby před dokončením) lze použít pouze tak, že 

stavebník nejprve získá povolení ke změně stavby před jejím dokončením a teprve pak změnu stav-

by skutečně provede. Provede-li stavebník změnu stavby bez toho, aby k ní před jejím skutečným 

provedením získal povolení, lze ji v závislosti na její povaze a rozsahu legalizovat toliko postupem 

podle § 121 stavebního zákona, jde-li o nepodstatnou odchylku oproti vydanému stavebnímu povo-

lení (předloží dokumentaci skutečného provedení stavby spolu s oznámením o užívání stavby), 

anebo dodatečným povolením stavby postupem podle § 129 citovaného zákona, jde-li o podstatněj-

ší změnu.“ O těchto dvou režimech bude pojednáno dále. 
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environmentálních zájmů je opět zaručena prostřednictvím dotčených orgánů. V 

případě, že původní stavební řízení bylo navazujícím řízením na proces EIA, tak i 

řízení o změně stavby před jejím dokončením bude navazujícím řízením na proces 

EIA.  

4.3.2 Správní akty povolující užívání staveb 

Následující oddíl se věnuje problematice užívání staveb (a terénních úprav) – jejím 

předmětem je tedy zodpovězení otázky, jaké správní akty stavebník v režimu ve-

řejného stavebního práva potřebuje pro to, aby mohl legálně postavenou stavbu 

zákonně užívat. Je třeba zdůraznit, že účinná právní úprava obsahuje nástroje k 

zajištění ochrany životního prostředí po celou dobu existence stavby, jedná se jak o 

vydávání závazných stanovisek ze strany dotčených orgánů (mj. i jako podklado-

vých aktů nutných pro zákonné užívání staveb), tak také o přímou ingerenci sta-

vebního úřadu, který mj. kontroluje podmínky dané při povolení záměrů, přičemž 

za tímto účelem stavební zákon obsahuje mj. institut stavebního dozoru, o kterém 

je více pojednáno v kapitole 7. Tento oddíl se nejprve věnuje předčasnému užívání 

stavby před jejím dokončením, následně bude pojednáno o postupech podmiňují-

cích zákonné užívání staveb a závěrem je dána pozornost změně v účelu užívání 

staveb. 

V praxi může nastat velmi reálně situace, kdy stavebník potřebuje užívat stav-

bu před jejím samotným dokončením. Za tímto účelem je v ustanovení § 123 StavZ 

upraven institut předčasného užívání stavby před jejím dokončením. Jedná se 

jako v případě zkušebního provozu o institut dočasného charakteru169, ale jeho cíle 

                                                 

 
169 Rozhodnutí o předčasném užívání stavby tedy nenahrazuje kolaudační souhlas, případně ozná-

mení záměru o užívání dokončené stavby – viz dále. Srov. také rozhodčí nález Rozhodčího soudu 

při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR ze dne 16. 1. 2015, sp. zn. Rsp 2399/13, podle 

kterého: „Užívání stavby je možné již před vydáním kolaudačního souhlasu, a to s ohledem na vý-

jimky uvedené v § 123 stavebního zákona, mezi které předčasné užívání stavby patří. Zákonná 

úprava předčasného užívání stavby rozsah užívání neomezuje a stavbu může na základě pravo-

mocného povolení k předčasnému užívání stavby užívat nejen stavebník, ale i třetí osoba, tj. napří-

klad nájemce na základě nájemní smlouvy.“ 
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jsou odlišné.170 Povolení k předčasnému užívání stavby umožňuje v určitém rozsa-

hu užívat stavbu nedokončenou, a to na základě rozhodnutí stavebního úřadu ve 

správním řízení. Zkušebním provozem, jak jsem uvedl výše, se oproti tomu ověřuje 

funkčnost a vlastnosti provedené stavby podle schválené stavební dokumentace. 

Stran ochrany environmentálních zájmů je klíčové uvést jednak to, že příslušné 

povolení lze vydat jen poté, co stavebník doloží stavebnímu úřadu souhlasná zá-

vazná stanoviska a další nutné podmiňující akty dotčených orgánů vyjadřující se 

k jeho žádosti a za druhé, že toto předčasné užívání stavby neohrozí bezpečnost a 

zdraví osob nebo zvířat anebo životní prostředí.171 

Postupy podmiňujícími zákonné užívání staveb jsou jednak institut kolaudač-

ního souhlasu (srov. 122 StavZ), tak za druhé institut oznámení záměru o uží-

vání dokončené stavby (srov. 120 StavZ).172 Jak plyne z jejich samotného názvu, 

tak kolaudační souhlas je zásadně určen pro stavby, které mohou markantněji 

ohrozit chráněné zájmy (životní prostředí nevyjímaje), zatímco oznámení o užívání 

dokončené stavby bude probíhat u staveb „méně rizikových“ pro životní prostředí. 

Pro oba uvedené instituty však platí, že stavební úřad zkoumá splnění podmínek 

podle ustanovení § 119 odst. 2 StavZ, přičemž z hlediska environmentálních zájmů 

je klíčové, že stavební úřad vždy zkoumá soulad stavby se všemi nutnými podkla-

dovými akty dotčených orgánů a dále také to, že stavební úřad zkoumá, zda sku-

tečné provedení stavby nebo její užívání nebude ohrožovat život a veřejné zdraví, 

                                                 

 
170 Srov. např. Závěr Veřejného ochránce práv ze dne 19. 5. 2015, sp. zn. 2840/2014/VOP/JBV. 
171 Naplnění této podmínky by měl stavební úřad zkoumat ověřením skutečného stavu, tj. typicky 

kontrolní prohlídkou (srov. ustanovení § 133 a násl. StavZ a příslušnou kapitolu disertační prá-

ce) – srov. PRŮCHOVÁ, Ivana; ŽIDEK, Dominik. Ochrana životního prostředí v procesech podle 

stavebního zákona. op. cit. S. 512. 
172 O důležitosti těchto aktů i ve vztahu k soukromému právu a soukromoprávním vztahům (bez 

ohledu na v mezidobí přijatou rekodifikaci soukromého práva) svědčí např. i usnesení (obecné-

ho) Nejvyššího soudu ze dne 10. 8. 2011, sp. zn. 26 Cdo 1156/2009, podle kterého: „Pro posou-

zení, zda soubor místností (jednotlivá obytná místnost) je bytem, je rozhodující právní stav, zalo-

žený pravomocným rozhodnutím stavebního úřadu o povolení užívání stavby, případně o změně 

účelu jejího užívání, nikoli faktický stav jejich užívání nebo vůle účastníků smlouvy. Proto z tvrzení, 

že směněný prostor nebylo možné užívat k bydlení na lidsky důstojné úrovni, nelze dovozovat, že 

není bytem.“ 
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život nebo zdraví zvířat, bezpečnost anebo životní prostředí, přičemž tyto skuteč-

nosti ověřuje mj. na základě dokumentace skutečného provedení stavby (podle 

ustanovení § 121 StavZ), kterou je povinen stavebník předložit. Pro stavby uvede-

né v ustanovení § 119 odst. 1 StavZ pak platí, že s jejich užíváním může být zapo-

čato bez ingerence stavebního úřadu. Kolaudační souhlas se vydává v taxativně 

vyjmenovaných případech uvedených v ustanovení § 122 odst. 1 StavZ.173 

Z hlediska ochrany environmentálních zájmů zdůrazňuji, že i pro vydání kolaudač-

ního souhlasu jsou nutné některé podkladové správní akty dotčených orgánů na 

úseku životního prostředí, o kterých bude pojednáno v další kapitole.174 Po závě-

rečné kontrolní prohlídce (srov. kapitolu 7 této práce), na které stavební úřad 

zkoumá, zda skutečné provedení stavby nebo její užívání nebude ohrožovat život a 

veřejné zdraví, život a zdraví zvířat, bezpečnost anebo životní prostředí (jedná se 

tedy kromě závazných stanovisek a dalších podmiňujících aktů dotčených orgánů o 

další kontrolu zájmů chráněných právem životního prostředí), stavební úřad vydá 

kolaudační souhlas, který je stejně jako jiné „souhlasy“ podle stavebného zákona 

jiným úkonem podle části IV. správního řádu (srov. výše uvedené k územnímu 

souhlasu, včetně vazby na proces EIA). Avšak v případě, když stavební úřad zjistí 

kdykoliv během kolaudačního řízení rozpor se závaznými stanovisky nebo jinými 

podkladovými akty dotčených orgánů, nebo zjistí-li závady bránící běžnému užívá-

ní stavby či další pochybení (srov. § 122 odst. 4 StavZ), je povinen vydat správní 

rozhodnutí, kterým užívání stavby zakáže. Tedy i v případě kolaudačního souhlasu 

                                                 

 
173 Typicky se jedná o stavby sloužící veřejnému užívání s tím, že jejich demonstrativní výčet je 

uveden v citovaném ustanovení) a dále jej pak vždy vyžadují stavby, u nichž bylo stanoveno 

provedení zkušebního provozu, typicky ve stavebním povolení, a rovněž změny staveb, které 

jsou kulturními památkami ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „zákon o státní památkové péči“) – srov. PRŮCHOVÁ, Ivana; ŽI-

DEK, Dominik. Ochrana životního prostředí v procesech podle stavebního zákona. op. cit. S. 513-

514. 
174 Kromě závazných stanovisek se jedná příkladně o povolení k provozování některých vodních děl 

podle ustanovení § 15 odst. 3 VZ, souhlas k provozování zařízení pro nakládání s odpady dle 

ustanovení § 14 odst. 5 ZOdp, či také vydané integrované povolení podle zákona IPPC, které ně-

které z nutných podmiňujících aktů integruje. 
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je znatelná environmentalizace veřejného stavebního práva. Pokud není k realizo-

vání stavby nutné vydání kolaudačního souhlasu, postačí k jejímu užívání ozná-

mení záměru o užívání dokončené stavby ve smyslu ustanovení § 120 odst. 1 

StavZ.175 Pro tento institut, i vzhledem k tomu, že se nevyužívá pro takové záměry, 

u kterých by byl očekávatelný významný negativní vliv na životní prostředí, platí, 

že v této fázi již nejsou nutné další podkladové akty dotčených orgánů, přičemž je 

podle mého názoru dostačující, že prostor pro ochranu environmentálních zájmů 

byl poskytnut dotčeným orgánům v předcházejících řízeních. Soulad užívání stav-

by s životním prostředím je tak zajištěn toliko ze strany stavebního úřadu během 

kontrolní prohlídky (srov. kapitolu 7 této práce). Stavebník je povinen oznámit 

stavebnímu úřadu záměr započít s užíváním stavby nejméně 30 dnů předem. S 

užíváním stavby pak může být započato buď následující den po úspěšné kontrolní 

prohlídce, nebo pokud v uvedené lhůtě 30 dnů stavební úřad rozhodnutím užívání 

stavby nezakáže (pro důvody srov. ustanovení § 120 odst. 2 StavZ). Na požádání 

stavebníka stavební úřad vyznačí datum vzniku práva užívat stavbu na kopii 

oznámení, aby i stavebník měl potvrzeno, že stavbu může legálně užívat (jedná se 

ale toliko o deklaraci práva vzniklého ex lege, nikoliv o konstitutivní rozhodnu-

tí).176 

Posledním institutem souvisejícím s užíváním staveb, který může mít potenci-

ální vliv na životní prostředí, je změna v užívání stavby (srov. ustanovení § 126 a 

§ 127 StavZ), přičemž zákonodárce upravil dvě možné situace. První, jednodušší 

z nich, nastává tehdy, když dochází toliko ke změně účelu užívání stavby bez toho, 

aby došlo ke změně dokončené stavby (zjednodušeně řečeno: nedochází ke sta-

vebnímu zásahu). V tomto případě žadatel musí dodat závazná stanoviska, případ-

ně další podkladové akty dotčených orgánů, které jsou potřebné s ohledem na cha-

rakter změny v užívání stavby. Tímto způsobem je zajištěna ochrana environmen-

                                                 

 
175 Bude se jednat typicky o stavby bez významnějšího negativního vlivu na životní prostředí, např. 

stavby pro (rodinné) bydlení a individuální rekreaci, garáže apod. 
176 Srov. PRŮCHOVÁ, Ivana; ŽIDEK, Dominik. Ochrana životního prostředí v procesech podle sta-

vebního zákona. op. cit. S. 516. 
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tálních zájmů. V případě, že žádost splňuje všechny náležitosti (srov. § 127 odst. 1 

a odst. 2 StavZ), vydá stavební úřad do 30 dnů souhlas se změnou v užívání stavby, 

který je stejně jako jiné „souhlasy“ podle stavebného zákona jiným úkonem podle 

části IV. správního řádu (srov. již opakovaně uvedené výše). V opačném případě 

stavební rozhodne usnesením, že oznámenou změnu v užívání projedná ve správ-

ním řízení.177 V konečném rozhodnutí pak povolí změnu v užívání stavby, přičemž 

může také stanovit podmínky pro nový účel užívání stavby, kterými se zajistí i mj. 

ochrana environmentálních zájmů. Zadruhé se jedná o situace, kdy změna v užívá-

ní stavby je podmíněna změnou dokončené stavby s tím, že podle charakteru změ-

ny dokončené stavby se postupuje podle § 78 až § 96a StavZ, § 104 až § 117 StavZ 

a § 120 nebo § 122 StavZ – jinými slovy řečeno, podle toho, o jak významnou změ-

nu se jedná, je třeba získat (v nejkrajnějším případě) opětovně veškeré povolovací 

akty veřejného stavebního práva, jak byly rozebrány výše, včetně nutných envi-

ronmentálních podkladových aktů (v podrobnostech srov. § 126 odst. 4 StavZ). Pro 

oba případy pak platí, že v případě, kdy změnou dojde k vlivu stavby na okolí, bude 

třeba získat také rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území (srov. ustano-

vení § 81 a pro první případ také § 127 odst. 5 StavZ). Zde je podle mého názoru 

nutné uvést také to, že v případě změny stavby, pro které bylo vydáno závazné 

stanovisko EIA, je potřebné vždy vydat předmětné rozhodnutí o změně vlivu uží-

vání stavby na území, a vzhledem k faktu, že toto rozhodnutí je územním rozhod-

nutí vydaným v územním řízení, bude se jednat o navazující řízení na proces EIA 

(srov. kapitolu 6 této práce).178 

                                                 

 
177 Podle právní úpravy účinné do 31. 12. 2012 platilo, že pokud stavební úřad ve lhůtě 30 dnů ode 

dne oznámení nevyjádřil se změnou v užívání stavby souhlas ani ji nezakázal, mělo se za to, že 

se změnou v užívání stavby souhlasí. Tato „fikce souhlasu“ [srov. např. rozsudek Krajského sou-

du v Ústí nad Labem, pobočka v Liberci, ze dne 11. 5. 2010, č. j. 59 Ca 72/2009-55 (publikován 

ve Sbírce NSS pod č. 2453/2012 Sb.)] však dnes již neplatí. 
178 V podrobnostech srov. PRŮCHOVÁ, Ivana; ŽIDEK, Dominik. Ochrana životního prostředí v proce-

sech podle stavebního zákona. S. 519-521, kde: „Vedle změny v užívání stavby na žádost je nutno 

poukázat i na případy „nucených“ změn v užívání stavby. Příkladně orgán státní památkové péče 

může svým rozhodnutím ovlivnit užívání stavby na základě § 10 (uložení opatření vlastníkům kul-
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4.3.3 Správní akty povolující a nařizující odstraňování staveb 

Na pomyslné časové i věcné lince stavebního zákona se tímto oddílem dostávám 

téměř na její samotný závěr. Zatímco všechny předchozí oddíly se zabývaly otáz-

kou povolovacích a užívacích režimů u nových záměrů, tento oddíl je zaměřen na 

akty povolující, resp. nařizující odstraňování staveb. Z logiky věci je zřejmé, že tyto 

akty se budou vztahovat pouze na ty již realizované záměry, které musí být 

z nějakého důvodu odstraněny (a jedním z typických důvodů bude právě i ochrana 

environmentálních zájmů jako veřejného zájmu – a v tom případě může, za splnění 

zákonných podmínek, k jejich odstranění dojít i proti vůli vlastníka179) či si jejich 

odstranění přeje právě jejich vlastník (na druhou stranu i přes výslovnou vůli 

vlastníka nemusí být vždy odstranění povoleno a to např. opětovně z důvodu 

ochrany environmentálních zájmů – např. vzniklý biotop zvláště chráněného živo-

čicha v opuštěné zchátralé nemovitosti). Již jen z tohoto úvodního nástinu je zřej-

mé, že i v této procesní fázi veřejného stavebního práva bude hrát ochrana životní-

ho prostředí podstatnou roli. Právní úprava odstraňování staveb je tedy rozdělena 

na dvě části, přičemž tuto systematiku ctí i tato disertační práce, proto se prvně 

budu věnovat problematice odstraňování staveb z podnětu vlastníka a za druhé 

pak odstraňování staveb na základě nařízení stavebního úřadu (s čímž souvisí také 

otázka dodatečného povolování staveb). Pro komplexnost zdůrazňuji, že analyzo-

                                                                                                                                               

 

 

 

 

 

turních památek a národních kulturních památek) a § 11 (omezení či zákaz stavební činnosti na 

nemovité kulturní památce či pozemku pod ní, stanovení podmínek pro další činnost) zákona o 

státní památkové péči. Změnu v užívání stavby nicméně mohou ve svém důsledku znamenat i ně-

která preventivní a nápravná opatření, ukládaná za účelem ochrany konkrétního statku některým 

z orgánů ochrany životního prostředí na základě složkových zákonů ochrany životního prostředí.“  
179 Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 6. 8. 2010, č. j. 7 As 54/2010-121: „S ohledem 

na ústavní ochranu vlastnického práva (čl. 11 Listiny základních práv a svobod) jako jednoho ze 

základních lidských práv nelze až na výjimky dané důležitým veřejným zájmem nikoho nutit, aby 

zachoval svoji stavbu, nemá-li na tom zájem a chce-li ji odstranit (§ 128 stavebního zákona), ať již 

z jakýchkoli důvodů.“ 
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vaná právní úprava se týká nejen odstraňování (příp. dodatečného povolování) 

staveb, ale také terénních úprav a zařízení.180 

Odstranění stavby z podnětu jejího vlastníka je upraveno v ustanovení 

§ 128 StavZ, přičemž toto ustanovení nedopadá pouze na odstranění celé stavby, 

ale také její části.181 Stavební zákon upravuje tři procesní možnosti odstranění 

stavby z vůle vlastníka, a to: a) bez jakýchkoliv zásahů orgánů veřejné moci; b) na 

základě ohlášení stavebnímu úřadu a c) na základě povolení stavebního úřadu. 

První situace je určena pro stavby uvedené v ustanovení § 128 odst. 1 StavZ a ty-

picky se bude jednat o takové marginální stavby, které ke své realizaci nevyžadují 

stavební povolení ani ohlášení (srov. § 103 StavZ a přechozí část této práce), a u 

kterých nelze očekávat větší vliv na životní prostředí.182 Nejčastějším způsobem je 

pak odstranění stavby na základě ohlášení stavebnímu úřadu, přičemž k tomuto 

ohlášení musí žadatel přiložit mj. i závazná stanoviska, popřípadě další podkladové 

akty dotčených orgánů, ke způsobu odstranění vyžadovaná zvláštními právními 

předpisy. Pokud ohlášení splňuje všechny zákonem stanovené požadavky, tak sta-

vební úřad vydá souhlas s odstraněním stavby do 30 dnů ode dne podání ohlášení, 

                                                 

 
180 Judikatura pak dovodila, že se právní úprava týká také odstraňování (dodatečného povolování) 

výrobků plnících funkci stavby (srov. § 2 odst. 3 StavZ), když např. podle rozsudku Krajského 

soudu v Brně ze dne 27. 1. 2016, č. j. 31 A 3/2014-79 (potvrzeno rozsudkem Nejvyššího správ-

ního soudu ze dne 14. 12. 2016, č. j. 1 As 49/2016-41), platí, že takovým výrobkem může být i 

maringotka trvale umístěná na pozemku v ochranném pásmu vodního zdroje. Obdobně pak 

podle rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 8. 12. 2010, č. j. 10 Ca 280/2008-78 (publiko-

ván ve Sbírce NSS pod č. 2394/2011 Sb.) lze konstatovat, že bude-li silniční vozidlo umístěno na 

pozemku trvale a bude trvale plnit určitou funkci vyhrazenou zpravidla jen stavbám (tj. např. 

bude sloužit k bydlení) bude umístění takového výrobku na pozemek podléhat povolovacím re-

žimům dle stavebního zákona. 
181 Podle rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 16. 4. 2015, č. j. 11 A 84/2014-46, „i odstraňo-

vání části staveb podléhá ingerenci stavebního úřadu a měl-li tedy žalobce – ať již byly důvody ja-

kékoli – v úmyslu provádět takové činnosti, bylo na něm, aby postupoval podle odpovídajících 

ustanovení stavebního zákona.“ 
182 Výjimku z tohoto pravidla, kdy není možné stavbu odstranit bez ingerence stavebního úřad, 

tvoří stavby uvedené v ustanovení § 103 odst. 1 písm. e) bodů 4 až 8 StavZ a stavby, v nichž je 

obsažen azbest, což je z hlediska environmentálních zájmů podle mého názoru zcela legitimní 

požadavek, a dále také stavby uvedené v ustanovení § 127 odst. 6 StavZ (odstraňování staveb s 

vazbou na ochranu kulturních památek). 
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který je stejně jako jiné „souhlasy“ podle stavebného zákona jiným úkonem podle 

části IV. správního řádu (srov. již opakovaně uvedené výše).183 V případě, kdy nej-

sou splněny podmínky pro to, aby mohla být stavba odstraněna jen na základě oh-

lášení, stavební úřad rozhodne usnesením, že odstranění stavby projedná ve 

správním řízení. Na jeho konci je pak správní rozhodnutí, ve kterém kromě pří-

padného samotného povolení odstranění stavby, může stavební úřad stanovit 

podmínky pro její odstranění, kterými se zajistí ochrana veřejných zájmů (včetně 

životního prostředí – v podrobnostech srov. ustanovení § 130 StavZ) nebo práv 

účastníků řízení.    

Odstranění stavby na základě nařízení stavebního úřadu je pak upraveno 

v ustanovení § 129 StavZ. Vzhledem k tomu, že nařízení odstranění stavby je bez-

pochyby citelným zásahem do ústavně-garantovaných práv vlastníka, zákonodárce 

stanovil v ustanovení § 129 odst. 1 StavZ taxativní výčet sedmi situací, kdy staveb-

ní úřad nařídí (tedy má zákonnou povinnost ex officio) odstranění stavby, když tato 

naplní zákonem daná kritéria. Jednotlivé taxativně vymezené důvody pro nařízení 

odstranění stavby jsou natolik specifické mj. i ve vztahu k ochraně environmentál-

ních zájmů, že v podrobnostech k nim odkazuji na texty již publikované184, a na 

následujících řádcích se budu věnovat základní charakteristice tohoto nástroje ve 

vztahu k ochraně životního prostředí. Jedním z typických důvodů pro nařízení od-

stranění stavby je právě ochrana životního prostředí, a to pomocí institutu nařízení 

odstranění závadné stavby [srov. § 129 odst. 1 písm. a) StavZ], který je charakteris-

tickým tím, že nejprve je třeba vydat správní rozhodnutí o uložení odstranění zá-

vadného stavu v určité lhůtě, a teprve poté, nebude-li závadný stav vlastníkem od-

straněn, stavební úřad nařídí odstranění stavby. Nicméně v praxi se nejčastěji se-

                                                 

 
183 Stejně jako v případě institutu změny v užívání stavby platí (oproti předchozí právní úpravě), že 

v případě, kdy stavební úřad nevydá souhlas v zákonné třicetidenní lhůtě, neznamená to, že 

souhlas konkludentně uděluje. 
184 Srov. PRŮCHOVÁ, Ivana; ŽIDEK, Dominik. Ochrana životního prostředí v procesech podle sta-

vebního zákona. op. cit. S. 525-530. Nebo srov. VARVAŘOVSKÝ, Pavel a kol. Odstraňování staveb. 

Brno: Kancelář veřejného ochránce práv ve spolupráci s Wolters Kluwer ČR, 2013. Stanoviska 

(Kancelář veřejného ochránce práv). 178 s. ISBN 978-80-904579-7-3. 
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tkáváme s odstraněním stavby z důvodu toho, že stavba byla postavena bez po-

třebných povolovacích aktů veřejného stavebního práva, o kterých byla řeč výše, 

případně v rozporu s těmito akty. Stavební úřad v případě, kdy zjistí existenci ta-

kové stavby (a to buď z vlastní činnosti, nebo i na základě podnětu), zahájí obliga-

torně řízení o odstranění stavby (srov. § 129 odst. 2 StavZ), přičemž však v ozná-

mení o zahájení tohoto řízení vlastníka nebo stavebníka poučí o možnosti podat ve 

lhůtě 30 dnů185 od zahájení řízení žádost o dodatečné povolení stavby. Pokud je 

ve stanovené lhůtě podána žádost o její dodatečné povolení, stavební úřad přeruší 

řízení o odstranění stavby a vede nové správní řízení o podané žádosti. Pak tedy 

vedle sebe existují dvě správní řízení (přerušené řízení o odstranění stavby a běží-

cí řízení o dodatečném povolení předmětné stavby).186 Ve správním řízení o doda-

tečném povolení stavby přitom platí zásada, že je žadatel povinen získat veškeré 

„chybějící“ povolovací akty, a musí dodat stavebnímu úřadu veškeré podklady, jako 

by žádal o povolení stavby (či její umístění) v případě řádného povolovacího pro-

cesu (včetně předloženích všech závazných stanovisek a dalších podmiňujících 

aktů dotčených orgánů) a stavební úřad pak také postupuje přiměřeně jako by se 

                                                 

 
185 Podle mého názoru (který souzní jak s judikaturou – srov. např. rozsudek Nejvyššího správního 

soudu ze dne 14. 1. 2016, č. j. 6 As 230/2015-34, tak také s komentářovou literaturou – srov. 

PRŮCHA, Petr; GREGOROVÁ, Jana a kol. Stavební zákon. Praktický komentář. Praha: Leges, 2017. 

880 s. ISBN 978-80-7502-180-9. S. 636-637.) se jedná toliko o lhůtu pořádkovou, tudíž i 

v případě, kdyby žadatel podal žádost opožděně, avšak před vydáním pravomocného rozhodnu-

tí o nařízení odstranění stavby, neztrácí jeho žádost právní účinky a dnem jejího podání je zahá-

jeno řízení o dodatečném povolení stavby. 
186 „Toto řízení o dodatečném povolení stavby tedy nelze zahájit „samostatně“, aniž by bylo již dříve 

zahájeno řízení o nařízení odstranění stavby. […] Dodatečné povolení stavby by pak mělo být spíše 

vnímáno jako výjimečné řešení situace existence nepovolené stavby, neboť zde existuje stavba, kte-

rá je v rozporu s ustanoveními veřejného stavebního práva a často též v rozporu s veřejným zá-

jmem na ochraně životního prostředí, nicméně lze ale připustit, že i stavba postavená v rozporu s 

veřejným stavebním právem svojí přítomností a funkcemi v území získala v časovém období své 

existence vlastnost, která ji bude řadit mezi stavby plnící pozitivní funkci ve vztahu k ochraně ži-

votního prostředí (jako příklad lze uvést např. stavby, které by se mohly stát významným krajin-

ným prvkem či stanovištěm pro zvláště chráněné druhy rostlin či zvláště chráněné druhy živoči-

chů).“ Srov. PRŮCHOVÁ, Ivana; ŽIDEK, Dominik. Ochrana životního prostředí v procesech podle 

stavebního zákona. op. cit. S. 526-527. 



96   

jednalo o „řádné“ řízení o umístění či povolení stavby (viz předchozí text v této 

kapitole). Stavbu lze dodatečně povolit jen za splnění podmínek uvedených v usta-

novení § 129 odst. 3 StavZ187, přičemž ochrana životního prostředí musí být zajiš-

těna ve stejném standardu jako v případě „řádného“ povolovacího procesu a 

v případě, že žadatel nedoloží kladná závazná stanoviska a další nutné podmiňující 

akty dotčených orgánů, není možno vydat rozhodnutí o dodatečném povolení 

stavby a stavbu bude nutné na základě nařízení stavebního úřadu odstranit. V pří-

padě, že bude stavba dodatečně povolena, stavební úřad řízení o nařízení jejího 

odstranění zastaví. V opačném případě pak vede řízení o odstranění stavby, které 

bude očekávatelně ukončeno rozhodnutím o nařízení odstranění stavby. 

Z judikatury pak vyplývá také poněkud odlišný režim pro odstraňování (a případ-

né dodatečné povolení) staveb povolených jako stavby dočasné.188 K dalším, méně 

častým, důvodům pro odstranění stavby, odkazuji na zákonnou úpravu, případně 

texty již výše uvedené.189 Pro všechny procesy odstraňování staveb pak platí, že 

rozhodnutí o nařízení odstranění stavby obsahuje (stejně jako rozhodnutí o povo-

lení odstranění stavby – viz výše) podmínky ve smyslu ustanovení § 130 StavZ. 

                                                 

 
187 Přičemž podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 31. 7. 2013, č. j. 7 As 58/2013-35, 

platí, že pro dodatečné povolení stavby musejí být splněny obě podmínky uvedené v ustanovení 

§ 129 odst. 3 písm. c) StavZ, tj. „jak podmínka, že stavba není v rozporu s obecnými požadavky na 

výstavbu, tak podmínka, že stavba není v rozporu s veřejným zájmem. Spojka „nebo“ je zde užita ve 

smyslu slučovacím.“ 
188 Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 7. 6. 2017, č. j. 6 As 302/2016-33: „V rozhod-

nutí o nařízení odstranění stavby povolené jako dočasné musí být najisto postaveno, že buď uply-

nula stanovená doba jejího trvání a nebyla povolena změna v užívání (ani na stavbu trvalou, ani 

prodloužena doba trvání za tímtéž či jiným účelem), nebo stanovená doba sice ještě neuplynula, 

ale již pominul účel, pro který byla stavba zřízena. Dočasnost stavby může založit nebo změnit jen 

stavební povolení, a nikoliv kolaudační rozhodnutí. V případě, že uplynula stanovená doba trvání 

stavby, ale nepominul ještě účel, pro který byla stavba zřízena, zahájí stavební úřad řízení o od-

stranění stavby, v rámci něhož může vlastník stavby požádat o změnu v užívání dočasné stavby, 

spočívající v prodloužení doby jejího trvání nebo ve změně na stavbu trvalou.“ 
189 Pro roli obce v rámci této činnosti srov. JEŽKOVÁ, Zuzana. Role obce při dodatečném povolování 

staveb. In: DAMOHORSKÝ, Milan; SNOPKOVÁ, Tereza a kol. Role obcí v ochraně životního pro-

středí z pohledu práva. 1. vyd. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, 2015. 224 s. 

ISBN 978-80-87975-31-2. S. 73-88. 
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K samotnému postupu při odstraňování staveb srov. § 131 a § 131a StavZ a usta-

novení § 17 vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve 

znění pozdějších předpisů. 

Z hlediska vazby výše uvedených postupů na proces EIA (viz kapitola 6 této 

práce) mám za to, že v případě nelegální stavby [§ 129 odst. 1 písm. b) StavZ], kte-

rá by byla stavbou, pro kterou by bylo nutné získání závazného stanoviska EIA, tak 

by řízení o jejím odstranění (a i případné řízení o jejím dodatečném povolení190) 

bylo navazujícím řízením na proces EIA, přičemž v případě, kdyby závazné stano-

visko EIA vůbec nebylo v předchozích řízeních vydáno, bylo by nutné jej před do-

datečným povolením stavby zákonným způsobem získat. U ostatních zákonem sta-

novených případů odstraňování staveb mám za to, že pro posouzení, zda se jedná o 

navazující řízení na proces EIA, bude záležet na individuálním posouzení každé 

jednotlivé věci.191   

4.3.4 Správní akty v mimořádných postupech podle stavebního zákona 
a nález kulturně cenných nálezů 

Aby systematické vymezení „finálních“ správních aktů v procesech veřejného sta-

vebního práva obsažených ve stavebním zákoně bylo kompletní, tento oddíl se bu-

de jen přehledově věnovat zbývajícím dvěma institutům zakotveným ve stavebním 

zákoně, a to mimořádným postupům podle stavebního zákona v situacích s dopady 

na životní prostředí a také otázce nálezu kulturně cenných nálezů. 

Právní úprava mimořádných postupů v procesech veřejného stavebního prá-

va (srov. ustanovení § 177 StavZ) upravuje situace, k nimž dojde v důsledku mimo-

řádné události, jejichž taxativní výčet je uveden v ustanovení § 177 odst. 1 StavZ a 

některé z nich mají přímou vazbu i na situace vzniklé v důsledku přírodních dě-

                                                 

 
190 K tomu srov. úvahy v JEŽKOVÁ, Zuzana. Význam procesu EIA při dodatečném povolení stavby ve 

vlastnictví podnikatele. In: JANČÁŘOVÁ, Ilona; HANÁK, Jakub; PRŮCHOVÁ, Ivana a kol. Vlastník 

a podnikatel při ochraně životního prostředí. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 451 s. 

Edice Scientia sv. 519. ISBN 978-80-210-7951-9. S. 374-387. 
191 V podrobnostech srov. PRŮCHOVÁ, Ivana; ŽIDEK, Dominik. Ochrana životního prostředí v proce-

sech podle stavebního zákona. op. cit. S. 530-531. 
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jů.192 Zákon pak rozlišuje 3 typy mimořádných postupů, a to a) bezodkladné pro-

vedení opatření na stavbách a pozemcích; b) obnovu staveb nebo terénních úprav 

zničených nebo poškozených živelní pohromou nebo závažnou havárií ve shodě s 

původními rozhodnutími nebo jinými opatřeními stavebního úřadu a c) rozhodnu-

tí o nových stavbách a terénních úpravách, která je nezbytné bezodkladně provést 

ke zmírnění nebo odvrácení dopadů živelní pohromy nebo závažné havárie. Pro 

bližší podrobnosti úpravy jednotlivých typů odkazuji na jasný text zákonné úpravy, 

případně odbornou literaturu193, a jen zdůrazňuji, že ve vztahu k ochraně envi-

ronmentálních zájmů je podle mého názoru klíčové, že pro všechny typy mimořád-

ných postupů platí, že již v průběhu jejich realizace musí být neprodleně či ve zkrá-

cených lhůtách komunikováno se stavebním úřadem, a že dokončení staveb a te-

rénních prací je stavebník povinen bezodkladně oznámit stavebnímu úřadu. Tímto 

je zajištěna mj. i ochrana životního prostředí, které může být těmito mimořádnými 

postupy ohroženo. 

Posledním specifickým institutem, o kterém se zmíním, je nález kulturně 

cenných nálezů, který je upraven v ustanovení § 176 StavZ. Jeho smyslem je 

ochrana nepředvídaných nálezů kulturně cenných předmětů, detailů staveb, chrá-

něných částí přírody a archeologických nálezů, k nimž dojde při postupu podle sta-

vebního zákona nebo v souvislosti s ním. I v tomto institutu je tedy znatelný vliv 

environmentalizace procesů veřejného stavebního práva. Stavebník má v případě 

nálezu předmětu ochrany jak povinnost oznamovací194, tak zvláštní povinnost pre-

                                                 

 
192 Mimořádnými událostmi ve smyslu citovaného ustanovení jsou: stav nebezpečí, nouzový stav, 

stav ohrožení státu nebo válečného stavu vyhlášené podle příslušných zvláštních právních 

předpisů, bezprostředně hrozící živelní pohroma (např. povodeň dle § 64 VZ) a závažná havárie 

(např. havárie dle § 40 VZ nebo havárie dle zákona č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havá-

rií, ve znění pozdějších předpisů). 
193 Srov. PRŮCHOVÁ, Ivana; ŽIDEK, Dominik. Ochrana životního prostředí v procesech podle sta-

vebního zákona. op. cit. S. 534-536. 
194 Stavebník v případě nálezu musí oznámit nález neprodleně stavebnímu úřadu a orgánu státní 

památkové péče, resp. orgánu ochrany přírody jako dotčenému orgánu. 
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venční.195 Klíčová je také role stavebního úřadu, který po dohodě s dotčeným orgá-

nem může rozhodnout o přerušení stavebních prací, a to všech, které mohou mít 

vliv na zachování nálezu v nenarušené podobě. Stavební úřad po dohodě s dotče-

ným orgánem může ve veřejném zájmu také změnit vydané stavební povolení (tý-

kající se stavby dotčené předmětným nálezem). Silná role dotčených orgánů (a to i 

těch na úseku ochrany životního prostředí) je pak dána také tím, že podle ustano-

vení § 176 odst. 2 StavZ dotčený orgán, v případě, kdy hrozí nebezpečí z prodlení a 

nepostačují podmínky stanovené stavebním úřadem, může do 5 pracovních dnů od 

oznámení nálezu stanovit opatření k ochraně nálezu a rozhodnout přímo o přeru-

šení prací.196 Významnou pravomoc má také Ministerstvo kultury, které může na 

návrh orgánu státní památkové péče nebo Archeologického ústavu Akademie věd 

ČR, rozhodnout, že se jedná o nález mimořádného významu, a z vlastního podnětu 

jej prohlásit za kulturní památku (srov. § 3 zákona o státní památkové péči). Tako-

véto rozhodnutí má vliv i na procesy veřejného stavebního práva, protože stavební 

úřad v tomto případě může po dohodě s Ministerstvem kultury vydané stavební 

povolení na takovouto dotčenou stavbu ve veřejném zájmu změnit nebo zrušit. V 

takovém případě pak může dojít dokonce až k odstranění stavby (rozestavěné či již 

dokončené), a to bez ohledu na to, jestli stavba vyžadovala povolovací proces dle 

stavebního zákona či nikoliv [srov. § 176 odst. 5 StavZ s vazbou na § 129 odst. 1 

písm. c) StavZ a srov. předchozí oddíl této práce].    

4.4 „Finální“ správní akty v procesech veřejného stavebního 
práva vně stavební zákon 

Následující podkapitola se zabývá analýzou situací, kdy jsou typické procesy veřej-

ného stavebního práva upraveny ve zvláštních právních předpisech, čímž dochází 

                                                 

 
195 Stavebník musí učinit všechna nutná opatření, aby nález nebyl poškozen či dokonce zničen a 

nadto musí také přerušit stavební práce, a to v místě nálezu, a o této skutečnosti učinit záznam 

do stavebního deníku, což je jiným úkonem dle části IV. správního řádu.   
196 V tomto případě pak může stavebník pokračovat v pracích až na základě písemného souhlasu 

orgánu, který rozhodl o přerušení prací. 



100   

k jejich vyčlenění z obvyklých režimů dle stavebního zákona, když část právní 

úpravy upravující typické procesy v realizaci stavby není upravena přímo ve sta-

vebním zákoně, ale v zákonech jiných. Tento jev je podle mého názoru prima facie 

důkazem zvyšujícího se významu environmentální ochrany v procesech veřejného 

stavebního práva, jelikož zákonodárce považoval za vhodné část právní úpravy, 

která je zcela typickou pro stavební zákon, normativně upravit ve zvláštních před-

pisech práva životního prostředí. Nejtypičtějším příkladem, který je předmětem 

zkoumání této kapitoly, je vodní zákon, na kterém bude tento jev v konkrétnostech 

popsán. Dalším příkladem tohoto jevu je pak horní zákon, přičemž pro podrobnější 

úpravu tohoto jevu v horním zákoně odkazuji na texty již publikované.197 

Tato podkapitola je tedy věnována specifikům právní úpravy vody, jakožto 

jedné ze základních složek životního prostředí, v procesech veřejného stavebního 

práva, zvláště ve vztahu k vodním dílům a s nimi spojených procesů. 

4.4.1 Správní akty povolující stavby vodních děl 

Pro vymezení celé problematiky vztahu vodního práva a veřejného stavebního 

práva je nejprve nezbytné legislativní vymezení vztahu tří základních předpisů 

v této oblasti – a to stavebního zákona, vodního zákona a správního řádu. Dle usta-

novení § 15 odst. 1 písm. d) StavZ v případě vodních děl vykonávají působnost sta-

vebních úřadů (s výjimkou pravomoci ve věcech územního rozhodování) orgány 

vykonávající státní správu na tomto úseku, což jsou v tomto případě vodoprávní 

úřady dle § 15 odst. 4 VZ definované v § 104 a násl. VZ.198 V řízeních o věcech 

                                                 

 
197 VÍCHA, Ondřej. Základy horního a energetického práva. Praha: Wolters Kluwer, 2015. 225 s. ISBN 

978-80-7478-919-9. Nebo HANÁK, Jakub. Ochrana životního prostředí při využívání ložisek ne-

rostů. In: JANČÁŘOVÁ, Ilona a kol. Právo životního prostředí: Zvláštní část. 1. vyd. Brno: Masary-

kova univerzita, 2015. 624 s. učebnice č. 527. ISBN 978-80-210-8041-6. S. 478-501. 
198 Vodoprávní úřady můžeme definovat jako správní orgány úředního typu, „které jsou příslušné 

k rozhodování, vedení řízení a k činnostem stanoveným vodním zákonem“ (srov. STRNAD, Zdeněk 

a kol. Vodní právo. 1. vyd. Vodňany: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Fakulta rybář-

ství a ochrany vod, 2013. 226 s. ISBN 978-80-8743-745-2. S. 155.) s tím, že pro účely této pod-

kapitoly je jejich klíčovou úlohou činnost speciálního stavebního úřadu v jednotlivých procesech 
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upravených vodním zákonem se postupuje nejprve dle úpravy přímo stanovené 

v tomto zákoně a není-li ji, tak podle stavebního zákona, jde-li o rozhodování týka-

jících se vodních děl a vodohospodářských úprav (srov. § 115 odst. 1 VZ). Tato 

úprava vodního zákona souzní s § 15 odst. 2 StavZ, který výslovně počítá 

s odlišnou úpravou postupů v jiných právních předpisech. Nadto zde vystupuje 

v pozici lex generalis správní řád (dle jeho notoricky známého ustanovení § 1 

odst. 2 SŘ), tedy v těch případech, kdy speciální právní úprava chybí, a to jak 

v procesech dle vodního zákona199, tak také v procesech zákona stavebního (viz 

§ 192 odst. 1 StavZ). Z toho v souhrnu vyplývá, že přednostně se aplikují ustanove-

ní vodního zákona jako lex specialis, poté v případě rozhodování o vodních dílech 

stavební zákon. Chybí-li však speciální právní úprava v jednom či v druhém, tak se 

použije jako lex generalis správní řád – jedná se o princip tzv. kaskádovitosti práv-

ních předpisů200. Pro úplnost zdůrazňuji, že tento vztah předpisů však neplatí pou-

ze pro správní (t. j. vodoprávní) řízení, ale také pro obecnou právní úpravu vydá-

vání tzv. jiných úkonů (zejména stanovisek a závazných stanovisek) dle vodního 

zákona, což odpovídá zásadě subsidiarity správního řádu.201 

Hlavní část podkapitoly se věnuje analýze základních správních aktů veřejného 

stavebního práva včleněných do vodního zákona. Těmi nejvýznamnějšími jsou sta-

vební povolení a ohlášení vodních děl. Vodní díla jsou dle dikce § 55 VZ stavbami, 

                                                                                                                                               

 

 

 

 

 

popsaných níže. Soustava vodoprávních úřadů a jejich působnost je stanovena relativně po-

drobně v ustanoveních § 104 – 112 VZ s tím, že se jedná o poměrně efektivní třístupňovou hie-

rarchicky vystavěnou strukturu. V podrobnostech srov. ŽIDEK, Dominik. Voda v procesech 

veřejného stavebního práva. op. cit. 
199 HORÁČEK, Zdeněk a kol. Vodní zákon: s podrobným komentářem po velké novele stavebního záko-

na k 1.1.2013. 2. vyd. Praha: Sondy, 2013. 319 s. ISBN 978-80-86846-48-8. S. 256. 
200 HEGENBART, Miroslav a kol. Stavební zákon: komentář. Praha: C.H. Beck, 2008. 490 s. ISBN 978-

80-7400-044-7. S. 42. 
201 HORÁČEK, Zdeněk a kol. Vodní zákon: s podrobným komentářem po velké novele stavebního záko-

na k 1.1.2013. op. cit. S. 256. 



102   

které mohou, ale nemusí sloužit k nakládání s vodami, ale které vždy slouží 

k účelům vodního hospodářství dle odstavce 1 předmětného ustanovení.202 Defini-

ce stavby pak vychází z ustanovení § 3 StavZ, tedy, že to jsou stavební díla, která 

vznikají stavební nebo montážní technologií. Vodní díla pak zákonodárce demon-

strativně vyjmenovává v § 55 odst. 1 VZ s tím, že v odstavci 3 pak také negativně 

vymezuje, co vodním dílem není, a to opět formou demonstrativního výčtu (např. 

bezodtokové jímky či přípojky vodovodního řádu). Tento legislativní přístup však 

vede k  nutnosti zmocnění místně příslušných vodoprávních úřadů, aby 

v pochybnostech rozhodly, co vodním dílem je a co naopak již ne (srov. § 55 odst. 4 

VZ)203; takto činí z moci úřední dle § 126 odst. 8 VZ.204 Pro úplnost uvádím, že 

místní příslušnost v procesech týkajících se vodních děl se pak řídí místem stavby 

vodního díla.205 

Samotné stavební povolení k vodním dílům obsáhle upravuje § 15 VZ. Není 

účelem tohoto oddílu citovat zákonné znění, proto uvádím z mého pohledu nejdů-

ležitější problémy a vazby v předmětné úpravě s ohledem na téma disertační prá-

ce, přičemž v ostatním odkazuji na text právní úpravy. Úvodem je třeba zdůraznit, 

že pro vydání stavebního povolení k vodním dílům je dle ustanovení § 15 odst. 2 

věta druhá StavZ, nutný souhlas obecného stavebního úřadu příslušného k vydání 

územního rozhodnutí, který ověřuje dodržení jeho podmínek, přičemž právní 

úprava stanoví, že tento souhlas není správním rozhodnutím. Podle rozsudku Nej-

                                                 

 
202 HORÁČEK, Zdeněk a kol. Vodní zákon: s podrobným komentářem po velké novele stavebního záko-

na k 1.1.2013. op. cit. S. 159. 
203 Na tomto místě je vhodné připomenout také ustanovení § 15 odst. 3 StavZ, které stanoví, že v 

pochybnostech, jestli se jedná o stavbu v působnosti vodoprávního úřadu nebo obecného sta-

vebního úřadu, rozhoduje stanovisko vodoprávního úřadu. 
204 Toto rozhodnutí je pak dle mého názoru samostatně soudně přezkoumatelné. Vyvozuji tak z již 

ustálené judikatury Nejvyššího správního soudu (viz rozsudek ze dne 24. 11. 2009, č. j. 1 As 

89/2008-80), který se v rozšířeném senátu zabýval otázkou, jestli rozhodnutí v pochybnostech 

o tom, co je a není součástí zemědělského půdního fondu, je samostatně soudně přezkoumatel-

né, a podle mého názoru se správně přiklonil k možnosti samostatného soudního přezkumu. To-

to rozhodnutí lze obdobně aplikovat i pro problematiku vodních děl. 
205 KLIKOVÁ, Alena a kol. Stavební právo. Praktická příručka. op. cit. S. 76. 
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vyššího správního soudu ze dne 23. 9. 2014, č. j. 1 As 176/2012-140, je pak tento 

souhlas vydáván ve formě závazného stanoviska podle ustanovení § 149 odst. 1 

SŘ.206  

Z obecného pravidla, že k provedení, změně, zrušení i odstranění vodního díla 

je třeba povolení vodoprávního úřadu, existuje několik výjimek. Tou první je mož-

nost ohlášení (a slovo „možnost“ zdůrazňuji, protože záleží jen na stavebníkovi, 

jestli tohoto využije nebo půjde cestou klasického stavebního povolení – viz dikce 

„postačí ohlášení“ v § 15a odst. 1 VZ207) specifikovaných vodních děl vodoprávní-

mu úřadu – jedná se o tzv. moderní CE čističky odpadních vod do 50 obyvatel. Není 

bez zajímavosti, že vodní zákon je zde přísnější, než novelizovaný stavební zákon, 

který po 1. lednu 2013 pro obdobné zařízení, které nepodléhá vodoprávnímu říze-

ní, nevyžaduje ani stavební povolení, ani ohlášení.208 Ať již to byl záměr zákono-

dárce či nikoliv, lze tuto současnou úpravu kvitovat s povděkem, neboť vzhledem 

                                                 

 
206 Proti posouzení povahy předmětného správního aktu tímto způsobem však uvádím následující 

výhrady. Jednak mám za to, že v tomto případě nemůže být stavební úřad v pozici dotčeného 

správního úřadu dle § 136 SŘ s pravomocí vydávat závazná stanoviska dle § 149 SŘ, protože tak 

lze činit pouze v případech, kdy zákon tuto pravomoc výslovně stanoví, což nelze z příslušných 

ustanovení stavebního zákona dovodit. A dále se pak domnívám, že vydaným souhlasem dochá-

zí pouze k osvědčení dodržení podmínek územního rozhodnutí, a proto by v případě formy vy-

dávaného souhlasu bylo vhodnější hovořit o osvědčení či sdělení ve smyslu ustanovení § 154 

SŘ, jelikož se po stránce obsahové jedná toliko o osvědčující (potvrzující) úkon, který je jedním z 

podkladů pro správní rozhodnutí, nikoliv o opětovné samostatné posouzení dané věci. Podle 

mého názoru se jedná o jiný podklad pro rozhodnutí správního orgánu podle § 50 odst. 1 SŘ. 

(Tento můj názor je také souladný s dřívější metodikou Ministerstva pro místní rozvoj. Srov. 

Vydávání souhlasu obecného stavebního úřadu podle § 15 odst. 2 stavebního zákona: Metodické 

doporučení odboru stavebního řádu [online]. Ministerstvo pro místní rozvoj. Praha, 2013. Do-

stupné z: <http://www.mmr.cz/getmedia/e2b2e27a-a6c3-4624-bf46-

21919020c517/%c2%a7-15-(2)-SZ.pdf>). Podle mého názoru by bylo vhodné tento souhlas 

obecného stavebního úřadu chápat jakožto určité odborné posouzení pro úřad vodoprávní, kte-

rý by se s ním měl vypořádat, ale není pro něj právně závazné. Nicméně s ohledem na vyslovený 

právní názor Nejvyššího správního soudu se jedná spíše o polemiku akademickou. 
207 HORÁČEK, Zdeněk a kol. Vodní zákon: s podrobným komentářem po velké novele stavebního záko-

na k 1.1.2013. op. cit. S. 58. 
208 K tomu více: HORÁČEK, Zdeněk a kol. Vodní zákon: s podrobným komentářem po velké novele 

stavebního zákona k 1.1.2013. op. cit. S. 58. 
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k možnému znatelnému zásahu do kvality vod po realizaci předmětné stavby, je 

z mého pohledu lepší ponechat vodoprávním úřadům nad těmito stavbami alespoň 

elementární dohled. Institut ohlášení vodoprávnímu úřadu je pak využit ještě 

v případě udržovacích prací, které by mohly negativně ovlivnit životní prostředí 

nebo stabilitu vodního díla, a také v případě obnovy vodních děl zničených živelní 

pohromou nebo havárií. V těchto obou případech je již ohlášení obligatorní (srov. 

§ 15a odst. 3 VZ). 

Další určitou výjimkou je prolomení zásady, že vodní díla nejsou způsobilá 

k posuzování autorizovaným inspektorem podle § 117 StavZ. Ve vyjmenovaných 

případech (stavby vodovodních řádů, kanalizačních stok a kanalizačních objektů, 

které nadto nevyžadují povolení k nakládání s vodami) lze provést tyto stavby na 

základě certifikátu autorizovaného inspektora a oznámení vodoprávnímu úřadu 

(srov. § 15 odst. 9 VZ). Další určité zjednodušení administrativy ve vztahu 

k zájmům chráněných vodním zákonem pak představuje § 15 odst. 2 VZ, který sta-

noví, že není třeba povolení ani ohlášení pro stavební úpravy vodovodů a kanaliza-

cí, pokud se nemění jejich trasa. 

Důležitým, a pro vodní právo zcela typickým determinantem, který velmi 

ovlivňuje vydávání stavebního povolení k vodním dílům, je tzv. princip dvojí pre-

vence, který nalezneme ve vzájemně komplementárních ustanoveních § 9 odst. 5 a 

§ 15 odst. 1 VZ, které jsou nutné vykládat a aplikovat společně.209 Jednoduše řeče-

no: tento princip obecně stanoví, že nelze vydat stavební povolení k provedení 

vodního díla bez toho, aby ve společném řízení bylo rozhodnuto o vydání povolení 

k nakládání s vodami210. Samozřejmě tento postup platí pro vodní díla nová (v pří-

                                                 

 
209 HORÁČEK, Zdeněk a kol. Vodní zákon: s podrobným komentářem po velké novele stavebního záko-

na k 1.1.2013. op. cit. S. 39. 
210 Toto povolení k nakládání s vodami je jedním z typů „environmentálních“ správních rozhodnutí, 

jak je o nich dále pojednáno v podkapitole 5.4, nicméně vzhledem ke zřejmému provázání 

s institutem stavebního povolení k vodním dílům je vhodné jej stručně analyzovat již nyní. Toto 

povolení se týká jak povrchových, tak i podzemních vod, a je třeba jej získat pro všechny činnos-

ti uvedené v ustanovení § 8 odst. 1 VZ, naopak ustanovení § 8 odst. 3 VZ stanoví činnosti, ke kte-

rým toto povolení není třeba získat. Tímto povolením veřejná moc uděluje žadateli na časově 
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padě, že již legálně existuje vodní dílo, bude vedeno pouze řízení o povolení 

k nakládání s vodami). Podstatou tohoto principu je tedy v první řadě spojení dvou 

řízení v jedno řízení společné211. Evidentním cílem takovéto zákonné úpravy je pak 

prevence nehospodárného a neúčelného používání vod a zajištění finančně i časo-

vě racionální výstavby vodních děl tak, aby při vyloučení realizace vodního díla 

z jakékoliv příčiny nedošlo k zablokování konkrétní lokality pro možné vodohos-

podářské využití. Samozřejmě stejně pozitivní efekt nastává také v opačném pří-

padě (tedy, když by došlo k povolení vodního díla, ale současně by nebylo možné 

nakládat s vodami).212 K tomuto však je také nutné v krátkosti uvést ustanovení 

§ 126 odst. 5 VZ, podle kterého může být povolení k nakládání s vodami nahrazeno 

postupem v řízení o vydání integrovaného povolení dle zákona o integrované pre-

                                                                                                                                               

 

 

 

 

 

omezenou dobu (a v zákonem stanovených případech i za poplatek – srov. § 88 a § 101 VZ) sub-

jektivní právo nakládat s vodami, kterým sleduje veřejný zájem chránit povrchové a podzemní 

vody, stanovit podmínky pro hospodárné využívání vodních zdrojů a pro zachování i zlepšení 

jakosti povrchových a podzemních vod, jakož i vytvořit podmínky pro snižování nepříznivých 

účinků povodní a sucha a zajistit bezpečnost vodních děl v souladu s evropským právem. Sa-

motné povolení k nakládání s vodami má pouze a právě tento veřejnoprávní rozměr. Vydání po-

volení v souladu s vodním zákonem nijak nesouvisí s právy jiných osob soukromoprávní pova-

hy, zejména je nezakládá, nemění ani neruší (srov. rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 

29. 5. 2012, č. j. 11 A 53/2011-62). V podrobnostech procesní i hmotněprávní úpravy, včetně 

změny, zrušení a zániku povolení k nakládání s vodami srov. § 9 – 13 VZ.   
211 Podle rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 23. 10. 2014, č. j. 22 A 146/2013-154, se kte-

rým se názorově ztotožňuji, platí, že „ustanovení § 9 odst. 5 věty druhé části za středníkem VZ (dle 

něhož pokud by bylo odvoláním napadeno povolení k nakládání s vodami současně s povolením k 

provedení vodního díla, provede se nejdříve odvolací řízení o odvolání proti povolení k nakládání s 

vodami, přičemž odvolací řízení, jehož předmětem je stavební povolení k provedení vodního díla, se 

přeruší do dne, kdy nabude právní moci rozhodnutí odvolacího správního orgánu vydané v řízení o 

odvolání proti povolení k nakládání s vodami), nelze aplikovat na případy, kdy je vedeno společné 

řízení o stavebním povolení vodního díla a o povolení k nakládání s vodami, takže je vydáno jediné 

správní rozhodnutí s odpovídajícím počtem výroků.“ 
212 Tomuto principu pak odpovídá i úprava ve Vyhlášce Ministerstva zemědělství č. 432/2001 Sb. 

v podobě tzv. spojených formulářů žádostí, kdy žadatel podává jednu žádost, jež obsahuje údaje 

a poklady pro obě rozhodnutí současně. (srov. STRNAD, Zdeněk a kol. Vodní právo. op. cit. S. 97). 
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venci. V takovémto případě pak zákonodárce v § 15 odst. 1 VZ výslovně stanovuje 

postup v pořadí vykonání jednotlivých rozhodnutí (tedy, že nelze vykonat213 sta-

vební povolení k vodnímu dílu dříve, než nabyde právní moci integrované povole-

ní) a současně také vylučuje možnost spojení těchto rozhodnutí do jednoho řízení. 

Poslední drobnou výjimkou ze standardního postupu vydání stavebního povo-

lení k vodním dílům, je možnost nahrazení tohoto povolení (nikoliv však ohlášení 

dle § 15a VZ) veřejnoprávní smlouvou o provedení stavby mezi vodoprávním úřa-

dem a stavebníkem, a to za dodržení podmínek stanovených v § 4 odst. 1 a § 116 

StavZ. S ohledem na princip dvojí prevence však bude tento postup vyloučen 

v případě spojeného řízení s povolením k nakládání s vodami.214 

4.4.2 Procesní specifika povolování staveb v režimu vodního zákona 

Již v předchozí podkapitole jsem uvedl vzájemný vztah vodního zákona a stavební-

ho zákona s tím, že v případě, kdy není speciální úprava pro procesy vodoprávního 

řízení, použije se stavební zákon. Tato speciální úprava se pak nachází zejména v 

§ 115 VZ s tím, že konkrétní doklady žádostí o rozhodnutí a náležitosti podání a 

další vzory dokumentů jsou upraveny v již jednou citované Vyhlášce Ministerstva 

zemědělství č. 432/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Také v průběhu celé 

                                                 

 
213 Pozn.: zcela úmyslně jsem použil formulaci „nelze vykonat rozhodnutí“, protože se autoři nesho-

dují v otázce, jestli toto stavební povolení lze vydat před pravomocným rozhodnutím o integro-

vaném povolení. Na jedné straně stojí argument, že ustanovení § 45, odst. 1 zákona o integrova-

né prevenci odkazuje normativně pouze na stavební zákon a úprava ve vodním zákoně je speci-

fická a dikce § 15, odst. 1 VZ umožňuje vydat stavební povolení i před právní moci integrované-

ho povolení (k tomu více komentář k vodnímu zákonu: HORÁČEK, Zdeněk a kol. Vodní zákon: s 

podrobným komentářem po velké novele stavebního zákona k 1.1.2013. op. cit. S. 53 in fine), na 

druhé straně je zde argument zcela opačný, tedy, že ustanovení § 45, odst. 1 zákona o integro-

vané prevenci ze své podstaty zakazuje vydání stavebního povolení bez integrovaného povolení 

(k tomu více: STRNAD, Zdeněk a kol. Vodní právo. op. cit. S. 98.). Já bych se s ohledem na to, že se 

jedná o výkon veřejné správy a i vzhledem k zásadě legality a zásady zákazu zneužití pravomocí 

přikláněl k variantě, že není možné vydat stavební povolení k vodnímu dílu, dokud není vydáno 

pravomocné integrované povolení, ale z důvodu nejednoznačnosti této otázky jsem v textu prá-

ce použil výše uvedenou formulaci. 
214 STRNAD, Zdeněk a kol. Vodní právo. op. cit. S. 97. 



„Finální“ správní akty v procesech veřejného stavebního práva 107 

 

kapitoly byly některé atributy vodoprávního řízení rozebrány. Úvodem je třeba 

zmínit, že vodoprávní řízení je povětšinou řízením zahajovaným na návrh 

s výjimkou taxativně vymezených řízení v ustanovení § 126 odst. 8 VZ, která jsou 

zahajována vždy z moci úřední. Pro účely disertační práce je pak z mého pohledu 

důležité zmínit především některé aspekty, které mají vazbu na ochranu environ-

mentálních zájmů v procesech veřejného stavebního práva. 

Účastníci vodoprávního řízení k povolení staveb vodních děl jsou sice vymeze-

ni obecným ustanovením § 109 StavZ, ale vodní zákon poté tento výčet rozšiřuje o 

obce, v jejichž územním obvodu může dojít k ovlivnění vodních poměrů, jako ve-

dlejších účastníků řízení dle § 27 odst. 2 SŘ a také o správce vodních toků 

v případech, když se jej toto řízení dotýká (srov. § 115 odst. 4 a 5 VZ). S účinností 

od 1. ledna 2013 pak nejsou účastníky stavebních řízení povolujících vodní díla 

environmentální spolky, což může mít v praxi znatelný vliv na posouzení věci stran 

ochrany environmentálních zájmů a je otázkou, jestli toto vyloučení environmen-

tálních spolků není protiústavní.215  

Další určitou specialitou oproti stavebnímu zákonu je ustanovení § 115 

odst. 12 VZ, který vodoprávnímu úřadu dává významnou pravomoc kdykoliv za-

sáhnout (změnou či zrušením) do již pravomocného rozhodnutí v případě nových 

rozhodných skutečností, které nebyly v předchozím řízení známy, a které mohou 

mít na rozhodnutí zásadní vliv. Nadto je zde také pravomoc vodoprávního úřadu ex 

lege změnit či zrušit nejen povolení k nakládání s vodami (srov. § 12 a 13 VZ), ale 

také ke všem dalším správním rozhodnutím dle § 115 odst. 14 VZ, a to dokonce 

v rozsahu možnosti vydání nového rozhodnutí z moci úřední (a za zákonem da-

ných podmínek) vodoprávním úřadem (např. tedy i stavebního povolení dle 

§ 15 VZ). V tomto případě se pak ustanovení § 12 a 13 VZ použijí obdobně, tedy 

v plném rozsahu. Tato pravomoc vodoprávních úřadů není zcela v právním řádu 

obvyklá (obdobně např. změna stavby před jejím dokončením dle § 118 StavZ – 

                                                 

 
215 V podrobnostech a pro bližší úvahu srov. ŽIDEK, Dominik. Voda v procesech veřejného 

stavebního práva. op. cit. 
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srov. předchozí podkapitolu) a přičítám ji důležitosti významu ochranu vod, 

nicméně je zřejmé, že se jedná o relativně velký zásah do subjektivních práv účast-

níků.216 Každopádně toto oprávnění je dalších jednoznačným důkazem silného en-

vironmentálního vlivu do procesů veřejného stavebního práva. Poslední určitou 

zvláštností ve vodoprávním řízení, kterou bych rád uvedl, je ustanovení § 115 odst. 

18 VZ, který stanoví místní příslušnost vodoprávního úřadu v případě, kdy zasahu-

je vodní dílo nebo činnost (zejména nakládání s vodami) do správních obvodů ně-

kolika vodoprávních úřadů; v tomto případě pak bude příslušný ten úřad, v jehož 

správním obvodu leží rozhodující část tohoto vodního díla nebo v jehož správním 

obvodu se má vykonat rozhodující část činnosti.  

4.5 Dílčí závěr kapitoly 

Cílem této kapitoly bylo uvést základní přehled správních aktů v procesech veřej-

ného stavebního práva (a to jak zakotvených ve stavebním zákoně, tak i vně sta-

vební zákon), které ukončují jednotlivé procesy veřejného stavebního práva a mají 

vazbu na ochranu environmetálních zájmů. V první až třetí podkapitole byly 

v základní charakteristice uvedeny akty stavebního zákona, které jednotlivé proce-

sy veřejného stavebního práva ukončují, a na základě kterých vzniká jednotlivým 

subjektům určité veřejné subjektivní právo, ale i povinnost. V těchto podkapitolách 

byly tedy vymezeny a v obecných východiscích přehledově uvedeny „finální“ 

správní akty ve všech procesech veřejného stavebního práva zakotvených ve sta-

vebním zákoně, do kterých pak zasahují procesy mající primárně za cíl ochranu 

environmentálních zájmů, které budou rozebrány v následujících kapitolách. 

Podkapitola čtvrtá pak přiblížila určitou zvláštnost právní úpravy, kdy určité 

„finální“ správní akty v procesech veřejného stavebního stojí vně stavební zákon, 

což se týká zejména problematiky povolování vodních děl. Analýzou těchto aktů 

v podkapitole čtvrté pak byla podle mého názoru prokázána sílící environmentali-

                                                 

 
216 HORÁČEK, Zdeněk a kol. Vodní zákon: s podrobným komentářem po velké novele stavebního záko-

na k 1.1.2013. op. cit. S. 272-273. 
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zace veřejného stavebního práva217 projevující se právě tím, že část procesů veřej-

ného stavebního práva (všechny procesy stavebního řádu) je ve věcné působnosti 

vodoprávního úřadu jakožto specializovaného stavebního úřadu a typické správně 

právní akty veřejného stavebního práva povolující realizaci samotné stavby vod-

ních děl (zejména stavební povolení) jsou dokonce včleněny přímo do vodního 

zákona, přičemž platí, že obecný stavební úřad nemůže povolit stavbu, jejíž povo-

lení spadá do působnosti speciálního stavebního úřadu.218 V tomto ohledu je třeba 

uvést, že tuto právní úpravu vyčlenění procesů veřejného stavebního práva do 

vodního zákona vnímám vzhledem ke specifičnosti vody jako nenahraditelného 

zdroje života veskrze pozitivně, považuji ji za přehlednou a relativně logicky a sys-

tematicky uspořádanou, samozřejmě s neustálou nutností uvědomování si kaská-

dovitosti dotčených právních předpisů, jak byla v textu rozebrána.  

                                                 

 
217 Bohužel není již v možnosti rozsahu práce postihnout i zajímavé soukromoprávní přesahy pro-

jevující se např. v tom, že ne vždy to, co je stavbou podle vodního zákona jako veřejnoprávního 

předpisu, je také nutně stavbou podle práva soukromého – jedná se například o problematiku 

melioračních zařízení, která jsou vodním dílem, ale současně nejsou vždy nutně považována za 

samostatnou stavbu, ale mohou být v některých případech součástí pozemku (srov. např. roz-

sudek Nejvyššího soudu ze dne 19. 7. 2004, sp. zn. 28 Cdo 288/2004). S účinností nového ob-

čanského zákoníku a přijetím zásady superficies solo cedit se tento problém částečně řeší, na 

druhou stranu bude stále vhodné vlastnictví těchto a podobných zařízení důkladně smluvně 

ošetřit, jelikož s účinností nového občanského zákoníku došlo k novelizaci vodního zákona no-

vým ustanovením § 59a, který stanoví, že „vlastník pozemku je povinen strpět za náhradu na 

svém pozemku vodní dílo vybudované před 1. lednem 2002 a jeho užívání.“ Bez zajímavosti není, 

že pro vodní díla byl zvažován zvláštní režim, ve kterém by tato díla nebyla součástí pozemku, 

zákonodárce od této úpravy nakonec upustil a zásadu superficies solo cedit uplatnil i u vodních 

děl (k tomu srov. Stanovisko Expertní skupiny Komise pro aplikaci nové civilní legislativy při 

Ministerstvu spravedlnosti k návrhu změny vodního zákona [online]. Ministerstvo spravedlnosti. 

Praha, 2012. Dostupné z: <http://obcanskyzakonik.justice.cz/images/pdf/Stanovisko-01.pdf>.) 

V podrobnostech srov. také ADAMOVÁ, Hana. Vodní dílo z pohledu nového občanského 

zákoníku. In: PRŮCHOVÁ, Ivana; HANÁK, Jakub a kol. Voda v právních vztazích. 1. vyd. Brno: 

Masarykova univerzita, 2014. 238 s. ACTA UNIVERZITATIS BRUNENSIS, IURIDICA, No 481. 

ISBN 978-80-210-7155-1. S. 101-107. 
218 Srov. historický rozsudek Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 4. 3. 1997, sp. zn. 16 Ca 

492/1996, který je však použitelný i v pro, v současnosti účinnou, právní úpravu. 
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5 „Environmentální“ správní akty s vazbou na 
procesy veřejného stavebního práva   

Cílem této kapitoly je přinést základní charakteristiku a přehled environmentál-

ních aktů souvisejících s veřejným stavebním právem a ovlivňujícím jeho procesy, 

které nalezneme typicky v jednotlivých složkových předpisech práva životního 

prostředí. Z důvodu systematiky a logické provázanosti jednotlivých procesů jsem 

se rozhodl, že tato kapitola bude rozdělena na 6 podkapitol – nejprve bude prove-

dena klasifikace „environmentálních“ správních aktů219 a bude vymezena jejich 

právní povaha. V samotné věcné části kapitoly se budu nejprve zabývat „environ-

mentálními“ stanovisky, dále závaznými stanovisky, které jsou z mého pohledu 

jedním z nejúčinnějších nástrojů ochrany environmentálních zájmů, v podkapitole 

čtvrté pak bude věnována pozornost environmentálním rozhodnutím, 

v podkapitole páté se zaměřím na „environmentální“ výjimky, jakožto specifický 

nástroj při realizaci procesů veřejného stavebního práva, a konečně v podkapitole 

šesté bude dán prostor dalším podmiňujícím aktům s environmentálním prvkem 

souvisejících s veřejným stavebním právem. 

5.1 Klasifikace „environmentálních“ správních aktů a jejich 
právní povaha 

Úvodem kapitoly považuji za nezbytné zabývat se právní povahou jednotlivých 

„environmentálních“ správních aktů a provést jejich základní systematickou klasi-

fikaci. Dle právní teorie220 dělíme správní akty (obecné teoretické vymezení, které 

bezpochyby platí i pro „environmentální“ správní akty) na: a) normativní správní 

akty; b) individuální správní akty; c) správní akty smíšené povahy; d) veřejno-

                                                 

 
219 V práci používám pojem „environmentální“ správní akt – psáno v uvozovkách z toho důvodu, že 

se nejedná o legislativně zakotvený pojem – přičemž které akty pod tento pojem spadají, bude 

vysvětleno dále v této kapitole. 
220 PRŮCHA, Petr. Správní právo, obecná část. op. cit. S. 271. Pro obecné vymezení srov. také HAR-

VÁNEK, Jaromír a kol. Teorie práva. Plzeň: Aleš Čeněk, 2008. 501 s. ISBN 978-80-7380-104-5.   
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právní smlouvy; e) faktické úkony s přímými právními důsledky a f) neprávní, 

resp. organizační formy realizace veřejné správy.  

Normativní správní akty jsou právní formy činnosti veřejné správy s norma-

tivním zaměřením221, jejichž prostřednictvím se realizuje obsah zákonů vně veřej-

né správy. Tyto normativně správní akty obsahují obecně závazná pravidla chová-

ní, která se vztahují na blíže neurčitý okruh adresátů a složí k opakovatelnému vy-

užití. 222 V případě těch „environmentálních“ se jedná o takové normativní správní 

akty, které regulují právní vztahy na úseku ochrany životního prostředí. Takovými-

to „environmentálními“ normativními správními akty pak mohou být nařízení vlá-

dy223; obecně závazné právní předpisy ministerstev a ostatních ústředních orgánů 

státní správy224; obecně závazné vyhlášky krajů a obecně závazné vyhlášky obcí225; 

nařízení krajů a nařízení obcí226. Určitým zvláštním případem normativních aktů 

                                                 

 
221 Srov. např. HENDRYCH, Dušan a kol. Správní právo, obecná část. 7. vyd. Praha: C.H.Beck. 2009. 

838 s. ISBN 978-80-7400-049-2. S. 192 a násl. 
222 PRŮCHA, Petr. Správní právo, obecná část. op. cit. S. 272. 
223 Za všechny např. nařízení vlády č. 401/2015 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečiš-

tění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do 

vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech. 
224 Zde se jedná o celou škálu prováděcích právních předpisů k průřezovým i složkovým předpisům 

práva životního prostředí – za všechny např. vyhláška ministerstva životního prostředí 

č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o ochraně přírody a krajiny, ve 

znění pozdějších předpisů. 
225 V praxi se jedná typicky např. o obecní vyhlášky upravující systém zpracovávání komunálního 

odpadu. Za všechny např. obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 4/2016, o stano-

vení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního 

odpadu vznikajícího na území statutárního města Brna. Pro celou problematiku srov. ŠVARCO-

VÁ, Kateřina. Environmentální obecně závazné vyhlášky obcí. In: DAMOHORSKÝ, Milan; SNOP-

KOVÁ, Tereza a kol. Role obcí v ochraně životního prostředí z pohledu práva. 1. vyd. Praha: Uni-

verzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, 2015. 224 s. ISBN 978-80-87975-31-2. S. 29-51. 
226 V právní úpravě je i vzhledem k úpravě procesů veřejného stavebního práva zajímavá úprava 

přírodních parků ve smyslu ustanovení § 12 odst. 3 ZOPK, podle kterého: „K ochraně krajinného 

rázu s významnými soustředěnými estetickými a přírodními hodnotami, který není zvláště chráněn 

podle části třetí tohoto zákona, může orgán ochrany přírody zřídit obecně závazným právním 

předpisem přírodní park a stanovit omezení takového využití území, které by znamenalo zničení, 

poškození nebo rušení stavu tohoto území.“ Tímto obecně závazným právním předpisem je pak 

nařízení kraje. Za všechny pak např. uvádím nařízení Jihomoravského kraje č. 23/2012, o zříze-

ní Přírodního parku Jevišovka a omezení využití jeho území. V podrobnostech se pak tímto pro-



112   

jsou pak interní akty, resp. tzv. vnitřní předpisy, které uvnitř veřejné správy smě-

řují vůči hierarchisticky podřízeným subjektům. Obvykle bývají v praxi označeny 

jako interní instrukce227, pokyny, směrnice apod.228 

Hlavní náplní této kapitoly, jak bude patrné z následujících podkapitol, je však 

zejména rozbor „environmentálních“ individuálních správních aktů. Tyto před-

stavují takovou formu činnosti orgánů veřejné správy, která je zásadně výsledkem 

„rozhodování“ o konkrétních právech, právem chráněných zájmech nebo povin-

nostech určitého konkrétního subjektu. Tyto akty představují použití obecných 

pravidel chování obsažených v právních normách na konkrétní případy a slouží 

pro „jednorázová“ využití či řešení životních situací.229 Nejtypičtějším individuál-

                                                                                                                                               

 

 

 

 

 

blémem zabýváme společně s doc. Průchovou v konferenčním příspěvku „Přírodní parky – mož-

nosti a meze v systému nástrojů k ochraně přírody a krajiny z pohledu práva“, během 18. ročníku 

česko-polsko-slovenské konference práva životního prostředí konané ve dnech 6. – 8. 9. 2017, 

jehož výstupem bude spoluautorská kapitola s názvem „Natural parks – possibilities and limits in 

the system of instruments for the protection of nature and landscapes from the perspective of the 

law“ v anglicky psané monografii. 
227 Podle, již historického, nálezu pléna Ústavního soudu ze dne 5. 4. 1994, sp. zn. Pl. ÚS 49/93: „Ur-

čujícím znakem interních instrukcí je totiž to, že se jimi jen konkretizují úkoly a povinnosti podří-

zených složek a pracovníků. Vydáváním interních instrukcí se realizuje oprávnění řídit činnost 

podřízených – i když se tak děje za účelem konkretizace úkolů stanovených obecně závaznými 

právními předpisy – a tomuto oprávnění odpovídající povinnost řídit se vydávanými příkazy, po-

vinnost, jež, stejně jako oprávnění, vyplývá z právní normy stanovící takový vztah nadřízenosti a 

podřízenosti.  O obecně závazných vyhláškách naproti tomu platí, že sice mohou obsahovat i práv-

ní normy zavazující jen určitý okruh osob, tato závaznost nemá však nic společného s podřízeností 

orgánu, který předpis vydal.“ 
228 V praxi se bude jednat např. o celou škálu instrukcí k výkladu a aplikaci některých ustanovení 

právních předpisů. Za všechny uvádím např.: Metodická instrukce odboru obecné ochrany pří-

rody a krajiny a odboru legislativního Ministerstva životního prostředí č. ZP17/2017, k aplikaci 

§ 8 a § 9 zákona o ochraně přírody a krajiny upravujících povolení ke kácení dřevin rostoucích 

mimo les a náhradní výsadbu a odvody. Ministerstvo životního prostředí. Praha, 2017. 
229 V podrobnostech srov. PRŮCHA, Petr. Správní právo, obecná část. op. cit. S. 278 a násl. 
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ním správním aktem je správní rozhodnutí ve smyslu ustanovení § 67 SŘ230, pří-

padně pak usnesení podle ustanovení § 76 SŘ (kterým se zásadně rozhoduje ve 

správním řízení v nemeritorních věcech, tj. ve věcech procesní povahy). Dalšími 

příklady individuálních správních aktů jsou pak stanoviska, závazná stanoviska 

(§ 149 SŘ) a další úkony podle části IV. SŘ (nejrůznější vyjádření, osvědčení, sděle-

ní apod.). Výše uvedené správní akty lze pro účely této práce rozdělit na ty, které 

mohou ukládat povinnosti či přiznávat práva samy o sobě (typicky rozhodnutí), a 

pak na ty, které jsou podkladovým aktem pro „finální“ akt a samy o sobě nezaklá-

dají přímo vykonatelná práva a povinnosti (typicky stanoviska a závazná stanovis-

ka). Nicméně samozřejmě, jak je ostatně patrné také např. z kapitoly 4 této práce, i 

jednotlivá správní rozhodnutí mohou být vzájemně obsahově a časově provázána 

(za všechny uvádím nejtypičtější případ, že zásadně nelze vydat stavební povolení 

bez pravomocného územního rozhodnutí). 

Právní teorie tedy zná v případech, kdy se rozličné úkony vydávají jako pod-

klad pro další správní akty, dvojí právní povahu těchto úkonů. V prvé řadě se jedná 

o tzv. řetězení správních aktů, kdy každý akt vystupuje navenek samostatně a vy-

dání jednoho aktu je předpokladem pro vydání aktu navazujícího. O každém jed-

notlivém aktu se pak vede samostatné správní řízení s výsledkem, který bezpro-

středně působí navenek.231 Typickým příkladem řetězících se správních aktů jsou 

pak environmentální rozhodnutí, o kterých bude pojednáno v podkapitole čtvrté. 

Druhou možností je pak subsumpce správních aktů, o kterou se jedná tehdy, kdy 

vydání „finálního“ správního rozhodnutí je podmíněno vydáním podkladových 

správních aktů s důrazem na jejich obsah. Klíčové je, že tyto subsumované správní 

                                                 

 
230 Ustanovení § 67 odst. 1 SŘ stanoví: „Rozhodnutím správní orgán v určité věci zakládá, mění nebo 

ruší práva anebo povinnosti jmenovitě určené osoby nebo v určité věci prohlašuje, že taková osoba 

práva nebo povinnosti má anebo nemá, nebo v zákonem stanovených případech rozhoduje o pro-

cesních otázkách.“ 
231 KOCOUREK, Tomáš; POLÁČKOVÁ, Marie. Závazná stanoviska a jiné úkony dle části čtvrté správ-

ního řádu. In: PRŮCHOVÁ Ivana a kol. Správní procesy v právu životního prostředí. Brno: 

Masarykova univerzita, 2010. 412 s. Spisy PrF MU, řada teoretická, svazek 329. ISBN 978-80-

210-5362-5. S. 89.   
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akty nevystupují vůči účastníkům řízení samostatně, nýbrž až prostřednictvím „fi-

nálního“ správního aktu, s jehož právní moci se i tyto správní akty stávají pravo-

mocné; následují tedy osud „finálního“ správního aktu. Tyto subsumované správní 

akty tedy nelze považovat za správní rozhodnutí, jelikož právně nezavazují indivi-

duálně určené subjekty, ale toliko orgán veřejné správy vedoucí řízení o „finálním“ 

aktu, kterýžto tedy má zpravidla povahu správního rozhodnutí.232 Typickým pří-

kladem těchto subsumovaných správních aktů jsou pak environmentální stanovis-

ka a závazná stanoviska, o kterých bude v podrobnostech pojednáno v podkapitole 

druhé, resp. třetí.  

Rozdíl mezi stanoviskem a závazným stanoviskem je dán již jednoduchým ja-

zykovým výkladem, tedy, že od závazného stanoviska vydáváno podle § 149 SŘ se 

nemůže správní orgán rozhodující o „finálním“ aktu (případě veřejného stavebního 

práva typicky stavební úřad) nikdy odchýlit; v případě stanoviska pak může být 

„finální“ rozhodnutí v odůvodněných případech odlišné, nicméně v určitých přípa-

dech i jeho obsah může být závazný (v podrobnostech viz oddíl 5.2.1 této práce).233 

Závazné stanovisko je tak ze své podstaty jedním z nejúčinnějších nástrojů envi-

ronmentální ochrany, jelikož když dotčený orgán ve svém závazném stanovisku 

nepovolí umístění či provedení, tak k jeho legální realizaci jednoduše dojít nemůže.  

Na  teoretické východisko závazných stanovisek pak navazuje ustanovení 

§ 149 odst. 1 SŘ, které legálně definuje závazné stanovisko jako typově subsumo-

vaný správní akt, který není rozhodnutím ve správním řízení, a který z hlediska 

procesního je úkonem prováděným podle části čtvrté správního řádu, tedy je urči-

                                                 

 
232 KOCOUREK, Tomáš; POLÁČKOVÁ, Marie. Závazná stanoviska a jiné úkony dle části čtvrté správ-

ního řádu. op. cit. S. 88. 
233 Srov. také rozdíl v pojmu „stanovisko“ v ustanovení § 4 odst. 2 písm. b) věta za středníkem StavZ, 

ve znění účinném do 31. 12. 2012, podle kterého „stanoviska jsou závazným podkladem pro po-

litiku územního rozvoje a pro opatření obecné povahy vydávaná podle tohoto zákona.“ A ustano-

vení § 4 odst. 2 písm. b) StavZ, ve znění účinném od 1. 1. 2013, podle kterého: „stanoviska, […] 

jejichž obsah je závazný pro politiku územního rozvoje a pro opatření obecné povahy podle toho-

to zákona.“ 
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tým zvláštním druhem vyjádření správního orgánu k určité otázce.234 Tento závěr 

je podpořen také ustálenou judikaturou Nejvyššího správního soudu, která stanoví, 

že „závazná stanoviska nejsou rozhodnutím podle § 67 správního řádu, jelikož sama 

o sobě nezakládají, nemění, neruší nebo závazně neurčují práva a povinnosti.“235 

Nicméně tato skutečnost neznamená, zvláště s ohledem na to, že jejich obsah je 

závazný pro výrokovou část „finálního“ rozhodnutí, že není třeba klást důraz na 

jejich řádné odůvodnění236. Závazná stanoviska se tedy sice odlišují od správního 

rozhodnutí ve smyslu § 67 SŘ, ale i s ohledem na výše uvedené a především vzhle-

dem ke vzájemné formální i materiální podmíněnosti, nelze než souhlasit se závěry 

Poláčkové, že „i když závazné stanovisko podmiňuje vydání konečného (finálního) 

aktu, ve své podstatě se oba tyto akty doplňují.“237 Obdobné závěry stran vzájemné 

právní povahy uvedených správních aktů lze samozřejmě se zohledněním specifik 

učinit i u stanovisek. 

K právní povaze dalších úkonů podle části IV. správního řádu konstatuji, že 

obecná úprava těchto aktů je vymezena zejména, s výjimkami uvedenými 

v podkapitole šesté, v ustanoveních § 154 – 158 SŘ, přičemž tyto akty jsou označo-

vány jako „vyjádření, osvědčení a sdělení“. Nicméně tato skupina úkonů není jedno-

litá, a to ani z hlediska terminologie (viz např. „souhlasy“ podle stavebního zákona, 

které jsou také úkony dle části čtvrté správního řádu – viz výše), tak ani z hlediska 

právních účinků. Jejich jednotícím a podstatným prvkem je, že nenaplňují materi-

ální kritéria správního rozhodnutí ani závazných stanovisek. Jak vyplývá z dikce 

                                                 

 
234 VEDRAL, Josef. Správní řád: komentář. op. cit. S. 1138.   
235 Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 23. 8. 2011, č. j. 2 As 75/2009-113.  
236 Nejvyšší správní soud dokonce v případě negativních závazných stanovisek hovoří o přiměře-

ném použití ustanovení o obsahu, formě a náležitostech správního rozhodnutí (§ 67 a 68 SŘ), 

především § 68 odst. 3 SŘ, který stanoví náležitosti odůvodnění rozhodnutí (srov. rozsudek 

Nejvyššího správního soudu ze dne 22. 10. 2009, č. j. 9 As 21/2009-150). 
237 POLÁČKOVÁ, Marie. Závazná stanoviska ve vztahu k ochraně životního prostředí. op. cit. S. 17. 
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ustanovení § 158 odst. 1 SŘ238 jedná se o určitou „zbytkovou“ kategorii aktů, které 

nemohou být svou právní formou podřazeny pod jinou úpravu dle správního řádu, 

nicméně na druhou stranu se pro jejich vydání právě ustanovení pro jiné správní 

akty dle správního řádu použijí obdobně, resp. přiměřeně.239 

Správní akty smíšené povahy stojící na pomezí mezi právními předpisy a 

správními rozhodnutími jsou takové správní akty, které vykazují jak některé znaky 

normativních správních aktů, tak i některé znaky individuálních správních aktů.240 

Zákonodárce v ustanovení § 171 SŘ pro ně v českém právním řádu zavedl označení 

opatření obecné povahy s negativní definicí, že se nejedná ani o právní předpis ani 

o správní rozhodnutí. Účelem tohoto institutu je tedy vyplnění určité mezery mezi 

těmito základními formami správních činností, kdy je potřebné přijmout správní 

akt, který je jejich kombinací.241 Cílem opatření obecné povahy tedy není nahrazo-

                                                 

 
238 Srov. § 158 odst. 1 SŘ, který stanoví: „Ustanovení této části se obdobně použijí i v případě, provádí-

li správní orgán jiné úkony, které nejsou upraveny v části první, třetí, páté nebo šesté anebo v této 

části.“ 
239 Srov. ustanovení § 154 SŘ: „Jestliže správní orgán vydává vyjádření, osvědčení, provádí ověření 

nebo činí sdělení, která se týkají dotčených osob, postupuje podle ustanovení této části, podle usta-

novení části první, obdobně podle těchto ustanovení části druhé: § 10 až § 16, § 19 až § 26, § 29 až 

§ 31, § 33 až § 35, § 37, § 40, § 62, § 63, a obdobně podle těchto ustanovení části třetí: § 134, § 137 

a § 142 odst. 1 a 2; přiměřeně použije i další ustanovení tohoto zákona, pokud jsou přitom potřeb-

ná.“ 
240 Z celé řady odborných publikací na téma opatření obecné povahy srov. např. PRŮCHA, Petr. 

Správní právo, obecná část. op. cit. S. 302 a násl. Nebo SLÁDEČEK, Vladimír. Obecné správní prá-

vo. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2013. 500 s. ISBN 978-80-7478-002-8. S. 168 a 169. Nebo srov. 

též DIENSTBIER, Filip. Are Measures of General Character the Tools of Modern Czech Public 

Administration? In: HORÁKOVÁ, Monika. (ed). Contemporary Administrative Law Studies. Olo-

mouc: Palacký University, 2007. ISBN 978-80-244-2038-7. S. 17 a násl. Nebo HRABÁK, Jan; NA-

HODIL, Tomáš. Správní řád s výkladovými poznámkami a vybranou judikaturou. 3. vyd. Praha: 

Wolters Kluwer ČR, a. s. 2009. 500 s. ISBN 978-80-7357-424-6. S. 448. 
241 Z judikatury vyplývá, že opatření obecné povahy „představuje určité překlenutí dvou, v činnosti 

veřejné správy tradičních základních forem jednostranných správních aktů: normativních (abs-

traktních) právních aktů na jedné straně a individuálních (konkrétních) právních aktů na straně 

druhé. V určitých situacích si však činnost veřejné správy vyžaduje přijímat i takové správní akty, 

které nejsou výlučně jen akty normativními či individuálními, ale jsou jejich určitou kombinací; 

jsou tak správními akty smíšené povahy s konkrétně určeným předmětem regulace a obecně vyme-

zeným okruhem adresátů.“ (srov. nález Ústavního soudu ze dne 19. 11. 2008, sp. zn. Pl. ÚS 

14/07). 
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vání vydávání výše uvedených aktů, ani vytváření alternativy k těmto formám čin-

nosti státní správy, ale vytvoření institutu, který kombinuje obě tyto činnosti.242 

Zjednodušeně můžeme tedy tento akt charakterizovat tím (a na tomto se citovaní 

autoři shodují), že „má konkrétně vymezený předmět, má generální okruh adresátů, 

jimž je určen a je závazný.“243 Proto lze hovořit o opatření obecné povahy jako o 

aktu generálně-konkrétní povahy (tedy jako o kombinaci generality 

z normativního právního aktu a konkrétnosti z individuálního správního aktu).244 

Dalším specifikem tohoto institutu je to, že správní řád sám nestanoví, ve kterých 

případech a případně za jakých podmínek se opatření obecné povahy vydává a 

ponechává tuto problematiku zcela na zvláštních zákonech (a to i těch z práva ži-

votního prostředí). Nadto správní řád dokonce dává těmto zákonům možnost určit 

jiný postup z procesního hlediska, než on sám stanoví.245 V právní vědě i judika-

torní praxi se vedla relativně složitá právní disputace246, jestli za opatření obecné 

povahy považovat pouze ty akty, které jsou takto formálně označeny, nebo tyto 

                                                 

 
242 VEDRAL, Josef. Správní řád: komentář. op. cit. S. 1330. 
243 KOCOUREK, Tomáš. Opatření obecné povahy. In: PRŮCHOVÁ Ivana a kol. Správní procesy v právu 

životního prostředí. Brno: Masarykova univerzita, 2010. 412 s. Spisy PrF MU, řada teoretická, 

svazek 329. ISBN 978-80-210-5362-5. S. 130. Srov. také rozsudek Nejvyššího správního soudu 

ze dne 27. 9. 2005, č. j. 1 Ao 1/2005-98 (obdobně též např. rozsudek Nejvyššího správního sou-

du ze dne 9. 8. 2010, č. j. 4 Ao 4/2010-195): „Opatření obecné povahy je správním aktem s kon-

krétně určeným předmětem (vztahuje se tedy k určité konkrétní situaci) a s obecně vymezeným ok-

ruhem adresátů. […] Opatření obecné povahy nemůže nahrazovat podzákonnou normotvorbu ani 

nad rámec zákona stanovovat nové povinnosti; slouží toliko ke konkretizaci již existujících povin-

ností, vyplývajících ze zákona, a nikoliv k ukládání nových povinností, které zákon neobsahuje.“ 
244 KOUCOUREK, Tomáš. Omezení vlastnického práva k pozemkům ve prospěch ochrany životního 

prostředí. Praha: Leges, 2012. 280 s. ISBN 978-80-87576-10-6. S. 185. 
245 Srov. např. VOPÁLKA, Vladimír a kol. Nový správní řád: zákon č. 500/2004 Sb., správní řád. Praha: 

ASPI, 2005. 555 s. ISBN 80-7357-109-9. S. 230. 
246 Spíše rezervovaněji se k materiálnímu pojetí staví např. Průcha (srov. PRŮCHA, Petr. Správní 

právo, obecná část. op. cit. S. 305.), naopak kladnější postoj nalezneme např. v komentáři 

z nakladatelství C.H.Beck (srov. JEMELKA, Luboš; PONDĚLÍČKOVÁ, Klára; BOHADLO, David. 

Správní řád. Praha: C. H. Beck, Praha, 2013. 848 s. ISBN 978-80-7400-484-1. S. 719.)   
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akty posuzovat podle jejich obsahu (materiální pojetí).247 Nakonec v poslední době 

v judikatorní praxi převážilo materiální pojetí tohoto institutu248 a judikatura do-

konce připouští, že lze jako opatření obecné povahy na základě materiálního pří-

stupu soudně přezkoumávat zcela výjimečně i úkon, u kterého zákonodárce jedno-

značně projevil vůli, aby byl vydán v určité právní formě (rozdílné od opatření 

obecné povahy), a při této vůli setrvá (nedojde v tomto ohledu ke změně právní 

úpravy).249 Z hlediska tématu této disertační práce odkazuji na již výše uvedené, že 

se opatřením obecné povahy ukončuje celá řada procesů veřejného stavebního 

práva s environmentálním prvkem (za všechny zejména zásady územního rozvoje, 

územní a regulační plán – srov. kapitolu 4 této práce). Opatřením obecné povahy 

pak mohou být regulovány vztahy i podle jednotlivých předpisů práva životního 

prostředí – tyto pak lze nazývat „environmentální“ opatření obecné povahy.250 

Atypickou formu realizace veřejné správy a to i na úseku ochrany životního 

prostředí představují tzv. veřejnoprávní smlouvy, které jsou upraveny 

                                                 

 
247 Srov. nález Ústavního soudu ze dne 5. 3. 2009, sp. zn. I. ÚS 960/08, ve kterém Ústavní soud zjed-

nodušeně konstatoval, že je nutné v řízení ohledně opatření obecné povahy zkoumat, jestli spl-

ňuje dotčený akt materiální znaky opatření obecné povahy či nikoliv.   
248 Za všechny srov. např. rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 22. 7. 2016, č. j. 2 As 

78/2016-72, kde se Nejvyšší správní soud zcela přiklonil k materiálnímu pojetí, a to dokonce ve 

věci týkající se životního prostředí, když konstatoval, že „Akt podle § 9 odst. 3 zákona 

č. 449/2001 Sb., o myslivosti, jímž může orgán státní správy myslivosti na žádost uživatele honitby, 

zejména v době hnízdění, kladení a odchovu mláďat nebo provádění lovů, nařídit přiměřené ome-

zení nebo i zákaz vstupu do honitby nebo jejích částí, omezení jízdy koňmi a tažnými psy a omezení 

jiných sportovních nebo zájmových činností, je opatřením obecné povahy ve smyslu § 171 správní-

ho řádu.“ Tento závěr učinil přesto, že ustanovení § 66 zákona o myslivosti jednoznačně stanoví, 

že se v tomto případě má vydávat správní rozhodnutí (pro komplexnost srov. rozsudek Kraj-

ského soudu v Brně ze dne 24. 2. 2016, č. j. 65 A 2/2015-126, k jehož závěrům se přikláním já). 
249 Jde však o případy, kdy může být tato forma pro účely soudního přezkumu zvrácena pouze Ús-

tavním soudem, „který – aniž by svou pravomoc překročil – může zasáhnout v případě, kdy by 

právem stanovená forma aktu neodpovídala jeho obsahu“ (usnesení Nejvyššího správního soudu 

ze dne 21. 1. 2011, č. j. 8 Ao 7/2010-65 [publikován ve Sbírce NSS pod č. 2321/2011 Sb.]). 
250 Kromě již výše v poznámce pod čarou uvedeného zákazu vstupu do honitby se jedná např. o 

výjimkové procesy podle zákona o ochraně přírody a krajiny (srov. ustanovení § 56 ZOPK a 

podkapitolu pátou) nebo stanovení ochranného pásma vodního zdroje podle ustanovení § 30 

VZ.  
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v části V správního řádu (§ 159 – 170 SŘ)251. Je jimi upraveno právní jednání, kte-

rým se zakládají, mění nebo ruší práva a povinnosti v oblasti veřejného práva, ži-

votního prostředí nevyjímaje. V podmínkách České republiky jsou uzavírány dva 

druhy veřejnoprávních smluv, a to jednak tzv. smlouvy koordinační (které jsou 

uzavírány mezi subjekty veřejné správy) a za druhé tzv. smlouvy subordinační 

(uzavírány mezi subjektem veřejné správy a zpravidla fyzickou či právnickou 

osobou za účelem plnění úkolů veřejné správy). Institut veřejnoprávních smluv je 

užíván také v právu životního prostředí, a to jak těch koordinačních252, tak subor-

dinačních253.  Pro procedurální režim veřejnoprávních smluv pak platí, že se ob-

dobně použijí část I a část II správního řádu a stejně tak se přiměřeně použijí usta-

novení občanského zákoníku, přičemž pro podrobnější vymezení uzavírání veřej-

noprávních smluv odkazuji zejména na právní úpravu, kterou považuji za veskrze 

jasnou a transparentní.254      

 Na závěr této úvodní podkapitoly se jen pro komplexnost v krátkosti vyjád-

řím ke zbývajícím dvěma druhům správněprávních aktů. Jedná se o faktické úko-

                                                 

 
251 Z hlediska evropských právních vlivů, o kterých bylo pojednáno v kapitole 2 této práce, je na 

tomto místě vhodné podotknout, že teorie i praxe veřejnoprávních smluv je výrazně profilována 

francouzskou doktrínou správního práva. Srov. VAVŘÍNEK, František. Stručný přehled zřízení 

správního. Praha: Všehrd, 1928. 230 s. S. 92.: „Nauka veřejného práva francouzského ještě před 

tím, než zvítězilo přesvědčení o tzv. autolimitaci státu, zavedla pro vztahy mezi státem a občanem 

(při výkonu veřejné moci) zvláštní pojem smluv veřejnoprávních.“ Příp. srov. přiléhavou franko-

fonní literaturu: BRÉCHON-MOULÈNES, Christine et al. Droit des marchés publics. Paris: Le Mo-

niteur, 1993. 3000 s. ISBN 2-281-12205-0. 
252 Z hlediska veřejného stavebního práva odkazuji např. na ustanovení § 190 odst. 2 StavZ, které 

stanoví možnost uzavření koordinační veřejnoprávní smlouvy o výkonu působnosti stavebního 

úřadu nebo např. na ustanovení § 44 odst. 13 ZOdp, které umožňuje obcím, které k zabezpečení 

svých povinností při nakládání s komunálním odpadem uzavřely veřejnoprávní smlouvu o vy-

tvoření dobrovolného svazku obcí, uzavřít jinou veřejnoprávní smlouvu o vytvoření společného 

plánu odpadového hospodářství, který nahrazuje jednotlivé plány odpadového hospodářství 

obce. 
253 Z hlediska veřejného stavebního práva odkazuji na již napsané v kapitole 4 týkající se možnosti 

uzavírání veřejnoprávních smluv nahrazujících územní rozhodnutí, případně stavební povolení. 

Dále se jedná např. o veřejnoprávní smlouvy uzavírané v režimu zákona o ochraně přírody a 

krajiny (srov. § 39 ZOPK). 
254 Obdobně též srov. PRŮCHA, Petr. Správní právo, obecná část. op. cit. S. 318.  
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ny s přímými právními důsledky. Těmito jsou jednak operativně ukládané zá-

vazné příkazy, nebo se jedná o bezprostřední zákroky orgánů veřejné správy či o 

jiné donucovací úkony. Takové úkony pak přicházejí do úvahy jen tam, kde to při-

pouští zákon a pouze za podmínek stanovených zákonem. Musí při nich být dodr-

žena zásada přiměřenosti zásahu.255 Z hlediska ochrany environmentálních zájmů 

je třeba v této problematice odkázat zejména na oprávnění příslušníků tzv. strá-

ží.256 Posledními akty jsou pak neprávní, resp. organizační formy realizace ve-

řejné správy, které již nejsou bezprostředně výrazem právních forem realizace 

veřejné správy a mohou směřovat vně stojícím adresátům veřejnosprávního půso-

bení (např. právně nezávazné faktické pokyny či informace257), případně i dovnitř 

veřejné správy (např. organizační příprava místního šetření). K neprávním for-

mám realizace pak patří rovněž tzv. materiálně-technické operace (např. úkony při 

chodu podatelny úřadu).258  

 Jak již vyplývá z podrobností a množství informací uvedených v této podkapi-

tole, tak je zřejmé, že mým hlavním předmětem zájmu v následujících podkapito-

lách jsou zejména environmentální individuální správní akty, jelikož ty považuji 

pro environmentalizaci veřejného stavebního práva za nejvýznamnější. Určitou 

výjimku představuje podkapitola pátá týkající se environmentálních výjimek, jeli-

kož některé z nich mohou být přijímány i v jiných právních formách, na což bude 

                                                 

 
255 Srov. PRŮCHA, Petr. Správní právo, obecná část. op. cit. S. 319. 
256 Srov. rybářská stráž podle ustanovení § 14 a násl. zákona č. 99/2004 Sb., o rybářství, ve znění 

pozdějších předpisů; stráž přírody podle ustanovení § 81 a násl. ZOPK; lesní stráž podle ustano-

vení § 38 a násl. LZ a myslivecká stráž podle ustanovení § 12 a násl. zákona č. 449/2001 Sb., o 

myslivosti, ve znění pozdějších předpisů (k tomu srov. např. CEJPEK MUSILOVÁ, Hana. Mysli-

vecká stráž. In: KYSELOVSKÁ, Tereza; KADLUBIEC, Vojtěch; PROVAZNÍK, Jan; SPRINGINSFEL-

DOVÁ, Nelly; VIRDZEKOVÁ, Alica. Cofola 2015: sborník z konference. 1. vyd. Brno: Masarykova 

univerzita, Právnická fakulta. Řada teoretická, Ed. Scientia, č. 532., 2015. 1081 s. ISBN 978-80-

210-7976-2. S. 992-940.) 
257 Např. informační tabule umístěné na naučných environmentálních stezkách, které realizovala 

Správa národního parku.  
258 Srov. PRŮCHA, Petr. Správní právo, obecná část. op. cit. S. 320. 
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v předmětné podkapitole upozorněno. To je také jedním z důvodů, proč jsem zařa-

dil samostatnou podkapitolu týkající se těchto výjimek (více viz podkapitola 5.5).        

5.2 „Environmentální“ stanoviska a jejich specifika 

Jak jsem již uvedl úvodem této kapitoly, druhá podkapitola se bude věnovat envi-

ronmentálním stanoviskům, tedy aktům odlišných od závazných stanovisek ve 

smyslu ustanovení § 149 SŘ. Z hlediska právní teorie jsou stanoviska typickými 

představiteli subsumovaných správních aktů. 

5.2.1 „Environmentální“ stanoviska s vazbou na procesy veřejného 
stavebního práva v jednotlivých právních předpisech 

Právní úprava stanovisek v procesech veřejného stavebního práva je upravena 

společně se závaznými stanovisky v ustanovení § 4 odst. 2 StavZ. Zatímco písm. a) 

citovaného ustanovení upravuje závazná stanoviska (viz následující podkapitola), 

tak písm. b) vymezuje stanoviska jako akty, které nejsou samostatným rozhodnu-

tím ve správním řízení a jejichž obsah je závazný pro politiku územního rozvoje a 

pro opatření obecné povahy podle stavebního zákona. Z uvedeného je zřejmé, že 

stavební zákon rozlišuje stanoviska vydávaná dotčenými orgány na stanoviska s 

přívlastkem „závazná“ a na stanoviska bez tohoto přívlastku. Jak dovodila judika-

tura Nejvyššího správního soudu259, tak kritériem je zde to, zda jsou vydávána za 

účelem vydání rozhodnutí ve správním řízení (tato stanoviska jsou označována 

jako „závazná stanoviska“ a dopadá na ně režim § 149 SŘ), nebo pro účely postupů, 

které nejsou správním řízením – tato jsou pak označována pouze jako „stanoviska“. 

Obecně také lze z citované judikatury dovodit, přičemž opakuji již výše vyřčené, že 

„závazná stanoviska“ jsou pro výrokovou část rozhodnutí, k němuž jsou vydána, 

vždy závazná, tak „stanoviska“ pak závazná být vždy nemusí. Z uvedeného však 

vyplývá, že někdy i běžná „stanoviska“ závaznými jsou. Zákonodárce pak výslovně 

stanoví, že „stanoviska“ jsou „závazným podkladem“ jednak pro politiku územního 

                                                 

 
259 Srov. rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 7. 1. 2009, č. j. 2 Ao 2/2008-62. 
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rozvoje, tak také pro opatření obecné povahy vydávaná podle stavebního zákona. V 

daném případě se jedná o stanoviska dotčených orgánů k zásadám územního roz-

voje, územnímu plánu, regulačnímu plánu, vymezení zastavěného území, územní-

mu opatření o stavební uzávěře a územnímu opatření o asanaci území. Je tedy ne-

pochybné a zde zcela souhlasím s Průchou260, že bez ohledu na to, že tato stanovis-

ka dotčených orgánů v těchto případech nejsou stavebním zákonem jako závazná 

označena, závaznými v dané věci ve skutečnosti de facto jsou. Zdůrazňuji však, že 

podle mého názoru jsou závaznými toliko do svého obsahu, jelikož ač jsou závaz-

ným podkladem, nestávají se závazným stanoviskem podle § 149 SŘ.261 Tato fak-

tická závaznost uvedených stanovisek předurčuje jejich znatelný význam při 

ochraně environmentálních zájmů. V ostatních otázkách (např. týkající se koordi-

novaného stanoviska či podmínek ve stanovisku uvedených nebo vzájemného roz-

poru jednotlivých stanovisek) pak odkazuji na následující podkapitolu k závazným 

stanoviskům, přičemž se tam uvedené použije přiměřeně i pro stanoviska ve smys-

lu ustanovení § 4 odst. 2 písm. b) StavZ.  

Od stanovisek dotčených orgánů podle ustanovení § 4 odst. 2 písm. b) StavZ je 

třeba odlišit další dokumenty, které jsou jako „stanoviska“ ve stavebním zákoně 

označeny, ale nejedná se o stanoviska dotčených orgánů podle citovaného ustano-

vení, přičemž jejich účel je odlišný. Takovým typickým příkladem jsou stanoviska 

vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury k možnosti a způsobu napo-

jení nebo k podmínkám dotčených ochranných a bezpečnostních pásem, která 

slouží jako podklad nutný k podání žádosti o vydání územního rozhodnutí [§ 86 

odst. 2 písm. c) StavZ]. Účelem těchto stanovisek je potvrzení, zda záměr bude mít 

zajištěn dopravní napojení a napojení na sítě (vodárenské, elektrárenské apod.). 

V případě, kdyby bylo potřebné vybudování nové „sítě“ nebo úprava stávající ve-

řejné infrastruktury, je žadatel povinen předložit smlouvu s vlastníky „sítí“, z níž 

                                                 

 
260  PRŮCHA, Petr; GREGOROVÁ, Jana a kol. Stavební zákon. Praktický komentář. op. cit. S. 57. 
261 ROZTOČIL, Aleš. HRŮŠOVÁ, Klára, LACHMANN, Martin. POTĚŠIL, Lukáš. Stavební zákon. 

Komentář. op. cit. S. 41. 
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tato realizace vyplyne. Toto vybudování však pak poté bude předmětem dalších 

povolovacích procesů podle stavebního zákona a z hlediska zajištění optimalizace 

koordinace výstavby v území je vhodné, aby nejprve bylo rozhodnuto o umístění 

příslušné dopravní a technické infrastruktury a teprve poté o samotném záměru, 

ke kterému je třeba provést předmětné „zasíťování“.262  

V této části se zaměřím na vybrané předpisy práva životního prostředí, které 

ve svých procesech prostřednictvím dotčených orgánů vydávající stanoviska 

ovlivňují vydávání aktů v režimu stavebního zákona. Tímto demonstrativním 

výčtem by měla být prokázána sílící environmentalizace veřejného stavebního 

práva díky tomuto nástroji – environmentálním stanoviskům. Pro úplnost dodá-

vám, že o stanovisku SEA [které však není typickým představitelem stanoviska ve 

smyslu ustanovení § 4 odst. 2 písm. b) StavZ] bude pojednáno v samostatné kapito-

le dále v textu disertační práce (srov. kapitolu 6). 

 

Zákon o ochraně přírody a krajiny 

Z hlediska zájmů chráněných zákonem o ochraně přírody a krajiny platí, že Minis-

terstvo životního prostředí uplatňuje své stanovisko k politice územního rozvoje a 

k zásadám územního rozvoje jednotlivých krajů [§ 79 odst. 3 písm. s) ZOPK]. Kraj-

ské úřady pak uplatňují stanoviska k zásadám územního rozvoje ve svých krajích a 

k územním plánům obcí s rozšířenou působností a dále mají tzv. zbytkovou působ-

nost, když vydávají stanovisko i k ostatním územním plánům a regulačním plánům 

z hlediska zájmů chráněných ZOPK, není-li příslušný jiný orgán ochrany přírody 

[§ 77a odst. 4 písm. x) ZOPK] a konečně pak obecní úřady obcí s rozšířenou působ-

ností ve svém správním obvodu, nejde-li o zvláště chráněná území nebo jejich 

ochranná pásma, uplatňují stanoviska k územním plánům a regulačním plánům z 

hlediska své přenesené působnosti a dále z hlediska přenesené působnosti obec-

ních úřadů a pověřených obecních úřadů [§ 77 odst. 1 písm. q) ZOPK]. V případě 

chráněných krajinných oblastí a území národních parků a jejich ochranných pásem 

                                                 

 
262  PRŮCHA, Petr. GREGOROVÁ, Jana a kol. Stavební zákon. Praktický komentář. op. cit. S. 326. 
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pak tato stanoviska vydávají Agentura ochrany přírody a krajiny, resp. Správy jed-

notlivých národních parků (srov. § 78 odst. 1 a odst. 2 ZOPK). Pro úplnost dodá-

vám, že pro území vojenských újezdů vydává stanoviska k územně plánovací do-

kumentaci Ministerstvo obrany [srov. § 78a odst. 2 písm. i) ZOPK]. Všechna tato 

stanoviska jsou pak stanovisky podle § 4 odst. 2 písm. b) StavZ a jsou obsahově pro 

orgány územního plánovaní závazná, jak bylo ozřejměno výše. 

 

Vodní zákon 

Z hlediska zájmů chráněných vodním zákonem udávím, že stanoviska k politice 

územního rozvoje a k zásadám územního rozvoje jednotlivých krajů uplatňují Mi-

nisterstvo zemědělství a Ministerstvo životního prostředí (§ 108 odst. 2 VZ). Do 

působnosti krajských úřadů pak patří uplatňovat stanoviska k zásadám územního 

rozvoje a k územním plánům obcí s rozšířenou působností [§ 107 odst. 1 písm. a) 

VZ] a konečně obecní úřady obcí s rozšířenou působností uplatňují stanoviska k 

územním plánům a regulačním plánům, s výjimkou územních plánů těchto obcí 

(§ 106 odst. 2 VZ). Ve vodním zákoně je také upraveno jedno ze stanovisek, které 

není představitelem stanoviska ke koncepčním dokumentům veřejného stavební-

ho práva, ale k realizačním nástrojům. Jedná se o stanovisko správce povodí podle 

ustanovení § 54 odst. 4 VZ, které je potřebné pro v uvedeném ustanovení taxativně 

vyjmenované procesy, ve kterých správní orgány posuzují soulad záměrů umístit, 

provést, změnit nebo odstranit stavbu, zařízení nebo provádět jiné činnosti, pokud 

by takové záměry mohly ovlivnit vodní poměry, energetický potenciál, popřípadě 

jakost nebo množství povrchových nebo podzemních vod. Toto stanovisko není 

tedy ani obsahově závazné ve smyslu ustanovení § 4 odst. 2 písm. b) StavZ. 

 

Zákon o ochraně ovzduší 

Ze zákona o ochraně ovzduší vyplývá, že Ministerstvo životního prostředí vydává 

stanovisko k politice územního rozvoje a zásadám územního rozvoje v průběhu 

jejich pořizování [§ 11 odst. 1 písm. a) ZOO] a krajský úřad vydává stanovisko k 

územnímu plánu a regulačnímu plánu obce [§ 11 odst. 2 písm. a) ZOO]. Z hlediska 
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zájmů dotčené veřejnosti je důležité, že tato stanoviska musí být přímo ze zákona 

aktivně zpřístupněna veřejnosti, a to bez zbytečného odkladu [§ 30 odst. 1 písm. g) 

ZOO]. O dalších podkladových aktech, které jsou potřebné v některých případech 

k vydání těchto stanovisek, bude pojednáno dále. 

 

Zákon o odpadech 

Obdobně jako ve všech předchozích případech je právní úprava nastavena 

v případě zákona o odpadech, podle kterého Ministerstvo životního prostředí 

uplatňuje stanovisko k politice územního rozvoje [§ 72 odst. 1 písm. s) ZOdp], kraj-

ský úřad uplatňuje stanovisko k zásadám územního rozvoje [§ 78 odst. 2 písm. v) 

ZOdp] a obecní úřady obcí s rozšířenou působností uplatňují svá stanoviska k 

územním plánům a regulačním plánům [§ 79 odst. 1 písm. k) ZOdp]. 

 

Lesní zákon 

Přiměřeně totéž pak platí pro lesní zákon, podle jehož ustanovení § 49 odst. 3 

písm. c) LZ Ministerstvo zemědělství uplatňuje stanovisko k politice územního 

rozvoje a k zásadám územního rozvoje, krajské úřady pak uplatňují stanovisko k 

územně plánovací dokumentaci, pokud tato dokumentace umisťuje rekreační a 

sportovní stavby na pozemky určené k plnění funkcí lesa, není-li příslušné minis-

terstvo a uplatňují stanovisko k územním plánům obcí s rozšířenou působností 

[srov. § 48a odst. 2 písm. a) a b) LZ] a konečně tzv. zbytkovou působnost mají 

obecní úřady obcí s rozšířenou působností, které uplatňují stanovisko k územně 

plánovací dokumentaci, pokud není příslušný kraj nebo ministerstvo [§ 48 odst. 2 

písm. b) LZ]. Tato ustanovení je pak třeba vykládat v souladu s ustanovením § 14 

LZ, kde je i v těchto případech vydávání těchto stanovisek stanovena zákonná po-

vinnost dbát zachování lesa a je zde povinnost navrhnout a zdůvodnit taková řeše-

ní, která jsou z hlediska zachování lesa, ochrany životního prostředí a ostatních 

celospolečenských zájmů nejvhodnější. I judikatura zdůraznila, že k územně plá-

novací dokumentaci jsou v těchto případech vydávána orgány státní správy lesů 

stanoviska ve smyslu § 4 odst. 2 písm. b) StavZ, nikoli závazná stanoviska podle § 4 
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odst. 2 písm. a) StavZ263, přičemž samotný lesní zákon vymezuje, že se nejedná o 

rozhodnutí (srov. § 58 odst. 2 věta druhá LZ). 

V případě lesního zákona je pak také nutné uvést zvláštní druh stanoviska pod-

le ustanovení § 33 odst. 3 LZ, který sice nemá přímou vazbu na procesy veřejného 

stavebního práva, ale může s nimi souviset. Citované ustanovení se týká situací, 

když má těžba překročit 3 m3 na 1 ha lesa za kalendářní rok. V tomto případě pak 

musí vlastník lesa a další zákonem vymezené osoby předem písemně vyrozumět 

orgán státní správy lesů o jeho úmyslu těžit; tento pak má lhůtu 30 dnů ode dne 

doručení vyrozumění na to, aby vydal své stanovisko, že tato osoba případně ne-

smí těžbu provést. Zákon výslovně stanoví, že na vydání tohoto stanoviska orgánu 

státní správy lesů se nevztahují obecné předpisy o správním řízení, proto se podle 

mého názoru i přes skutečnost, že podstatou stanoviska je uložení zákazu provést 

plánovanou těžbu dříví, popř. stanovit podmínky pro těžbu, čímž by byly naplněny 

znaky správního rozhodnutí, o správní rozhodnutí jednat nebude264 a bude se jed-

nat o zvláštní druh stanoviska podle části čtvrté správního řádu.  

 

Zákon o ochraně zemědělského půdního fondu265 

Obdobnou úpravu stanovisek vzhledem ke koncepčním nástrojům veřejného sta-

vebního práva jako má lesní zákon, pak má také zákon o ochraně zemědělského 

půdního fondu, který v ustanovení § 5 ZoZPF stanovuje podmínky ochrany při 

územně plánovací činnosti srovnatelně jako § 14 LZ s tím, že § 5 odst. 2 ZoZPF sta-

noví, že orgány ochrany zemědělského půdního fondu uplatňují stanoviska k 

územně plánovací dokumentaci a k návrhu vymezení zastavěného území z hlediska 

                                                 

 
263 Srov. rozsudek Krajského soudu v Brně ze dne 29. 5. 2012, č. j. 63 A 1/2012-54 (publikován ve 

Sbírce NSS pod č. 2740/2013 Sb.).  
264 K tomu srov. úvahu v KOCOUREK, Tomáš; POLÁČKOVÁ, Marie. Závazná stanoviska a jiné úkony 

dle části čtvrté správního řádu. op. cit. S. 108. 
265 Pro vztah mezi ochranou půdy a procesy veřejného stavebního práva srov. v podrobnostech: 

RADA, Tomáš. Kvalitativní ochrana půdy při stavební činnosti z pohledu práva [online]. Brno, 

2012. Dostupné z: <http://is.muni.cz/th/44102/pravf_d/>. Disertační práce. Masarykova uni-

verzita, Právnická fakulta. Vedoucí práce Ivana Průchová. 
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ochrany zemědělského půdního fondu. Dle § 17 ZoZPF je pak příslušným orgánem 

k vydání stanoviska k zásadám územního rozvoje, územním plánům obcí, ve kte-

rých je sídlo kraje, a k územnímu plánu, který řeší celé území hlavního města Pra-

hy, a k návrhům na samostatné vymezení zastavěného území hlavního města Prahy 

a obcí, ve kterých je sídlo kraje, Ministerstvo životního prostředí. Obecní úřad obce 

s rozšířenou působností uplatňuje stanovisko k regulačním plánům s výjimkou 

regulačních plánů pořizovaných na základě zásad územního rozvoje [§ 15 písm. h) 

ZoZPF] a tzv. zbytkovou působnost má krajský úřad, který uplatňuje stanovisko k 

územně plánovací dokumentaci, nejde-li o případy v působnosti jiného orgánu 

ochrany zemědělského půdního fondu [§ 17a písm. a) ZoZPF]. 

 

Horní zákon 

V případě horního zákona z hlediska ochrany a využití nerostného bohatství pak 

Ministerstvo životního prostředí, Ministerstvo průmyslu a obchodu a Český báňský 

úřad uplatňují stanoviska k politice územního rozvoje a k zásadám územního roz-

voje a stejná ministerstva ale obvodní báňské úřady uplatňují stanoviska k územ-

ním plánům a k regulačním plánům [srov. § 15 odst. 2 HZ]. 

 

Atomový zákon 

Z hlediska jaderné bezpečnosti, radiační ochrany, technické bezpečnosti, monito-

rování radiační situace, zvládání radiační mimořádné události a zabezpečení při 

činnostech souvisejících s využíváním jaderné energie a činnostech v rámci expo-

zičních situací (tedy z hlediska zájmů chráněných atomovým zákonem) uplatňuje 

stanovisko k politice územního rozvoje a územně plánovací dokumentaci Úřad pro 

jadernou bezpečnost [srov. § 208 písm. n) AZ]. 

 

Na závěr tohoto výčtu je třeba uvést, že relativně velkou skupinu stanovisek, kte-

ré nejsou závaznými stanovisky ani co do formy, ani co do obsahu, představují 

úkony vydávané v průběhu pořizování či schvalování jiných koncepčních doku-

mentů mimo procesy veřejného stavebního práva. Vzhledem k tomu, že tato pro-
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blematika je již mimo obsah disertační práce, jen příkladně uvádím, že správci po-

vodí (resp. správci vodních toků) např. předkládají svá odborná stanoviska k po-

vodňovým plánům [srov. § 82 písm. a) a § 83 písm. a) VZ].266   

Pro úplnost opakuji a zdůrazňuji, že v případě, kdy je jeden orgán oprávněn 

vydat stanovisko pro více chráněných zájmů dle složkových předpisů práva život-

ního prostředí (např. ministerstvo životního prostředí), činí tak ve formě koordi-

novaného stanoviska ve smyslu ustanovení § 4 odst. 7 StavZ, ale pouze v případě, 

kdyby jednotlivá stanoviska nebyla ve vzájemném rozporu. 

5.2.2 Dílčí závěr podkapitoly 

Z výše uvedeného demonstrativního výčtu je podle mého názoru patrné, že výše 

uvedená stanoviska jednotlivých dotčených orgánů, která – i když nejsou závaz-

nými stanovisky podle § 149 SŘ, tak jsou dokonce v zákonem vymezených přípa-

dech obsahově závazná pro orgány územního plánování – přinášejí do procesu 

územního plánování nepostradatelné environmentální posouzení, bez kterého by 

přijetí koncepčních dokumentů veřejného stavebního práva vůbec nebylo fakticky, 

ale ani právně, možné. Samotná konstatace tohoto faktu je nejlepším důkazem dů-

ležitosti jednotlivých stanovisek dotčených orgánů na úseku ochrany životního 

prostředí. Domnívám se, že tímto je prokázána také environmentalizace veřejného 

stavebního práva již v rámci přijímání koncepčních dokumentů. Dalším důležitým 

závěrem vyplývajícím z výše uvedeného v této podkapitole je to, že i když by se na 

první pohled mohla zdát úprava vydávání stanovisek v jednotlivých složkových 

předpisech práva životního prostředí obdobná, není tomu vždy tak (a to zejména v 

působnosti jednotlivých orgánů tato stanoviska vydávající). Proto ani v tomto oh-

ledu nelze právní úpravu hodnotit za sjednocenou a zcela přehlednou. 

                                                 

 
266 KOCOUREK, Tomáš; POLÁČKOVÁ, Marie. Závazná stanoviska a jiné úkony dle části čtvrté správ-

ního řádu. S. 109. 



„Environmentální“ správní akty s vazbou na procesy veřejného stavebního práva 129 

 

5.3 „Environmentální“ závazná stanoviska a jejich specifika 

Problematika závazných stanovisek je protknuta stavebním zákonem jakožto zá-

kladním předpisem veřejného stavebního práva, dále ji také nalezneme v jednotli-

vých předpisech (nejčastěji složkových) práva životního prostředí, ale především 

je to institut správního práva procesního. Toto z nich činí široce využívaný nástroj 

právní regulace v nejrůznějších procesech práva veřejného. V této podkapitole jim 

bude věnována pozornost jako, podle mého názoru, významného nástroje envi-

ronmentalizace veřejného stavebního práva.  

5.3.1 „Environmentální“ závazná stanoviska s vazbou na procesy ve-
řejného stavebního práva v jednotlivých právních předpisech 

Důležité je uvést, že správní řád nedává jednoznačnou odpověď na otázku, za ja-

kých okolností a pro jaké řízení je třeba vydat závazné stanovisko, ale jsou to až 

zvláštní právní předpisy (pro účely této práce především stavební zákon a předpi-

sy práva životního prostředí), které toto věcně upravují. V těchto však často nebý-

vá dodržovaná jednotná terminologie k označení závazných stanovisek (můžeme 

nalézt pojmy jako „souhlas“, „závazný posudek“, „závazné stanovisko“ nebo „povo-

lení“), což může vést, a často podle mých zkušeností z praxe vede, k výkladovým 

problémům. S tímto se však právní praxe vypořádává konstatováním, že není roz-

hodné pro posouzení skutečnosti, jestli se o závazné stanovisko jedná či ne, jeho 

formální označení, ale vždy jsou rozhodující skutkové a právní účinky vydaného 

závazného stanoviska, tedy jeho materiální stránka. S tímto závěrem souhlasí také 

doktrinální názory267, ustálená judikatura268 (která také velmi často v konkrétních 

případech určuje mantinely, co je a není závazným stanoviskem) a ostatně také 

                                                 

 
267 SKULOVÁ, Soňa a kol. Správní právo procesní. op. cit. S. 320. 
268 Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 29. 11. 2012, č. j. 4 As 52/2012-26: „Pokud 

zvláštní zákon výslovně neurčuje, že podle něj vydávaná stanoviska jsou závazným stanoviskem ve 

smyslu správního řádu z roku 2004, ani neuvádí, že se jedná o správní rozhodnutí, je rozhodující, 

zda příslušné stanovisko podle zvláštního zákona naplňuje znaky závazného stanoviska vymezené 

v § 149 správního řádu z roku 2004 a konkretizované v judikatuře správních soudů.“  
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moc výkonná.269 Také nelze než kvitovat s povděkem, že se právní praxe nedávno 

vypořádala se situací, kdy je vydáno správní rozhodnutí namísto závazného stano-

viska a naopak, a to, v prvním případě, postupem konverze rozhodnutí podle § 157 

SŘ a, v druhém případě, zrušením závazného stanoviska v přezkumném řízení dle 

§ 149 odst. 5 SŘ.270  

Hned úvodem zdůrazňuji, že podle mého názoru je závazné stanovisko nejú-

činnějším administrativně právním nástrojem271, kterým se dotčené orgány (dle 

§ 136 SŘ) a to mj. na úseku ochrany environmentálních zájmů způsobem a 

v rozsahu dle zákona vyjadřují k předmětu řízení vedeného u jiného správního 

orgánu a hodnotí v nich možné důsledky řešení s ohledem na veřejný zájem.272 

Nejtypičtější způsoby jejich využití pak nalezneme v procesech veřejného staveb-

ního práva, kde jsou podkladovými akty právě zejména environmentální závazná 

stanoviska. 

V této části se zaměřím na analýzu závazných stanovisek ve stavebním zákoně 

a ve vybraných předpisech práva životního prostředí, které ve svých procesech 

prostřednictvím dotčených orgánů vydávající závazná stanoviska ovlivňují vydá-

vání rozhodnutí či jiných aktů v režimu stavebního zákona. Tímto demonstrativ-

ním výčtem by měla být prokázána sílící environmentalizace veřejného stavebního 

práva díky tomuto nástroji – environmentálním závazným stanoviskům. Úvodem 

konstatuji, že tato část práce se nebude věnovat závaznému stanovisku orgánu 

ochrany zemědělského půdního fondu k odnětí půdy ze zemědělského půdního 

fondu, jelikož o tomto je pojednáno v samostatné podkapitole týkající se environ-

mentálních výjimek, a také se nebude věnovat institutu posuzování vlivů záměrů 

                                                 

 
269 Závěr č. 11 ze zasedání poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu ze dne 12. 9. 2005 

[online]. Ministerstvo vnitra ČR. Dostupné z: <http://www.mvcr.cz/soubor/11a-pdf.aspx>. 
270 Závěr č. 129 ze zasedání poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu ze dne 25. 10. 2003 

[online]. Ministerstvo vnitra ČR. Dostupné z: <http://www.mvcr.cz/soubor/129-2013-k-

moznosti-konverze-zavazneho-stanoviska-a-spravniho-rozhodnuti-pdf.aspx>.  
271 POLÁČKOVÁ, Marie. Závazná stanoviska ve vztahu k ochraně životního prostředí. op. cit. S. 21. 
272 VEDRAL, Josef. Správní řád: komentář. op. cit. S. 1025. 
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na životní prostředí (EIA), jehož výsledek je také závazné stanovisko, a které bude 

předmětem posouzení v kapitole 6. 

 

Stavební zákon 

Závazná stanoviska se prolínají celým stavebním zákonem (tedy v procesech 

územního řízení – typicky např. § 86 odst. 2 písm. b), § 89 a § 96 odst. 3 

písm. b) StavZ; stavebního řízení – např. § 105 odst. 1 písm. c) a § 110 odst. 2 

písm. d) StavZ i kolaudačního procesu – typicky § 122 odst. 1 StavZ), přičemž ve-

řejné zájmy jsou chráněny v celém průběhu procesů veřejného stavebního práva. 

Vzájemná provázanost závazných stanovisek vede k možnosti průběžné kontroly 

ze strany dotčených orgánů, zda a jakým způsobem je jejich obsah naplňován (na-

příklad je tedy možno v rámci kolaudačního procesu kontrolovat podmínky, které 

byly stanoveny v závazném stanovisku už ve fázi územního řízení).273 Dokonce 

zákon v ustanovení § 4 odst. 4 StavZ stanoví princip vázanosti vydaným závazným 

stanoviskem jako projev principů kontinuity, zásady legitimního očekávání a ustá-

lené správní praxe s tím, že v případě kdy dotčený správní orgán vydá navazující 

závazné stanovisko (tedy odlišné od toho, kterým je již vázán), tak toto musí být 

řádně odůvodněno, a musí být uvedeny skutečnosti vedoucí k této diskontinuitě.274 

Klíčovým však pro vydávání závazných stanovisek v těchto procesech je usta-

novení § 4 odst. 2 písm. a) StavZ, které stanoví povinnost vydávat závazná stano-

viska dotčenými orgány, které chrání veřejné zájmy podle zvláštních zákonů (niko-

liv tedy těm dotčeným orgánům, jejichž pravomoc se odvozuje ze stavebního záko-

na). Jak trefně poznamenává Macháčková, tak toto ustanovení „nelze číst pouze 

gramaticky, ale je nutné jej chápat jako významový celek“275 s tím, že argument vaz-

                                                 

 
273 KOCOUREK, Tomáš; POLÁČKOVÁ, Marie. Závazná stanoviska a jiné úkony dle části čtvrté správ-

ního řádu. op. cit. S. 95. 
274 ROZTOČIL, Aleš. HRŮŠOVÁ, Klára, LACHMANN, Martin. POTĚŠIL, Lukáš. Stavební zákon. Komen-

tář. op. cit. S. 41. 
275 MACHÁČKOVÁ, Jana a kol. Stavební zákon. Komentář. 2. vyd. Praha: C. H. Beck, 2013. 899 s. ISBN 

978-80-7400-492-6. S. 37. 
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by na zvláštní zákony podpírá zákonodárce jejich příkladmým výčtem v poznámce 

pod čarou č. 4.276 Z toho tedy vyplývá, že konkrétní dotčené orgány s pravomocí 

vydávat závazná stanoviska k procesům dle stavebního zákona nenalezneme 

v něm samotném, ale v jednotlivých zvláštních zákonech, nejčastěji zákonech práva 

životního prostředí. Je vhodné také zmínit, že „není v pravomoci stavebního úřadu 

přezkoumávat stanoviska dotčených orgánů. Dotčené orgány se v nich vyjadřují ke 

specializovaným otázkám, které si z důvodu nedostatku odbornosti nemůže posoudit 

stavební úřad sám.“277 Tato skutečnost však nic nemění na faktu, že je stále zodpo-

vědností stavebního úřadu zabezpečit soulad jeho rozhodnutí s veřejnými zájmy a 

za tímto účelem je to právě on, kdo má povinnost vyžádat si v konkrétním případě 

závazné stanovisko dotčeného orgánu278 zjištěného podle jednotlivých složkových 

předpisů práva životního prostředí. Kdyby tak neučinil, mohl by v důsledku do-

konce nést za toto své nekonání právní důsledky, které by mohly vyústit až 

v uplatnění odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci.279 Tyto 

dotčené orgány jsou pak po zahájení řízení vyrozuměny spolu s účastníky řízení 

(nejsou však v jejich pozici, protože zaujímají postavení sui generis s cílem odborné 

pomoci stavebnímu úřadu280), čímž je zajištěno prosazování veřejného zájmu na 

ochraně životního prostředí.281 Případné rozpory mezi orgánem územního pláno-

vání nebo stavebním úřadem na jedné straně a dotčeným orgánem na straně druhé 

                                                 

 
276 Srov. § 4 odst. 2 StavZ v celém znění, včetně poznámek pod čarou. 
277 Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 30. 9. 2009, č. j. 4 As 25/2009-163. 
278 Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 3. 3. 2011, č. j. 1 As 7/2011-397. 
279 KRÝSA, Ivo. Ochrana veřejného zdraví v postupech podle stavebního zákona. In: PRŮCHOVÁ, 

Ivana a kol. Stavební zákon a ochrana životního prostředí. Brno: Masarykova univerzita, 2011. 

487 s. Spisy PrF MU, řada teoretická, svazek č. 396. ISBN 978-80-210-5667-1. S. 346.   
280 K tomu více srov. rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 17. 12. 2008, č. j. 1 As 68/2008-

126.  
281 POLÁČKOVÁ, Marie. Dotčené orgány. In: PRŮCHOVÁ, Ivana a kol. Stavební zákon a ochrana 

životního prostředí. Brno: Masarykova univerzita, 2011. 487 s. Spisy PrF MU, řada teoretická, 

svazek č. 396. ISBN 978-80-210-5667-1. S. 71. 
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nebo mezi dotčenými orgány spolupůsobícími v témže řízení se řeší dle § 133 a 

§ 136 SŘ.282 

Zvláštním případem závazného stanoviska je tzv. koordinované závazné sta-

novisko dle § 4 odst. 7 StavZ, které zahrnuje požadavky na ochranu více dotčených 

veřejných zájmů a přichází v úvahu tehdy, když je dotčeným orgánem ve více smě-

rech ochrany jeden a tentýž orgán, tedy typicky na úrovni obecních úřadů obcí 

s rozšířenou působností nebo krajských úřadů. Na tomto koordinovaném stano-

visku se pak podílí specializované odbory dotčeného úřadu společně.283 Souhlasím 

s Potěšilem284, že je navýsost vhodné, aby tyto odbory nekoordinovaly pouze sa-

motný procesní postup, nýbrž aby došlo i ke koordinaci po stránce věcné tak, aby 

jednotlivé závěry nebyly duplicitní, nepřekrývaly se nebo si dokonce neprotiřečily. 

Výsledkem této koordinace je buď celkové pozitivní, nebo celkově negativní koor-

dinované závazné stanovisko. Pro úplnost dodávám, že ne nezajímavým judikator-

ním faktem je, že závazné stanovisko se nemusí vydávat pro každý případ zvlášť, 

ale že může být uděleno i jako souhrnný souhlas en bloc pro všechny stavby a úze-

mí (např. v případě závazného stanoviska pro územní rozhodnutí) v určité oblas-

ti.285 

Závěrem této části pak považuji za vhodné připomenout existenci § 4 odst. 6 

StavZ, který dotčeným orgánům umožňuje kontrolovat dodržování podmínek sta-

novených v jejich závazných stanoviscích, které jsou součástí výrokové části roz-

hodnutí (případně opatření obecné povahy či jiného „finálního“ úkonu – např. 

územní či kolaudační souhlas). 

Na základě výše uvedených faktů nelze než konstatovat, že postavení dotče-

ných orgánů v rámci procesů dle stavebního zákona je velmi silné286 a dle mého 

                                                 

 
282 MAREČEK, Jan a kol. Komentář ke stavebnímu zákonu a předpisy související. op. cit. S. 42. 
283 MAREK, Karel; PRŮCHA, Petr. Stavební právo v teorii a praxi. op. cit. S. 31. 
284 ROZTOČIL, Aleš. HRŮŠOVÁ, Klára, LACHMANN, Martin. POTĚŠIL, Lukáš. Stavební zákon. Komen-

tář. op. cit. S. 42. 
285 Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 30. 1. 2009, č. j. 2 As 42/2008-73.  
286 Srov. také např. POLÁČKOVÁ, Marie. Dotčené orgány. op. cit. S. 74-75. 
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názoru zajišťuje (z teoretického hlediska) dostatečnou ochranu veřejných zájmů 

v oblasti životního prostředí ovšem výhradně v tom případě, kdy jednotlivé dotče-

né orgány řádně a důkladně plní svoji funkci. Výše uvedené je také bezpochyby 

prokázáním silného vlivu environmentální ochrany v procesech veřejného staveb-

ního práva. 

 

Zákon o ochraně přírody a krajiny 

Prvním z těchto předpisů je zákon o ochraně přírody a krajiny287, který již 

v úvodních ustanoveních o základních povinnostech při obecné ochraně přírody 

stanoví v § 4 odst. 2 ZOPK, že každý, kdo zamýšlí činit zásahy, které by mohly (tedy 

existuje-li i jen sebemenší možnost) vést k poškození či zničení významného kra-

jinného prvku [dle § 3 odst. 1 písm. b) ZOPK] či jeho ekostabilizační funkce, má 

povinnost si předem opatřit závazné stanovisko orgánu ochrany přírody. Zde řa-

díme zejména umisťování staveb, pozemkové úpravy, těžbu nerostů či povinnosti 

spojené se správou vodního toku.288 Toto závazné stanovisko lze vázat na splnění 

podmínek realizace dotčeného zásahu, např. stanovením doby provedení zásahu 

(např. s ohledem na hnízdění ptáků, ochranu květeny apod.).289 

Ve vztahu ke zvláště chráněným území je pak třeba odkázat na ustanovení 

§ 44 ZOPK, které požaduje vydání závazného stanoviska k ohlášení stavby, územ-

nímu rozhodnutí, územnímu souhlasu, stavebnímu povolení, rozhodnutí o změně 

                                                 

 
287 Velká novela č. 225/2017 Sb., kterou byl změněn stavební zákon a další související předpisy, 

měla vliv i na procesy podle zákona o ochrany přírody a krajiny. Tento pododdíl je stejně jako 

ostatní části práce psán podle právní úpravy účinné ke dni 1. 6. 2017 s tím, že o změnách na zá-

kladě předmětné novely č. 225/2017 Sb., bude i ve vztahu k ZOPK pojednáno v kapitole 8. 
288 POLÁČKOVÁ, Marie. Závazná stanoviska ve vztahu k ochraně životního prostředí. op. cit. S. 129. 
289 Hezkým příkladem relativně z poslední doby je stavební povolení k nové horské chatě Emil Zá-

topek – Maraton nacházející se na vrcholu Lysé Hory v Beskydech, kdy Ministerstvo životního 

prostředí stanovilo pro samotnou realizaci výstavby (stavební práce) časový úsek 3,5 měsíce 

v kalendářním roce, a to konkrétně od poloviny měsíce července do konce měsíce října, právě 

s ohledem na zvláštní ochranu tohoto zcela unikátního území, kde se skloubí ochrana význam-

ného krajinného prvku, CHKO, NATURA 2000 i ptačí oblasti. K tomu více zde: Nová horská chata 

Emil Zátopek – Maraton [online]. AK 1324, s.r.o. Dostupné z: <http://www.lysa-hora.cz/>. 
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užívání stavby, kolaudačnímu souhlasu, je-li spojen se změnou stavby, povolení k 

odstranění stavby či k provedení terénních úprav a některým dalším činnostem na 

území národního parku nebo chráněné krajinné oblasti. Povětšinou se zde bude 

jednat o stavební či podnikatelské aktivity v těchto územích (např. horské penzio-

ny, lyžařské vleky apod.). Toto závazné stanovisko pak není třeba v zastavěném 

území obce ve čtvrté zóně chráněné krajinné oblasti a v zastavěném území města, 

které se nachází na území chráněné krajinné oblasti. Důležitá je zde také vazba na 

činnosti v režimu vodního zákona (srov. blíže podkapitolu 4.4 této práce), kde bych 

zdůraznil zejména potřebu závazného stanoviska orgánu ochrany na území národ-

ního parku či chráněné krajinné oblasti ve vztahu ke stavebnímu povolení 

k vodním dílům (§ 15 VZ). Pro úplnost je třeba uvést, že přísnější úprava pro vydá-

vání kladných závazných stanovisek platí pro území NATURA 2000.290 

Dalším, a v praxi podle mé zkušenosti relativně hojně vyskytovaným a pro 

ochranu environmentálních zájmů důležitým závazným stanoviskem, je závazné 

stanovisko orgánu ochrany přírody k umisťování a povolování staveb, jakož i ji-

ných činnostem, které by mohly snížit nebo změnit krajinný ráz (srov. § 12 odst. 2 

ZOPK). Je třeba zdůraznit, že pravomoc orgánu ochrany přírody k vydávání sou-

hlasu či nesouhlasu se zásahem do krajinného rázu při umístění stavby ve formě 

závazného stanoviska291 bude dána především při splnění dvou podmínek292: bude 

se jednat o stavbu, která svou charakteristikou může krajinný ráz ovlivnit, a dále 

bude umísťována v krajině krajinným rázem charakterizované. Což znamená, že 

rozhodování orgánu ochrany nepřichází v úvahu, jestliže na konkrétní právní vzta-

hy se stavbou související zákon o ochraně přírody a krajiny vůbec nedopadá. K to-

mu dochází i tam, kde je stavba umísťována do prostředí, které vůbec nemá znaky 

                                                 

 
290 POLÁČKOVÁ, Marie. Závazná stanoviska ve vztahu k ochraně životního prostředí. op. cit. S. 130. 
291 Bude se jednat o formu závazného stanoviska v případě, kdy se bude jednat o podklad pro nava-

zující rozhodnutí typicky v režimu veřejného stavebního práva. V případě, kdy o takovýto pod-

klad nepůjde, pak se bude souhlas vydávat ve formě rozhodnutí podle § 67 SŘ (srov. STEJSKAL, 

Vojtěch. Zákon o ochraně přírody a krajiny. Komentář. Praha: Wolters Kluwer, 2016. 576 s. ISBN 

978-80-7552-229-0. S. 115.). 
292 Srov. rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 28. 12. 2006, č. j. 6 A 83/2002-65. 
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krajiny ve smyslu předmětného zákona, a nemá proto ani krajinný ráz. Takovým 

prostředím je, nejsou-li tu jiné skutečnosti, které by takový závěr vyvrátily, i zasta-

věná centrální oblast města293, kterou lze charakterizovat jako vysoce urbanizova-

né městské prostředí bez významných krajinných prvků, bez výskytu druhů planě 

rostoucích rostlin, volně žijících živočichů, nalezišť nerostů atd. samozřejmě 

s určitými výjimkami.294 Zájmy obdobné zájmům na ochraně přírody a krajiny hájí 

v takovém prostředí dotčené orgány jiné (zejména orgány státní památkové péče). 

                                                 

 
293 Tyto závěry kasační soud aplikoval ve vztahu k záměrům v zastavěné oblasti – viz např. rozsu-

dek Nejvyššího správního soudu ze dne 10. 6. 2009, č. j. 6 As 48/2008-210, rozsudek Nejvyššího 

správního soudu ze dne 28. 6. 2010, č. j. 8 As 34/2010-106, nebo rozsudek Nejvyššího správní-

ho soudu ze dne 22. 7. 2009, č. j. 5 As 53/2008-243, podle kterého „V daném případě je třeba vy-

cházet z toho, že v předmětné lokalitě se nenachází žádná chráněná krajinná oblast ani přírodní 

památka, nemohou tedy být umístěním prodejny ani dotčeny. Soud k tomu připomíná, že stavba je 

umísťována do městského zastavěného prostředí a nelze bez přistoupení dalších skutečností pova-

žovat umístění stavby daných parametrů za narušení urbanizovaného krajinného rázu ve smyslu 

ZOPK. Takovou další skutečností a jinou situací by bylo, kdyby tu byl významný krajinný prvek ne-

bo dokonce zvláště chráněné území, území přechodně chráněné atp. O takový případ ale nešlo a 

stěžovatel to ani netvrdil.“ Tento závěr Nejvyššího správního soudu je pak zcela ustálený, při-

čemž lze odkázat i na historičtější rozhodovací praxi Nejvyššího správního soudu, a to vyjádře-

nou např. v rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 28. 12. 2006, č. j. 6 A 83/2002-65, 

podle kterého: „Rozhodování správního orgánu ale nepřichází v úvahu, jestliže na konkrétní práv-

ní vztahy se stavbou souvisící zákon o ochraně přírody a krajiny vůbec nedopadá; takový případ 

nastává i tam, kde stavba je umisťována do prostředí, které vůbec nemá znaky krajiny ve smyslu 

zákona o ochraně přírody a krajiny, a nemá tedy ani „krajinný ráz“. Takovým prostředím je – nej-

sou-li tu jiné skutečnosti, které by takový závěr vyvrátily – i zastavěná centrální oblast pražské 

městské části, tedy vysoce urbanizované městské prostředí bez významných krajinných prvků, bez 

výskytu druhů planě rostoucích rostlin, volně žijících živočichů, nalezišť nerostů atd. Zájmy obdob-

né zájmům na ochraně přírody a krajiny hájí v takovém prostředí dotčené orgány jiné (v pražské 

památkové rezervaci orgány státní památkové péče). Řešení otázky, zda má nebo nemá být udělen 

souhlas se zásahem do krajinného rázu a v jakých procesních formách se tak má dít, může pojmově 

následovat teprve po kladné odpovědi na otázku, zda na věc vůbec zákon o ochraně přírody a kra-

jiny dopadá.“ 
294 Např. podle rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 5. 10. 2016, č. j. 31 A 68/2013-144, se kte-

rým se zcela ztotožňuji, lze konstatovat, že „za místa unikátní z hlediska přírodní, kulturní či his-

torické charakteristiky lze považovat obecně ta místa, kde běžný člověk rád tráví svůj volný čas, 

místa, která jej obohacují, a to právě z hledisek přírodních, kulturních či historických či jsou to mís-

ta jinak výjimečná – jako příklady lze uvést vinice na Pálavě, historická centra měst či také parky 

ve městech, nebo industriální památky jako např. tzv. Ostravské Hradčany apod.“ – tyto pak pod-

léhají ochraně krajinného rázu podle ustanovení § 12 ZOPK. 
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Dodávám pak, že zákonodárce umístil do ustanovení § 12 odst. 4 ZOPK výluku 

z posouzení krajinného rázu, když zákon stanoví, že krajinný ráz se neposuzuje v 

zastavěném území a v zastavitelných plochách, pro které je územním plánem nebo 

regulačním plánem stanoveno plošné a prostorové uspořádání a podmínky ochra-

ny krajinného rázu dohodnuté s orgánem ochrany přírody. Co je zastavěným úze-

mím, resp. zastavitelnou plochou, definuje § 2 odst. 1 písm. d), resp. písm. j) StavZ. 

Pro úplnost dodávám, že zákonodárce zakotvil v ustanovení § 90 odst. 1 věta druhá 

ZOPK, že souhlasy a závazná stanoviska vydávaná podle zákona o ochraně přírody 

a krajiny jako podklad pro rozhodnutí podle zvláštního právního předpisu (typicky 

stavebního zákona) jsou závazným stanoviskem podle § 149 SŘ.   

 

Vodní zákon 

Dalším složkovým předpisem práva životního prostředí, kterým se budu zabývat, 

je vodní zákon, který je v mnoha ohledech veřejného stavebního práva specifický, 

jelikož působnost stavebního úřadu v případě vodních děl ve všech procesech 

s výjimkou územního rozhodování vykonávají vodoprávní úřady (tímto specifikem 

se zabývá podkapitola 4.4 této práce). 

Obecný stavební úřad je tedy příslušný k vydání územního rozhodnutí pro 

všechny stavby ovlivňující vodní poměry včetně vodních děl a dále je příslušný i 

pro vydání stavebního povolení či kolaudačního souhlasu u staveb stavby ovlivňu-

jící vodní poměry, které však nejsou vodními díly. 

Vodní zákon pak podmiňuje v ustanovení § 104 odst. 9 VZ vydání rozhodnutí 

mimo jiné dle stavebního zákona za účelem umisťování, povolávání, užívání a od-

straňování staveb vydáním závazného stanoviska, jehož obsah je pak pro správní 

orgány závazný. Toto stanovisko bude třeba pouze tehdy, pokud by mohly být do-

tčeny zájmy chráněné vodním zákonem a zvážení této skutečnosti pak bude úko-

lem příslušného vodoprávního úřadu. Účelem vydání závazného stanoviska je po-

skytnutí všech důležitých informací z oblasti vodního hospodářství tak, aby byla 
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zajištěna ochrana vod v nejširším kontextu. Závazné stanovisko se nebude vydávat 

v případě, kdy je třeba vydat souhlas dle § 17 VZ.295 

Souhlasu ve smyslu ustanovení § 17 VZ je pak třeba ke stavbám, zařízením a 

činnostem, k nimž není třeba stavebního povolení podle vodního zákona (tedy nej-

sou vodními díly), ale které mohou ovlivnit vodní poměry, a které jsou taxativně 

vyjmenovány v § 17 odst. 1 VZ (což jsou typicky stavby a zařízení na pozemcích, na 

nichž se nacházejí koryta vodních toků, nebo na pozemcích s takovými pozemky 

sousedících či se jedná např. o stavby v ochranných pásmech vodních zdrojů). Od-

stavec 4 předmětného ustanovení pak stanovuje z nutnosti mít souhlas výjimku 

v případě cvičení nebo zásahu složek integrovaného záchranného systému. Sou-

hlas se typicky uděluje v již nejranější fázi projednávání záměru, tzn. v rámci 

územního řízení tak, aby mohly být podmínky souhlasu promítnuty do projektové 

dokumentace. Zajímavým faktem je, že se forma tohoto souhlasu v průběhu času 

účinnosti vodního zákona změnila. Jestliže dle Výkladu Ministerstva zemědělství 

z roku 2004296 tento souhlas nebyl dokladem nutným (nezbytným) pro udělení 

územního rozhodnutí, tedy jednalo se o určitou formu podkladového nezávazného 

stanoviska, tak dle Výkladu Ministerstva zemědělství z roku 2012297 se již naproti 

tomu jedná o podklad ve formě závazného stanoviska podle ustanovení § 104, 

odst. 9 VZ (i když v podobě vůči němu speciálního institutu) nebo má formu roz-

hodnutí dle § 67 SŘ, což záleží na skutečnosti, zdali bude souhlas posledním aktem 

v postupu správních orgánů ve věci, ke které je udělován (poté bude pravomocné 

rozhodnutí závazné pro všechny správní orgány dle § 73 odst. 2 SŘ).298 V prvním 

                                                 

 
295 Pro více informací srov. např. HORÁČEK, Zdeněk a kol. Vodní zákon: s podrobným komentářem po 

velké novele stavebního zákona k 1.1.2013. op. cit. S. 236. 
296 Výklad č. 28 k vodnímu zákonu a souvisejícím právním předpisům [online]. Ministerstvo země-

dělství. Praha, 2004. Dostupné z: <http://eagri.cz/public/web/file/9655/vyklad_VZ_c_28.pdf>. 
297 Výklad č. 93 k vodnímu zákonu a souvisejícím právním předpisům [online]. Ministerstvo země-

dělství. Praha, 2012. Dostupné z: 

<http://eagri.cz/public/web/file/141454/vyklad_VZ_c_93.pdf>. 
298 KOCOUREK, Tomáš; POLÁČKOVÁ, Marie. Závazná stanoviska a jiné úkony dle části čtvrté správ-

ního řádu. op. cit. op. cit. S. 103. 
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případě jak pak tedy souhlas nepostradatelným podkladem pro udělení územního 

rozhodnutí dle § 86 odst. 2 písm. b) StavZ s tím, že však může být zahrnut do koor-

dinovaného závazného stanoviska dle § 4 odst. 7 StavZ. S tímto posunem ve výkla-

du (způsobeným i legislativní změnami stavebního i vodního zákona), na kterém je 

taktéž doktrinální souhlas299, nelze než souhlasit, jelikož správně vede k větší kon-

trole při činnostech, které by mohly ovlivnit vodní poměry, a navíc možnost zahr-

nutí souhlasu do koordinovaného závazného stanoviska nezvyšuje nad míru vhod-

nou administrativní náročnost pro jednotlivé subjekty. Je-li to třeba, což povětši-

nou bude, tak vodoprávní úřad pak může v souhlasu stanovit podmínky, za kterých 

jej uděluje nebo i dobu, po kterou jej uděluje. 

 

Zákon o ochraně ovzduší 

Stejně jako v předchozích případech, chrání zákon o ochraně ovzduší svou složku 

životního prostředí, tedy v tomto případě vzduch, a závazné stanovisko je tedy vy-

dáváno k těm činnostem, které mohou ovlivnit či zasáhnout do zájmů na jeho 

ochranu. 

Krajský úřad jako orgán ochrany ovzduší dle § 11 odst. 2 písm. b) a c) ZOO vy-

dává závazné stanovisko k umístění (územnímu rozhodnutí) a k provedení (sta-

vebnímu povolení) stacionárního zdroje uvedeného v příloze č. 2 ZOO. V těchto 

případech také předloží žadatel odborný posudek (dle § 11 odst. 8 ZOO) zpracova-

ný autorizovanou osobou dle § 32 odst. 1 písm. d) ZOO. Tato úprava je odlišná od 

předchozího zákona o ovzduší, podle kterého se vydával správní akt ve formě roz-

hodnutí.300 Pro zákon o ochraně ovzduší (obdobně jako pro jiné právní předpisy 

práva životního prostředí) platí důležitost jeho příloh. Konkrétně v příloze č. 2 ZOO 

nalezneme, pro které vyjmenované stacionární zdroje jsou vyžadovány další pod-

kladové akty. Při aplikaci přílohy č. 2 ZOO a samotného zákona pak dospějeme 

                                                 

 
299 HORÁČEK, Zdeněk a kol. Vodní zákon: s podrobným komentářem po velké novele stavebního záko-

na k 1.1.2013. op. cit. S. 67-69. 
300 MORÁVEK, Jiří a kol. Zákon o ochraně ovzduší. Komentář. Praha: C. H. Beck, 2013. 435 s. ISBN 

978-80-7400-477-3. S. 123. 
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k závěru, že důležitým omezujícím ustanovením je tedy zejména § 11 odst. 5 ZOO, 

který stanoví při překročení některého z imisních limitů možnost vydat závazné 

stanovisko jen v tom případě, kdy jsou současně uložena tzv. kompenzační opatře-

ní301; v zákonem stanovených případech je pak povinnost předložit navíc také roz-

ptylovou studii dle § 11 odst. 9 ZOO.302 O institutu povolení provozu bude pojed-

náno v podkapitole týkající se environmentálních rozhodnutí.  

Obecní úřad obce s rozšířenou působností dle § 11 odst. 3 ZOO pak vydává zá-

vazné stanovisko k procesům dle stavebního zákona u stacionárních zdrojů neuve-

dených ve zmíněné příloze (tzv. „malé stacionární zdroje“). I v tomto ustanovení 

došlo ke změně, ale tentokráte ve věcné příslušnosti, jelikož dle původní právní 

úpravy byly příslušné tzv. jedničkové obecní úřady, které se nyní podávají již pou-

ze vyjádření (srov. § 11 odst. 4 ZOO). Tuto změnu lze kvitovat s povděkem, jelikož 

původní právní úprava se vzhledem k odbornosti a početnosti úředního aparátu na 

často malých obcích ukázala jako neefektivní. 

Zmiňme také, že Ministerstvo životního prostředí má dle § 11 odst. 1 písm. b) 

ZOO v odborných kruzích relativně značně diskutovanou pravomoc vydat závazné 

stanovisko k umístění stavby pozemní komunikace v zastavěném území obce při 

předpokládané vysoké intenzitě dopravy a také u parkoviště nad 500 stání. Bez 

zajímavosti není, že původní legislativní návrh byl výrazně širší a k této redukci, 

která se bude vztahovat jen na pár případů ročně, došlo až ve finální fázi legislativ-

ního procesu.303 Můžeme jen spekulovat cui bono?304 

Určitou odlišností od jiných složkových předpisů práva životního prostředí je 

dle § 12 odst. 3 ZOO povinnost v případě, kdy vydání závazného stanoviska minis-

terstva životního prostředí či krajského úřadu nepředcházelo řízení typicky podle 

stavebního zákona, vydat toto závazné stanovisko s jasnými podmínkami umístění 

                                                 

 
301 Viz § 27 Vyhlášky č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování, týkající se 

způsobu uplatnění kompenzačních opatření, ve znění pozdějších předpisů. 
302 POLÁČKOVÁ, Marie. Závazná stanoviska ve vztahu k ochraně životního prostředí. S. 133. 
303 MORÁVEK, Jiří a kol. Zákon o ochraně ovzduší. Komentář. op. cit. S. 119. 
304 MORÁVEK, Jiří a kol. Zákon o ochraně ovzduší. Komentář. op. cit. S. 126. 
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nebo provedení těchto zdrojů znečištění. Samozřejmě nadále platí, že bez těchto 

závazných stanovisek nelze vydat související územní rozhodnutí nebo stavební 

povolení.305 

 

Horní zákon 

V rámci ochrany nerostného bohatství je v chráněném ložiskovém území dle § 19 

odst. 1 HZ možnost umisťovat stavby a zařízení, které nesouvisejí s dobýváním 

výhradního ložiska, jen na základě územního rozhodnutí stavebního úřadu podlo-

ženého závazným stanoviskem krajského úřadu, vydaného po projednání s obvod-

ním báňským úřadem ve formě vyjádření dle části čtvrté SŘ. Dochází tak k situaci, 

kdy jeden subsumovaný správní akt (závazné stanovisko krajského úřadu dle hor-

ního zákona) vychází z jiného subsumovaného správního aktu (vyjádření obvodní-

ho báňského úřadu); tento však již závazným stanoviskem není.306 

 

Lesní zákon 

Lesní zákon pak pojem závazného stanoviska nepoužívá a nahrazuje jej „souhla-

sem“, který však v případě, kdy slouží jako podklad pro rozhodnutí o umístění 

stavby nebo územní souhlas a dále pro rozhodnutí o povolení stavby, zařízení nebo 

terénních úprav anebo jejich ohlášení je dle zákona závazným stanoviskem podle 

§ 149 SŘ (srov. 14 odst. 2 LZ). Nadto tento souhlas bezpochyby naplňuje definiční 

znaky závazného stanoviska.307,308 Závazné stanovisko příslušného orgánu státní 

správy lesů se vydává vždy, kdy zamýšlená činnost v území má zasáhnout do zájmu 

chráněných lesním zákonem, a to i v případě pozemků do vzdálenosti 50 m od 

                                                 

 
305 POLÁČKOVÁ, Marie. Závazná stanoviska ve vztahu k ochraně životního prostředí. S. 134. 
306 KOCOUREK, Tomáš; POLÁČKOVÁ, Marie. Závazná stanoviska a jiné úkony dle části čtvrté správ-

ního řádu. op. cit. S. 104. 
307 POLÁČKOVÁ, Marie. Závazná stanoviska ve vztahu k ochraně životního prostředí. S. 131. 
308 DROBNÍK, Jaroslav; DVOŘÁK, Petr. Lesní zákon. Komentář. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2010, 304 

s. ISBN 978-80-7357-425-3. S. 36. 
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okraje lesa.309 O procesu vynětí z pozemků určených k plnění funkcí lesa, bude sa-

mostatně pojednáno v samostatné podkapitole týkající se „environmentálních“ 

výjimek. 

 

Atomový zákon 

Konečně pak atomový zákon upravuje závazná stanoviska vydávaná Státním úřa-

dem pro jadernou bezpečnost ve vztahu k procesům veřejného stavebního práva 

tak, že jich je třeba jednak pro řízení a jiné úkony (tedy de facto veškeré povolovací 

režimy) týkající se jaderného zařízení podle stavebního zákona a dále k územnímu 

rozhodnutí ke stavbě na pozemku, kde je umístěno uzavřené úložiště radioaktivní-

ho odpadu. V tomto závazném stanovisko se dotčený orgán vyjádří, zda je zamýš-

lený záměr z hlediska zájmu na zajišťování radiační ochrany nebo monitorování 

radiační situace přípustný a stanoví podmínky zajištění radiační ochrany nebo 

monitorování radiační situace, za kterých lze tento záměr provést [srov. § 208 

písm. p) a q) AZ]. Dále je pak v ustanovení § 228 AZ upraven režim závazných sta-

novisek týkajících se dalších staveb s možným vlivem na jadernou bezpečnost. 

5.3.2 Dílčí závěr podkapitoly 

Cílem této podkapitoly bylo zanalyzovat, krom právní povahy a obecných východi-

sek, problematiku závazných stanovisek především v těch zákonech práva životní-

ho prostředí, které úzce souvisí s procesy veřejného stavebního práva. Z textu vy-

plývá, že každý předpis práva životního prostředí přistupuje k této problematice 

relativně odlišně a není možné činit generalizující závěry a stanovovat sjednocené 

procesní postupy pro každý jednotlivý environmentálně chráněný zájem, což podle 

mého názoru může přinášet a ostatně v praxi i přináší určité problémy zejména 

z hlediska výkladového pro zapojené subjekty. Na druhou stranu zde může převá-

žit zájem, aby každý jednotlivý environmentální předpis upravoval tento institut 

speciálně vzhledem ke specifikám každé konkrétní složky životního prostředí. 

                                                 

 
309 K tomu více: DROBNÍK, Jaroslav; DVOŘÁK, Petr. Lesní zákon. Komentář. op. cit. S. 37. 
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Právní úprava závazných stanovisek na úseku práva životního prostředí je však 

každopádně nejednotná, ne zcela přehledná, na druhou stranu zcela zásadně 

ovlivňující procesy veřejného stavebního práva, což v důsledku tvoří podle mého 

mínění relativně nebezpečnou kombinaci pro právní praxi. 

5.4 „Environmentální“ rozhodnutí a jejich specifika 

Jak již vyplývá z úvodní klasifikační podkapitoly, tak správní rozhodnutí (podle 

ustanovení § 67 SŘ310) je klíčovým pojmem a základním institutem celé úpravy 

správního řízení, jelikož se jím meritorně ukončuje správní řízení311 a rozhoduje se 

jím o konkrétních právech a povinnostech účastníků správního řízení, a to buď tak, 

že se zpravidla zakládají nová práva a povinnosti (rozhodnutí konstitutivní), nebo 

se autoritativně tato práva a povinnosti zjišťují či potvrzují (rozhodnutí deklara-

torní).312 Pro účely této disertační práce je nutné uvést, že se v právu životního 

prostředí vyskytuje celá řada správních rozhodnutí, které souvisejí s procesy ve-

řejného stavebního práva (typicky jsou řetězícími se správními akty pro akty vy-

                                                 

 
310 A také srov. pojmové vymezení v ustanovení § 9 SŘ, podle kterého: „Správní řízení je postup 

správního orgánu, jehož účelem je vydání rozhodnutí, jímž se v určité věci zakládají, mění nebo ru-

ší práva anebo povinnosti jmenovitě určené osoby nebo jímž se v určité věci prohlašuje, že taková 

osoba práva nebo povinnosti má anebo nemá.“ 
311 Meritorně se věc může končit také ve formě příkazu (srov. ustanovení § 150 SŘ) nebo vydáním 

dokladu (srov. ustanovení § 151 SŘ) – pro více informací srov. např. PRŮCHA, Petr. Správní řád 

s poznámkami a judikaturou. op. cit. S. 209 – nicméně vzhledem k faktu, že se jedná v právu ži-

votního prostředí spíše o okrajové situace, nebude těmto způsobům v disertační práci věnována 

větší pozornost. 
312 Zdůrazňuji, že je třeba rozlišit pojem „rozhodnutí“ podle ustanovení § 67 SŘ od pojmu „rozhod-

nutí“ podle ustanovení § 65 s.ř.s. Ne každé rozhodnutí podle správního řádu je soudně pře-

zkoumatelné podle s.ř.s. (srov. např. rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 31. 3. 2010, 

č. j. 9 As 30/2010-219: „Rozhodnutí, kterým správní orgán II. stupně zruší rozhodnutí správního 

orgánu I. stupně a věc mu vrátí k novému projednání a rozhodnutí, není rozhodnutím ve smyslu 

§ 65 odst. 1 s.ř.s.“) a naopak některé akty, které nejsou rozhodnutími podle správního řádu, by 

mohly být přezkoumatelné jako „rozhodnutí“ v režimu správního řádu správního (srov. např. 

rozsudek Krajského soudu v Ostravě ze dne 14. 10. 2009, č. j. 22 Ca 121/2009-50: „Sdělení kraj-

ského úřadu o tom, že neshledal důvody k zahájení řízení o prohlášení nicotnosti (§ 78 odst. 1 in fi-

ne správního řádu z roku 2004), je rozhodnutím ve smyslu § 65 odst. 1 s.ř.s., a proto podléhá soud-

nímu přezkumu.“) 



144   

dané podle stavebního zákona), přičemž právě analýza takovýchto „environmen-

tálních“ správních rozhodnutí, které jsou upraveny v jednotlivých předpisech prá-

va životního prostředí, je předmětem této podkapitoly. Zdůrazňuji, že se tato pod-

kapitola nezabývá správními rozhodnutími, které mají povahu „výjimkových“ roz-

hodnutí, jelikož o těchto bude pojednáno samostatně v podkapitole následující.  

5.4.1 „Environmentální“ rozhodnutí s vazbou na procesy veřejného 
stavebního práva v jednotlivých právních předpisech 

Úvodem je třeba konstatovat, že přesto, že jsou „environmentální“ rozhodnutí 

upravena v jednotlivých právních předpisech, z procesního hlediska pro ně platí 

obecná právní úprava správního řízení dle správního řádu samozřejmě s určitými 

možnými specifiky, jak byly již rozebrány v kapitole 3. Zdůrazňuji zejména, že aby 

správní rozhodnutí bylo zákonné, musí splňovat jak formální, tak materiální (ob-

sahové) náležitosti (v podrobnostech odkazuji na ustanovení § 68 a § 69 SŘ). Sa-

mozřejmě i pro „environmentální“ rozhodnutí pak platí další ustanovení správního 

řádu týkající se procesního postupu při jejich vydávání, řešení řádných a mimo-

řádných opravných prostředků apod. (srov. v komplexu § 67 – 102 SŘ). V této části 

se zaměřím na analýzu správních rozhodnutí ve vybraných předpisech práva ži-

votního prostředí, které ovlivňují vydávání rozhodnutí či jiných aktů v režimu sta-

vebního zákona, čímž by měla být opětovně prokázána sílící environmentalizace 

veřejného stavebního práva. 

 

Zákon o ochraně přírody a krajiny 

V zákoně o ochraně přírody a krajiny považuji z hlediska veřejného stavebního 

práva (kromě „výjimkových“ procesů, o kterých bude pojednáno v následující pod-

kapitole) za důležité zanalyzovat ustanovení § 8 ZOPK313 týkající se kácení dřevin 

rostoucích mimo pozemky určené k plnění funkcí lesa ve smyslu ustanovení § 3 

                                                 

 
313 V podrobnostech srov. mj. STEJSKAL, Vojtěch. Zákon o ochraně přírody a krajiny. Komentář. op. 

cit. S. 93-101. 
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LZ.314 Zákonodárce stanovil obecnou premisu v ustanovení § 8 odst. 1 ZOPK, že ke 

kácení dřevin je nezbytné povolení orgánu ochrany přírody (vydávané ve formě 

správního rozhodnutí), není-li dále v zákoně stanoveno jinak. Těmito jinými ná-

stroji jsou jednak kácení v případě dřevin, jejichž stavem je zřejmě a bezprostřed-

ně ohrožen život či zdraví nebo hrozí-li škoda značného rozsahu315 (srov. § 8 odst. 

4 ZOPK) – v tomto případě se provede kácení a teprve poté je toto v 15 denní lhůtě 

oznámeno orgánu ochrany. Za druhé se pak jedná o oznámení podle ustanovení § 8 

odst. 2 ZOPK týkající se kácení dřevin ze zákona vyjmenovaných důvodů316, při-

čemž žadatel písemně oznámí orgánu ochrany svůj záměr pokácet předmětné dře-

viny, a není-li mu ve lhůtě 15 dnů orgánem ochrany tento záměr pozastaven, ome-

zen nebo zakázán, může kácení provést. Specifická situace nastává v případě od-

straňování dřevin za účelem zajištění provozuschopnosti železniční dráhy nebo 

zajištění plynulé a bezpečné drážní dopravy na této dráze, protože v tomto případě 

může orgán ochrany kácení zabránit jen na základě souhlasného závazného stano-

viska drážního správního úřadu.317 A konečně za třetí se bude jednat o situaci tzv. 

                                                 

 
314 Tedy v případě zákona o ochraně přírody a krajiny se jedná obvykle o dřeviny na pozemcích 

zemědělského půdního fondu, pozemky vodních toků, ale i další pozemky v zastavěném i neza-

stavěném území.  
315 Jedná se však o institut sloužící pro krajní situace. Srov. např. rozsudek Nejvyššího správního 

soudu ze dne 7. 8. 2003, č. j. 5 A 27/2001-34, podle kterého: „Není-li naplněna podmínka zřej-

mosti a bezprostřednosti ohrožení života či zdraví nebo hrozící škody značného rozsahu, umožňu-

jící kácet dřeviny […] je nezbytné postupovat podle § 8 odst. 1 ZOPK a vyžádat si povolení přísluš-

ného orgánu ochrany přírody.“ 
316 Jedná se o důvody pěstební, dále kácení při údržbě břehových porostů prováděné při správě 

vodních toků, dále o odstraňování dřevin v ochranném pásmu zařízení elektrizační a plynáren-

ské soustavy prováděném při provozování těchto soustav, dále o odstraňování dřevin za účelem 

zajištění provozuschopnosti železniční dráhy nebo zajištění plynulé a bezpečné drážní dopravy 

na této dráze) a konečně kácení z důvodů zdravotních. 
317 Tato právní konstrukce stran kácení u železničních drah je novinkou od 1. 4. 2017 poté, kdy 

docházelo ke sporným situacím jak mezi provozovateli drah a orgány ochrany přírody a krajiny, 

tak mezi drážními úřady a orgány ochrany přírody a krajiny ohledně pravomocí stran povolo-

vání kácení u železničních drah, kdy se soudy přikláněly ke stanovisku zastávaného orgány 

ochrany přírody a krajiny (srov. za všechny rozsudek Krajského soudu v Brně ze dne 25. 11. 

2015, č. j. 31 A 69/2013-83, rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 24. 8. 2016, č. j. 2 As 

1/2016-57 a usnesení Ústavního soudu ze dne 22. 11. 2016, sp. zn. II. ÚS 3669/16). 
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podlimitních dřevin či dřevin s jinou specifickou charakteristikou (srov. § 8 odst. 3 

ZOPK318). 

Pro samotné povolení pak platí, že jej lze vydat ze závažných důvodů po vy-

hodnocení funkčního a estetického významu dřevin.319 Z hlediska vazby na veřejné 

stavební právo je důležité uvést, že správní praxe není jednotná, jestli povolení ke 

kácení dřevin má předcházet vydanému územnímu rozhodnutí320 či předcházet 

stavebnímu povolení či stačí toto povolení získat až po vydaném stavebním povo-

lení.321 Za této situace se zcela shoduji se závěry Nejvyššího správního soudu vy-

jádřenými v rozsudku ze dne 17. 4. 2014, č. j. 3 As 94/2013-49, podle kterého Nej-

vyšší správní soud jsa si vědom určitého názorového rozptylu v pohledu na tuto 

                                                 

 
318 Typicky se jedná o dřeviny o obvodu kmene do 80 cm měřeného ve výšce 130 cm nad zemí. Pro 

další charakteristiku srov. § 3 vyhlášky ministerstva životního prostředí č. 189/2013 Sb., o 

ochraně dřevin a povolování jejich kácení, ve znění pozdějších předpisů.    
319 Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 21. 8. 2008, č. j. 4 As 20/2008-84: „Orgán 

ochrany přírody musí objektivně posoudit a náležitě odůvodnit, zda zájem na pokácení dřevin pře-

vyšuje konkurující veřejný zájem na jejich zachování. Správní orgán přitom zvažuje estetický a 

funkční význam dřevin na straně jedné a závažnost důvodů pro jejich pokácení na straně druhé, 

aby mohl rozhodnout, zda pokácení dřevin povolí.“ 
320 Srov. např. sdělení Ministerstva životního prostředí ze dne 30. 12. 2009, č. j. 90779/ENV/09. 
321 Např. podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 21. 8. 2008, č. j. 4 As 20/2008-84: 

„Závažný důvod pro pokácení dřevin spočívající v plánované výstavbě může být dán teprve v oka-

mžiku, kdy nabude právní moci územní rozhodnutí o umístění této stavby (§ 79 stavebního záko-

na), v němž se jednoznačně vymezí rozsah a situování stavby, a bude tak poprvé najisto postaveno, 

které dřeviny by při realizaci stavby musely být pokáceny.“ Podle rozsudku Nejvyššího správního 

soudu ze dne 15. 7. 2011, č. j. 5 As 19/2011-96: „Územní rozhodnutí a stavební povolení mohou 

být důvodem ke kácení, avšak tento důvod je nutno poměřit s funkčním a estetickým významem 

dřevin a může se tedy stát, že bude zjištěno, že zájem na zachování dřevin převáží nad zájmem na 

realizaci dané stavby.“ Nebo podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 23. 9. 2014, č. j. 

1 As 176/2012-140: „Bude-li stavba povolena tak, že z podmínek pro ni stanovených vyplyne ne-

zbytnost kácet dřeviny v určitém rozsahu, bude to zpravidla signálem pro orgán ochrany přírody, 

že je dán závažný důvod ve smyslu § 8 odst. 1 věty druhé zákona o ochraně přírody a krajiny, jak-

koli řízení podle tohoto ustanovení je procesně nezávislé na řízení stavebním. Orgán ochrany pří-

rody se totiž může v takovém případě zpravidla důvodně domnívat, že stavební úřad při rozhodo-

vání zvážil všechny konkurující si zájmy a zvolil nejvhodnější řešení. Nepovolit kácení by pak v pří-

padě povolené stavby bylo na místě zpravidla pouze tehdy, pokud by zájem na zachování dřevin 

byl s ohledem na jejich funkční a estetický význam natolik mimořádně intenzívní, že by převážil i 

nad veřejným zájmem, jejž má zamýšlená stavba naplnit (např. stavby dopravní infrastruktury či 

některé nemocnice, sportoviště nebo školy).“ 
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problematiku dovozuje, že je nutné, aby bylo před vydáním povolení ke kácení 

dřevin najisto postaveno (podle rozhodnutí o umístnění stavby), u kterých dřevin 

je dán důvod pro kácení spočívající v jejich kolizi s jednoznačně definovanou stav-

bou, jelikož realizace takových zásahů (pokácení dřevin) představují většinou ne-

vratný krok a splnění podmínek pro ně je proto třeba ověřovat ještě pečlivěji a to i 

s ohledem na pravomocné územní rozhodnutí. Podle mého názoru je tedy v praxi 

vhodné, aby nejdříve bylo vydáno územní rozhodnutí o umístění stavby a teprve 

poté rozhodnutí o povolení ke kácení dřevin. Na druhou stranu vzhledem k nové 

právní úpravě účinné od 1. 1. 2018 (srov. zejména podkapitolu 8.2) bude tato de-

bata pro futuro již pouze debatou akademickou. 

Povolení ke kácení dřevin pak podle mého názoru není navazujícím řízením 

na proces EIA (pro důvody a další vztah tohoto povolení k procesu posuzování vli-

vů na životní prostředí srov. kapitolu 6 této práce). 

 

Vodní zákon 

V případě vodního zákona se jedná zejména o dvě „environmentální“ správní roz-

hodnutí, které mají či mohou mít vazbu na procesy veřejného stavebního práva. 

Jednak se jedná o povolení k nakládání s vodami podle ustanovení § 8 – 13 VZ 

s tím, že vzhledem ke skutečnosti, že toto povolení je úzce spjato s institutem sta-

vebního povolení k vodním dílům, bylo již předmětem mého zájmu v oddílu 4.4.1 

této práce týkající se správních aktů povolujících stavby vodních děl, pročež na 

tuto část a analýzu tohoto povolení tam učiněnou toliko odkazuji. Druhým rozhod-

nutím je pak povolení vodoprávního úřadu k některým činnostem podle ustanove-

ní § 14 VZ322, přičemž však výklad tohoto ustanovení nečiní v praxi větších pro-

                                                 

 
322 Mezi tyto činnosti podle ustanovení § 14 odst. 1 VZ patří: vysazování stromů nebo keřů v zápla-

vových územích v rozsahu ovlivňujícím odtokové poměry; těžba říčního materiálu z pozemků, 

na nichž leží koryto vodního toku; geologické práce spojené se zásahem do pozemku v záplavo-

vých územích (§ 66 VZ) a v ochranných pásmech vodních zdrojů, zasypávání odstavených ra-

men vodních toků, vrácení vodního toku do původního koryta (§ 45 VZ) a konečně ukládání tě-

žebního odpadu do povrchových vod. 
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blémů, tudíž postačí podle mého názoru pro účely této disertační práce toliko tato 

zmínka o jeho existenci. 

 

Zákon o ochraně ovzduší 

Klíčovým „environmentálním“ správním rozhodnutím v zákoně o ochraně ovzduší 

s vazbou na procesy veřejného stavebního práva je povolení provozu stacionární-

ho zdroje znečištění ovzduší uvedeného v příloze č. 2 k zákonu o ochraně ovzduší. 

Toto povolení podle ustanovení § 11 odst. 2 písm. d) ZOO vydává krajský úřad jako 

orgán ochrany ovzduší. Náležitosti žádosti o povolení provozu jsou stanoveny v 

příloze č. 7 k zákonu o ochraně ovzduší s tím, že samotné povolení provozu obsa-

huje závazné podmínky pro provoz stacionárního zdroje, jejichž zákonný výčet je 

uveden v ustanovení § 12 odst. 4 ZOO. Vzhledem k vazbě na procesy veřejného 

stavebního práva je třeba zdůraznit, že, jak již ze samotného smyslu tohoto institu-

tu vyplývá, je nutné mít pravomocné povolení provozu před tím, než bude samotný 

provoz zahájen, jelikož v případě provozu zdroje bez pravomocného povolení pro-

vozu se provozovatel takového stacionárního zdroje dopouští protiprávního jed-

nání323 (srov. část V ZOO a povinnosti provozovatele podle ustanovení § 17 ZOO). 

To znamená, že povolení provozu by mělo být vydáváno nejpozději před kolaudač-

ním souhlasem (nebo v časové souvislosti s ním), jelikož tímto se v režimu veřej-

ného stavebního práva umožňuje užívat stavbu (viz výše). To neplatí v případě, 

kdy je potřebné pro budoucí záměr vydání integrovaného povolení dle zákona 

IPPC (viz dále v této podkapitole), jelikož poté se povolení provozu stává jeho sou-

částí (srov. § 40 odst. 2 ZOO) a integrované povolení je třeba mít vydáno před sta-

                                                 

 
323 Obecně k protiprávnímu jednání na úseku nejen ochrany ovzduší srov. např. JANČÁŘOVÁ, Ilona; 

PEKÁREK, Milan; PRŮCHOVÁ, Ivana; BAHÝĽOVÁ, Lenka; VOMÁČKA, Vojtěch. Odpovědnost v prá-

vu životního prostředí – současný stav a perspektivy. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 

345 s. Spisy Právnické fakulty MU č. 461 (řada teoretická). ISBN 978-80-210-6594-9. Nebo 

JANČÁŘOVÁ, Ilona. Current trends in the Czech Environmental Liability System. In: DAMOHOR-

SKÝ, Milan; STEJSKAL, Vojtěch a kol. Environmental Law in the Czech Republic and EU - Ten years 

after. 1. vyd. Beroun: Nakladatelství Eva Rozkotová, 2014. The Czech Society for Environmental 

Law. 125 s. ISBN 978-80-86412-25-2. S. 9-17. 
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vebním povolením (srov. § 45 odst. 1 zákona IPPC a dále v textu této podkapitoly). 

Nicméně na rozdíl od předchozí právní úpravy (zákona č. 86/2002 Sb.) je možné 

povolování nových zdrojů i tam, kde se nevede řízení podle stavebního zákona324 

(typicky zdroje, které nepotřebují stavební povolení) a povolení je možné měnit 

nezávisle na tom, jedná-li se o změnu na zdroji, která vyžaduje změnu stavebního 

povolení či nikoliv. Povolení provozu v sobě integruje (taktéž oproti předchozí 

úpravě, kde se jednalo o dílčí rozhodnutí) další akty – např. provozní řád (srov. 

podkapitolu týkající se dalších podmiňujících aktů), zvláštní podmínky provozu při 

smogové situaci, specifické emisní limity a technické podmínky provozu aj.325 Pro 

úplnost konstatuji, že ustanovení § 13 ZOO řeší změnu a zánik povolení provozu. 

V podrobnostech pak odkazuji na předmětnou právní úpravu a texty již publikova-

né.326 

Z hlediska vazby předmětného povolení na proces EIA, mám za to, že se nebu-

de jednat o navazující řízení na proces EIA, jelikož se tímto povolením nepovoluje 

ani umístění ani provedení záměru (dále srov. kapitolu 6 této práce). 

 

Zákon o odpadech 

Obdobným „environmentálním“ správním rozhodnutím je pak souhlas k provozo-

vání zařízení k využívání, odstraňování, sběru nebo výkupu odpadů podle ustano-

                                                 

 
324 Za této situace je však v souladu s ustanovením § 11 odst. 8 ZOO třeba předložit k žádosti o po-

volení nebo o změnu povolení provozu také odborný posudek a podle ustanovení § 12 odst. 3 

ZOO pak také platí, že povolení provozu stacionárního zdroje v případě, že nepředcházelo řízení 

podle jiného právního předpisu (typicky stavebního zákona) obsahuje podmínky umístění nebo 

provedení stacionárního zdroje a umístění stavby pozemní komunikace. 
325 Srov. BEJČKOVÁ, Pavla. Povolování zdrojů podle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší [on-

line]. Verlag Dashöfer, 2014. Enviprofi.cz. Dostupné z: 

<https://www.enviprofi.cz/33/povolovani-zdroju-podle-zakona-c-201-2012-sb-o-ochrane-

ovzdusi-uniqueidgOkE4NvrWuOKaQDKuox_Z9M4F4w-bg2y5irCTkeDyvM/>. 
326 Srov. např. JANČÁŘOVÁ, Ilona. Ochrana ovzduší. In: JANČÁŘOVÁ, Ilona a kol. Právo životního 

prostředí: Zvláštní část. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 624 s. učebnice č. 527. ISBN 

978-80-210-8041-6. S. 13-51. 
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vení § 14 ZOdp. Provozovat takovéto zařízení lze pouze327  se souhlasem (vydaným 

ve formě správního rozhodnutí) krajského úřadu, jehož součástí je také provozní 

řád, přičemž obsah takovéto rozhodnutí je dán prováděcí vyhláškou. Je třeba zdů-

raznit, že takovýmto zařízením je samozřejmě také skládka odpadů, pro niž jsou 

stanovena určitá zákonná specifika.328 Z judikatury pak lze dovodit, že se soudy 

spíše v těchto věcech přiklánějí k extenzivnějšímu výkladu právní normy, k jakým 

činnostem je či není potřebný předmětný souhlas, in favorem ochrany životního 

prostředí329, což lze jednoznačně podle mého názoru kvitovat s povděkem. 

Z hlediska vazby na procesy veřejného stavebního práva zdůrazňuji, že předmětné 

rozhodnutí musí být vydáno nejpozději před vydáním kolaudačního souhlasu, resp. 

kolaudační souhlas nelze vydat bez rozhodnutí, kterým byl udělen souhlas k pro-

vozování zařízení (srov. ustanovení § 14 odst. 5 ZOdp), přičemž pak obdobně jako 

u povolení provozu stacionárního zdroje znečištění ovzduší platí, že souhlas 

k provozování zařízení se integruje v zákonem daných případech do integrovaného 

povolení podle zákona IPPC (srov. ustanovení § 82 odst. 2 ZOdp). V této souvislosti 

je vhodné zmínit, že vzájemná vazba těchto předpisů je dána i tím, že předmětné 

zařízení ve smyslu zákona o odpadech je často také stacionárním zdrojem znečiš-

tění ovzduší330, proto společnou integraci těchto „environmentálních“ rozhodnutí 

                                                 

 
327 Srov. např. rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 16. 3. 2007, č. j. 5 As 82/2006-64. 
328 Jednotlivé fáze provozu skládky mohou být provozovány pouze na základě souhlasu s provoz-

ním řádem příslušné fáze provozu skládky. Souhlas k provozování skládek nebezpečných odpa-

dů se uděluje na dobu určitou, nejvýše na 4 roky, avšak je možnost opakovaného udělení (srov. 

§ 14 odst. 1 ZOdp). Dalším specifikem je nutnost provedení místního šetření před zahájením 

činností spojených s odstraňováním odpadů na skládce za účelem ověření, že skládka splňuje 

podmínky stanovené v souhlasu (srov. § 14 odst. 3 ZOdp). 
329 Ve vztahu k rozebírání autovraků srov. např. rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 25. 3. 

2015, č. j. 5 As 63/2013-51. Ve vztahu k provozování mobilní recyklační linky srov. např. rozsu-

dek Městského soudu v Praze ze dne 23. 4. 2014, č. j. 7 A 49/2011-72. Či např. ve vztahu k mate-

riálovému využití odpadů srov. rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 16. 4. 2015, č. j. 5 

As 201/2014-65. 
330 Srov. např. (i když podle historické právní úpravy, ale v obecných východiscích použitelný člá-

nek) JANČÁŘOVÁ, Ilona. Zařízení na odstraňování a využívání odpadu coby zdroje znečišťování 

ovzduší. In Ekologie a právo, Praha: LexisNexis CZ, 2006, Roč. 2, č. 1, s. 2-7. ISSN 1211-1139. 
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do procesu integrovaného povolování spatřuji jako velmi prospěšnou a to i 

s vazbou na procesy veřejného stavebního práva, kdy je v takovýchto případech 

nutné získat integrované povolení před stavebním povolením (viz dále), což bez-

pochyby vede k lepší ochraně environmentálních zájmů (zejména z důvodu hod-

nocení kumulace negativních vlivů ještě ve fázi před udělením stavebního povole-

ní). 

Z hlediska vazby předmětného souhlasu na proces EIA, mám v souladu s ko-

mentářem331 za to, že se nebude jednat o navazující řízení na proces EIA, jelikož se 

tímto souhlasem nepovoluje ani umístění ani provedení záměru (dále srov. kapito-

lu 6 této práce). 

   

Atomový zákon 

Také v atomovém zákoně nalezneme správní akty ve formě správních rozhodnutí, 

které jsou pokladovými (řetězícími se) správními akty k procesům veřejného sta-

vebního práva. Jejich vydání bude potřebné v případě realizace (či úprav) tzv. ja-

derných zařízení.332 Těmito rozhodnutími jsou povolení Státního úřadu pro jader-

nou bezpečnost k vykonávání činností souvisejících s využíváním jaderné energie, 

jejichž taxativní výčet je uveden v ustanovení § 9 odst. 1 AZ. Pro procesy veřejného 

stavebního práva je klíčové, že předmětná povolení jsou potřebná mj. k umístění 

jaderného zařízení, k výstavbě jaderného zařízení, k uvádění do provozu jaderného 

zařízení bez jaderného reaktoru, k provozu jaderného zařízení, a dále k provedení 

změny ovlivňující jadernou bezpečnost, technickou bezpečnost a fyzickou ochranu 

jaderného zařízení.333 Tato povolení budou tedy vydávána jako podkladové akty 

                                                 

 
331 BAHÝLOVÁ, Lenka; KOCOUREK, Tomáš; VOMÁČKA, Vojtěch. Zákon o posuzování vlivů na životní 

prostředí. Komentář. Praha: C. H. Beck, 2015, 306 s. ISBN 978-80-7400-589-3. S 19. 
332 Taxativní výčet jaderných zařízení je upraven v ustanovení § 3 odst. 2 písm. e) AZ. Jedná se ty-

picky o stavby, jejichž součástí je jaderný reaktor využívající štěpnou řetězovou reakci nebo ji-

nou řetězovou jadernou reakci, dále pak sklady jaderných paliv či radioaktivního odpadu apod. 
333 Nutný obsah dokumentace pro povolovanou činnost je pak vymezen v příloze č. 1 k atomovému 

zákonu. V podrobnostech pak srov. jednotlivé prováděcí vyhlášky (např. vyhlášku Státního úřa-

du pro jadernou bezpečnost č. 378/2016 Sb., o umístění jaderného zařízení). 
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pro jednotlivé procesy veřejného stavebního práva, jak byly rozebrány v kapitole 

4, přičemž povinnosti držitele těchto povolení jsou uvedeny v ustanoveních § 49 – 

55 AZ. To, že tyto akty jsou vydávány jako samostatná rozhodnutí (a nikoliv jako 

např. závazná stanoviska) přikládám tomu, že z hlediska ochrany před negativními 

účinky jaderné energie a ionizujícího záření se jedná o natolik závažné činnosti, 

resp. je s nimi spojena tak vysoká míra rizika, že stát prostřednictvím specializova-

ného úřadu, který posuzuje velmi specifické technické aspekty, individuálně odpo-

vídající podmínkám konkrétního zařízení, musí mít zájem na tom rozhodnout, zda 

a za jakých podmínek budou vykonávány, a to samostatně přezkoumatelným 

správním rozhodnutím. Vazbu na procesy veřejného stavebního práva pak lze na-

lézt také pro záměry odlišené od jaderných zařízení (nicméně takové, které jsou 

vykonávány v rámci expozičních situací) – v tomto případě je např. nutné povolení 

k výstavbě pracoviště IV. kategorie334 kromě pracoviště s jaderným zařízením, 

provoz pracoviště III. kategorie nebo pracoviště IV. kategorie, či provedení rekon-

strukce nebo jiných změn ovlivňujících radiační ochranu (srov. ustanovení § 9 

odst. 2 AZ). 

Z hlediska vazby předmětných povolovacích procesů na proces EIA, mám opě-

tovně v souladu s komentářem335 za to, že se pro některá řízení (typicky o povolení 

k výstavbě jaderného zařízení) bude jednat o navazující řízení na proces EIA, jeli-

kož se tímto povolením, byť ne „finálně“, ale přesto, povoluje provedení záměru (v 

podrobnostech dále srov. kapitolu 6 této práce). 

 

Zákon o integrované prevenci (IPPC) 

Posledním, nikoliv však neméně významným, „environmentálním“ správním roz-

hodnutím je integrované povolení podle zákona IPPC, které je v současné účinné 

právní úpravě jedním z mála „integrujících“ nástrojů v právu životního prostředí. 

                                                 

 
334 Ke kategorizaci v oblasti zajišťování radiační ochrany srov. ustanovení § 61 AZ. 
335 BAHÝLOVÁ, Lenka; KOCOUREK, Tomáš; VOMÁČKA, Vojtěch. Zákon o posuzování vlivů na životní 

prostředí. Komentář. op. cit. S 19. 
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Jeho účelem je posouzení dopadů zařízení (stacionární technické jednotky, ve kte-

ré probíhá jedna z činností uvedených v příloze č. 1 k zákonu IPPC336, přičemž po-

souzení otázky, zda určitá činnost podléhá nebo naopak nepodléhá integrovanému 

povolení, je otázkou právní, založenou především na výkladu zákona IPPC337) na 

životní prostředí jako celku a stanovení takových podmínek budoucího provozu, 

při jejichž dodržení bude mít povolované zařízení co nejmenší negativní vliv na 

životní prostředí a lidské zdraví. Jedná se jak o povolování zařízení nového, tak i o 

podstatnou změnu zařízení již stávajícího.338 Tohoto účelu (zejména tedy posouze-

ní dopadu na životní prostředí jako celku se zohledněním všech kumulativních vli-

vů) je dosahováno tím, že integrované povolení se vydává namísto rozhodnutí, 

stanovisek, závazných stanovisek a dalších správních aktů vydávaných podle 

zvláštních právních předpisů, ale pouze tehdy, když to tyto předpisy výslovně 

umožňují [srov. ustanovení § 2 písm. g) zákona IPPC]. Není bez zajímavosti, že až 

do 1. 6. 2006 byly integrovaným povolením nahrazovány některé správní akty dle 

zákona o ochraně přírody a krajiny, lesního zákona a zákona o ochraně ZPF, 

nicméně podle současné právní úpravy se tímto rozhodnutím nahrazují toliko vy-

brané akty dle vodního zákona, zákona o ochraně ovzduší, zákona o odpadech, zá-

                                                 

 
336 Pro celou definici „zařízení“ ve smyslu zákona IPPC srov. ustanovení § 2 písm. a) zákona IPPC. 

V případě tam uvedených zařízení má žadatel povinnost zažádat o integrované povolení, nicmé-

ně žadatel může o vydání integrovaného povolení zažádat také z vlastní vůle (např. v případě, 

kdyby měl za to, že administrativně pro něj bude jednodušší získat jedno povolení, než si obsta-

rávat spoustu jiných správních aktů).  
337 Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 16. 4. 2015, č. j. 5 As 201/2014-65: K posou-

zení této právní otázky „je povolán správní orgán specializovaný v oblasti integrované prevence a 

Ministerstvo životního prostředí coby ústřední orgán státní správy, zajišťující odbornou podporu 

výkonu státní správy v této oblasti; na tom nic nemění ani možnost správního orgánu vyžádat si 

jako podklad pro posouzení konkrétní činnosti odborné vyjádření či znalecký posudek.“ 
338 Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 16. 9. 2016, č. j. 2 As 92/2016-76: „Pro po-

souzení, zda je změna integrovaného povolení podle § 2 písm. i) bodu 1 zákona IPPC  změnou pod-

statnou, či nikoliv, je rozhodné pouze to, zda tato změna v porovnání s předchozími povolenými 

hodnotami dosahuje prahových hodnot uvedených v příloze 1 zákona. Skutečnost, že předchozí po-

volení nebylo plně využíváno a že současně se změnou se přechází z útlumu do plného provozu, 

nemá vliv na posouzení změny.“ 
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kona o ochraně veřejného zdraví, lázeňského zákona339 a veterinárního zákona340. 

Již v předchozím textu jsem výslovně odkazoval na akty, které se integrují do inte-

grovaného povolení, pro jejich kompletní výčet srov. poznámku pod čarou341. 

Hlavním úkolem integrovaného povolení je pak v souladu s ustanovením § 13 odst. 

3 písm. d) zákona IPPC stanovit závazné podmínky provozu, přičemž prvky těchto 

závazných podmínek zákonodárce umístil do ustanovení § 13 odst. 4 a odst. 6 zá-

kona IPPC, přičemž způsob stanovení těchto závazných podmínek je stanoven 

v ustanovení § 14 zákona IPPC. V samotném rozhodnutí o integrovaném povolení 

pak musí být uveden mj. výčet správních aktů, jež jsou integrovaným povolením 

nahrazena. Z hlediska vazby na procesy veřejného stavebního práva je nejdůleži-

tější, že podle ustanovení § 45 odst. 1 zákona IPPC nelze vydat stavební povolení 

pro zařízení bez pravomocného integrovaného povolení (to platí také pro změnu 

zařízení, která vyžaduje změnu integrovaného povolení, jejíž provedení vyžaduje 

stavební povolení – srov. § 45 odst. 3 zákona IPPC), čímž je zajištěna ochrana chrá-

něných zájmů před samotným započetím výstavby, přičemž však platí, že řízení o 

vydání integrovaného povolení může být zahájeno kdykoliv v průběhu procesů 

veřejného stavebního práva (tedy např. již před územním řízením).342 Za důležité 

považuji zmínit z hlediska účastenství v řízení to, že judikatura dovodila, že tím, že 

ustanovení § 7 zákona IPPC vymezuje pro účely řízení o vydání integrovaného po-

volení speciální okruh účastníků tohoto řízení, tak je vyloučena v těchto případech 

                                                 

 
339 Zákon č. 164/2001 Sb., lázeňský zákon, ve znění pozdějších předpisů. 
340 Zákon č. 166/1999 Sb., veterinární zákon, ve znění pozdějších předpisů. 
341 Pro přehled správních aktů nahrazovaných integrovaným povolením srov. přílohu č. 1 v kom-

plexu velmi zdařilé diplomové práce Krpcové, na kterou lze i v dalších podrobnostech odkázat. 

Srov. KRPCOVÁ, Anna. Integrované povolování [online]. Brno, 2015. Dostupné z: 

<http://is.muni.cz/th/369916/pravf_m/>. Diplomová práce. Masarykova univerzita, Právnická 

fakulta. Vedoucí práce Vojtěch Vomáčka. 
342 Teoreticky by šlo zažádat o vydání integrovaného povolení i v případě, kdyby záměr nebyl sou-

ladný s územním plánem, jelikož jak uvedl Městský soud v Praze ve svém rozsudku ze dne 6. 8. 

2012, č. j. 5 Ca 112/2009-57, tak v řízení o vydání integrovaného povolení „příslušný úřad ne-

zkoumá soulad záměru žadatele s územním plánem; to přísluší stavebnímu úřadu v územním říze-

ní.“ 



„Environmentální“ správní akty s vazbou na procesy veřejného stavebního práva 155 

 

aplikace správního řádu pro stanovení okruhu účastníků řízení.343 V dalších po-

drobnostech stran institutu integrovaného povolení srov. odbornou literaturu.344  

Z hlediska vazby integrovaného povolení na proces EIA, platí, že se přímo dle 

dikce zákona EIA jedná o navazující řízení na proces EIA (v podrobnostech dále 

srov. kapitolu 6 této práce).345 

5.4.2 Dílčí závěr podkapitoly  

Analýza jednotlivých „environmentálních“ rozhodnutí, kterou jsem provedl v této 

podkapitole (a to při vědomí toho, že celá řada „environmentálních“ správních 

rozhodnutí, které jsou výjimkové povahy, bude předmětem následující podkapito-

ly) již nyní podle mého názoru prokázala, že procesy veřejného stavebního práva 

jsou velmi silně determinovány právě jednotlivými rozhodnutími vydávanými pod-

le zvláštních právních předpisů a zákonná realizace některých stavebních záměrů 

(zvláště těch technologicky náročnějších, u kterých lze předpokládat větší negativ-

ní dopad na životné prostředí) je zákonně nerealizovatelná právě bez jednotlivých 

„environmentálních“ rozhodnutí. Také nelze odhlédnout od skutečnosti, že přes 

fakt, že se zákonodárce pod vlivem evropského práva (a podle mého přesvědčení 

zcela správně) rozhodl integrovat některé povolovací režimy do institutu integro-

vaného povolení dle zákona IPPC, učinil tak (i v důsledku následných novel) poně-

kud nekoncepčně, čímž způsobil současný stav, že bez „pročítání“ předpisů práva 

životního prostředí či bez nahlédnutí do odborných textů není člověk schopen zjis-

tit, jaké akty se do integrovaného povolení integrují a jaké již nikoliv. V tomto oh-

                                                 

 
343 Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 4. 5. 2011, č. j. 1 As 43/2011-53. 
344 Srov. např. DUDOVÁ, Jana. Integrovaná prevence znečištění (IPPC). In: JANČÁŘOVÁ, Ilona a kol. 

Právo životního prostředí: Obecná část. 1.vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 716 s. 

učebnice č.531. ISBN 978-80-210-8366-0. S. 388-421. Nebo např. SNOPKOVÁ, Tereza. Ochrana 

vod v integrovaném povolení. In: PRŮCHOVÁ, Ivana; HANÁK, Jakub a kol. Voda v právních 

vztazích. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 238 s. ACTA UNIVERZITATIS BRUNENSIS, 

IURIDICA, No 481. ISBN 978-80-210-7155-1. S. 178-190. 
345 K tomuto srov. také zajímavé úvahy v SOBOTKA, Michal. One-stop-shop: k významu EIA v rámci 

integrovaného povolovacího procesu. op. cit. 
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ledu lze bohužel současnou právní úpravu hodnotit jako nepřehlednou, až zmateč-

nou. Přes výše řečené jsem přesvědčen, že integrace jednotlivých nutných povolo-

vacích aktů do jednoho procesního režimu s jedním hmotněprávním výsledkem ve 

formě správního rozhodnutí je cestou správným směrem. Musí však být dělána 

přehledně a uživatelsky přívětivě.   

5.5 „Environmentální“ výjimky jako specifický nástroj při 
realizaci procesů veřejného stavebního práva 

„Jakkoli můžeme být přesvědčeni o tom, že výjimkové režimy jsou v právu obecně a v 

právu životního prostředí nežádoucí, nezbude než s ohledem na realitu, která si 

mnohdy vynucuje připustit odlišný postup od jinak racionálně nastavených obecných 

pravidel, akceptovat jejich existenci.“346 Zřejmě nic nemůže vystihnout lépe obsah 

této podkapitoly, než uvedený citát. Výjimkové procesy jsou v právu životního pro-

středí faktem, se kterým se musíme smířit, a je úkolem nejen právních teoretiků, 

ale zejména právních praktiků poskytnout takový výklad výjimkových řízení, který 

bude souladný jak s ochranou životního prostředí jako veřejně chráněného zájmu, 

tak také bude racionální k rozvíjející se postmoderní společnosti a jejím touhám po 

stále nových stavbách, technologiích a obecně rozvoji, který však musí být podle 

mého hlubokého přesvědčení dlouhodobě udržitelný. Cílem této podkapitoly je 

poskytnout základní přehled možných udělovaných výjimek ve vybraných složko-

vých předpisech práva životního prostředí s vazbou na veřejné stavební právo a 

dále výjimek uvedených přímo ve stavebním zákoně s tím, že nejprve jsou nazna-

čena obecná východiska výjimek jako specifického nástroje při ochraně životního 

prostředí s důrazem na formy jejich vydávání, a poté, v dalších podkapitolách pak 

bude věnována pozornost institutu výjimky v jednotlivých vybraných složkových 

předpisech práva životního prostředí a stavebním zákoně s důrazem na ověření 

                                                 

 
346 PRŮCHOVÁ, Ivana. Povolování výjimek. In: PRŮCHOVÁ Ivana a kol. Správní procesy v právu 

životního prostředí. Brno: Masarykova univerzita, 2010. 412 s. Spisy PrF MU, řada teoretická, 

svazek 329. ISBN 978-80-210-5362-5. S. 308. 
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teze, že výjimky jsou také jedním z nástrojů jednoznačně způsobující environmen-

talizaci veřejného stavebního práva. 

Z pohledu práva životního prostředí a jeho nástrojů jsou klíčové nástroje ad-

ministrativně-právní, a to zejména ve formě ukládání povinností. Pokud tedy 

chceme hovořit o výjimkách v právu životního prostředí, potřebujeme, z logiky 

věci, nejprve nalézt nosič zákazu, příkazu či omezení, z něhož pro adresáta tohoto 

donucujícího pravidla chování vyplývá povinnost něčeho se zdržet, něco strpět 

anebo dokonce něco aktivně konat v rámci zájmu ochrany životního prostředí. 

Tímto nosičem bude typicky právní norma v jednotlivých složkových předpisech 

práva životního prostředí, nicméně mohou jimi být i jiné akty, a to např. opatření 

obecné povahy. Vůči tomuto donucujícímu pravidlu chování pak teprve bude moci 

správní orgán udělit určitou výjimku, která se poté stává pravě tím specifickým 

nástrojem při ochraně životního prostředí. Předmětná výjimka pak z hlediska 

právní teorie stojí v pozici určitého synallagmatického vztahu k původnímu záka-

zu, příkazu či omezení. Při parafrázi římských klasiků a pro zjednodušení lze tedy 

konstatovat, že „není výjimky bez zákazu“. V právu životního prostředí je pak důle-

žitý ještě ten fakt, že v případě, že by se určitá zamýšlená činnost dostala do rozpo-

ru se zájmy na ochranu životního prostředí, lze jí včas zabránit, a to právě neudě-

lením předmětné výjimky. Jak trefně poznamenává Průchová: „Povolování výjimek 

v právu obecně a v právu životního prostředí zvláště je třeba vnímat jako nástroj pro 

řešení mimořádných a specifických situací, které ze ‚zřetelehodných důvodů‘ připouš-

tějí zmírnění, či dokonce vyloučení pravidel chování obecně stanovených.“347 Důleži-

tým specifikem je pak také to, že v ostatních případech, kdy záměr povolit jde, mů-

že se tak stát za splnění podmínek udělených v rámci předmětné výjimky, které by 

měly vyloučit nebo alespoň omezit případný nepříznivý dopad udělené výjimky na 

životní prostředí.348 Tedy ve shrnutí lze konstatovat, a to opět s parafrází římských 

klasiků, že „není výjimky bez podmínky“. 

                                                 

 
347 PRŮCHOVÁ, Ivana. Povolování výjimek. op. cit. S. 290. 
348 DAMOHORSKÝ, Milan a kol. Právo životního prostředí. op. cit. S. 38. 
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V rámci obecných východisek předmětné problematiky je také důležité uvést, 

jakou právní povahu mají udělované výjimky, a v jaké formě bývají vydávány. Dů-

ležité je, že výjimky bývají dosti často podkladem pro další rozhodnutí, a to typicky 

s vazbou na stavební zákon. Těmi nejtypičtějšími příklady jsou výjimky ze zákazu 

zásahů do biotopů zvláště chráněných rostlin a živočichů (ve smyslu zákona o 

ochraně přírody a krajiny – viz také dále) pro následné umístění stavby v těchto 

biotopech. V případě řízení o výjimkách se bude typicky v těch případech, kdy bu-

de následovat (územní) řízení dle stavebního zákona, jak bude více rozvedeno v 

následujícím textu, jednat o řetězící se správní akty, kdy rozhodnutí o výjimce bude 

mít typicky povahu rozhodnutí ve smyslu správního řádu a bude jím správní roz-

hodnutí s konstitutivními účinky, kterým se žadateli o výjimku zakládají, mění ne-

bo ruší práva a povinnosti.349 Bude se tedy jednat o „environmentální“ rozhodnutí. 

Důležité je v tomto ohledu konstatovat, že jsou však výjimky (a to typicky právě u 

již zmíněných zákazu zásahů do biotopů zvláště chráněných rostlin a živočichů), 

které mohou být vydávány také ve formě opatření obecné povahy; nicméně i v 

těchto situacích (při nutnosti následného územního rozhodnutí) se bude jednat o 

tzv. řetězící se správní akty, jelikož i předmětné opatření obecné povahy je podkla-

dovým aktem ve vztahu k navazujícímu řízení, a jako takové je pak i samostatně 

soudě přezkoumatelné ve smyslu § 101a s.ř.s.350 Zákonodárce pak umožnil dokon-

ce udělení některých výjimek i ve formě veřejnoprávní smlouvy, nicméně tento 

případ lze považovat v právní úpravě za ojedinělý.351 Mj. právě fakt, že výjimky 

                                                 

 
349 K tomuto závěru dospěl i Nejvyšší správní soud ve svém rozsudku ze dne 28. 5. 2008, č. j. 6 As 

9/2006-99, když konstatoval, že „rozhodnutí o udělení výjimky ze zákazů podle zákona o ochraně 

přírody a krajiny má jak formální tak materiální znaky rozhodnutí, neboť v tomto rozhodnutí byl 

adresát předmětného správního aktu vázán podmínkami, za kterých je oprávněn výjimku ze záko-

na o ochraně přírody a krajiny (§ 56) realizovat.“ 
350 Srov. PRŮCHOVÁ, Ivana. Povolování výjimek. op. cit. S. 291-292. 
351 Srov. § 56 odst. 5 ZOPK: „K zajišťování činností podle odstavce 2 písm. a) a d) mohou orgány 

ochrany přírody v zájmu ochrany přírody uzavírat dohody s fyzickými nebo právnickými osobami. 

Dohodu lze uzavřít jen, pokud neexistuje jiné uspokojivé řešení, navrhovaná činnost neovlivní do-

sažení nebo udržení příznivého stavu druhu z hlediska ochrany a tyto odůvodněné skutečnosti jsou 

v dohodě výslovně uvedeny. Tato dohoda nahrazuje výjimku podle odstavce 1.“ 
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mohou být vydány ve více právních formách, způsobuje samostatné zařazení této 

podkapitoly disertační práce. 

Na tomto místě je samozřejmě nutno připomenout, že např. výjimky ve smyslu 

ustanovení § 43 a § 56 ZOPK (viz dále text)352 mohou být vydány i bez nutnosti 

existence dalšího navazujícího aktu ve smyslu stavebního zákona (např. 

v chráněných krajinných oblastech se jedná o výjimky ze zákazu táboření a rozdě-

lávání ohňů mimo vyhrazená místa se souhlasem orgánu ochrany přírody); 

v těchto případech se pak z logiky věci nebude jednat o řetězící se správní akty, 

jelikož se nemají „na co řetězit“, ale o správní akty zcela samostatně stojící. Jedná 

se tedy o druhý typ udělovaných výjimek a jsou to výjimky, které se udělují pro ty 

zákazy, příkazy či omezení, které stojí samy o sobě a nejsou na ně navázány další 

procesy ve smyslu průřezových předpisů práva životního prostředí. Kromě výše 

uvedeného příkladu se jedná se např. o výjimku ze zákazu některých činností 

v lesích353 podle lesního zákona (např. výjimka ze zákazu znečišťovat les odpady a 

odpadky), přičemž tyto výjimky se opět udělují typicky ve formě rozhodnutí, při-

čemž toto rozhodnutí však již není řetězícím se podkladem pro další rozhodnutí, 

např. ve smyslu stavebního zákona. Nicméně tyto výjimky nejsou z hlediska tématu 

předkládané práce relevantní, a proto o nich nebude samostatně pojednáno. 

Pro úplnost je podle mého mínění je třeba uvést i ten fakt, že i zde platí, že 

v případě, kdyby se určitá činnost uskutečnila bez povolení (tedy v daných přípa-

dech i bez potřebné výjimky), je třeba uplatnit pravidla pro udělení výjimky i pro 

jejich případnou dodatečnou legalizaci. Jinými slovy a prakticky řečeno. V případě, 

                                                 

 
352 Velká novela č. 225/2017 Sb., kterou byl změněn stavební zákon a další související předpisy, 

měla vliv i na výjimkové procesy mj. podle zákona o ochrany přírody a krajiny. Tato podkapitola 

je stejně jako ostatní části práce psána podle právní úpravy účinné ke dni 1. 6. 2017 s tím, že o 

změnách na základě předmětné novely č. 225/2017 Sb., bude i ve vztahu k výjimkovým proce-

sům pojednáno v kapitole 8. 
353 V tomto případě může výjimky pro některé činnosti udělit namísto orgánu státní správy lesů 

přímo vlastník lesa. Pokud by však touto výjimkou byla porušena práva jiných vlastníků lesů, 

rozhodne na návrh vlastníka lesa orgán státní správy lesů (v podrobnostech srov. ustanovení 

§ 20 LZ). 
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když někdo bez příslušných povolení např. vybuduje stavbu, pro kterou v rámci 

řetězících se správní aktů potřeboval přechozí udělení výjimky např. ve smyslu 

zákona o ochraně přírody a krajiny, je nutné pro to, aby předmětnou stavbu doda-

tečně zlegalizoval, i nutné dodatečné udělení předmětné výjimky. Zdůrazňuji však, 

že i dodatečné (následné) povolení však nezprošťuje osobu odpovědnou za proti-

právní zásah do životního prostředí deliktní odpovědnosti354, což právě v řízení, u 

kterých je potřebné udělení výjimky, považuji za důležitý nástroj, který by měl být 

v praxi pravidelně využíván. 

5.5.1 „Environmentální“ výjimky s vazbou na procesy veřejného sta-
vebního práva v jednotlivých právních předpisech 

V rámci této podkapitoly jsem vybral čtyři oblasti, které jsou podle mé zkušenosti v 

praxi nejfrekventovanější, a které také nejlépe znázorňují vliv environmentálních 

výjimek ve veřejném stavebním právu. Jsou to výjimky přímo ve stavebním zákoně 

a pak v režimu zákona o ochraně přírody a krajiny, výjimky v lesním zákoně, v zá-

koně o ochraně zemědělského půdního fondu a výjimky s vazbou na ochranu ve-

řejného zdraví při stavební činnosti (především výjimky v zákoně o ochraně veřej-

ného zdraví). Je třeba zdůraznit, že jsem nepostihl všechny výjimkové procesy na 

průřezu práva životního prostředí (absentují např. výjimky dle vodního zákona 

nebo dle zákona o odpadech), ale tento demonstrativní výčet analyzovaných výji-

mek je podle mého názoru dostačující pro účely prokázání důležitosti environmen-

tálních výjimek ve veřejném stavebním právu. 

 

Stavební zákon 

Nejprve budou zanalyzovány výjimky přímo uvedené ve stavebním zákoně, které 

mohou mít spojitost s ochranou životního prostředí. Na úseku veřejného stavební-

ho práva je třeba hovořit o třech okruzích výjimek: výjimce z územního rozhodnutí 

o ochranném pásmu; výjimce z územního opatření o stavební uzávěře a konečně o 

                                                 

 
354 DAMOHORSKÝ, Milan a kol. Právo životního prostředí. op. cit. S. 39. 
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výjimkách z obecných požadavků na výstavbu, jakož i řešení územního plánu nebo 

regulačního plánu. 

Ustanovení § 94 odst. 2 druhá věta StavZ stanoví, že z rozhodnutí o ochranném 

pásmu může stavební úřad na žádost toho, komu z něj vyplývá povinnost, povolit 

časově omezenou výjimku za účelem uskutečnění jednorázové činnosti. A právě 

jednorázovost předmětné činnosti a časová omezenost udělované výjimky jsou 

naprosto nezbytnými znaky proto, aby výjimka mohla být udělena, proto se tato 

výjimka v klasickém územním a stavebním řízení, jehož závěrem je realizovaná 

stavba použít nedá.355 Na druhou stranu u dočasných staveb již její použití připadá 

do úvahy.  

Výjimky z územního opatření o stavební uzávěře pak upravuje ustanovení § 99 

odst. 3 StavZ, podle kterého příslušná rada obce může na žádost jednotlivce povolit 

výjimku z omezení nebo zákazu stavební činnosti podle územního opatření o sta-

vební uzávěře, jestliže povolení výjimky neohrožuje sledovaný účel. V citovaném 

ustanovení je pak dána výjimka z obecných zásad správního řízení, že se proti to-

muto rozhodnutí o výjimce nelze odvolat. Je nutné zdůraznit, že z této samotné 

výjimky nikdy neplyne konkrétní oprávnění, např. umístit stavbu. Ke vzniku tako-

véhoto oprávnění je vždy třeba vydání příslušného územního rozhodnutí (příp. 

územního souhlasu), jelikož rozhodnutí o výjimce pouze zakládá možnost o vydání 

takového rozhodnutí v budoucnu požádat. Následné územní rozhodnutí navazuje 

na udělenou výjimku a bude se vydávat v samostatném řízení.356 Tato výjimka má 

tedy povahu řetězícího se správního aktu. 

Posledními z výjimek podle stavebního zákona jsou pak výjimky z obecných 

požadavků na výstavbu, jakož i řešení územního plánu nebo regulačního plánu, 

                                                 

 
355 K tomuto závěru se kloní i judikatura správních soudů, když např. Městský soud v Praze ve svém 

rozsudku ze dne 12. 9. 2013, č. j. 8 Ca 206/2009-36, konstatoval, že předmětnou výjimku nelze 

udělit za účelem výstavby rodinných domků, neboť taková činnost není jednorázovou činností 

ve smyslu citovaného ustanovení. I přesto, že tento rozsudek neprošel kasačním testem, s jeho 

závěry se ztotožňuji. 
356 HEGENBART, Miroslav a kol. Stavební zákon: komentář. op. cit. S. 266. 
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které jsou upraveny v ustanovení § 169 StavZ. Pro tyto výjimky je důležité, že je lze 

povolit pouze z těch ustanovení prováděcího právního předpisu, ze kterých tento 

předpis povolení výjimky výslovně umožňuje, a jen pokud se tím neohrozí bezpeč-

nost, ochrana zdraví a života osob a sousední pozemky nebo stavby. V otázce 

ochrany životního prostředí je důležitá podmínka, že výjimku lze vydat jen v doho-

dě nebo se souhlasem dotčeného orgánu, který hájí zájmy chráněné podle zvlášt-

ních právních předpisů, kterých se odchylné řešení týká. Na rozdíl od výjimky 

z územního opatření o stavební uzávěře zde zákon výslovně připouští, že řízení o 

výjimce může být spojeno s územním, stavebním nebo jiným řízením podle sta-

vebního zákona; nemusí však být ukončeno společným správním aktem. 

Z judikatury mám za důležité připomenout, že rozhodnutí o této výjimce bylo nej-

prve považováno za rozhodnutí, které podléhá přezkoumání soudem, a nedopadá 

na něj kompetenční výluka rozhodnutí předběžné povahy357, nicméně rozšířený 

senát Nejvyššího správního soudu dospěl k názoru, že rozhodnutí o výjimce z 

obecných požadavků na výstavbu zpravidla nezakládá práva a povinnosti fyzic-

kých a právnických osob samo o sobě, ale až ve spojení s navazujícím aktem správ-

ního orgánu, kterým je rozhodováno o celém předmětu řízení, a proto není samo-

statně soudně přezkoumatelné.358 Připomínám pak také to, že tyto výjimky lze za 

určitých podmínek uplatnit i v řízení o dodatečném povolení stavby.359 

 

                                                 

 
357 Srov. rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 29. 9. 2010, č. j. 1 As 77/2010-95. 
358 Srov. rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 30. 7. 2013, č. j. 8 As 8/2011-66. 
359 Jelikož podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 14. 7. 2011, č. j. 1 As 69/2011-176: 

„Požádá-li v rámci řízení o dodatečném povolení stavby stavebník o udělení výjimky z obecných 

požadavků na výstavbu, je stavební úřad povinen zohlednit především charakter vedeného řízení 

(zde: provádění stavby v rozporu se stavebním povolením) a pokusit se o dohodu mezi účastníky 

řízení. Nebude-li taková dohoda uzavřena, stavební úřad, s respektem k vlastnickému právu a k 

právu na ochranu soukromí dotčených osob, zváží jejich požadavky na provedení stavebně tech-

nických úprav, zejména pokud budou požadavky konstruktivně vyjádřeny (např. stanovením pod-

mínek pro udělení výjimky), a včlení je jako podmínky do rozhodnutí o udělení výjimky, příp. pře-

zkoumatelným způsobem odůvodní, proč takovému požadavku vlastníka sousední nemovitosti ne-

bylo možné vyhovět.“ 
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Zákon o ochraně přírody a krajiny 

Z hlediska udělování výjimek v zákoně o ochraně přírody a krajiny360 považuji za 

klíčová, a to zejména z hlediska jejich praktického využití, jak se s nimi sám setká-

vám v právní praxi, dvě ustanovení předmětného zákona, a to ustanovení § 43 

ZOPK, které upravuje výjimky ze zákazů ve zvláště chráněných územích, a to záka-

zů, které jsou vyjádřeny (po novele zákona o ochraně přírody a krajiny 

č. 123/2017 Sb.) v ustanoveních § 16, § 16a odst. 1, § 16a odst. 2, § 17 odst. 2, § 26, 

§ 29, § 34, § 35 odst. 2 a § 36 odst. 2 ZOPK; a již v práci několikrát uvedené ustano-

vení § 56 ZOPK, které upravuje výjimky ze zákazů u památných stromů a zvláště 

chráněných druhů rostlin a živočichů, a to zákazů, které jsou vymezeny 

v ustanoveních § 46 odst. 2, § 49 a § 50 ZOPK. Tato podkapitola zaměřuje přede-

vším na aktuální aspekty předmětné problematiky s odkazy na judikaturu správ-

ních soudů a vazbou předmětných výjimek na veřejné stavební právo s tím, že 

ostatní aspekty jsou již častokrát zpracovány podrobněji v jiných odborných publi-

kacích, na které odkazuji.361 

Úvodem je třeba uvést, že podle ustanovení § 56 odst. 1 ZOPK je u zvláště 

chráněných druhů rostlin a živočichů, které jsou předmětem ochrany podle práva 

Evropských společenství, možno výjimku povolit za kumulativního splnění čtyř 

podmínek: 1. existence naléhavých důvodů veřejného zájmu, 2. převaha tohoto 

veřejného zájmu nad zájmem ochrany přírody, 3. neexistence jiného uspokojivého 

                                                 

 
360 Pro výjimky v režimu zákona o ochraně přírody a krajiny srov. také PRŮCHOVÁ, Ivana. Poznám-

ka k povaze rozhodování o výjimkách ze zákonných zákazů podle zákona č. 114/1992 Sb., o 

ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, ve vztahu k finálním rozhodnutím. In: 

KADEČKA, Stanislav. MAREK, David (eds). Nový správní řád v praxi krajských úřadů II. Sborník z 

2. a 3. zimní konference/workshopu. Plzeň: Aleš Čeněk, 2009. 271 s. ISBN 978-80-7380-250-9. 

S. 211-214.  
361 Např. ŠMÍDOVÁ, Lenka. Výjimky ze základní územní ochrany zvláště chráněných území. Ochrana 

přírody. 2010, č. 3, s. 16-17. ISSN 1210-258X., příp. i literatura komentářová: STEJSKAL, Vojtěch. 

Zákon o ochraně přírody a krajiny. Komentář. op. cit. PRCHALOVÁ, Jana. Zákon o ochraně přírody 

a krajiny a Natura 2000, úplné znění zákona s komentářem. 2. vyd. Praha: Linde, 2010. 431 s. 

ISBN 978-80-7201-806-2. Nebo MIKO, Ladislav; BOROVIČKOVÁ, Hana a kol. Zákon o ochraně 

přírody a krajiny. Komentář. 2. vyd. Praha: C. H. Beck, 2007. 607 s. ISBN 978-80-7179-585-8.  
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řešení a 4. dosažení či udržení příznivého stavu jednotlivých druhů z hlediska je-

jich ochrany. U výjimky podle ustanovení § 43 ZOPK pak platí, že orgán ochrany 

přírody ji může povolit v případě, kdy jiný veřejný zájem převažuje nad zájmem 

ochrany přírody, nebo v zájmu ochrany přírody anebo tehdy, pokud povolovaná 

činnost významně neovlivní zachování stavu předmětu ochrany zvláště chráněné-

ho území. 

U obou těchto výjimek je dále třeba připomenout ustálenou judikaturu Nej-

vyššího správního soudu k těmto řízením362, podle které je třeba právní úpravu 

vykládat tak, že předmětná rozhodnutí o výjimkách nejsou omezena tzv. kompe-

tenčními výlukami a je dána jejich možnost soudního přezkumu před správními 

soudy ve smyslu ustanovení § 65 a násl. s.ř.s., což se také běžně a zcela pravidelně 

děje.363 Tento závěr lze pak obecněji vztáhnout také na další řízení o výjimkách i 

podle jiných složkových předpisů práva životního prostředí. 

Z hlediska časové posloupnosti a vztahu k procesům dle stavebního zákona se 

judikatura správních soudů již ustálila na tom, že pravomocné rozhodnutí o výjim-

ce ve smyslu § 56 ZOPK a § 43 ZOPK je třeba mít již před územním rozhodnutím 

(je-li toto třeba), jelikož rozhodnutí o výjimce dle § 56 ZOPK (§ 43 ZOPK) je právě 

také podkladovým rozhodnutím (řetězícím se správním aktem) pro konečné 

                                                 

 
362 Srov. rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 27. 3. 2008, č. j. 6 As 48/2006-118, ve kterém 

kasační soud konstatoval, že rozhodnutí o výjimce podle ustanovení § 56 ZOPK (obdobně pak 

lze podle mého názoru bezpochyby aplikovat i na řízení o výjimce ve smyslu § 43 ZOPK) je „sa-

mostatným soudním rozhodnutím o žádosti adresáta a má samostatný předmět řízení, závazně se 

jím určuje, zda konkretizovaný záměr, který hodlá žadatel učinit, je nebo není možno z hlediska 

zvýšené ochrany přírody na daném území připustit. Ve vztahu k tomuto předmětu řízení jde o roz-

hodnutí konečné, a to přesto, že k vlastní realizaci záměru je třeba dalších rozhodnutí. Jde o případ 

typického řetězení jinak samostatných správních rozhodnutí, kdy zamýšlený zásah lze realizovat 

výlučně v případě pozitivní podoby všech. Nejde proto o akt předběžné povahy. Adresát i na zákla-

dě tohoto rozhodnutí nabývá (nebo nikoli) oprávnění provést zamýšlený zásah, neboť i toto roz-

hodnutí (v kladném případě), samostatně stanoví podmínky, které je povinen respektovat, a to ne-

závisle na podmínkách vymezených v dalších souběžně vydaných či navazujících rozhodnutí.“ 
363 Srov. za všechny např. rozsudek Krajského soudu v Brně ze dne 29. 7. 2015, č. j. 31 A 42/2013-

120, nebo rozsudek Krajského soudu v Brně ze dne 10. 9. 2015, č. j. 31 A 82/2012-148. 
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územní rozhodnutí.364 Z uvedeného (a z citované judikatury kasačního soudu uve-

dené v poznámce pod čarou) je tedy patrné, že podle judikatury Nejvyššího správ-

ního soudu musí být rozhodnutí o povolení výjimky podle § 56 ZOPK vydáno již 

před rozhodnutím o umístění stavby. V územním rozhodnutí se s konečnou plat-

ností stanoví mj. stavební pozemek, na němž má být stavba umístěna, jakož i pod-

mínky pro umístění stavby na něm, tedy i požadavky na ochranu životního pro-

středí. Má-li být stavba umístěna v místě s výskytem zvláště chráněných druhů 

živočichů a rostlin, musí povolení výjimky podle § 56 ZOPK předcházet umístění 

stavby. Rozhodnutí o povolení výjimky podle § 56 ZOPK tedy musí předcházet 

umístění záměru stavby do území. Tento závěr je potvrzen i nejnovější rozhodova-

                                                 

 
364 Tento právní názor lze nejlépe demonstrovat na rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 

25. 2. 2010, č. j. 6 As 42/2008-509, který trefně shrnuje ustálenou judikaturu následovně: „Ke 

skutečnosti, že rozhodnutí o povolení výjimky z ochrany kriticky ohrožených druhů je podkladem 

(a řetězícím se) rozhodnutím pro územní řízení, se Nejvyšší správní soud v minulosti ve své judika-

tuře již jasně vyjádřil. V rozhodnutí č. j. 1 As 37/2005-154 ze dne 14. 2. 2008, Nejvyšší správní soud 

vyslovil závěr, že „rozhodnutí o povolení výjimky ze zákazů u zvláště chráněných druhů rostlin a 

živočichů podle § 56 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. musí být vydáno již před vydáním rozhodnutí o 

umístění stavby.“ Od tohoto právního názoru neshledal důvod se odchýlit ani první senát v rozhod-

nutí č. j. 1 As 47/2007 - 134 ze dne 2. 9. 2009, který vyšel z toho, že umístění stavby je podle § 32 

odst. 1 písm. a) stavebního zákona (zákon č. 50/1976 Sb.) možné jedině na základě pravomocného 

rozhodnutí o umístění stavby. […] Je-li umístění stavby možné pouze na základě pravomocného 

rozhodnutí o umístění stavby, přičemž v tomto rozhodnutí se určí konkrétní stavební pozemek a 

podmínky pro umístění stavby, mj. i požadavky na ochranu životního prostředí, vyplývá z toho 

nutnost předchozího povolení výjimky podle § 56 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody 

a krajiny, má-li být stavba umístěna v místě s výskytem zvláště chráněných druhů živočichů a rost-

lin. Pokud by výjimka podle § 56 odst. 1 zákona o ochraně přírody a krajiny nebyla povolena, ne-

mohla by na daném území ani být umístěna stavba. První senát v citovaném rozhodnutí dospěl k 

závěru: „Musí-li dle konstantní judikatury Nejvyššího správního soudu rozhodnutí o povolení výše 

uvedené výjimky předcházet vydání územního rozhodnutí a být podkladem pro toto rozhodnutí, 

tím spíše je třeba trvat na tom, že územnímu rozhodnutí musí předcházet podrobný biologický 

průzkum (podmínka č. 16 stanoviska EIA), kterým by bylo zjištěno, zda posuzovaná stavba zasahu-

je do biotopů zvláště chráněných rostlin a živočichů či nikoliv.“ Rovněž k otázce statutu rozhodnutí 

o povolení výjimky z ochrany kriticky ohrožených druhů jako podkladového rozhodnutí pro územní 

řízení o umístění stavby se tedy judikatura již vyjádřila jasně a konzistentně a šestý senát neshledal 

důvod se od citovaného ustáleného právního názoru odchýlit.“ 
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cí praxí Nejvyššího správního soudu.365 Stejné závěry pak lze učinit také 

k rozhodnutí o výjimce podle § 43 ZOPK. 

Zajímavou z mého pohledu je také otázka konkurence a vzájemné provázanos-

ti těchto dvou udělovaných výjimek, tedy, jestli v území, kde by bylo potřebné udě-

lení výjimky ve smyslu ustanovení § 43 ZOPK a také výjimky ve smyslu ustanovení 

§ 56 ZOPK, se tyto výjimky nějak vzájemně podmiňují. Řízení o výjimce podle usta-

novení § 43 ZOPK má odlišný předmět řízení než řízení o výjimce podle § 56 ZOPK: 

prvé řízení souvisí se zvláštní územní ochranou, zatímco druhé s ochranou ohro-

žených druhů. V řízení o výjimce podle § 43 ZOPK je posuzován (a porovnáván) 

veřejný zájem na výstavbě určité stavby a zájem na ochraně přírody a krajiny. 

Rozhodnutím o výjimce dle § 43 ZOPK může být orgán ochrany přírody v řízení o 

výjimce podle § 56 ZOPK vázán potud, že veřejný zájem na výstavbě v zákonem 

chráněném území výrazně převažuje nad zájmem ochrany přírody. V řízení o povo-

lení výjimky podle § 56 ZOPK pak jde o posouzení, zda navrhovaná stavba předsta-

vuje optimální řešení pro ochranu zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů; 

jsou v něm rovněž stanoveny podmínky pro zajištění ochrany těchto druhů366. Ří-

zení o výjimce podle § 56 ZOPK je tedy do jisté míry ovlivněno možným předcho-

zím povolením výjimky dle § 43 ZOPK, nicméně nelze však podle mého právního 

názoru z pozitivní právní úpravy, ani z judikatury správních soudů jakkoliv dovo-

dit, že by bylo jejich vydání na sobě vzájemně závislé. Mám tedy za to, že může být 

z hlediska hospodárnosti řízení a vzájemného provázání v některých aspektech 

vhodné, aby řízení o výjimce dle ustanovení § 43 ZOPK předcházelo řízení (roz-

hodnutí) o výjimce dle ustanovení § 56 ZOPK (v praxi je patrné, že se ale může stát 

i situace opačná, kdy existuje pravomocné rozhodnutí o výjimce dle § 43 ZOPK a 

absentuje rozhodnutí o výjimce dle § 56 ZOPK), nicméně tím okamžikem, kdy se 

posuzuje nutnost těchto podkladových rozhodnutí je až fáze územního řízení o 

předmětné stavbě v režimu stavebního zákona. Jinými slovy řečeno, správní orgán 

                                                 

 
365 Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 16. 5. 2017, č. j. 5 As 180/2015-51. 
366 Srov. např. rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 23. 6. 2011, č. j. 6 As 8/2010-323.  
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může, podle mého přesvědčení, zcela zákonně vydat rozhodnutí o výjimce ve smys-

lu ustanovení § 56 ZOPK bez toho, aby bylo pravomocně rozhodnuto o výjimce dle 

ustanovení § 43 ZOPK. Toto platí vice versa, tedy samozřejmě také naopak. Z žád-

ného právního předpisu ani judikatury nelze učinit závěr opačný (tedy o povinnos-

ti správních orgánů rozhodujících o výjimce dle § 56 ZOPK vyčkat na pravomocné 

rozhodnutí dle § 43 ZOPK). Nic na tomto záměru nemůže ani změnit pozdější sku-

tečnost, že předchozí (dříve vydané) rozhodnutí o výjimce dle § 43 ZOPK nebo dle 

§ 56 ZOPK bylo odvolacím správním orgánem či soudem zrušeno.367 

Z hlediska otázky výjimky podle ustanovení § 56 ZOPK a ochrany životního 

prostředí je třeba se také krátce vyjádřit k ustanovení § 50 odst. 3 ZOPK, které sta-

noví, že ochrana podle ZOPK se nevztahuje na případy, kdy je zásah do přirozené-

ho vývoje zvláště chráněných živočichů prokazatelně nezbytný v důsledku běžné-

ho obhospodařování nemovitostí nebo jiného majetku nebo z důvodů hygienic-

kých, ochrany veřejného zdraví a veřejné bezpečnosti anebo leteckého provozu. 

Pak je v těchto případech ke způsobu a době zásahu nutné předchozí stanovisko 

orgánu ochrany přírody. Podle mého názoru je toto ustanovení v přímém rozporu 

s evropskou naturovou legislativou (konkrétně čl. 9 směrnice 2009/147/ES a 

s čl. 16 směrnice 92/43/EHS) a jako takové by se vůbec nemělo v praxi využívat a 

v případech upravených citovaným ustanovením by se měla vydávat výjimka ve 

smyslu ustanovení § 56 ZOPK.368  

K otázce, jestli jsou tato řízení o výjimkách navazujícími řízeními ve smyslu zá-

kona EIA, bude pojednáno v kapitole 6. 

Závěrem k této podkapitole uvádím, že jak již bylo uvedeno výše v textu, usta-

novení § 56 ZOPK umožňuje povolit „výjimkovou“ aktivitu prostřednictvím tří růz-

ných procesních forem. Za prvé na základě správního rozhodnutí, za druhé na zá-

kladě jejího povolení opatřením obecné povahy, a to v situaci, pokud by se výjimka 

                                                 

 
367 Ke stejnému závěru dospěl také Krajský soud v Brně ve svém rozsudku ze dne 29. 7. 2015, č. j. 

31 A 42/2013-120, který byl potvrzen rozsudkem Nejvyššího správního soudu ze dne 16. 5. 

2017, č. j. 5 As 180/2015-51. 
368 STEJSKAL, Vojtěch. Zákon o ochraně přírody a krajiny. Komentář. op. cit. S. 299-300. 
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týkala blíže neurčeného okruhu osob, a za třetí v zákonem stanovených případech i 

uzavřením subordinační veřejnoprávní smlouvy. Pro dokreslení problematiky vý-

jimek v režimu zákona o ochraně přírody a krajiny a pro rozbor výjimek nesouvi-

sejících s veřejným stavebním právem pak odkazuji na podrobnější monografii 

k této věci.369 

 

Lesní zákon 

Úvodem této podkapitoly věnující se problematice výjimek v lesním zákoně se bu-

du zabývat výjimkou ze zákazu užívat pozemky určené k plnění funkcí lesa k jiným 

účelům. Ustanovení § 13 odst. 1 LZ stanoví, že veškeré pozemky určené k plnění 

funkcí lesa musí být účelně obhospodařovány podle tohoto zákona. Jejich využití k 

jiným účelům je zakázáno. O výjimce z tohoto zákazu může rozhodnout orgán stát-

ní správy lesů na základě žádosti vlastníka lesního pozemku nebo ve veřejném zá-

jmu. Pro účely této práce je zejména důležité uvést, že tato výjimka (stejně jako 

výjimka projevující se v odejmutí pozemků, které jsou pod ochranou zemědělského 

půdního fondu – viz dále) je nezbytná pro realizaci stavebních záměrů, která mají 

být umístěny na pozemcích, které byly určeny k plnění funkcí lesa.  

Na rozdíl od ochrany zemědělského půdního fondu (viz dále), je v případě od-

nětí nebo omezení pozemků určených k plnění funkcí lesa třeba správního roz-

hodnutí vydaného dle správního řádu (se všemi možnostmi opravných a přezkum-

ných možností, které správní řád, příp. soudní řád správní, pro správní rozhodnutí 

umožňuje), a to v režimu ustanovení § 16 LZ, který je třeba vykládat v návaznosti 

na již výše citované ustanovení § 13 LZ. V první řadě je nutné rozlišovat mezi od-

nímáním a omezováním, jelikož odejmutím dochází k úplnému vyloučení 

z pozemků určených k plnění funkcí lesa a jeho uvolnění pro jiné využití, což se 

bude týkat právě typicky stavebních záměrů; omezením naproti tomu dochází 

pouze k omezení plnění některých funkcí lesa. Rozdíl mezi těmito nástroji však 

nespočívá v časovém hledisku, jelikož jak odnětí, tak i omezení je možné realizovat 

                                                 

 
369 PRŮCHOVÁ, Ivana. Povolování výjimek. op. cit. S. 295-300. 
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jako trvalé či dočasné.370 Vznikají tedy 4 různé možné typy rozhodnutí v režimu 

ustanovení § 16 LZ. 

Řízení o odnětí (omezení), jehož výsledkem je tedy předmětné rozhodnutí, je 

správním řízením zahájeným typicky na žádost toho, v jehož zájmu má k odnětí 

nebo k omezení dojít. V současnosti se odborná371 i komentářová372 literatura a 

ostatně také judikatura373 shoduje na závěru, že z hlediska časového navazuje ří-

zení o odnětí nebo o omezení na pravomocné územní rozhodnutí (či rozhodnutí o 

stanovení dobývacího prostoru). Nicméně i v nové odborné literatuře, lze nalézt 

názor opačný374, který však spíše prokazuje nejednoznačnost předmětné právní 

úpravy, než zřejmý úmysl autorů, kteří tento svůj názor již nikterak dále nezdů-

vodňují. Já se však ztotožňuji se závěrem, že rozhodnutí (§ 16 LZ) navazuje na pra-

vomocné územní rozhodnutí, a to zejména přes výklad, že sám zákonodárce stano-

vil, že v předmětném rozhodnutí o odnětí (omezení) se rozhoduje i o předepsání 

poplatku za odnětí (§ 17 LZ), který logicky může být poprvé stanoven (následovat) 

až na základě obsahu územního rozhodnutí, jelikož teprve na základě něho lze po-

prvé stanovit, které pozemky určené k plnění funkcí lesa budou záměrem zasaže-

ny, a které tedy podléhají poplatkové povinnosti.375 Dále pak je třeba konstatovat 

                                                 

 
370 RADA, Tomáš. K některým otázkám realizace staveb na pozemcích původně určených k plnění 

funkcí lesa. Právní rozhledy. Praha: Wolters Kluwer ČR, č. 21/2011. ISSN 1210-6410. S. 766. 
371 PEKÁREK, Milan a kol. Pozemkové právo. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, Právnická fakulta, 

2015. 486 s. ISBN 978-80-210-7750-8. S. 365. nebo RADA, Tomáš. K některým otázkám realiza-

ce staveb na pozemcích původně určených k plnění funkcí lesa. op. cit. nebo DAMOHORSKÝ, Mi-

lan a kol. Právo životního prostředí. op. cit. S. 312. 
372 DROBNÍK, Jaroslav, DVOŘÁK, Petr. Lesní zákon. Komentář. op. cit. S. 44. 
373 Srov. rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 14. 2. 2008, č. j. 1 As 37/2005-154: „To zna-

mená, že rozhodnutí o umístění stavby, jakožto druh územního rozhodnutí, zde musí být dříve, než 

bude podána žádost podle § 15 lesního zákona.“ 
374 Lze tak nalézt např. v jinak zdařilém komentáři ke stavebnímu zákonu, kde je konstatováno 

k ustanovení § 80 StavZ – rozhodnutí o změně využití území: „Pokud se jedná o pozemky plnící 

funkci lesa, je podkladem pro rozhodnutí stavebního úřadu rozhodnutí příslušného orgánu o odně-

tí nebo omezení podle § 16 LZ.“ (srov. ROZTOČIL, A., HRŮŠOVÁ, K., LACHMANN, M., POTĚŠIL, L. 

Stavební zákon. Komentář. op. cit. S. 341.) 
375 Ke stejnému závěru pak dospějeme také dikcí prováděcí vyhlášky č. 77/1996 Sb., která výslovně 

stanoví, že přílohou žádosti o odnětí je pravomocné územní rozhodnutí, a o které Nejvyšší 
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také to, že toto rozhodnutí o odnětí nebo omezení musí obsahovat (krom obecných 

náležitostí uvedených v ustanovení § 68 SŘ), také náležitosti zvláštní, které jsou 

uvedené v ustanovení § 16 odst. 2 LZ. 

 

Zákon o ochraně zemědělského půdního fondu 

Na rozdíl od pozemků určených k plnění funkcí lesa, tak zákon o ochraně ZPF ne-

zná samostatné rozhodnutí o odnětí, které by následovalo po územním rozhodnutí, 

ale všechny procesy nutné pro využití půdy patřící do ZPF pro nezemědělské účely 

územnímu rozhodnutí předcházejí. Konkrétně se tak děje formou souhlasu 

s odnětím půdy ze ZPF (což je de facto výjimka ze zákonného požadavku využívat 

zemědělskou půdu zejména pro zemědělské účely) dle ustanovení § 9 ZoZPF s tím, 

že pro tento souhlas je zákonem stanovená forma závazného stanoviska. Novelou 

č. 41/2015 Sb. k zákonu o ochraně ZPF však došlo k výrazné změně při těch situa-

cích, kdy záměr nevyžaduje povolení podle jiného právního předpisu, jehož závaz-

nou součástí by se jinak souhlas stal, nebo nemá-li toto povolení formu rozhodnutí, 

tak poté má tento souhlas formu rozhodnutí, přičemž účastníkem tohoto řízení je 

pak pouze žadatel a vlastník dotčené zemědělské půdy, není-li žadatelem (srov. 

§ 21 ZoZPF). Pro názornost to v režimu stavebního zákona podle mého názoru bu-

de např. ta stavba, pro kterou není nutné ani územní rozhodnutí (tedy typicky ani 

rozhodnutí o změně využití území ani rozhodnutí o umístění stavby) a ani územní 

souhlas, a poté ji stačí pouze ohlášení stavebnímu úřadu dle ustanovení § 104 a 

násl. StavZ. Přesně v této situaci by pak souhlas ve smyslu ustanovení § 9 ZoZPF 

měl formu rozhodnutí a nikoliv formu závazného stanoviska. S touto koncepční 

změnou pak nastaly i další logické změny zákonné úpravy. Stále je sice zachován 

                                                                                                                                               

 

 

 

 

 

správní soud v rozsudku ze dne 14. 2. 2008, č. j. 1 As 37/2005-154, konstatoval, že nemá po-

chybnosti o její ústavnosti. 
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fakt, že platnost vydaného závazného stanoviska má akcesorickou povahu k nava-

zujícímu rozhodnutí dle StavZ a prodlužuje se současně s prodloužením jeho plat-

nosti, ale byl-li souhlas vydán formou rozhodnutí, pozbývá platnosti, nebyla-li rea-

lizace záměru zahájena do 3 let ode dne nabytí jeho právní moci (§ 10 odst. 3 

ZoZPF). S ohledem na výše uvedenou akcesorickou povahu souhlasu má zvláštní 

charakter i režim jeho změn. Vyvolat změnu takového souhlasu je totiž možné jen v 

případě, že je přímo vyvolána i změna příslušného rozhodnutí vydaného podle 

StavZ. Takovou změnu je pak možné přijmout v návaznosti na zvláštní návrh žada-

tele376. Takto může orgán ochrany ZPF změnit i své pravomocné rozhodnutí (dle 

§ 21 ZoZPF), jestliže se změnily podmínky rozhodné pro obsah souhlasu (ve formě 

rozhodnutí). Dále pak je třeba konstatovat také to, že tento souhlas musí obsaho-

vat (krom obecných náležitostí uvedených v ustanovení § 68 SŘ), také náležitosti 

zvláštní, které jsou uvedené v ustanovení § 9 odst. 8 ZoZPF. Konečně je třeba také 

uvést, že souhlas orgánu ZPF pak není vyžadován v případech uvedených 

v ustanovení § 9 odst. 2 ZoZPF. Jak trefně poznamenává Rada.: „Ze ZPF je pak mož-

né provést dočasné i trvalé odnětí půdy. Přestože dočasnost odnětí by měla být jedno-

značně preferována (v duchu zásady minimalizace zásahů), je logické, že charakter 

odnětí bude záviset především na povaze plánované stavby, jelikož např. stavba ro-

dinného domu dočasný charakter nemá, na rozdíl od stavby fotovoltaické elektrár-

ny.“377 

 

Zákon o ochraně veřejného zdraví 

Cílem této velmi krátké podkapitoly je upozornit zejména na jeden výjimkový pro-

ces, který se dotýká problematiky ochrany veřejného zdraví a má vazbu na veřejné 

stavební právo – a to výjimky při provozování nadlimitních zdrojů hluku nebo vib-

rací. Těmito zdroji mohou být bezpochyby i např. staveniště v průběhu zejména 

                                                 

 
376 RADA, Tomáš. Odnětí pozemků ze zemědělského půdního fondu pro stavební účely po poslední 

novelizaci. Právní rozhledy. Praha: Wolters Kluwer ČR, č. 6/2011. ISSN 1210-6410. S. 202.  
377 Ibid. 
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větších (často průmyslových) staveb či také již stavby dokončené, které k plněné 

svého účelu tuto výjimku potřebují (např. letiště). K ostatním výjimkám na úseku 

ochrany veřejné zdraví a k jejich podrobnostem pak opětovně odkazuji na již vy-

dané monografie.378 

K povolování výjimek při provozování nadlimitních zdrojů hluku nebo vibrací 

je třeba odkázat na právní úpravu a judikaturu Nejvyššího správního soudu, podle 

které je k provozování zdroje hluku nad stanovené limity, potřebné příslušené po-

volení.379 Zákon o ochraně veřejného zdraví sice v daném případě hovoří o povole-

ní, ale z dikce a z jednoznačného smyslu předmětné úpravy a ostatně i z obsahu 

udělovaného „povolení“ je patrné, že se jedná fakticky o výjimku380, kterou je však i 

zde podle mého názoru možné vydat jen v případě, že hygienické důvody nelze 

splnit z vážných (objektivně prokázaných) důvodů. Ustanovení § 31 ZVZ pak sta-

noví, že orgán ochrany veřejného zdraví časově omezené povolení vydá, jestliže 

osoba prokáže, že hluk nebo vibrace budou omezeny na rozumně dosažitelnou 

míru. Rozumně dosažitelnou mírou se rozumí poměr mezi náklady na protihluková 

nebo antivibrační opatření a jejich přínosem ke snížení hlukové nebo vibrační zá-

těže fyzických osob stanovený i s ohledem na počet fyzických osob exponovaných 

nadlimitnímu hluku nebo vibracím. Jak uvádí Dudová: „Zjevně je na provozovateli 

nadlimitního zdroje hluku či vibrací, aby prokázal, že existují vážné, tedy mimořádné 

a zvláštního zřetele hodné důvody, proč by mu měla být udělena výjimka, která ve 

                                                 

 
378 Srov. zejména DUDOVÁ, Jana. Právo na ochranu veřejného zdraví. Ochrana veřejného zdraví před 

rizikovými faktory venkovního prostředí. Praha: Linde, 2011. 424 s. ISBN 978-80-7201-854-3. 

Nebo DUDOVÁ, Jana. Právní aspekty ochrany veřejného zdraví před environmentálním hlukem. 

Brno: Masarykova univerzita, Právnická fakulta, 2013. 240 s. ISBN 978-80-210-6522-2. 
379 Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 15. 3. 2007, č. j. 1 As 7/2006-56, je „hluková 

zátěž kombinací několika faktorů (stavu komunikací, technického stavu strojů, způsobu jejich pro-

vozu, event. organizace dopravy). Vzhledem k povaze některých zdrojů hluku a vibrací, které buď 

nelze technicky řešit tak, aby limity nebyly překračovány, nebo jde o tzv. "staré zátěže", umožňuje 

zákon jejich provoz, a to stanovením zvláštních podmínek. Pokud při používání, popř. provozu 

zdroje hluku, s výjimkou letišť, nelze z vážných důvodů hygienické limity dodržet, může osoba zdroj 

hluku provozovat jen na základě povolení vydaného na návrh této osoby příslušným orgánem 

ochrany veřejného zdraví ve smyslu § 31 citovaného zákona.“ 
380 Srov. také PRŮCHOVÁ, Ivana. Povolování výjimek. op. cit. S. 306. 
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svém důsledku znamená zásah do ochrany veřejného zdraví.“381 a dále dodává, že při 

udělení předmětné výjimky by měl „Orgán ochrany veřejného zdraví vycházet z ta-

kové technické dokumentace, která je podložena údaji o technickém provedení opat-

ření a jeho účinnosti, a také skutečností, že jde o nejvhodnější technologii vzhledem k 

účelu ochrany a dalším podmínkám požadovaných v § 31 ZVZ.“382 S tímto závěrem se 

nedá, než souhlasit. Na základě výše uvedeného pak nelze než stavebníkovi dopo-

ručit, aby o tuto výjimku požádal co možná nejdříve (nejpozději však před vydáním 

stavebního povolení), protože by poté mohla nastat situace, že sice bude mít vyda-

né předmětné stavební povolení, ale bez „protihlukové výjimky“ nebude moci 

stavbu fakticky užívat. Na závěr je třeba dodat, že tato výjimka se nevydává, pokud 

je její vydání nahrazeno postupem v řízení o vydání integrovaného povolení 

(IPPC). 

5.5.2 Dílčí závěr podkapitoly 

Cílem této podkapitoly bylo poskytnout základní přehled možných udělovaných 

výjimek ve vybraných složkových předpisech práva životního prostředí s vazbou 

na veřejné stavební právo a také výjimek přímo zakotvených ve stavebním zákoně. 

Dílčí závěry a hodnocení předmětné právní úpravy jsem prováděl již v průběhu 

samotného textu, lze však podle mého mínění učinit dva zobecňující závěry. Jednak 

je podle mého mínění patrné, že předmětné výjimky vnášejí do veřejného staveb-

ního práva velmi silný prvek environmentální ochrany a je dnes již prakticky ne-

myslitelné, aby bylo možné složitější (a zejména liniové) stavby vůbec realizovat 

bez toho, aby v rámci jejich plánované realizace neproběhlo některé z výše uvede-

ných výjimkových řízení. Za druhé je podle mého názoru z celé kapitoly patrné, že 

právní praxe se dnes při výjimkových procesech neobjede bez nutnosti judikator-

ního výkladu problematických částí právní úpravy, tak, aby mohla být právní úpra-

                                                 

 
381 DUDOVÁ, Jana. Právní aspekty ochrany veřejného zdraví před environmentálním hlukem. op. cit. 

S. 71. 
382 DUDOVÁ, Jana. Právní aspekty ochrany veřejného zdraví před environmentálním hlukem. op. cit. 

S. 72. 
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va vůbec aplikována. Podle mého názoru to však nemusí být vždy ku prospěchu; 

hypertrofie odůvodňování soudních rozhodnutí ve správním soudnictví, jak jsme jí 

v poslední době podle mého přesvědčení svědky, vede nejen v oblasti výjimkových 

řízení (názorné je to podle mého mínění zejména na problematice udělování výji-

mek v zákoně o ochraně přírody a krajiny), k často až zbytečnému zesložiťování 

právní úpravy, která by mohla být tzv. „na první dobrou“ bezproblémová. Tento 

fakt také nutně vede k větší nejednotnosti soudního rozhodování a to nejen na 

úrovni krajských soudů, ale i na úrovni soudu kasačního. Proto, jestli mohu mít i 

v otázkách výjimkových procesů jeden návrh de lege ferenda – procesy zjednodu-

šujme a dávejme větší důvěru správním orgánům při jejich nelehkém rozhodování. 

Jejich odbornost nemůže být nahrazována podle mého mínění soudní praxí. 

5.6 Další podmiňující „environmentální“ akty dotčených orgánů 
a jejich specifika 

Jak jsem již uvedl výše a jak vyplývá z předchozího textu, tak existují také další akty 

dotčených orgánů na úseku ochrany životního prostředí, které nejsou ani závaz-

nými stanovisky, ani stanovisky, ani environmentálními rozhodnutími, ani envi-

ronmentálními výjimkami, ale přesto, někdy i podstatným způsobem, ovlivňují 

procesy veřejného stavebního práva. Mám zde na mysli především skupinu úkonů 

dle části čtvrté správního řádu, které jsou pro environmentalizaci veřejného sta-

vebního práva podstatné zejména z toho důvodu, že jednotlivé složkové zákony 

práva životního prostředí často podmiňují jejich existencí následnou zákonnost 

navazujících rozhodnutí, tedy jinými slovy řečeno, že bez vydání těchto podmiňují-

cích aktů nemohou být navazující řízení i v procesech veřejného stavebního práva 

zákonně dokončena. Cílem této podkapitoly je uvést zejména ty z nich, které vý-

znamným způsobem ovlivňují procesy veřejného stavebního práva.383 

                                                 

 
383 Důležitou otázkou je také možnost řešení těch situací, kdy je potřebné napravit vydaný vadný 

úkon dle části čtvrté správního řádu. Jednak se jedná o možnost konverze úkonů ve smyslu 

ustanovení § 157 SŘ, další možností je pak opravit takový akt usnesením, které se jen pozname-

ná do spisu, ovšem pouze za podmínky, že opravou nebude způsobena újma některé z dotče-
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5.6.1 Další podmiňující „environmentální“ akty s vazbou na procesy 
veřejného stavebního práva v jednotlivých právních předpi-
sech 

Stejně jako v předchozích podkapitolách, tak v této části uvedu přehledově příkla-

dy ve vybraných předpisech práva životního prostředí, které ve svých procesech 

prostřednictvím dotčených orgánů, které vydávají další podmiňující akty, ovlivňují 

vydávání aktů v režimu stavebního zákona. Tímto demonstrativním výčtem by mě-

la být prokázána sílící environmentalizace veřejného stavebního práva díky tomu-

to nástroji – dalším podmiňujícím aktům. 

Typickým představitelem takového podmiňujícího aktu je nesouhlas krajského 

úřadu dle § 33 odst. 2 HZ. Jestliže střety veřejných zájmů (a to typicky i ve vztahu 

k environmentální ochraně) v rámci stanovování chráněného ložiskového území 

nebo stanovování dobývacího prostoru nebyly vyřešeny, je nutné, aby při stanovo-

vání plánu otvírky, přípravy a dobývání výhradních ložisek těžební organizace do-

hodla s dotčenými orgány, zda se má určitý celospolečenský zájem chránit, popř. v 

jakém rozsahu a po jakou dobu, a dohodu předložit krajskému úřadu. Jestliže kraj-

ský úřad vyjádří ve stanovené lhůtě 1 měsíce s dohodou nesouhlas, předloží se 

plán Ministerstvu průmyslu a obchodu, které rozhodne i s přihlédnutím ke stano-

visku krajského úřadu.384 Tento případný nesouhlas je pak právě aktem podle části 

čtvrté správního řádu. 

Dalšími typickými představiteli těchto podmiňujících aktů je celá škála tzv. vy-

jádření. Jedná se např. o vyjádření odborného lesního hospodáře jednak k žádosti o 

odnětí nebo o omezení pozemků určených k plnění funkcí lesa za účelem získání 

                                                                                                                                               

 

 

 

 

 

ných osob. Nebyla-li by však tato podmínka splněna, lze rozpor tohoto aktu s právními předpisy 

napravit jen jeho zrušením (srov. § 156 SŘ) – srov. KOCOUREK, Tomáš; POLÁČKOVÁ, Marie. Zá-

vazná stanoviska a jiné úkony dle části čtvrté správního řádu. op. cit. S. 106.  
384 Srov. také KOCOUREK, Tomáš; POLÁČKOVÁ, Marie. Závazná stanoviska a jiné úkony dle části 

čtvrté správního řádu. op. cit. S. 108. 
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výjimky dle § 13 odst. 1 LZ (k předmětné výjimce v podrobnostech viz podkapito-

la 5.5)385, tak vyjádření odborného lesního hospodáře k těžbě dřeva překračující 3 

m3 na 1 ha lesa za kalendářní rok podle § 33 odst. 3 LZ. Dalším příkladem s vazbou 

na veřejné stavební právo je např. zákon o odpadech, podle kterého obecní úřad 

obce s rozšířenou působností dává vyjádření např. v územním a stavebním řízení z 

hlediska nakládání s odpady, ke zřízení zařízení k odstraňování odpadů, ke zřízení 

malých zařízení pro biologické zpracování využitelných biologicky rozložitelných 

odpadů apod. (srov. § 79 odst. 4 – 6 ZOdp). Zákon pak výslovně stanoví, že toto 

vyjádření nenahrazuje souhlasy vydávané podle zákona o odpadech. Konečně také 

uvádím vyjádření Národního památkového ústavu jako odborné organizace státní 

památkové péče podle § 14 odst. 6 zákona o státní památkové péči. Toto vyjádření 

nemá povahu závazného stanoviska, protože je samo podkladem pro vydání zá-

vazného stanoviska, přičemž Národní památkový ústav se vyjadřuje ke skutečnos-

tem, s jejichž odborným posouzením může mít obecní úřad s rozšířenou působnos-

tí nebo krajský úřad problémy.386 Dalším takovým vyjádřením je např. v režimu 

zákona o ochraně ovzduší vyjádření České inspekce životního prostředí k vydání 

závazného stanoviska podle § 11 odst. 2 písm. c) ZOO a k řízení o povolení provozu 

(srov. § 12 odst. 2 ZOO). 

Od těchto nezbytných podmiňujících aktů je pak třeba odlišit akty, které nej-

sou přímo podmiňující pro procesy veřejného stavebního práva či pro jiné procesy, 

ale v mnohém mohou být v právní praxi nápomocny. Jedná se typicky o tzv. před-

běžné informace387, kterou je např. vyjádření podle § 18 VZ. Toto vyjádření není 

ani správním rozhodnutím, ani závazným stanoviskem a ani nenahrazuje jakékoliv 

povolení či souhlas vydávaný podle vodního zákona či není podmiňující pro proce-

                                                 

 
385 Ustanovení § 1 vyhlášky ministerstva zemědělství č. 77/1996 Sb., náležitostech žádosti o odnětí 

nebo omezení a podrobnostech o ochraně pozemků určených k plnění funkcí lesa. 
386 KOCOUREK, Tomáš; POLÁČKOVÁ, Marie. Závazná stanoviska a jiné úkony dle části čtvrté správ-

ního řádu. op. cit. S. 108. 
387 Je to jeden z důležitých projevů principu informovanosti, o kterém bylo pojednáno v poddíle 

týkající se principů veřejného stavebního práva s vazbou k ochraně životního prostředí. 
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sy veřejného stavebního práva. V podstatě se jedná o právo (nikoliv povinnost!388) 

každého potencionálního stavitele, investora či obecně jakékoliv osoby získat od 

vodoprávního úřadu kvalifikovanou informaci (vyjádření), zde je určitý záměr 

z hlediska zájmů chráněných vodním zákonem možným a případně za jakých 

podmínek. Toto vyjádření může být pro subjekty velmi důležité, zejména stran 

úspory případně neúčelně vynaložených prostředků, když by realizace nebyla 

v území proveditelná. Po materiální stránce se pak jedná o předběžnou informaci 

dle § 139 SŘ, z formálního hlediska je pak vyjádření úkonem právě podle části čtvr-

té správního řádu se všemi povinnostmi pro vodoprávní úřad tam uvedenými. 

K vydání vyjádření je obvykle příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností, 

případně ve zvláštních případech krajský úřad [např. když si tak sám vyhradí nebo 

přímo na základě zákona – srov. § 107 odst. 1 písm. b) a s) VZ].389 V podrobnostech 

k problematice předběžných informací v právu životního prostředí s vazbou na 

veřejné stavební právo rád odkazuji na texty již publikované.390 Jako příklad dal-

ších podmiňujících aktů, které nejsou obligatorně pořizovány, ale mohou být pro 

právní praxi v režimu veřejného stavebního práva prospěšné, jsou zejména pod-

kladové nástroje pro procesy územního plánování. Mám zde na mysli tzv. územně 

plánovací podklady (srov. § 25 StavZ), jimiž jsou jednak územně analytické pod-

klady (srov. § 26 – 29 StavZ) a také územní studie (srov. § 30 StavZ). 

K problematice těchto nástrojů odkazuji toliko na text zákonné úpravy, případně 

na judikatorní závěry, se kterými se zcela ztotožňuji.391 

                                                 

 
388 Srov. např. PUNČOCHÁŘ, Pavel a kol. Zákon o vodách č. 254/2001 Sb.: v úplném znění k lednu 

2004 s rozšířeným komentářem. Praha: Sondy, 2004. 392 s. ISBN 80-86846-00-8. S. 18. 
389 HORÁČEK, Zdeněk a kol. Vodní zákon: s podrobným komentářem po velké novele stavebního 

zákona k 1.1.2013. op. cit., s. 70-71. 
390 Srov. např. PRŮCHOVÁ, Ivana. Předběžná informace v procesech podle stavebního zákona a v 

oblasti životního prostředí. Stavební právo – Bulletin. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš 

Čeněk, s.r.o., 2016, 3/2016, s. 19-26. ISSN 1211-6386. 
391 Podle rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 8. 7. 2016, č. j. 31 A 46/2014-102 (pozn.: proti 

rozsudku nebyla podána kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu) platí, že „v případě 

územní studie se jedná o neformální odborný podklad určený k ověření požadavků na ochranu 

hodnot území, k navržení, prověření a posouzení záměrů na změny v jeho využití, variant řešení 
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Také je třeba v první úpravě i v právní praxi důsledně odlišovat podmiňující 

akty vydávané dotčenými orgány na úseku ochrany životního prostředí od nutných 

odborných podkladů, které musí být pro jednotlivé procesy žadatelem dokládány, 

ale nejedná se o podmiňující akty dotčených orgánů. Názorným příkladem tako-

výchto odborných podkladových aktů, které si pro názornost dovolím v práci 

uvést, jsou např. v zákoně o ochraně ovzduší rozptylová studie podle § 11 odst. 9 

ZOO, která slouží jako odborný podklad pro závazná stanoviska podle ustanovení 

§ 11 odst. 1 písm. b) a odst. 2 písm. b) ZOO nebo jako podklad k řízení o změně po-

volení provozu v zákonech vyjmenovaných případech, a provozní řád jako součást 

povolení provozu podle § 11 odst. 2 písm. d) ZOO. Tyto jsou však potřebné pouze 

pro vyjmenované stacionární zdroje uvedené příloze č. 2 k zákonu o ochraně 

ovzduší. Dalšími takovými typickými odbornými podklady jsou v režimu veřejného 

stavebního práva např. dokumentace pro vydání územního rozhodnutí, která ob-

sahuje průvodní zprávu, souhrnnou technickou zprávu, výkresovou dokumentaci a 

dokladovou část [srov. § 86 odst. 2 písm. e) StavZ a srov. vyhlášku č. 503/2006 Sb., 

o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řá-

                                                                                                                                               

 

 

 

 

 

vybraných problémů a úprav nebo rozvoje některých funkčních systémů v území. Územní studií tak 

lze prověřovat a posuzovat jakékoliv změny v území bez formálních náležitostí, které jsou naproti 

tomu vyžadovány u pořizování územně plánovací dokumentace, tj. u zásad územního rozvoje, 

územního plánu a regulačního plánu. Územní studie je tedy, na rozdíl od územně plánovací doku-

mentace, nezávazná. K tomu je třeba odkázat i na rozsudek ze dne 20. 1. 2010, č. j. 1 Ao 2/2009-86, 

v němž Nejvyšší správní soud vyslovil závěr, že „[z] hlediska rozhodování o umístění stavby je totiž 

relevantní pouze schválená územně plánovací dokumentace (§ 90 písm. a) stavebního zákona). (…) 

Územní studie má tedy zásadně charakter podkladu pro pořizování územně plánovací dokumenta-

ce (tomu odpovídá její zařazení do dílu 1., hlavy III, části třetí stavebního zákona věnovaného 

územně analytickým podkladům) a neměla by sloužit k nahrazení úkolů územně plánovací doku-

mentace samotné.“ Územní studie je tedy odborným podkladem, který není (na rozdíl od územně 

plánovacích dokumentací) právně závazný. Teprve při pořizování územně plánovací dokumentace 

nebo při územním řízení je řešení obsažené v územní studii projednáno a v případě kladného vý-

sledku projednání je v územně plánovací dokumentaci nebo v územním rozhodnutí zohledněno. 

Soulad s územní studií nebo odchýlení se od ní však musí být řádně zdůvodněny.“ 
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du, ve znění pozdějších předpisů]. Tato dokumentace musí být zpracována autori-

zovanou osobou.392 Z hlediska vazby atomového zákona na procesy veřejného sta-

vebního práva by bylo podle mého názoru chybou opomenout ustanovení § 98 AZ 

týkající se prevence pronikání radonu do stavby, s čímž souvisí zejména povinnost 

(typicky stavebníka) měření radonu na pozemku při výstavbě (nebo na stavbě při 

její změně) jako nutného podkladu pro povolení dle procesů veřejného stavebního 

práva.  

5.6.2 Dílčí závěr podkapitoly 

Klíčovým závěrem této podkapitoly je zjištění, že podle mého názoru jsou další 

podmiňující akty ve vybraných předpisech práva životního prostředí s vazbou na 

veřejné stavební právo upraveny v jednotlivých složkových zákonech práva život-

ního prostředí zcela nekonzistentně a pro běžného uživatele bez právního vzdělání 

je dohledání všech podmiňujících aktů ve smyslu této podkapitoly, které jsou pro 

něj potřebné pro získání určitého povolení podle stavebního zákona, takřka nere-

álné. Když k tomu připočtu pojmovou nejednoznačnost v jednotlivých předpisech 

(viz např. používání pojmu „vyjádření“ pro zcela odlišné úkony) docházím 

k závěru, že zvláště v případech složitějších stavebních záměrů, u kterých hrozí 

negativní vlivy do environmentálních zájmů a je pak potřebné získání většího 

množství podmiňujících aktů, je odborná pomoc právního profesionála pro žadate-

le (stavebníka) nezbytnou nutností. Je třeba také upozornit na nutnost důsledného 

odlišování těch aktů, které jsou vydávány dotčenými orgány státní správy, a těch 

odborných podkladů, které si žadatel o vydání předmětného povolovacího aktu 

podle stavebního zákona obstarává od jiných subjektů typicky soukromého práva, 

které mají určité veřejnoprávní oprávnění. Tato skutečnost činí samotný proces 

ještě o to právně složitější.      

                                                 

 
392 PRŮCHA, Petr; GREGOROVÁ, Jana a kol. Stavební zákon. Praktický komentář. op. cit. S. 326. 
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5.7 Dílčí závěr kapitoly 

Cílem této kapitoly bylo přinést analýzu „environmentálních“ správních aktů (vy-

dávaných ve všech možných formách činnosti správních orgánů) obsažených 

ve složkových i průřezových předpisech práva životního prostředí, které determi-

nují procesy veřejného stavebního práva. S výjimkou procesu posuzování vlivů na 

životní prostředí, o kterém bude, vzhledem k jeho specifičnosti v právním řádu i 

v procesech veřejného stavebního práva, pojednáno hned v následující kapitole, 

jsem podle mého názoru postihl nejvýznamnější akty, které mohou procesy veřej-

ného stavebního práva ovlivnit. Kromě již jednotlivých dílčích závěrů, které jsem 

uváděl k jednotlivým podkapitolám, a na které na tomto místě toliko odkazuji, je 

podle mě důležité učinit několik klíčových zobecňujících závěrů, které jdou do sa-

mé podstaty disertační práce. 

První závěr se týká zodpovězení otázky, do jaké míry výše analyzované „envi-

ronmentální“ akty skutečně ovlivňují procesy veřejného stavebního práva. Jsem na 

základě všeho výše uvedeného v této kapitole přesvědčen, že zcela zásadně, tedy, 

že v případě, kdy jednotlivý záměr v rámci procesů veřejného stavebního práva se 

jakýmkoliv způsobem (a to i zcela okrajovým) dotýká zájmů chráněných právem 

životního prostředí, bude tento záměr pro svou zákonnou realizaci potřebovat ně-

který ze zde analyzovaných „environmentálních“ správních aktů. Při zohlednění 

skutečnosti, že se v České republice budou jen velmi těžko nacházet lokality, které 

by byly prosty jakýchkoliv „environmentálních hodnot“, je zřejmé, že tato ingeren-

ce správních aktů vydávaných dle předpisů práva životního prostředí do procesů 

veřejného stavebního práva je naprosto klíčová. Jinými slovy řečeno, při realizaci 

procesů veřejného stavebního práva je nepostradatelně nutné získat příslušné 

„environmentální“ správní akty, pročež bez těchto aktů není možné procesy veřej-

ného stavebního práva v naprosté většině případů zákonně realizovat. Tímto do-

chází k silné environmentalizaci veřejného stavebního práva jako takového. 

Druhý závěr se týká otázky přehlednosti a systematiky jednotlivých aktů, jejich 

vzájemných vazeb a obecně otázky srozumitelnosti právní úpravy jednotlivých 

procesů pro její adresáty. Na tomto místě je třeba být podle mého názoru kritický a 
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konstatovat, že v současné době bez odborné právní pomoci není schopen běžný 

adresát právní normy zjistit, jaké všechny „environmentální“ správní akty bude 

pro svůj záměr realizovaný dle procesů veřejného stavebního práva potřebovat. 

Nejen nesjednocenost v jednotlivých procesních formách, ale také nejednoznač-

nost v pojmosloví (za všechny nejlépe prokazuje pojem „souhlas“, který je někdy 

používán pro formu závazného stanoviska, někdy pro formu správního rozhodnutí 

a někdy pro jiný úkon dle části IV. správního řádu) vede nutně k roztříštěnosti 

právní úpravy a k reálným faktickým, ale i právním problémům, v právní praxi. 

Nezbývá než poté odkázat na Tošnera a konstatovat, že „tam, kde platné právo neu-

pravuje konkrétním způsobem všechny otázky související s vydáváním podkladových 

úkonů, je nutno vycházet ze smyslu a účelu jednotlivých institutů, jakož i ze základ-

ních zásad činnosti správních orgánů“.393 V souhrnu lze pak uvést, že výše analyzo-

vaná právní úprava „environmentálních“ správních aktů je podle mého názoru 

zbytečně složitá, nepřehledná a vykazující až znaky zmatečnosti. 

S tímto pak jde ruku v ruce také třetí závěr (který je podle mého názoru taktéž 

z této kapitoly seznatelný), a to ten, že v současnosti se adresát výše analyzova-

ných právních norem nevystačí při jejich výkladu jen s účinnou právní úpravou, ale 

k jejich pochopení a správné aplikaci potřebuje znát také velmi obsáhlou judikatu-

ru správních soudů a častokrát je nucen nahlédnout také do odborných publikací. 

Toto konstatování již samo o sobě je podle mého názoru varující, když však nadto 

přidáme skutečnost, že i správní praxe a judikatura je v některých případech ne-

jednotná (za všechny případy srov. otázku časové návaznosti povolení ke kácení 

dřevin na procesy veřejného stavebního práva nebo změnu v povaze „souhlasů“ 

dle stavebního zákona), a i to, že se tato judikatura v běhu času mění, přináší to pro 

právní praxi procesů veřejného stavebního práva, při kumulaci všeho výše uvede-

ného, nebezpečný koktejl.  

                                                 

 
393 TOŠNER, Ondřej. Podkladové úkony správních orgánů na příkladu vztahu úkonů dle zákona 

o ochraně přírody a krajiny a jiných přepisů. Správní právo. 2009, roč. XLII, č. 1, s. 13-20. 

ISSN 0139-6005. S. 19. 
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Uvědomuji si, že návrh řešení výše uvedených problémů není jednoduchý a ta-

ké doporučení de lege ferenda se budou formulovat velmi těžko, nicméně se o toto 

pokusím v závěru celé práce, a to až po analýze dalších institutů v následujících 

kapitolách (týkajících se posuzování vlivů na životní prostředí, institutu stavebního 

dozoru a také velké novely stavebního zákona, která se snažila některé 

z nastíněných problémů vyřešit). 
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6 Posuzování vlivů koncepcí a záměrů na 
životní prostředí s vazbou na procesy 
veřejného stavebního práva   

Institut posuzování vlivů na životní prostředí je svým charakterem a vztahem 

k procesům veřejného stavebního práva natolik specifický, že je pro analýzu jeho 

vlivu na environmentalizaci veřejného stavebního práva podle mého názoru po-

třebná samostatná kapitola. Tento význam navíc stoupl s přijetím novely 

č. 39/2015 Sb. (pro účely této kapitoly dále uváděna jen jako „novela“), která nejen 

ve vztahu institutu posuzování vlivů na životní prostředí k procesům veřejného 

stavebního práva přinesla do českého právního řádu relativně významné změny 

právní úpravy. Tato kapitola přináší základní analýzu vlivu institutu posuzování 

vlivů na procesy veřejného stavebního práva a to zejména na půdorysu zásadních 

změn, které s účinností předmětné novely (tedy od 1. 4. 2015), v některých ohle-

dech až revolučním způsobem změnily institut posuzování vlivů na životní pro-

středí. Cílem podkapitoly je mj. poukázat na problematické aspekty zákona EIA ve 

vztahu k procesům veřejného stavebního práva a také na důležitost judikatury jako 

základního interpretačního vodítka při aplikaci institutu posuzování vlivů 

v procesech veřejného stavebního práva, čímž by měla být opětovně ověřována 

hypotéza o environmentalizaci veřejného stavebního práva. Kapitola se dělí na dvě 

podkapitoly, a to týkající se posuzování vlivů koncepcí na životní prostředí (tzv. 

SEA) a posuzování vlivů záměrů na životní prostředí (tzv. EIA). Pro obé pak platí, 

že účelem tohoto institutu je zhodnotit a případně předejít nebo zmírnit zátěž, kte-

rou pro své okolí mohou představovat vybrané činnosti, stavby nebo technologie. 

Předmětné posuzování v sobě zahrnuje jak posouzení vlivů na životní prostředí, 

tak posouzení vlivů na veřejné zdraví. Z hlediska vazeb tohoto institutu na obecná 

východiska a principy platí, že institut posuzování vlivů má preventivní povahu 

(posuzování by mělo být prováděno tak brzy, jak jen jsou rozpoznatelné vlivy zmí-



184   

něných aktivit na životní prostředí) a ve velké míře se v něm projevuje princip 

účasti veřejnosti.394 

6.1 Posuzování vlivů koncepcí na životní prostředí (SEA) 
v procesech veřejného stavebního práva 

Česká republika je v oblasti posuzování vlivů koncepcí na životní prostředí vázána 

především směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2001/42/ ES ze dne 27. 6. 

2001 o posuzování vlivů některých plánů a programů na životní prostředí, ve znění 

pozdějších změn („směrnice SEA“). Při interpretaci a zejména aplikaci vnitrostátní 

právní úpravy je tak nutno reflektovat závazky České republiky plynoucí z jejího 

přistoupení k Evropské unii, resp. ke Smlouvě o fungování EU (nejnověji ve znění 

tzv. Lisabonské smlouvy) a s nutností respektovat závaznost pramenů sekundár-

ního unijního práva.395 Nutnost zohlednění (a posouzení) možných dopadů budou-

cího vývoje území na životní prostředí již ve fázi koncepčních dokumentů je také 

setrvale konstatována Soudním dvorem EU.396 V českém právním řádu je před-

mětná právní úprava zakotvena v ustanoveních § 10a – 10j zákona EIA, přičemž ve 

vztahu k procesům veřejného stavebního práva je klíčové ustanovení § 10i zákona 

EIA upravující zvláštní režim pro posuzování vlivů politiky územního rozvoje a 

územně plánovací dokumentace na životní prostředí. Předmětné ustanovení pak 

stanovuje vzájemný vztah zákona EIA a stavebního zákona, když stanoví, že sta-

vební zákon je vůči zákonu EIA (při posuzování procesů SEA) ve vztahu lex specia-

                                                 

 
394 VOMÁČKA, Vojtěch. Posuzování vlivů na životní prostředí (EIA/SEA). In: JANČÁŘOVÁ, Ilona a 

kol. Právo životního prostředí: Obecná část. 1.vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 716 s. 

učebnice č.531. ISBN 978-80-210-8366-0. S. 351. V celkové šíři problematiky pak srov. také 

DVOŘÁK, Libor. Zákon o posuzování vlivů na životní prostředí (č. 100/2001 Sb.) – komentář. 

Praha: Wolters Kluwer, 2016, 250 s. ISBN 978-80-7478-730-0. 
395 Pro více informací k historii právní úpravy a k mezinárodním závazům České republiky v této 

oblasti srov. např. BAHÝLOVÁ; Lenka, KOCOUREK, Tomáš; VOMÁČKA, Vojtěch. Zákon o posuzo-

vání vlivů na životní prostředí. Komentář. op. cit. 
396 Srov. např. rozsudky Soudního dvora EU ze dne 22. 9. 2011, ve věci C-295/10, Genovaitė Val-

čiukienė a další proti Pakruojo rajono savivaldybė a další, nebo ze dne 28. 2. 2012, ve věci C-

41/11, Inter-Environnement Wallonie ASBL a Terre wallonne ASBL proti Région wallonne. 
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lis, přičemž je však zákonně vymezeno, která konkrétní ustanovení zákona EIA se 

uplatní obdobně. Ustanovení pak také vymezuje, které konkrétní koncepční doku-

menty veřejného stavebního práva jsou předmětem posuzování vlivů (viz dále jed-

notlivé části této podkapitoly), přičemž však stojí za zmínku, že v tomto výčtu zcela 

chybí regulační plán. Vzhledem k faktu, že podle účinné právní úpravy jak zákon 

EIA, tak stavební zákon neobsahuje zvláštní úpravu posouzení vlivů pro regulační 

plán, bude tento posuzován jako koncepce dle obecné právní úpravy dle ustanove-

ní § 10a a násl. zákona EIA.397 Úvodem je také třeba odkázat na ustanovení § 19 

odst. 2 StavZ, podle kterého je úkolem územního plánování mj. posouzení vlivů na 

udržitelný rozvoj území, jehož součástí je také vyhodnocení vlivů na životní pro-

středí (SEA)398 s náležitostmi stanovenými v příloze ke stavebnímu zákonu, včetně 

posouzení vlivu na evropsky významnou lokalitu nebo ptačí oblast – oblasti NA-

TURA 2000 (v podrobnostech bude rozvedeno dále). Zpracovatelem tohoto vy-

hodnocení pak může být jen k tomu autorizovaná osoba.  

6.1.1 Posuzování vlivů na životní prostředí a politika územního rozvo-
je 

Jak již bylo uvedeno v kapitole 4, tak politika územního rozvoje je koncepčním 

územně plánovacím dokumentem vytvářeným pro celé území České republiky a je 

závazná pro další nástroje územního plánování. V průběhu jejího pořízení probíhá 

posouzení vlivů na životní prostředí (SEA), což je přímým důsledkem transpozice 

                                                 

 
397 BAHÝLOVÁ, Lenka; KOCOUREK, Tomáš; VOMÁČKA, Vojtěch. Zákon o posuzování vlivů na životní 

prostředí. Komentář. op. cit. S. 166-167. 
398 Specifikace obsahového standardu jednotlivých kapitol vyhodnocení vlivů na životní prostředí 

v případě politicky územního rozvoje a zásad územního rozvoje je pak obsažena v Metodickém 

doporučení Ministerstva životního prostředí. In Metodické doporučení pro vyhodnocení vlivů 

PÚR ČR a ZÚR na životní prostředí [online]. Ministerstvo životního prostředí. Praha, 2015. Do-

stupné z: 

<http://www.mzp.cz/web/edice.nsf/C55BC62354ABEF72C1257DFD0050C5C1/$file/V%C4%

9Bstn%C3%ADk_02_unor_2015_final.pdf>. 
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směrnice SEA i s klíčovou vazbou na otázku role veřejnosti v procesu přijímání.399 

Nedílnou součástí politiky územního rozvoje je i vyhodnocení vlivů na udržitelný 

rozvoj území (srov. § 32 odst. 2 StavZ). Zákonodárce pak s využitím principu inte-

grace zakotvil mechanismus posuzování vlivů SEA v průběhu procesu pořízení po-

litiky územního rozvoje. Pozitivum této právní úpravy spočívá bezpochyby v tom, 

že posuzováním vlivů na životní prostředí současně se zpracováním politiky 

územního rozvoje umožňuje obsahově v návrhu tohoto koncepčního dokumentu 

reagovat na výsledky vyhodnocení vlivů na životní prostředí (např. upřesněním či 

až vyloučením konkrétních návrhů). Podle mého názoru je z výše uvedeného patr-

ný silný vliv environmentální ochrany již v této nejranější fázi přijímání koncepč-

ních dokumentů na úseku veřejného stavebního práva.400 

Samotný proces přijímání politiky územního rozvoje i s vymezením postupu 

posuzování vlivů je pak upraven v ustanoveních § 33 – 35 StavZ, přičemž rámcový 

obsah vyhodnocení vlivů SEA je vymezen v příloze ke stavebnímu zákonu. Speci-

ficky pro účely této disertační práce je klíčové uvést, že přísnější režim je třeba 
                                                 

 
399 Srov. usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 18. 11. 2009, č. j. 9 Ao 3/2009-59, podle kte-

rého pro politiku územního rozvoje platí, že se jedná „o určité (strategicky jistě velmi důležité) 

vodítko, jakým směrem napřít další fáze územního plánování z hlediska budoucího využití území 

České republiky. V tomto smyslu je tedy třeba chápat závaznost Politiky, která je primárně určena 

orgánům veřejné správy, nikoli těm, vůči kterým je veřejná správa vykonávána, tj. adresátům jejího 

veřejnosprávního působení. Na druhou stranu je však třeba připomenout, že na přípravě návrhu 

Politiky participuje veřejnost prostřednictvím podávání připomínek dle § 33 odst. 4 stavebního zá-

kona. Role veřejnosti není samoúčelná či zcela formální; jedná se o transpozici požadavku účasti 

veřejnosti na procesech územního plánování obsaženého v SEA směrnici (čl. 6 – konzultace), jemuž 

odpovídá povinnost podané připomínky zohlednit a následně návrh politiky upravit a projednat se 

zástupci ministerstev, jiných ústředních správních úřadů a krajů (§ 33 odst. 6 stavebního zákona). 

Účast veřejnosti na tomto procesu proto není jen jakýmsi „kosmetickým doplňkem“, vyplývajícím z 

příslušné směrnice SEA. Nejde tedy o konkrétní regulaci určitého území s obecně vymezeným okru-

hem adresátů, ale o interní předpis, který však s ohledem na účast veřejnosti při jeho vzniku, jež je 

zákonem formalizována, nese i určitý přesah nad rámec samotné vnitřní činnosti veřejné správy.“  
400 Srov. blíže: BAHÝLOVÁ, Lenka. Územní plánování a vyhodonocování vlivů na udržitelný rozvoj 

území. In: PRŮCHOVÁ, Ivana a kol. Stavební zákon a ochrana životního prostředí. Brno: 

Masarykova univerzita, 2011. 487 s. Spisy PrF MU, řada teoretická, svazek č. 396. ISBN 978-80-

210-5667-1. S. 309, kde „Příkladem z praxe je příprava Politiky územního rozvoje ČR 2008, kdy 

došlo k vypuštění záměru (průplavní spojení Dunaj – Odra – Labe), u něhož byl shledán významný 

negativní vliv na evropsky významnou lokalitu / ptačí oblast.“ 
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uplatnit k eventuálnímu vlivu politiky územního rozvoje na oblasti Natura 2000. 

Pokud z posouzení vlivu na evropsky významnou lokalitu nebo ptačí oblast vyply-

ne, že politika územního rozvoje má významný negativní vliv na oblast NATU-

RA 2000, je třeba provést tzv. naturové posouzení podle § 45i ZOPK. Klíčovým in-

stitutem ve vztahu k posouzení SEA je stanovisko Ministerstva životního prostředí 

ve smyslu ustanovení 33 odst. 6 StavZ. Je nutné uvést, že tomuto stanovisku je při-

znána speciální povaha odlišující jej od stanovisek dotčených orgánů vydávaných 

dle § 4 odst. 2 písm. b) StavZ (srov. kapitolu 5 této práce). Podkladem pro vydání 

předmětného stanoviska jsou pak výsledky vyhodnocení vlivů, zahrnující též sta-

noviska, připomínky a případné výsledky konzultací se soudními státy. Minister-

stvo životního prostředí uplatní předmětné stanovisko do 30 dnů od obdržení 

těchto dokladů, případně ze závažných důvodů v prodloužené lhůtě (max. o 30 

dnů). Pokud Ministerstvo životního prostředí stanovisko ve výše uvedených lhů-

tách neuplatní, je možné politiku územního rozvoje schválit i bez tohoto stanovis-

ka; toto stanovisko tedy není nezbytným podkladem pro schválení politiky územ-

ního rozvoje.401 Tak jako tak, pořizovatel politiky územního rozvoje musí vždy zo-

hlednit výsledky posouzení vlivů na udržitelný rozvoj území včetně posouzení vli-

vů na životní prostředí a území NATURA 2000, čímž je dána silná environmentální 

ochrana v tomto procesu. 

6.1.2 Posuzování vlivů na životní prostředí a zásady územního rozvoje 

Druhým nástrojem z tzv. triády koncepcí veřejného stavebního práva jsou zásady 

územního rozvoje vytvářené pro celé území jednotlivých krajů České republiky 

(srov. blíže kapitolu 4). Zásady územního rozvoje pak obligatorně obsahují vyhod-

nocení vlivů na udržitelný rozvoj území (srov. § 36 odst. 1 StavZ), jehož součástí je 

vyhodnocení vlivů na životní prostředí SEA, v němž se popíší a vyhodnotí zjištěné a 

                                                 

 
401 Srov. BAHÝLOVÁ, Lenka; KOCOUREK, Tomáš; VOMÁČKA, Vojtěch. Zákon o posuzování vlivů na 

životní prostředí. Komentář. op. cit. S. 168-169. Nebo srov. PRŮCHOVÁ, Ivana; ŽIDEK, Dominik. 

Ochrana životního prostředí v procesech podle stavebního zákona. op. cit. S. 436-438. 
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předpokládané vlivy (návrhu) zásad územního rozvoje na životní prostředí a přija-

telné alternativy naplňující cíle zásad územního rozvoje. Důležité je také vymezit 

vzájemný vztah zásad územního rozvoje a politiky územního rozvoje, a to včetně 

posuzování vlivů na udržitelný rozvoj území, pro který Nejvyšší správní soud kon-

statoval, že „Pokud se v průběhu projednávání návrhu zásad územního rozvoje a po-

suzování jejich vlivů na udržitelný rozvoj území ukáže některý ze záměrů obsažených 

v politice územního rozvoje jako neproveditelný, je na pořizovateli, aby s dotčenými 

orgány a Ministerstvem pro místní rozvoj dojednal vypuštění tohoto záměru z návrhu 

zásad územního rozvoje.“402 Obecně pak platí, že priority územního plánování včet-

ně environmentální ochrany vymezené v politice územního rozvoje by měly fungo-

vat jako základní normativy či indikátory pro kraje (a dále i pro obce při přijímání 

územních plánů). Samotný proces přijímání zásad územního rozvoje i s vymezením 

postupu posuzování vlivů je pak upraven v ustanoveních § 37 – 42 StavZ, přičemž 

rámcový obsah vyhodnocení vlivů SEA je vymezen v příloze ke stavebnímu zákonu.  

Obsahem posouzení SEA je pak také hodnocení CEA (Cumulative Environmen-

tal Assessment), tedy posuzování kumulativních a synergických vlivů na životní 

prostředí. Obsah tohoto hodnocení musí zahrnovat alespoň popis vhodné metodo-

logie, zjištění a popis stavu životního prostředí a složek, které by mohly být nega-

tivně ovlivněny, identifikaci a popis možných kumulativních a synergických vlivů, 

posouzení těchto vlivů, vymezení kompenzačních opatření a stanovení pravidel 

monitorování kumulativních a synergických vlivů.403 Vedle zhodnocení vztahu zá-

sad územního rozvoje k cílům ochrany životního prostředí, které by mohly být vý-

znamně ovlivněny, by toto vyhodnocení mělo obsahovat také zhodnocení stávají-

cích a předpokládaných vlivů jednotlivých navrhovaných variant, včetně popisu 

navrhovaných opatření pro předcházení, snížení nebo kompenzaci všech zjiště-

ných nebo předpokládaných závažných záporných vlivů na životní prostředí. Kraj-

ský úřad tedy musí při přípravě zásad územního rozvoje zohlednit rovněž, kromě 

                                                 

 
402 Srov. rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 21. 6. 2012, č. j. 1 Ao 7/2011-526. 
403 Ibid. 
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environmentálních vlivů, také další dva pilíře územního plánování (hospodářský 

rozvoj a soudržnost společenství obyvatel) a měl by podrobně odůvodnit, jaká hle-

diska byla při výběru té či oné varianty upřednostněna, z jakých důvodů, případně 

jaké zájmy společnosti byly preferovány na úkor zájmů jiných, což znamená, že 

stanovisko k vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území není krajský úřad povi-

nen při výběru varianty záměru bezvýhradně respektovat, nicméně musí vždy dů-

sledně odůvodnit, proč se přiklonil k té či oné variantě. Naopak součástí vyhodno-

cení vlivů na udržitelný rozvoj území není posouzení finanční náročnosti realizace 

obsahu zásad územního rozvoje.404 

Stejně jako v případě politiky územního rozvoje i zde hraje důležitou úlohu 

ochrana zvláště chráněných území NATURA 2000, jelikož i zde je nutno počítat 

s nutností zpracování naturového posouzení ve smyslu zákona o ochraně přírody a 

krajiny. Výsledem naturového hodnocení by mělo být určení, zda jednotlivé zámě-

ry obsažené v zásadách územního rozvoje budou mít (významný) negativní vliv na 

tato chráněná území a zároveň, zda je případný negativní vliv v každém z případů 

vůbec určitelný.405 Pokud přitom nelze vyloučit negativní vliv zásad územního roz-

voje na evropsky významnou lokalitu, musí předkladatel zpracovat varianty řešení. 

Dalším důležitým environmentálním nástrojem v tomto procesu je pak stano-

visko ministerstva životního prostředí k vyhodnocení vlivů na životní prostředí. 

Stanoví-li toto stanovisko negativní vliv návrhu zásad územního rozvoje na oblast 

NATURA 2000 a zároveň neexistuje alternativní řešení s menším negativním vli-

vem nebo bez něj, pak je přijetí zásad územního rozvoje podmíněno přijetím kom-

penzačních opatření k zajištění ochrany a celistvosti chráněných území. Minister-

                                                 

 
404 Srov. rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 21. 6. 2012, č. j. 1 Ao 7/2011-526. 
405 Důležitý je závěr, že vliv zásad územního rozvoje na evropsky významnou lokalitu je vždy třeba 

posoudit i v případě, pokud tato lokalita zatím byla zařazena pouze na tzv. národní seznam. 

(srov. rozsudek Soudního dvora EU ze dne 13. 1. 2005, ve věci C-117/03, Società Italiana 

Dragaggi SpA a další proti Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti a Regione Autonoma 

Friuli Venezia Giulia a dále též rozsudek ze dne 14. 9. 2006, ve věci  C-244/05, Bund Natu-

rschutz in Bayern eV a další proti Freistaat Bayern). 
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stvo životního prostředí ve svém stanovisku může (s ohledem na konkrétní okol-

nosti případu406) akceptovat skutečnost, že v případě některých záměrů není mož-

né stanovit významnost jejich možného negativního vlivu na území NATURA 2000 

ve fázi pořízení zásad územního rozvoje a může uložit povinnost provést hodnoce-

ní významnosti negativního vlivu v navazujících fázích územního plánování či při 

umísťování záměrů do území.407 Ještě zesílená ochrana životního prostředí je pak 

v případě, kdyby mělo dojít k negativnímu zásahu do lokality s prioritními stano-

višti nebo s prioritními druhy, jelikož poté je schválení návrhu zásad územního 

rozvoje odůvodnitelné výhradně důvody ochrany veřejného zdraví, veřejné bez-

pečnosti nebo příznivých důsledků nesporného významu pro životní prostředí, 

přičemž toto řešení by muselo být důkladně odůvodněno. Jiné důvody by pak byly 

akceptovatelné jen s kladným stanoviskem Evropské komise.408 

Konkrétní vyhodnocení vlivů zásad územního rozvoje na udržitelný rozvoj 

území pak krajský úřad projedná se zástupci v zákoně vyjmenovaných minister-

stev (§ 37 odst. 5 StavZ), a také s krajskou hygienickou stanicí. Nedílnou součástí 

schválených zásad územního rozvoje je i mj. vyhodnocení vlivů na udržitelný roz-

voj území, stejně tak jako stanovisko ministerstva životního prostředí k tomuto 

vyhodnocení se sdělením, jak bylo zohledněno (§ 40 odst. 2 StavZ). Podle mého 

názoru i v případě zásad územního rozvoje je patrný velmi silný vliv environmen-

talizace veřejného stavebního práva, přičemž dokonce můžeme zhodnotit, že přije-

tí zásad územního rozvoje bez vlivu environmentálních aspektů je v současné 

právní praxi nepředstavitelné. 

                                                 

 
406 Srov. k tomu rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 8. 9. 2011, č. j. 9 Ao 4/2011-78, týka-

jící se liniových staveb, u kterých kasační soud dovodil, že obecnost zásad územního rozvoje 

„nemůže vést k tomu, aby Nejvyšší správní soud odkázal navrhovatele s ochranou jeho práv až na 

následná řízení v procesu územního plánování. ZÚR jsou závazné pro další postupy v územním 

plánování a rozhodování, v případě liniové stavby představuje vymezení jejího koridoru zásadní 

krok pro její budoucí definitivní umístění.“   
407 Srov. rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 21. 6. 2012, č. j. 1 Ao 7/2011-526. 
408 PRŮCHOVÁ, Ivana; ŽIDEK, Dominik. Ochrana životního prostředí v procesech podle stavebního 

zákona. op. cit. S. 446. 
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6.1.3 Posuzování vlivů na životní prostředí a územní plán 

Posledním z tzv. triády koncepcí veřejného stavebního práva je územní plán obce, 

jehož právní úpravu nalezneme v ustanoveních § 43 – 56 StavZ a opět v příloze ke 

stavebnímu zákonu (srov. blíže kapitolu 4). Pro obsah této podkapitoly je důležitý 

ten fakt, že ve fázi návrhu zadání územního plánu (srov. § 47 StavZ) krajský úřad 

ve svém stanovisku (k tomuto zadání) uvede, zda má být tento návrh posuzován 

z hlediska vlivů na životní prostředí (SEA) ve smyslu ustanovení § 10i zákona EIA 

či nikoliv. Pak by bylo zpracováno vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území. 

Důležité pro vazby v rámci procesů veřejného stavebního práva je to, že na posou-

zení SEA nelze rezignovat toliko s odůvodněním, že ke každému dalšímu záměru 

bude provedeno posouzení EIA.409 K tomuto vyhodnocení vlivů na udržitelný roz-

voj území se pak mohou vyjádřit subjekty stejně jako v případě běžného návrhu 

územního plánu.410 

Co se týká naturového hodnocení, platí obdobně již to, co jsem výše uvedl 

k zásadám územního rozvoje, s tím, že případné negativní vlivy a jejich závažnost 

by s ohledem na podrobnost územního plánu již měly být dobře a konkrétně iden-

tifikovatelné. Pokud krajský úřad ve svém stanovisku k vyhodnocení vlivů územní-

ho plánu na životní prostředí (srov. § 50 odst. 5 StavZ) stanoví, že územní plán má 

negativní vliv na oblast NATURA 2000 (který nebyl posuzován při pořízení zásad 

územního rozvoje), tak v takovém případě se postupuje obdobně jako při posou-

zení zásad územního rozvoje, tzn. neexistuje-li alternativní řešení s menším nega-

tivním vlivem nebo bez něj, lze územní plán přijmout jen z naléhavých důvodů 

                                                 

 
409 Srov. rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 30. 10. 2008, č. j. 9 Ao 2/2008-62. 
410 Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 23. 9. 2009, č. j. 1 Ao 1/2009-185, platí, že 

„Pokud vyhodnocení vlivů návrhu územního plánu na životní prostředí zpracované podle § 10i 

odst. 2 a 3 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých 

souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), naprosto nevyhovuje poža-

davkům přílohy k zákonu č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zá-

kon), anebo vyhodnocení nebylo zveřejněno a projednáno s veřejností, zpravidla to způsobuje vadu, 

která znamená, že opatření obecné povahy nebylo vydáno zákonem stanoveným způsobem (§ 101d 

odst. 2 soudního řádu správního). Vydaný územní plán je třeba v důsledku takové vady zrušit.“ 
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převažujícího veřejného zájmu a jen tehdy, byla-li přijata kompenzační opatření k 

zajištění ochrany a celistvosti dotčených území evropsky významné lokality nebo 

ptačí oblasti; kompenzační opatření musí být do územního plánu zahrnuta (srov. 

§ 45i odst. 11 ZOPK). O těchto kompenzačních opatřeních, dohodnutých 

s Ministerstvem životního prostředí musí být informována Evropská komise. Opě-

tovně pak jako u zásad územního rozvoje platí, že jedná-li se o lokality s prioritní-

mi typy stanovišť nebo s prioritními druhy, lze územní plán přijmout jen z důvodů 

ochrany veřejného zdraví, veřejné bezpečnosti, nebo příznivých důsledků nespor-

ného významu pro životní prostředí; z jiných důvodu pak jen bude-li s tím souhla-

sit Evropská komise.411 Součástí odůvodnění územního plánu je pak i mj. vyhodno-

cení vlivů na udržitelný rozvoj území a stanovisko krajského úřadu k vyhodnocení 

vlivů na životní prostředí se sdělením, jak bylo zohledněno (srov. § 53 odst. 5 

StavZ). Podle mého názoru i pro proces přijímání územního plánu platí výše uve-

dené závěry stran environmentalizace jako pro zásady územního rozvoje. 

6.2 Posuzování vlivů záměrů na životní prostředí (EIA) 
v procesech veřejného stavebního práva  

Tato podkapitola nejprve rozebere obecná východiska institutu EIA k procesům 

veřejného stavebního práva a poté budou rozebrány jednotlivé instituty a procesy 

v zákoně EIA ve vazbě na procesy veřejného stavebního práva. 

6.2.1 Obecná východiska institutu EIA k procesům veřejného staveb-
ního práva 

Česká republika je v oblasti posuzování vlivů záměrů na životní prostředí vázána 

především směrnicí Evropského parlamentu a Rady ze dne 13. 12. 2011 o posuzo-

vání vlivů některých veřejných a soukromých záměrů na životní prostředí, ve zně-

ní směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/52/EU ze dne 16. 4. 2014 

(„směrnice EIA“), která nahradila původní směrnici Rady ze dne 27. 6. 1985 o po-
                                                 

 
411 PRŮCHOVÁ, Ivana; ŽIDEK, Dominik. Ochrana životního prostředí v procesech podle stavebního 

zákona. op. cit. S. 454-455. 
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suzování vlivů některých veřejných a soukromých záměrů na životní prostředí. 

Opětovně jako u směrnice SEA platí i zde povinnost reflektovat závazky České re-

publiky plynoucí z jejího přistoupení k Evropské unii. 

A právě nutnost respektování závaznosti těchto pramenů byla klíčovým důvo-

dem vedoucím k přijetí předmětné novely č. 39/2015 Sb., i když podle mě lze na-

lézt důvody (resp. faktory konečného znění předmětné novely) i jinde. Evropská 

komise ve svém formálním upozornění ze dne 25. 4. 2013, č. j. C(2013) 228, vytkla 

České republice tzv. transpoziční deficit vůči směrnici EIA, a učinila tak první krok 

v institutu „infringement procedure“ ve smyslu článku 258 Smlouvy o fungování 

EU, který by mohl skončit až případně potrestáním České republiky u Soudního 

dvora EU. V této formální výzvě Komise namítala neprovedení, resp. neúplné či 

nesprávné provedení, článků 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11 a 13 a příloh I, II, III a IV směr-

nice EIA do českého právního řádu. Za nejpodstatnější pochybení Komise považo-

vala: nedostatečnou závaznost výstupů z procesu EIA a možné změny záměru bě-

hem navazujících povolovacích řízení (typicky územní a stavební řízení), resp. me-

zi procesem EIA a navazujícími řízeními; dále skutečnost, že jednotlivá ustanovení 

směrnice EIA by měla být aplikována nejen na proces EIA, ale i na navazující povo-

lovací řízení, v rámci kterých je záměr definitivně schválen, což platná právní 

úprava před přijetím novely nezajišťovala; dále nedostatečnou účast veřejnosti v 

navazujících řízeních; a konečně nezajištění včasné a účinné soudní ochrany pří-

slušníkům dotčené veřejnosti. Jak je patrné z výše uvedeného, prakticky všechny 

tyto uvedené výtky směřovaly k navazujícím procesům veřejného stavebního prá-

va. Dle požadavku Komise vzneseného na jednání se zástupci České republiky, kte-

ré proběhlo dne 21. ledna 2014 v Bruselu, bylo třeba napravit všechny nedostatky 

obsažené ve výzvě Komise do konce roku 2014 s tím, že k 1. lednu 2015 by měly 

být příslušné legislativní změny účinné.412 Termín 1. ledna 2015, jak již známe 

                                                 

 
412 Jak správně poznamenal předkladatel novely: „Ačkoli dle ustáleného názoru Soudního dvora Ev-

ropské unie není podmínkou řádné transpozice doslovné přejímání jednotlivých termínů transpo-
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z historického vývoje, dodržen nebyl, jelikož předmětná novela nabyla účinnosti až 

k 1. dubnu 2015, nicméně obsahovým požadavkům Komise bylo, a toto konstato-

vání opět čiňme již se znalostí historického vývoje, učiněno v klíčových otázkách 

zadost, i když zůstává sporné, jestli tyto změny byly provedeny zcela správně a 

účelně pro institut posuzování vlivů zejména ve vazbě na veřejné stavební právo, 

což bude také předmětem zkoumání této podkapitoly. 

6.2.2 Zjišťovací řízení (screening) v procesu EIA 

Cílem zjišťovacího řízení ve smyslu ustanovení § 7 zákona EIA, je u záměrů a změn 

záměrů uvedených v § 4 odst. 1 písm. a) zákona EIA (tedy u záměrů vždy podléha-

jících posouzení EIA) upřesnění informací, které je vhodné uvést do dokumentace. 

U záměrů a změn záměrů uvedených v § 4 odst. 1 písm. b) až f) zákona EIA je cílem 

zjišťovacího řízení (tzv. malá EIA) zjištění, zda záměr nebo jeho změna může mít 

významný vliv na životní prostředí, případně zda záměr může samostatně nebo ve 

spojení s jinými významně ovlivnit území NATURA 2000, a zda bude posuzován 

procesem podle zákona EIA (v tzv. velké EIA). 

V otázce vyhodnocení toho, zda záměr bude posuzován v tzv. velké EIA, bude 

vydávat příslušný správní úřad pokaždé jinou formu tohoto závěru, v závislosti na 

tom, zda bude závěr zjišťovacího řízení kladný či zamítavý. V případě, že se jedná o 

souhlasné konstatování, se bude vydávat odůvodněný písemný závěr (o tom, že 

musí proběhnout tzv. velká EIA – tedy řádné posuzování vlivů), s uvedením zá-

kladních údajů o záměru a doručení veřejnou vyhláškou. V něm může úřad navrh-

                                                                                                                                               

 

 

 

 

 

nované unijní úpravy, nýbrž za rozhodující se považuje řádné promítnutí požadavků práva EU co 

do jejich obsahu, je v zájmu vyloučení dalších průtahů a komplikací spojených s Výzvou Komise 

vhodné přistoupit i ve sporných případech k legislativní úpravě českých právních předpisů tak, aby 

byly výtky Komise jednoznačně vyvráceny.“ (In Důvodová zpráva k zákonu č. 39/2015 Sb., kterým 

se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších 

předpisů.). 
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nout zpracování variant řešení (tzv. scoping ve smyslu ustanovení § 7 odst. 8 záko-

na EIA). Tento závěr je podle mého názoru jiným aktem podle části IV. správního 

řádu a lze se podle mě proti němu úspěšně bránit jedině žalobou na nezákonný 

zásah ve smyslu ustanovení § 82 a násl. s.ř.s.  

Pokud se bude jednat o zamítavý závěr, tedy, že není třeba posouzení vlivů na 

životní prostředí, musí mít formu správního rozhodnutí. Dále je třeba, aby přísluš-

ný úřad uvedl uvedení základních údajů o záměru a také úvahy, kterými se řídil při 

posuzování.413 Závěrem jen pro komplexní shrnutí změn konstatuji, že v příloze 

číslo č. 1, kategorii II, tedy v kategorii záměrů, u kterých je nutné provést zjišťovací 

řízení, aby bylo jasné, zda záměry podléhají posouzení, se nově ustanovuje katego-

rie průmyslových zón a především záměry rozvoje měst, což má jednoznačný vliv 

ve vztahu k udržitelnému rozvoji území. 

6.2.3 Závazné stanovisko jako finální výstup z procesu EIA 

Vzhledem k již uvedenému v kapitole 5 je třeba uvést, že přijatou novelou došlo ke 

změně ve formě výstupu z procesu EIA. Před novelou se jednalo o stanovisko, které 

bylo toliko odborným podkladem pro „finální“ rozhodnutí (z hlediska této práce by 

tedy systematicky náleželo vedle dalších nástrojů do podkapitoly 5.6).414 Tato 

                                                 

 
413 K tomu je třeba uvést fakt, že proti tomuto negativnímu rozhodnutí může dotčená veřejnost 

podat odvolání (a dále pak žalobu proti odvolacímu rozhodnutí ve správním soudnictví ve 

smyslu ustanovení § 65 a násl. s.ř.s.), avšak pouze právnické osoby soukromého práva, tedy ty-

picky organizace, zabývající se ochranou přírody a veřejného zdraví [tedy pouze dle § 3 písm. i) 

bod 2 zákona EIA], nikoliv např. mezující soused (srov. ustanovení § 7 odst. 9 a 10 zákona EIA). 

Srov. závěry k obdobné situaci v podkapitole 6.2.6.  
414 Podle ustanovení § 10 odst. 1 zákona EIA, ve znění před novelou č. 39/2015 Sb., příslušný úřad 

vydal na základě dokumentace, popřípadě oznámení, posudku a veřejného projednání podle § 9 

odst. 9 a vyjádření k nim uplatněných stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní 

prostředí (dále jen „stanovisko“) ve lhůtě do 30 dnů ode dne uplynutí lhůty pro vyjádření k po-

sudku. Náležitosti stanoviska byly uvedeny v příloze č. 6 k tomuto zákonu. Ustanovení § 10 odst. 

3 věta první zákona EIA, ve znění před novelou č. 39/2015 Sb., pak stanovilo, že stanovisko je 

odborným podkladem pro vydání rozhodnutí, popřípadě opatření podle zvláštních právních 

předpisů. Jednalo se tedy výhradně o odborný podklad a jeho závaznost, ve smyslu závazného 
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právní povaha výstupu z řízení EIA byla, jak je výše uvedeno, také jednou 

z podstatných výtek Komise. Proto, s účinností od 1. ledna 2015, má tento výstup 

povahu závazného stanoviska ve smyslu ustanovení § 149 SŘ. Jedná se, podle mé-

ho názoru, o jedno z nejdůležitějších environmentálních závazných stanovisek. 

Tedy podle nyní účinného ustanovení § 9a odst. 1 zákona EIA platí, že příslušný 

úřad vydá na základě dokumentace, popřípadě oznámení, posudku a veřejného 

projednání podle § 17 zákona EIA a vyjádření k nim uplatněných závazné stano-

visko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí ve lhůtě do 30 dnů 

ode dne uplynutí lhůty pro vyjádření k posudku. Náležitosti závazného stanoviska 

jsou uvedeny v příloze č. 6 k tomuto zákonu. Zachována je pětiletá platnost závaz-

ného stanoviska s možností jeho prodlužování, a to i opakovaného, za splnění zá-

konem daných podmínek. Zajímavé je ustanovení § 9a odst. 3 věta poslední zákona 

EIA, které stanoví, že tato lhůta (myšleno platnost závazného stanoviska) se přeru-

šuje, pokud bylo zahájeno navazující řízení podle zvláštních právních předpisů. 

Navazující řízení zde musí být vykládáno jako navazující řízení ve smyslu definice 

zákona EIA (viz dále). Osobně mám významný problém s přerušením předmětné 

lhůty, protože dle mého mínění by mnohem lepším institutem bylo stavení běhu 

lhůty, a to jednoduše z toho důvodu, že institutem přerušení lhůty (tedy, že lhůta 

začíná běžet s každým navazujícím řízením vždy od počátku) může dojít k situaci, 
                                                                                                                                               

 

 

 

 

 

stanoviska dle ustanovení § 149 SŘ, dána nebyla, což mohlo vést k neblahým důsledkům 

v řízeních dle stavebního zákona, i když i v nich byla dána možnost toto stanovisko jako odbor-

ný podklad přezkoumávat a to v rámci územního řízení. K tomu srov. např. také závěr Veřejného 

ochránce práv ze dne 26. 6. 2013, sp. zn.: 414/2013/VOP/JCZ, ve kterém: „I. Stanovisko EIA je to-

liko odborným podkladem pro další povolovací řízení (zejména územní a stavební). Je vyloučeno, 

aby bylo samostatně přezkoumáno nadřízeným orgánem v rámci řízení o odvolání (§ 81 a násl. 

správního řádu), případně v přezkumném řízení (§ 94 a násl. správního řádu). II. Stanovisko EIA 

není rozhodnutím ve smyslu soudního řádu správního, a nelze se proti němu bránit samostatnou 

žalobou ke správnímu soudu. Přezkoumáno, ať již z hlediska věcného, nebo z hlediska procesních 

postupů, může být k námitkám účastníků řízení až v tzv. navazujícím procesu, v rámci soudního 

přezkumu následného rozhodnutí správního orgánu.“ 
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že stanovisko vydané před klidně 20 lety bude stále účinné a aktuální (navíc za 

situace, kdy zákon EIA výslovně nestanoví celkovou dobu jeho platnosti). Zajímavé 

je, že komentář415 vykládá toto ustanovení tak, že se lhůta staví, i když zákon vý-

slovně hovoří o jejím přerušení. Souhlasím s jeho autory v tom, že jejich výklad je 

rozumnější a lhůta takto měla být nastavena, na druhou stranu je jejich výklad con-

tra legem, a budeme muset zřejmě vyčkat rozhodovací praxe správních soudů, pří-

padně je to jednoznačný podnět pro novelu předmětného ustanovení. 

Důležité je podle mého názoru na tomto místě na ustálenou judikaturu správ-

ních soudů, která před účinností novely č. 39/2015 Sb. stavěla určitou pomyslnou 

zeď za užití de facto institutu koncentrace řízení při uplatňování námitek proti sta-

novisku EIA, což bylo kritizováno Komisí stran nedostatečné závaznosti výstupů z 

procesu EIA a možné změny záměru během navazujících povolovacích řízení (ty-

picky územní a stavební řízení). Podle právního názoru Nejvyššího správního sou-

du vyjádřeného v rozsudku ze dne 14. 6. 2007, č. j. 1 As 39/2006-55: „Stanovisko k 

posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí podle § 10 zákona 

č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, není samostatně přezkouma-

telné ve správním soudnictví. V souladu s čl. 9 Aarhuské úmluvy a čl. 10a směrnice 

85/337/EHS lze toto stanovisko přezkoumávat až v rámci konečného rozhodnutí, 

jehož je stanovisko podkladem.“ Judikatura k tomu navíc dovozovala, že námitku 

proti stanovisku EIA bylo třeba uplatnit již v územním řízení (a nikoliv až v řízení 

stavebním), jelikož stanovisko EIA bylo v prvé řadě podkladem pro územní řízení, 

v němž se také rozhoduje o umístění stavby na přesně dané pozemky.416 Obsahové 

                                                 

 
415 Srov. BAHÝLOVÁ, Lenka; KOCOUREK, Tomáš; VOMÁČKA, Vojtěch. Zákon o posuzování vlivů na 

životní prostředí. Komentář. op. cit. S. 84: „Pokud bylo navazující řízení včas zahájeno, avšak 

oznamovatel v něm řádně nepokračuje, např. nepředloží potřebné podklady, a řízení je tak zasta-

veno, nebo neodstraní vady žádosti, pak takové „nezdařené“ navazující řízení nemůže mít účinky 

stavení běhu lhůty platnosti stanoviska EIA.“ 
416 K tomu např. také srov. rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 19. 2. 2004, č. j. 5 A 

137/2000-37 nebo rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 22. 7. 2010, č. j. 8 As 2/2010-

67. 
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námitky žalobce ke stanovisku EIA tak musely být předmětem územního řízení a 

jejich posouzení ze strany správních orgánů mohlo být přezkoumáno správním 

soudem pouze v souvislosti s žalobou proti územnímu rozhodnutí. S odkazem na 

rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 23. 1. 2013, č. j. 1 As 164/2012-54, je 

třeba zdůraznit, že mezi územním řízením a stavebním řízením, ačkoliv jejich vý-

stupy představují řetězící se správní akty, existuje z hlediska věcného bariéra 

striktně oddělující tato územní a stavební řízení. Správní soudy se podle judikatury 

mohly při přezkumu stavebního povolení zabývat toliko těmi námitkami, které 

měly přímý vztah k předmětu stavebního řízení. Nemohly posuzovat zákonnost 

stavebního povolení z pohledu otázek, které se věcně neupínaly k předmětu sta-

vebního řízení, tedy ani otázek stran posuzování vlivů na životní prostředí.417 Tato 

judikatura byla institutem navazujícího řízení a jeho vymezení v procesu EIA (viz 

další části této podkapitoly) v těchto konkrétních věcech částečně překonána, ale 

dle mého mínění pouze v zavedení institutu verifikačního závazného stanoviska, 

tedy v tom, že v navazujícím řízení (což je tedy typicky řízení stavební) se musí 

ověřit soulad předmětného záměru se stanoviskem EIA, ale obsahové námitky pro-

ti samotnému závaznému stanovisku EIA mohou být podle mého přesvědčení stále 

předkládány pouze v územním řízení, pro něhož je závazné stanovisko EIA pod-

kladem (subsumovaným správním aktem), a zde se podle mého mínění stále bude 

aplikovat výše uvedená judikatura. 

6.2.4 Navazující řízení na proces EIA 

V ustanovení § 3 písm. g) zákona EIA je dána zákonná definice navazujících řízení 

na proces EIA a to tak, že se jedná o takové řízení, ve kterém se vydává rozhodnutí 

podle zvláštních právních předpisů, které povoluje umístění nebo provedení zámě-

ru posuzovaného podle tohoto zákona. Za tyto zvláštní právní předpisy pak zákon 

                                                 

 
417 Srov. také např. rozsudek Krajského soudu v Brně ze dne 6. 8. 2014, č. j. 31 A 6/2013-153; po-

tvrzen rozsudkem Nejvyššího správního soudu ze dne 14. 5. 2015, č. j. 10 As 211/2014-43. 
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výslovně v blanketním odkaze označuje418 (a to formou demonstrativního výčtu!) 

stavební zákon; zákon o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě; 

zákon o vodách; zákon o dráhách; zákon o integrované prevenci (IPPC) a zákon o 

civilním letectví. Nicméně již nechává na právní praxi, jednak které z procesů např. 

dle stavebního zákona budou navazujícími řízeními a které nikoliv – je zřejmé, že 

jimi bezpochyby budou územní a stavební řízení, ale zůstává otázkou pohled na 

řízení o dodatečném povolení stavby či řízení o kolaudačním souhlasu (viz dále) – 

a za druhé, jak se v praxi budou posuzovat procesy např. dle zákona o ochraně pří-

rody a krajiny, a to konkrétně řízení o povolení ke kácení dřevin ve smyslu ustano-

vení § 8 ZOPK, případně řízení o udělení výjimek ve smyslu ustanovení § 43 či § 56 

ZOPK. 

Stanovení co je a co již není navazujícím řízení ve smyslu zákona EIA, je velmi 

důležité, a to jak z pohledu účasti dotčené veřejnosti v navazujících řízeních, tak 

zejména z důvodu nutnosti pořizování tzv. verifikačního závazného stanoviska 

(tzv. coherence stamp) ve smyslu ustanovení § 9a odst. 4 zákona EIA419, jehož exis-

tence nám však podle mého mínění poskytuje také interpretační vodítko k tomu, 

co je a co již není navazujícím řízením. Navazující řízení na proces EIA je pak typic-

kým představitelem situace, kdy zvláštní právní předpis práva životního prostředí 

                                                 

 
418 Je třeba však vzít v úvahu, že např. podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 1. 6. 

2010, č. j. 5 As 64/2008-155, demonstrativní výčet v poznámce pod čarou nemá normativní vý-

znam. 
419 § 9a odst. 4 zákona EIA: „Nejméně 30 dnů před podáním žádosti o zahájení navazujícího řízení 

předloží oznamovatel příslušnému úřadu dokumentaci pro příslušné navazující řízení včetně úpl-

ného popisu případných změn oproti záměru, ke kterému bylo vydáno stanovisko. Příslušný úřad 

ověří na základě oznámení o zahájení řízení zaslaného tomuto úřadu správním orgánem přísluš-

ným k vedení navazujícího řízení každý záměr a vydá nesouhlasné závazné stanovisko, jestliže do-

šlo ke změnám záměru, které by mohly mít významný negativní vliv na životní prostředí, zejména 

ke zvýšení jeho kapacity a rozsahu nebo ke změně jeho technologie, řízení provozu nebo způsobu 

užívání. Tyto změny jsou předmětem posuzování podle § 4 odst. 1 písm. f). Jestliže nedošlo ke změ-

nám záměru podle věty druhé, příslušný úřad závazné stanovisko nevydá. Nesouhlasné závazné 

stanovisko může příslušný úřad vydat také tehdy, pokud dokumentace podle věty první nebyla 

předána včas nebo pokud popis případných změn není úplný.“ 
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citelně zasahuje do procesů veřejného stavebního práva a ovlivňuje výslednou po-

dobu (hmotněprávní i procesně právní) těchto procesů a způsobuje tak zkoumaný 

jev zvaný environmentalizace, proto je mu v následující části věnována zvýšená 

pozornost.    

Pro to, aby řízení mohlo být považováno za navazující řízení ve smyslu zákona 

EIA je třeba kumulativní splnění následujících podmínek.420 V první řadě se jedná 

jen o ta řízení, jejichž předmětem je záměr, který byl posuzován v celém procesu 

EIA – tzv. velká EIA. Pokud tedy proces posuzování skončí ve zjišťovacím řízení 

(srov. § 7 odst. 6 věta první zákona EIA), řízení tento záměr umísťující či provádě-

jící pod pojem navazující řízení spadat nebude. Dále se za navazující řízení podle 

mého názoru (vycházejícího z jednoznačné dikce zákona) považují jen klasická 

správní řízení ukončená správním rozhodnutím, nikoli postupy směřující k vydání 

opatření obecné povahy, vydání závazného stanoviska či těch souhlasů, které se 

považují za úkony podle části IV. správního řádu. Další podmínkou je, že se před-

mět navazujícího řízení věcně překrývá s předmětem procesu EIA, jinými slovy 

řečeno, předmětem navazujícího řízení musí být záměr, který byl posuzován 

v procesu EIA a konečně, že výsledkem navazujícího řízení je, že dojde k povolení 

umístění nebo provedení záměru – pro definici navazujících řízení tedy není pod-

statná časová fakticita navázanosti procesu na posuzování vlivů, ale skutečnost, že 

řízením dochází k samotnému umístění nebo provedení záměru. Tato řízení pak 

budou tzv. „souvisejícími řízeními“, tedy řízeními časově i věcně souvisejícími s 

procesem EIA, ale nesplňujícími zákonné znaky pro navazující řízení. 

Při aplikaci výše uvedených východisek na procesy veřejného stavebního prá-

va docházím k následujícím závěrům. Za řízení, které bezpochyby jsou navazující-

mi řízeními, jelikož splňují všechna výše uvedená kritéria, považuji: územní řízení, 

stavební řízení, společné územní a stavební řízení, řízení o změně stavby před je-

                                                 

 
420 BAHÝĽOVÁ, Lenka. Pojem „navazující řízení“ a související procesní otázky. In VOMÁČKA, 

Vojtěch; ŽIDEK, Dominik a kol. Posuzování vlivů záměrů a koncepcí na životní prostředí. 1. 

vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 336 s. Spisy Právnické fakulty Masarykovy 

univerzity, řada teoretická, Edice Scientia, svazek č. 561. ISBN 978-80-210-8343-1. S. 86. 
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jím dokončením, řízení o dodatečném povolení stavby a zásadně řízení o odstraně-

ní stavby, pro který platí závěr Soudního dvora EU vyjádřený v rozsudku ze dne 

3. 3. 2011, ve věci C-50/09, Evropská komise proti Irsku, podle kterého z definice 

výrazu „záměr“ uvedeného v čl. 1 odst. 2 směrnice EIA nelze vyvodit, že by demo-

liční práce nemohly splňovat její kritéria. Takové práce totiž mohou být kvalifiko-

vány jako „jiné zásahy do přírodního prostředí nebo krajiny“. V případě řízení o zku-

šebním provozu (za situace, kdyby nebylo součástí řízení o vydání stavebního po-

volení – srov. § 115 odst. 2 StavZ), by záleželo podle povahy situace, ale v zásadě by 

se za navazující řízení podle mého mínění nepovažovalo.421 V případě kolaudační-

ho souhlasu a všech dalších „souhlasů“ podle stavebního zákona je třeba dospět 

k závěru, že tyto nejsou navazujícími řízeními na proces EIA, jelikož nesplňují 

esenciální podmínku, že jejich procesní postup je ukončen vydáním správního roz-

hodnutí.422 Zdůrazňuji pak, že v případě záměru, pro který bylo vydáno závazné 

stanovisko EIA, je zákonem vyloučeno využití zjednodušujících procesů veřejného 

stavebního práva423, a že platí, že navazujícím řízením se může stát řízení, i kdyby 

jím předtím nebylo.424 

                                                 

 
421 Podle rozsudku Soudního dvora EU ze dne 19. 4. 2012, ve věci C-121/11, Pro-Braine ASBL 

a další proti Commune de Braine-le-Château, podle kterého: „konečné rozhodnutí o dalším pro-

vozování stávající skládky představuje „povolení“ ve smyslu posuzování vlivů na životní prostředí, 

pouze tehdy, když toto rozhodnutí povoluje změnu nebo rozšíření daného zařízení nebo místa pro-

střednictvím prací nebo zásahů měnících jejich fyzický stav.“ 
422 Podle usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 18. 9. 2012, č. j. 2 As 86/2010-76: „Souhlasy 

vydávané dle stavebního zákona z roku 2006, zejména dle § 96, § 106, § 122 a § 127, které stavební 

úřad výslovně či mlčky činí k ohlášení či oznámení, jsou jinými úkony dle části čtvrté správního řá-

du z roku 2004. Tyto souhlasy nejsou rozhodnutími ve smyslu § 65 s. ř. s.; soudní ochrana práv tře-

tích osob je zaručena žalobou na ochranu před nezákonným zásahem, pokynem nebo donucením 

správního orgánu dle § 82 s. ř. s.“  
423 Je tak vyloučeno uzavření veřejnoprávní smlouvy nahrazující územní rozhodnutí (§ 78a odst. 1 

StavZ), ohlášení stavby (§ 104 odst. 4 StavZ), uzavření veřejnoprávní smlouvy nahrazující sta-

vební povolení (§ 116 odst. 1 StavZ) a oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizova-

ného architekta (§ 117 odst. 1 StavZ).  
424 Podle rozsudku Soudního dvora EU ze dne 17. 3. 2011, ve věci C-275/09, Brussels Hoofdstede-

lijk Gewest a další proti Vlaamse Gewest: „Kdyby se ukázalo, že od vstupu směrnice 85/337 v 
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Z hlediska řízení u speciálních stavebních úřadů (týkající se leteckých staveb, 

staveb dopravní infrastruktury a vodních děl – srov. podkapitolu 4.4) o povolení 

umístění či provedení záměru podle ustanovení § 15 StavZ platí, že všechna tato 

řízení umisťující či povolující záměr jsou navazujícími řízeními na proces EIA. Stej-

ně tak budou navazujícími řízeními např. i řízení o stanovení dobývacího prostoru 

(dle horního zákona) či řízení o povolení hornické činnosti. V krátkosti je pak třeba 

také uvést, že i řízení o vydání integrovaného povolení, jehož předmětem je povo-

lení záměru, pro které bylo vydáno stanovisko EIA, bude bezpochyby navazujícím 

řízením. Nicméně v případě řízení o změně integrovaného povolení z důvodu změ-

ny zařízení, jehož předmětem je povolení záměru, pro který bylo vydáno stanovis-

ko EIA, pak bude záležet na tom, jestli se jedná o podstatnou změnu (v tomto pří-

padě pak řízení bude navazujícím řízením) nebo o změnu nepodstatnou (za této 

situace se pak bude jednat o „řízení související“).425 

Z hlediska zákona o ochrany přírody a krajiny a problematiky navazujících ří-

zení konstatuji, že mám za to (a pro zachování právní jistoty jsem hluboce pře-

svědčen), že by se ve výkladu měla co nejvíce užívat ustálená judikatorní praxe 

Nejvyššího správního soudu, ale nikoliv doslova, ale s ohledem na účel právní 

úpravy. Ve vztahu k povolení ke kácení dřevin (§ 8 ZOPK) a ve vztahu k závaznému 

stanovisku týkající se zásahu do krajinného rázu (§ 12 ZOPK) a závaznému stano-

visku týkající se některých činností ve zvláště chráněných územích (§ 44 ZOPK) je 

vhodné odkázat na rozsudek kasačního soudu ze dne 17. 4. 2014, č. j. 3 As 
                                                                                                                                               

 

 

 

 

 

platnost byly na letištní ploše provedeny fyzické práce nebo zásahy, jež musí být považovány za 

záměr ve smyslu uvedené směrnice, aniž došlo v dřívější fázi povolovacího řízení k posouzení jejich 

vlivů na životní prostředí, předkládající soud by byl povinen tuto skutečnost zohlednit ve fázi vydá-

ní provozního povolení a zajistit užitečný účinek uvedené směrnice tím, že bude dbát na to, aby ta-

kovéto posouzení bylo provedeno alespoň v této fázi řízení.“  
425 K tomu blíže srov. Metodický dokument. Novela zákona o posuzování vlivů na životní prostředí a 

její dopady na proces integrovaného povolování [online]. Ministerstvo životního prostředí. Praha, 

2015. Dostupné z: <http://bit.ly/1qzLCQO>. 
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67/2013-21, kde je trefně shrnuta judikatura k celému problému.426 V tomto roz-

sudku pak Nejvyšší správní soud dovodil, že „[…] pro rozhodnutí o povolení kácení 

dřevin dle ustanovení § 8 odst. 1 zákona o ochraně přírody a krajiny, v případě, že 

navazující stavba je záměrem podléhajícím posuzování podle [zákona EIA], je ne-

zbytné zohlednit závěry stanoviska EIA jako závazného podkladu pro toto rozhodnu-

tí, jelikož závěry formulované v tomto stanovisku mají být podkladem v každém na-

vazujícím správním řízení probíhajícím podle zvláštních (tzv. složkových) zákonů.“ 

Nicméně je třeba si klást otázku, jestli pojem navazující řízení, jak je používá Nej-

vyšší správní soud ve své (již) ustálené judikatuře uvedené výše, je shodný 

s pojmem navazující řízení, jak jej použil zákonodárce v novele č. 39/2015 Sb. Pod-

le mého názoru je nutné dojít k závěru, že nikoliv. Nejvyšší správní soud totiž podle 

mého přesvědčení vykládá tento pojem šířeji, a to tak, že je jim každé řízení, ve 

kterém je nezbytné zohlednit závěry stanoviska EIA, ale v žádném případně nedo-

vozuje, že je v těchto řízeních toto stanovisko možné přezkoumávat (či jej jakkoliv 

jinak verifikovat) z hlediska jeho obsahu. Naopak zákonodárce v novele č. 39/2015 

Sb. položil zákonnou definici tak (jak jsem již výše uvedl), že navazujícím řízením je 

řízení, které, a to je podle mého mínění primární zákonný regulativ, „povoluje 

umístění nebo provedení záměru“, což řízení ve smyslu ustanovení § 8 ZOPK, ale 

                                                 

 
426 V rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 19. 1. 2010, č. j. 1 As 91/2009-83, dospěl soud k 

závěru, že stanovisko EIA musí být závazným podkladem pro rozhodnutí orgánu ochrany příro-

dy podle § 12 a § 44 zákona o ochraně přírody a krajiny („stanovisko EIA musí být v posuzova-

ném případě závazným podkladem pro rozhodnutí orgánu ochrany přírody“ […] „obsah stanoviska 

EIA v části hodnotící dopad zamýšlené stavby do krajinného rázu a v části zabývající se hodnoce-

ním vlivů stavby na zvláště chráněné území, měl být zahrnut a zohledněn v napadeném rozhodnu-

tí“). V rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 30. 1. 2013, č. j. 1 As 19/2010-133 (jako obi-

ter dictum), v rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 30. 1. 2013, č. j. 1 As 89/2010-152 a 

v rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 6. 2. 2013, č. j. 1 As 68/2012-32, kasační soud 

shodně judikoval, že se tento výklad vztahuje také na § 8 odst. 1 zákona o ochraně přírody a kra-

jiny („jestliže tak stavba předmětné části pražského městského okruhu je záměrem, který podléhá 

posuzování podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, pak stanovisko EIA mělo být jed-

ním z podkladů rozhodnutí rovněž v nynějším správním řízení. V nynějším případě sice nejde o 

rozhodování podle § 12 a § 44, ale podle § 8 zákona o ochraně přírody a krajiny, citované závěry 

však lze bezpochyby aplikovat také na toto řízení.“) 
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ani ve smyslu § 12 či § 44 ZOPK [která jsou ostatně závaznými stanovisky, tedy 

nesplňují definici „rozhodnutí“ podle § 3 písm. g) zákona EIA] podle mého názoru 

nejsou, jelikož přímo neumožňují povolení ani provedení finálního záměru. Se 

stejnou argumentací pak ve shodě s Bahýľovou427 konstatuji, že navazujícími říze-

ními nejsou ani řízení o odnětí pozemků určených k plnění funkcí lesa (podle § 16 

LZ), ani řízení o udělení souhlasu k provozování zařízení k využívání, odstraňování, 

sběru nebo výkupu odpadů (dle § 14 ZOdp).  

K rozhodnutím o výjimkách podle § 43 ZOPK a § 56 ZOPK428, vzhledem k již 

výše uvedenému v podkapitole 5.5, nejprve opakuji, že se jedná o podkladová roz-

hodnutí (řetězící se správní akty) pro konečné územní rozhodnutí; jsou tedy 

v úplně stejné pozici (z hlediska časové posloupnosti) jako závazné stanovisko EIA. 

Za situace, kdy k tomu aplikuji ustálený závěr kasačního soudu, že stanovisko k 

posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí je možné přezkoumávat až 

v rámci konečného rozhodnutí, jehož je stanovisko podkladem, což je dle judikatu-

ry územní řízení – k tomu viz výše – je z výše uvedeného (tedy z posloupnosti pro-

cesů) podle mého názoru patrné, že bylo by chybné dovozovat, že za navazující 

řízení ve smyslu novely č. 39/2015 Sb. budeme považovat také výjimková řízení 

dle § 43 a § 56 ZOPK, protože by došlo k absurdní situaci, že by muselo dojít 

k verifikaci závazného stanoviska EIA (coherence stamp) předtím, než bych mohl 

napadnout samotné znění tohoto závazného stanoviska EIA, což mohu učinit až 

v rámci územního řízení. Jinými slovy řečeno, mám tedy za to, že za navazující ří-

zení ve smyslu novely č. 39/2015 Sb. mohou být považovány pouze ta řízení, je-

jichž výsledkem jsou řetězící se správní akty vydávané až po územním rozhodnutí, 

nikoliv před ním. 

Uzavírám tedy, že podle mého názoru v případě, kdy bude po závazném stano-

visku EIA vydáváno územní rozhodnutí, nelze považovat řízení ve smyslu ustano-

                                                 

 
427 BAHÝĽOVÁ, Lenka. Pojem „navazující řízení“ a související procesní otázky. op. cit.  S. 88. 
428 Obdobně pak také povolení Úřadu pro jadernou bezpečnost k umístění jaderného zařízení podle 

ustanovení § 9 odst. 1 písm. a) AZ. 
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vení §§ 8, 12, 43, 44 a 56 ZOPK za navazující řízení ve smyslu předmětné novely č. 

39/2015 Sb.; jsou to tedy řízení „související“. 

Na tomto názoru nic nemění ani (naopak spíše podporuje úvahy o „řízení sou-

visejícím“) relativně recentní judikatura Nejvyššího správního soudu vyjádřená 

v rozsudku ze dne 30. 9. 2015, č. j. 6 As 73/2015-40 (týkající se plavebního stupně 

kanálu na Labi u Přelouče)429, jelikož tato se vztahuje na tu situaci, kdy došlo 

k úplnému neodůvodněnému vyloučení jedné z variant v průběhu řízení EIA, čímž 

pak došlo i k vyloučení této varianty i při řízení o výjimce. A vzhledem k faktu, že 

jednou z podmínek pro udělení výjimky je právě neexistence jiného uspokojivého 

řešení, bylo nutné, aby se správní orgány v řízení o výjimce tímto možným jiným 

uspokojivým řešením zabývaly. Správní orgány tedy v tomto ohledu nemohly při 

udělení výjimky převzít chybné závěry z řízení EIA, které neodůvodněně vyloučilo 

jednu z variant. Naopak, kdyby toto vyloučení možné varianty bylo v řízení EIA 

řádně odůvodněno, mohly správní orgány na něj navázat. Výše uvedený rozsudek 

Nejvyššího správního soudu tedy nic nemění na faktu, že se v průběhu řízení o vý-

jimce obsah stanoviska EIA nepřezkoumává, i když závěry z něj jsou v souvisejících 

řízeních samozřejmě reflektovány. Toto konstatování tedy podporuje mé závěry 

výše o tzv. „souvisejících řízeních“. Pro úplnost pak dodávám, že povinnost správ-

ních orgánů v řízení o výjimce zabývat se možnou existencí jiného uspokojivého 

řešení by zde samozřejmě existovala i v případě, kdyby řízení EIA vůbec neproběh-

lo (jelikož by pro určitý záměr proběhnout ani nemuselo). 

                                                 

 
429 Nejvyšší správní soud v rozsudku ze dne 30. 9. 2015, č. j. 6 As 73/2015-40, konstatoval, že: „Jest-

liže není zřejmé, proč byla určitá varianta záměru vyloučena z posuzování vlivů na životní pro-

středí (EIA), ačkoliv jde o variantu reálnou a uskutečnitelnou, a zároveň je věrohodně doloženo, že 

daná varianta může představovat menší zásah do přirozeného vývoje těch druhů rostlin a živoči-

chů, které jsou chráněny podle práva Evropské unie, nezbývá, než aby ji plnohodnotně posoudil or-

gán ochrany přírody v řízení o výjimce ze zákazu škodlivě zasahovat do vývoje zvláště chráněných 

druhů rostlin a živočichů (§ 56 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny). Nee-

xistence jiného uspokojivého řešení je totiž v případě druhů chráněných evropským právem ne-

zbytnou podmínkou pro vydání výjimky.“ 
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6.2.5 Coherence stamp aneb verifikační závazné stanovisko 

Dalším důležitým institutem pro vztah institutu EIA a veřejného stavebního práva 

je tzv. coherence stamp, tedy verifikační závazné stanovisko, ve smyslu ustanovení 

§ 9a odst. 4 zákona EIA, o kterém již byla částečně řeč výše v této kapitole. Samot-

ný institut je podle mě precizně popsán v komentáři, se kterým zcela ztotožňuji, a 

na který odkazuji, a který jej definuje jako „samostatné kvaziřízení, jehož účelem je 

ověřit, že záměr, k němuž bylo vydáno stanovisko EIA, a záměr, pro nějž bylo na zá-

kladě tohoto stanoviska zahájeno tzv. navazující řízení, jsou totožné. Nejedná se 

o absolutní shodnost obou záměrů, tímto testem totožnosti projde záměr též tehdy, 

pokud obsahuje změny, jež nemohou mít významný negativní vliv na životní prostře-

dí. Tímto procesním nástrojem, jenž je nově včleněn mezi proces EIA a navazující ří-

zení, má být primárně zajištěno, aby do navazujícího řízení byl předkládán záměr 

v podobě, která byla předmětem procesu EIA a k níž se vztahuje stanovisko EIA. 

Vzhledem k úpravě podmínek, za nichž záměr tímto kvaziřízením projde s pozitivním 

výsledkem, je však umožněno, aby mohl být do navazujícího řízení předložen záměr 

odchylující se od záměru, jenž byl předmětem procesu EIA, aniž by bylo nutné zahájit 

nový proces EIA. Jde tedy o nástroj na jedné straně verifikující, na druhé straně apro-

bující modifikace záměru (stvrzující, že i pro změněný záměr platí vydané závazné 

stanovisko).“430 Jak je z uvedeného podle mého mínění patrné, jedná se o velmi sil-

ný nástroj ochrany životního prostředí v procesech veřejného stavebního práva, 

protože v praxi nejčastějším navazujícím řízením, u kterého bude potřeba získat 

verifikační závazné stanovisko, bude řízení o získání stavebního povolení.   

Z hlediska procesní úpravy je klíčové, že v případě, kdy podklady předložené 

k navazujícímu řízení jsou shodné s dokumentací posouzenou v procesu EIA, nebo 

že obsahují pouze nepodstatné odchylky, které nemohou mít významný negativní 

vliv na životní prostředí, pak se žádné závazné verifikační stanovisko nevydává. 

Vydává se tedy pouze negativní verifikační závazné stanovisko, avšak s výjimkou 

                                                 

 
430 BAHÝLOVÁ, Lenka; KOCOUREK, Tomáš; VOMÁČKA, Vojtěch. Zákon o posuzování vlivů na životní 

prostředí. Komentář. op. cit. S. 86-87. 
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situace, kdy je navazujícím řízením stavební řízení či řízení o změně stavby před 

jejím dokončením, pak se vydává závazné stanovisko vždy, tedy též souhlasné zá-

vazné stanovisko (srov. § 9 odst. 5 zákona EIA). Z hlediska vztahu ke správnímu 

řádu je pak důležité i to, že i na verifikační závazné stanovisko je nutné nahlížet 

optikou výše řečeného k obecnému institutu závazného stanoviska a je nutné klást 

nároky na jeho řádné odůvodnění. 

V praxi se pak bezpochyby budeme setkávat s aplikačními problémy, a to např. 

v situaci, kdy v řízení o vydání integrovaného povolené (dle zákona IPPC) před-

mětnému záměru předcházel proces EIA podle úpravy ve znění před účinností 

předmětné novely a podnik se rozhodne po 1. 4. 2015 změnit integrované povole-

ní. Otázkou je, jestli musí podnik nejprve požádat o stanovisko coherence stamp. 

Jestli by byla odpověď kladná, což podle mého názoru ano, tak jestli následně v 

případě negativního zjištění (vydání negativního závazného stanoviska) by podnik 

musel projít nejprve celým novým procesem EIA a pak by následovalo samotné 

nové řízení o vydání integrovaného povolení (IPPC)? Otázkou zůstává, co se pak 

v mezičase stane se stávajícím integrovaným povolením, a pak také to, jestli by 

byla nutnost vydávat verifikační závazné stanovisko i v případě, kdyby se jednalo 

objektivně pouze o nepodstatnou změnu integrovaného povolení. Nekladu si za 

úkol na tyto otázky odpovědět, jelikož se jedná spíše o otázku na samostatné po-

jednání, každopádně konstatuji, že aplikační praxe se bude muset vypořádávat s 

nejednou složitou výkladovou otázkou. 

6.2.6 Další specifika procesu EIA ve vztahu k procesům veřejného sta-
vebního práva  

Jak je již z předchozího textu patrné, tak významným specifikem procesu EIA ve 

vazbě na veřejné stavební právo je existence tzv. navazujících řízení, u kterých je 

mj. důležitá speciální úprava účastenství dotčené veřejnosti, kterou zákonodárce 

umístil zejména do ustanovení § 9c a § 9d zákona EIA. Přesto, že cílem této diser-

tační práce není podrobný rozbor jednotlivých subjektů účastnících se analyzova-
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ných procesů, mám za to, že vzhledem k specifičnosti této právní úpravy účasten-

ství v navazujících řízení je vhodné alespoň přehledově o tomto fenoménu pojed-

nat. 

V případě, že dotčená veřejnost dosud není, z nejrůznějších důvodů, účastní-

kem navazujících řízení podle právní úpravy procesů veřejného stavebního práva, 

jak byly rozebrány v kapitole 4, má možnost se jím stát na základě zákona EIA. Sta-

čí jí, aby se během navazujícího řízení do třiceti dnů, ode dne zveřejnění informace 

o zahájení navazujícího řízení, přihlásila prostřednictvím písemného oznámení 

příslušnému orgánu a stane se účastníkem řízení, až v tomto relativně pokročilém 

stádiu procesu EIA; je jí navíc dána možnost podat odvolání proti rozhodnutí vy-

daném v navazujícím řízení i v případě, že dotčená veřejnost nebyla účastníkem 

v prvním stupni. Dále zdůrazňuji, že dotčená veřejnost podávat může podávat ža-

loby proti rozhodnutím správního orgánu v navazujícím řízení a jejím prostřednic-

tvím se domáhat zrušení těchto rozhodnutí, a to jen (zřejmě) tehdy, pokud jí bylo 

podáno alespoň odvolání, tedy pokud učinila alespoň jeden procesní krok (tedy 

typicky odvolání) ve správním řízení. Rozhodovat budou soudy ve správním soud-

nictví s tím, že na rozhodnutí mají lhůtu do 90 dnů. Soud musí také ex officio (tedy i 

bez návrhu) zvážit přiznání odkladného účinku žalobě či nařízení předběžného 

opatření, hrozí-li nebezpečí, že realizací záměru může dojít k závažným škodám na 

životním prostředí. Podle mého názoru vzhledem k tomu, že realizací záměru mů-

že dojít k závažným škodám na životním prostředí prakticky vždy, protože jinak by 

tyto záměry nebyly vůbec předmětem posuzování v řízení EIA, soud odkladný úči-

nek žalobě by měl přiznávat prakticky pokaždé.431 

Z mého pohledu může být v některých procesních situacích problémem, že vše 

výše uvedené (a to i ve fázi zjišťovacího řízení) platí pouze pro environmentální 

spolky [§ 3 písm. i) bod 2 zákona EIA], nikoliv pro jednotlivce, který může být v 

navazujícím řízení dotčen na svých právech. Typicky se však bude jednat o takový 

                                                 

 
431 Podpůrně k tomuto závěru srov. rozsudky Nejvyššího správního soudu ze dne 28. 6. 2007, č. j. 5 

As 53/2006-46 a ze dne 29. 8. 2007, č. j. 1 As 13/2007-63. 
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subjekt, který se stane účastníkem navazujícího řízení podle obecných ustanovení 

účastenství (typicky v procesech veřejného stavebního práva obsažené v § 85 a 

§ 109 StavZ, případně podle ustanovení § 27 SŘ) tak jako tak. Mohou však nastat 

situace, kde je okruh účastníků v navazujícím řízení omezený natolik, že se do něj 

právě tito jednotlivci, kteří mohou být v navazujícím řízení dotčeni na svých prá-

vech, nedostanou (což ale bude v praxi naprosté minimum případů). V těchto spe-

cifických případech by pak tato právní úprava podle mého názoru byla v rozporu 

s judikaturou Soudního dvora EU, vyjádřenou v rozsudku ze dne 16. 4. 2015, ve 

věci C-570/13, Karoline Gruber proti Unabhängiger Verwaltungssenat für Kärnten 

a další432, a soudy by podle mého názoru měly aktivní žalobní legitimaci přiznat i 

osobám, které mohou být rozhodnutím vydaným v navazujícím řízení dotčeny ve 

svých právech nebo povinnostech, a to na základě přímého účinku předmětné 

směrnice.433 Otázka dotčené veřejnosti a obecně účasti veřejnosti v procesech dle 

zákona EIA, ale i v navazujících řízeních typicky veřejného stavebního práva, je 

otázkou v odborných kruzích hojně diskutovanou a také bývá častokrát obsahem 

                                                 

 
432 Soudní dvůr v tomto rozsudku konstatoval, že „Článek 11 směrnice Evropského parlamentu a 

Rady 2011/92/EU ze dne 13. prosince 2011 o posuzování vlivů některých veřejných a soukromých 

záměrů na životní prostředí musí být vykládán v tom smyslu, že brání takové vnitrostátní právní 

úpravě, jako je právní úprava dotčená ve věci v původním řízení, podle níž má správní rozhodnutí, 

kterým se určuje, že pro určitý záměr není třeba provést posouzení vlivů na životní prostředí, zá-

vazný účinek vůči sousedům vyloučeným z práva podat proti uvedenému správnímu rozhodnutí 

opravný prostředek, a to za podmínky, že tito sousedé, kteří jsou součástí „dotčené veřejnosti“ ve 

smyslu čl. 1 odst. 2 této směrnice, splňují kritéria stanovená vnitrostátním právem, pokud jde o 

„dostatečný zájem“ nebo „porušování práva“. Přísluší předkládajícímu soudu, aby ověřil, zda ve vě-

ci, která mu byla předložena k rozhodnutí, je tato podmínka splněna. V případě kladné odpovědi 

musí určit, že správní rozhodnutí o neprovedení takovéhoto posouzení nemá vůči uvedeným souse-

dům závazný účinek.“ 
433 Pro více srov. např. FRANKOVÁ, Martina. Rozhodnutí Soudního dvora EU ze dne 16.4.2015 ve 

věci C-570/13 Karoline Gruber – Závazný účinek správního rozhodnutí neprovést posouzení 

vlivů na životní prostředí. České právo životního prostředí : časopis České společnosti pro právo 

životního prostředí. Praha: Česká společnost pro právo životního prostředí, 2015, roč. 15, č. 2, 

s. 119-126. ISSN 1213-5542. 
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výstupů odborných publikací, a to i s vazbou na evropskou úpravu a mezinárodní 

závazky České republiky, pročež na ně v podrobnostech odkazuji.434  

S přijatou novelou došlo také k dalším zásadním změnám mj. i oblasti veřejné-

ho stavebního práva, které je třeba uvést. V oblasti procesů dle stavebního zákona 

je důležité ustanovení § 13 odst. 8 StavZ, které jasně stanoví, že k vedení řízení, 

které je navazujícím řízením v procesu posuzování vlivů na životní prostředí, je v 

prvním stupni příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností. Toto ustanove-

ní, ve spojení s novelizovaným ustanovením § 9b zákona EIA, v praxi znamená, že 

více než v polovině případů bude orgánem v navazujícím řízení stavební úřad obce 

s rozšířenou působností.435  

V procesech dle stavebního zákona došlo také ke změně, a to jednak té, že již 

není možné spojit řízení EIA a řízení o vydání regulačního plánu a platí nová zá-

kladní premisa, že regulačním plánem nelze nahradit územní rozhodnutí pro zá-

měr, který podléhá posuzování vlivů na životní prostředí (srov. § 61 odst. 2 StavZ). 

Důvody lze spatřovat v tom, že regulační plán je vydáván jako opatření obecné po-

vahy a je zde kolize s požadavky Komise a s mechanismy podle novelizovaného EIA 

                                                 

 
434 Za všechny uvádím např.: MÜLLEROVÁ, Hana; HUMLÍČKOVÁ, Petra. Nové přístupy k implementa-

ci Aarhuské úmluvy v ČR. Praha: Ústav státu a práva AV ČR. 2014. ISBN 978-80-87439-16-6. Ne-

bo ŠVARCOVÁ, Kateřina: Posuzování vlivů na životní prostředí – účast veřejnosti. České právo 

životního prostředí : časopis České společnosti pro právo životního prostředí. Praha: Česká 

společnost pro právo životního prostředí, 2015, roč. 15, č. 1, s. 37-60. ISSN: 1213-5542. Nebo 

ŽIDEK, Dominik. Přístup k soudům v otázkách ochrany životního prostředí na úrovni Evropské 

unie – je současný stav udržitelný? České právo životního prostředí : časopis České společnosti pro 

právo životního prostředí. Praha: Česká společnost pro právo životního prostředí, 2015, roč. 15, 

č. 2, s. 58-68. ISSN 1213-5542. Nebo srov. STEJSKAL, Vojtěch. Ústavní soud ČR přiznal občan-

skému sdružení (spolku) aktivní žalobní legitimaci k podání návrhu na zrušení opatření obecné 

povahy v podobě územního plánu obce. České právo životního prostředí : časopis České společnos-

ti pro právo životního prostředí. Praha: Česká společnost pro právo životního prostředí, 2014, 

roč. 14, č. 1, s. 69-81. ISSN: 1213-5542. 
435 Ve spojení s přechodným ustanovením novely č. 39/2015 Sb., které stanoví, že na navazující 

řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti předmětné novely se použijí § 9a odst. 4 a 5 a § 9b 

až 9d zákona EIA, ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti; to znamená, že k 1. dubnu 2015 

nastalo mezi správními orgány poměrné značné stěhování spisových materiálů. Je však také 

třeba zdůraznit, že soudní řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti novely č. 39/2015 Sb. se 

dokončí (či již spíše dokončily) podle dosavadních právních předpisů. 
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zákona především stran navazujících řízení a s nimi také spojených otázek aktivní 

žalobní legitimace dalších subjektů apod., což by znamenalo, že by musela být sta-

novena řada odchylek od obecné úpravy opatření obecné povahy, což by znamena-

lo změnu charakteru opatření obecné povahy, a v důsledku by to způsobilo znač-

nou nepřehlednost. Proto bylo rozhodnuto o tom, že je vhodnější spojení regulač-

ního plánu a řízení EIA zcela vypustit. Zadruhé taktéž není možné spojit řízení EIA 

s územním řízením (zrušení § 91 StavZ) a také došlo k vyloučení zjednodušených 

povolovacích postupů pro záměry podléhající zákonu EIA, což se dotklo institutů 

územního souhlasu, veřejnoprávní smlouvy či posouzení dokumentace autorizo-

vaným inspektorem. Tedy jinými slovy, co se kdysi relativně složitě integrovalo, 

s přijetím předmětné novely se již opět dezintegruje, aby případně v budoucnu 

mohlo být opět naintegrováno (srov. kapitolu 8). Pro úplnost pak dodávám, že do-

šlo také ke změně v koncepci veřejných ústních jednání, a to tak, že v územním ří-

zení (§ 87 odst. 2 StavZ) je obligatorní veřejné ústní jednání pouze a jen, když bylo 

vydáno stanovisko EIA a současně obec nemá v území, kde se záměr umisťuje, vy-

dán územní plán (v případě, kdy má územní plán, je veřejné ústní jednání fakulta-

tivní), tedy dochází ke změně, že již není třeba veřejného ústního jednání v přípa-

dě, když je posuzování ukončeno již ve fázi zjišťovacího řízení. Tato změna platí 

také pro společné územní a stavební řízení (§ 94a odst. 3 StavZ). 

Ze změn ostatních zákonů s vazbou na veřejné stavební právo pak lze zmínit 

zejména změnu ustanovení § 70 ZOPK, týkající se účasti veřejnosti, kde odstavec 2 

nově stanoví, že občanské sdružení nebo jeho organizační jednotka, jehož hlavním 

posláním podle stanov je ochrana přírody a krajiny (tedy environmentální spolek), 

je oprávněno, pokud má právní subjektivitu, požadovat u příslušných orgánů státní 

správy, aby bylo předem informováno o všech zamýšlených zásazích a zahajova-

ných správních řízeních, při nichž mohou být dotčeny zájmy ochrany přírody a 

krajiny chráněné podle tohoto zákona, s výjimkou řízení navazujících na posuzo-

vání vlivů na životní prostředí podle § 3 písm. g) zákona EIA. Pro úplnost je pak 

třeba dodat také, že byl změněn vodní zákon či zákon o integrované prevenci, a to 
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především z důvodů legislativně-technických a nepovažuji za nutné na tomto místě 

tyto změny více rozvádět. 

6.3 Dílčí závěr kapitoly 

Cílem této kapitoly bylo analyzovat posuzování vlivů koncepcí a záměrů na životní 

prostředí v procesech veřejného stavebního práva jako faktor environmentalizace 

veřejného stavebního práva. Dílčí závěry a hodnocení předmětné právní úpravy 

jsem prováděl již v průběhu celé kapitoly, nicméně lze podle mého mínění učinit 

jeden zobecňující závěr. Jak je podle mého názoru z celé kapitoly patrné, právní 

praxe se dnes neobjede bez nutnosti judikatorního výkladu problematických částí 

právní úpravy, tak, aby mohla být právní úprava vůbec aplikována. Problémem je, 

že zákonodárce tento fakt častokrát vůbec nereflektuje a uvádí do života novely, 

které jsou, když ne v přímém rozporu, tak alespoň v dílčích nepřesnostech 

v nejednotnosti s již ustálenou judikaturou správních soudů (v otázce posuzování 

vlivů na životní prostředí je to názorně vidět na otázce vymezení pojmu navazující 

řízení). Proto pak musí právní praxe (a ostatně i doktrinální názory) tyto nejasnos-

ti složitě vykládat a doufat, že jejich výklad bude soudy opětovně aprobován (v 

kapitole to lze názorně aplikovat na problematice přerušení vs. stavení lhůty pro 

platnost závazného stanoviska EIA). Tento trend vnímám bohužel silně negativně. 

Nezbývá pak než doufat, že předmětná právní úprava bude jak správními orgány, 

tak i správními soudy vykládána rozumně a účelně (nikoliv účelově), aby tento jev 

co možná nejvíce eliminovala.436 Z předmětné právní úpravy je pak podle mého 

                                                 

 
436 U této příležitosti připomínám závěr z rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 31. 1. 2013, 

č. j. 4 Aos 1/2012-105, se kterým se zcela ztotožňuji a podle kterého: „Správní soudy nejsou po-

volány k tomu, aby hodnotily odbornou stránku věci, neboť takový přezkum jim nepřísluší; odbor-

né posouzení věci a volba konkrétního řešení je na pořizovateli územně plánovací dokumentace a 

osobách, které k tomu disponující odpovídajícím vzděláním a erudicí a které pořizovatel zpracová-

ním odborných podkladů pověří. Z předložené spisové dokumentace je přitom zjevné, že do poříze-

ní napadeného opatření obecné povahy bylo investováno nezměrné úsilí i značný objem finančních 

prostředků po dobu více než deseti let. […] Je proto namístě, aby správní soudy při přezkumu opat-

ření obecné povahy tohoto typu postupovaly obzvlášť obezřetně.“  Nebo také srov. slova soudce 



Posuzování vlivů koncepcí a záměrů na životní prostředí s vazbou na procesy veřejného stavebního 

práva 213 

 

názoru naprosto zřejmý i ten fakt, že procesy veřejného stavebního práva jsou s 

institutem posuzování vlivů na životní prostředí až nerozdílně spjaty a jsou vzá-

jemně silně provázány a těžko si již dnes umíme představit, že by tomu tak nebylo.  

 

                                                                                                                                               

 

 

 

 

 

Havelce z Nejvyššího správního soudu, se kterými se zcela ztotožňuji: „Zásahy soudu do územně 

plánovací dokumentace z hlediska materiálního kritéria musí být vyhrazeny jen pro těžká pochy-

bení v procesu jejich schvalování, která se mohla promítnout do sfér subjektivních práv fyzických či 

právnických osob, dále pak, že soudy neposuzují vhodnost zvolených řešení (ale pouze jejich zá-

konnost, protože zde nejsou proto, aby vydávaly nové územní plány), a konečně existuje-li rovno-

váha mezi zájmy, které by měly být zohledněny při určení funkčního a prostorového uspořádání 

území, tak soudy do takto nastoleného stavu nejsou oprávněny zasahovat.“ (In KADEČKA, Stani-

slav. MAREK, David (eds). Nový správní řád v praxi krajských úřadů II. Sborník z 2. a 3. zimní kon-

ference/workshopu. Plzeň: Aleš Čeněk, 2009. 271 s. ISBN 978-80-7380-250-9. S. 188.) 
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7 Institut stavebního dozoru jako nástroj k 
ochraně životního prostředí  

Institut stavebního dozoru se v právu na území českých zemí objevuje ještě daleko 

před formováním typického veřejného stavebního práva, jak jej známe a pojímáme 

dnes. Již v jednom z privilegií Marie Terezie je zakotvena úloha „stavebního dozo-

ru“, a to pro tzv. stavebního mistra pro plánování a technické výpočty („Planender 

Baumeister“), případně stavebního mistra pro plánování a technické výpočty pro 

stavby ze dřeva („Planender Zimmermeister“). Již v této době bylo pro výkon této 

činnosti nutné odborné přípravy ukončené odbornou zkouškou, která opravňovala 

vykonávat danou činnost, přičemž absolvování této odborné přípravy bylo spojeno 

s právem plánovat stavby, provádět technické výpočty a provádět právě stavební 

dozor.437 

Cílem této kapitoly však není historický rozbor daného institutu, nýbrž zamyš-

lení se nad rolí stavebního dozoru při ochraně životního prostředí, a to v účinné 

právní úpravě, a to s ohledem na zkoumaný fenomén environmentalizace veřejné-

ho stavebního práva. Úvodem je třeba zdůraznit, že v této kapitole bude pojem 

„stavebního dozoru“ chápán šířeji, než je vymezen legislativní zkratkou 

v ustanovení § 2 odst. 2 písm. d) StavZ438 (a než byl mj. pojímán výše uvedeným 

privilegiem Marie Terezie), kde je zakotven stavební dozor vykonávaný odbornou 

osobou soukromého práva. Tento druh stavebního dozoru bude obsahem podkapi-

toly první. Nicméně stavební dozor je však podle mého mínění třeba chápat nejen 

jako dozor vykonávaný odbornou osobou soukromého práva, ale také jako dozor 

vykonávaný stavebními úřady, přičemž tyto dva druhy stavebního dozoru je nutné 

                                                 

 
437 Srov. Přílohu 1 zákona č. 18/2004 Sb. o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních 

příslušníků členských států Evropské unie a některých příslušníků jiných států a o změně někte-

rých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace), ve znění do 28. 11. 2014. 
438 Ustanovení § 2 odst. 2 písm. d) StavZ stanoví: „Odborný dozor nad prováděním stavby svépomocí 

vykonávaný osobou, která má vysokoškolské vzdělání stavebního nebo architektonického směru 

nebo střední vzdělání stavebního směru s maturitní zkouškou a alespoň 3 roky praxe při provádění 

staveb.“ přičemž dále je pak role tohoto subjektu rozvedena v ustanovení § 153 StavZ. 
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od sebe přísně odlišovat, jelikož mají svá jasná specifika i odlišný účel. O pojímání 

pojmu stavebního dozoru ve smyslu dozoru vykonávaného stavebními úřady kro-

mě doktrinální literatury439 hovoří i judikatura, a to např. relativně nově 

v rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 16. 4. 2015, č. j. 11A 84/2014-46440, 

kde Městský soud v Praze výslovně odkazuje na ustanovení § 132 a násl. StavZ. A 

konečně toto širší chápání stavebního dozoru pak lze dovodit i přímo z právní 

úpravy stavebního zákona, kde je Hlava II Části čtvrté označena jako „Stavební do-

zor a zvláštní pravomoci stavebního úřadu“. Mezi nástroje stavebního úřadu při 

výkonu stavebního dozoru (tedy v širším pojetí) pak patří zejména oprávnění pro-

vádět kontrolní prohlídky stavby, nařizovat neodkladné odstranění stavby a nutné 

zabezpečovací práce na stavbě, nařizovat nezbytné úpravy na stavbě nebo staveb-

ním pozemku, nařizovat provedení udržovacích prací a ukládat opatření na sou-

sedním pozemku nebo stavbě. Při všech těchto činnostech je nutné zohledňovat 

specifika environmentálních zájmů, jak bude více pojednáno v podkapitole druhé. 

7.1 Stavební dozor vykonávaný odbornou osobou soukromého 
práva    

Jak již bylo naznačeno v úvodu této kapitoly, tak stavební dozor (v užším smyslu 

pojetí) toliko ke stavbám prováděným svépomocí (§ 160 odst. 3 a odst. 4 StavZ) 

mohou vykonávat odborné osoby soukromého práva tak, jak jsou vymezeny 

v ustanovení § 2 odst. 2 písm. d) StavZ441. 

                                                 

 
439 Srov. např. POLÁČKOVÁ, Marie. Stavební úřady. In: PRŮCHOVÁ, Ivana a kol. Stavební zákon a 

ochrana životního prostředí. Brno: Masarykova univerzita, 2011. 487 s. Spisy PrF MU, řada 

teoretická, svazek č. 396. ISBN 978-80-210-5667-1. S. 48-64. nebo POLÁČKOVÁ, Marie. Kontrol-

ní prohlídka stavby dle stavebního zákona ve vazbě na užívání stavby. Stavební právo : bulletin, 

Česká společnost pro stavební právo, 2015, XIX, 2/2015, s. 34-41. ISSN 1211-6386. 
440 Podle kterého „Stavební dozor vykonávají přímo stavební úřady […]. Stavebním úřadům se svěřují 

významné nástroje (prostředky), kterými mohou ve veřejném zájmu přímo i nepřímo zasahovat do 

práv fyzických i právnických osob.“ 
441 K nutnosti výkonu tříleté praxe (u které by mohlo dojít vzhledem k poněkud nešťastně zvolené 

formulaci k určitým výkladovým problémům) dodávám, že tato se vztahuje pouze na osobu, 

která bude mít středoškolské vzdělání. V opačném případě by pak bylo středoškolské vzdělání 
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Samotný obsah činnosti stavebního dozoru vykonávaného odbornou osobou 

soukromého práva pak nalezneme v nedlouhém ustanovení § 153 odst. 3 a 4 

StavZ442. Vzhledem k dikci tohoto ustanovení je ve vztahu k environmentálním zá-

jmům důležité uvést ten fakt, že i když zákon výslovně nehovoří (na rozdíl např. od 

stavbyvedoucího – srov. § 153 odst. 1 StavZ) o povinnosti zajistit dodržování po-

vinností např. k ochraně života, zdraví, životního prostředí vyplývajících ze zvlášt-

ních právních předpisů, tak role stavebního dozoru bude i v této oblasti relativně 

důležitá, a to ve vztahu k odpovědnosti stavebního dozoru (který odpovídá společ-

ně se stavebníkem) za dodržení rozhodnutí a jiných opatření vydaných k uskuteč-

nění stavby. Mezi tato rozhodnutí a jiná opatření (což budou podkladové správní 

akty, a to jak řetězící se, tak ty subsumované) budou bezpochyby spadat nejrůzněj-

ší správní akty s environmentálním prvkem, a to jak příkladně závazná stanoviska 

jednotlivých dotčených orgánů na úseku ochrany životního prostředí, tak případně 

např. také nejrůznější výjimky z environmentálních zákazů v průřezových i složko-

vých předpisech práva životního prostředí, jak již bylo rozebráno v podkapitole 5.5 

této práce. Podle odst. 4 citovaného ustanovení má pak osoba vykonávající staveb-

ní dozor další povinnosti, nicméně tyto jsou povinnostmi spíše pasivními, když 
                                                                                                                                               

 

 

 

 

 

postaveno na roveň vysokoškolskému, což jistě nebylo záměrem zákonodárce. Dále je pak jed-

nak třeba zdůraznit, že oproti stavbyvedoucímu zákon netrvá na autorizaci osob vykonávajících 

stavební dozor, a za druhé, že tuto činnost je rovněž třeba odlišit od technického dozoru staveb-

níka pro případy uvedené v ustanovení v § 152 odst. 4 StavZ. 
442 Ustanovení § 153 odst. 3 stavebního zákona stanoví: „Osoba vykonávající stavební dozor odpoví-

dá spolu se stavebníkem za soulad prostorové polohy stavby s ověřenou dokumentací, za dodržení 

obecných požadavků na výstavbu, za bezbariérové užívání stavby a jiných technických předpisů a 

za dodržení rozhodnutí a jiných opatření vydaných k uskutečnění stavby.“ Ustanovení § 153 odst. 

4 stavebního zákona pak stanoví: „Osoba vykonávající stavební dozor sleduje způsob a postup 

provádění stavby, zejména bezpečnost instalací a provozu technických zařízení na staveništi, 

vhodnost ukládání a použití stavebních výrobků, materiálů a konstrukcí a vedení stavebního dení-

ku nebo jednoduchého záznamu o stavbě; působí k odstranění závad při provádění stavby, a pokud 

se jí nepodaří takové závady v rámci vykonávání dozoru odstranit, oznámí je neprodleně staveb-

nímu úřadu.“ 
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průběh samotných stavebních prací tato osoba neřídí, nýbrž typicky s určitým ča-

sovým odstupem zjišťuje, zda byly dodrženy nezbytné podmínky, a to jak ty zá-

konné, tak i ty stanovené správními orgány např. i ve vztahu k environmentálním 

zájmům. Tato její kontrolní úloha (která ostatně vyplývá i ze samotného názvu 

prováděné činnosti), je odlišná typicky od role stavbyvedoucího, jenž má sice na 

první pohled obdobně zákonem stanovené povinnosti, ale jeho role je při naplňo-

vání těchto povinnosti během stavební činnosti aktivní (chceme-li řídící). Další 

znatelný rozdíl mezi rolí stavbyvedoucího a stavebního dozoru pak lze nalézt 

v tom, že míra odpovědnosti stavbyvedoucího vede k předpokladu jeho téměř ne-

přetržité přítomnosti na stavbě, příp. k formalizovanému způsobu zajištění za-

stoupení v případě jeho nepřítomnosti443, naopak stavební dozor se na stavbě vy-

skytuje právě jen za účelem provádění kontrolní činnosti, tudíž se jeho stálá pří-

tomnost na staveništi nepožaduje444. Tento fakt se poté projevuje i ve vztahu 

k zájmům chráněných právem životního prostředí, jelikož např. při nálezu biotopu 

zvláště chráněného živočicha či rostliny nebo při nálezu kulturně cenného nálezu, 

je zřejmé, že prvotní role odpovědnosti bude ležet na stavbyvedoucím, který by 

měl okamžitě činit vhodná opatření k zajištění nálezu (typicky přerušit stavební 

práce) – tuto odpovědnost stavební dozor (právě z důvodu fakultativnosti jeho 

přítomnosti na stavbě) mít často (objektivně) nebude. 

Mezi další povinnosti stavebního dozoru, které mohou mít přímý vliv na envi-

ronmentální zájmy, pak patří jeho povinnost být přítomen na kontrolní prohlídce 

stavby, vyzve-li ho k tomu stavební úřad (srov. § 133 odst. 4 StavZ) a v případě 

zjištění závady mu může být uložena stavebním úřadem povinnost zjednat nápra-

vu (srov. § 134 odst. 2 StavZ). Dále má vedle dalších osob povinnost bezodkladně 

oznamovat příslušnému stavebnímu úřadu a ministerstvu výskyt závady, poruchy 

nebo havárie stavby a výsledky šetření jejich příčin, došlo-li při nich ke ztrátám na 

                                                 

 
443 ROZTOČIL, Aleš. HRŮŠOVÁ, Klára, LACHMANN, Martin. POTĚŠIL, Lukáš. Stavební zákon. Komen-

tář. op. cit. K § 153. 
444 MALÝ, Stanislav. Stavební zákon. Komentář. 2. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2013. ISBN 978-80-

7357-103-2. K § 153. 
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životech, k ohrožení života osob nebo zvířat nebo ke značným majetkovým škodám 

(srov. § 155 odst. 1 StavZ). Stavební dozor má pak také oprávnění (a ostatně 

v případě určitých zjištění i povinnost) provést záznam do stavebního deníku 

(srov. § 157 StavZ). Role stavebního dozoru z hlediska práva životního prostředí je 

pak také zcela klíčová v situacích, kdy dochází k odstranění stavby (přičemž toto 

odstranění může být nařízeno mj. i z environmentálních důvodů)445, kdy v situaci, 

kdy dochází k odstranění stavby, která ke svému uskutečnění nevyžaduje stavební 

povolení, tak pak ji může její vlastník odstranit svépomocí, pokud zajistí provádění 

stavebního dozoru (srov. § 128 odst. 5 StavZ). Role stavebního dozoru zde bude 

bezpochyby i v tom, že dohlédne, aby samotným prováděním odstranění stavby 

nedošlo ke škodám na životním prostředí. Za porušení výše uvedených povinností 

pak může být fyzická osoba vykonávající stavební dozor shledána vinna ze spáchá-

ní přestupku podle ustanovení § 179 odst. 2 StavZ a může jí být uložena sankce ve 

formě pokuty až ve výši 200.000 Kč. 

7.2 Stavební dozor vykonávaný stavebními úřady 

Institut stavebního dozoru vykonávaného stavebními úřady reflektuje nutnost ve-

řejnoprávní regulace a kontroly mj. ve vztahu k zajištění ochrany životního pro-

středí po celou dobu existence stavby, a to jak během její realizace (stavební čin-

nosti), tak také po jejím dokončení. Efektivní ochrana životního prostředí tedy v 

podstatné míře závisí na důkladném a pozorném výkonu činnosti stavebních úřadů 

mj. právě ve formě stavebního dozoru. Nesmíme však zapomenout, že svoji vý-

znamnou úlohu (na základě složkových zákonů ochrany životního prostředí) se-

hrávají i dotčené orgány ochrany životního prostředí, které za tímto účelem vydá-

vají typicky svá závazná stanoviska, případně jiné správně-právní akty. Předmětem 

této podkapitoly je však právě rozbor činnosti stavebních úřadů při výkonu sta-

vebního dozoru při ochraně životního prostředí. Dodávám, že pojmem nadřaze-

                                                 

 
445 Pro více informací srov. např. PRŮCHOVÁ, Ivana; ŽIDEK, Dominik. Ochrana životního prostředí v 

procesech podle stavebního zákona. op. cit. S. 521-532. 
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ným k pojmu „stavební dozor“ je pak pojem „státní dozor“ tak, jak je upraven 

v kompetenčním ustanovení § 171 StavZ.446 

Úkolem stavebních úřadů jako orgánů stavebního dozoru je ve smyslu ustano-

vení § 132 odst. 1 StavZ vykonávat soustavný dozor nad zajišťováním ochrany ve-

řejných zájmů447, ochrany práv a oprávněných zájmů právnických a fyzických osob 

a nad plněním povinností, které vyplývají ze stavebního zákona a z prováděcích 

vyhlášek vydaných k jeho provedení. Jedním ze zákonem výslovně uvedených ve-

řejných zájmů je pak to, aby stavba neohrožovala život a zdraví osob nebo zvířat, 

bezpečnost, životní prostředí, zájmy státní památkové péče, archeologické nálezy a 

sousední stavby, popřípadě nezpůsobovala jiné škody či ztráty. Za účelem prosa-

zování ochrany těchto veřejných zájmů pak zákon výslovně vymezuje nástroje 

k provádění stavebního dozoru vykonávaného stavebními úřady.448 V případě 

všech nástrojů s výjimkou oprávnění k provádění kontrolní prohlídky stavby je 

třeba zdůraznit, že se jedná vždy o vedení správního řízení, které je ukončeno vy-

dáním správního rozhodnutí (pro speciální úpravu účastníků řízení srov. § 142 

StavZ), proti kterému je samozřejmě možnost podat odvolání a případně poté také 

                                                 

 
446 Ve vztahu k úpravě uvedené v ustanovení § 132 a násl. StavZ platí, že orgány státního dozoru 

mohou nad rámec speciální právní úpravy uvedené jinde ve stavebném zákoně vyzvat subjekty 

(v případě zjištění nedostatků v rámci jejich povinností) ke zjednání nápravy nebo rozhodnutím 

uložit povinnost zjednat nápravu v přiměřené lhůtě se zřetelem na charakter nedostatků a ná-

sledky či možné následky (srov. 171 odst. 3 stavebního zákona). 
447 K výkladu pojmu „veřejný zájem“ jednak srov. legální vymezení v ustanovení § 132 odst. 3 StavZ 

a k tomu pak srov. také např. rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 23. 10. 2003, sp. zn. 

2 As 11/2003: „Z povahy věci lze dovodit, že se jedná o takový zájem, který lze označit za obecný či 

veřejně prospěšný, případně za zájem společnosti jako celku. Takový zájem nemůže být v rozporu 

s platnými právními předpisy.“ nebo obdobně v nálezu Ústavního soudu ze dne 28. 3. 1996, 

sp. zn. I. ÚS 198/95: „pojem "veřejný zájem" je třeba chápat jako takový zájem, který by bylo mož-

no označit za obecný či obecně prospěšný zájem.“ 
448 Těmito nástroji jsou oprávnění stavebního úřadu: a) provádět kontrolní prohlídky stavby (srov. 

§ 133 a 134 StavZ); b) nařizovat neodkladné odstranění stavby (srov. § 135 StavZ); c) nařizovat 

nutné zabezpečovací práce na stavbě (srov. § 135 StavZ); d) nařizovat nezbytné úpravy na stav-

bě, stavebním pozemku nebo na zastavěném stavebním pozemku (srov. § 137 StavZ); e) nařizo-

vat provedení udržovacích prací (srov. § 139 StavZ); f) nařizovat vyklizení stavby (srov. § 140 

StavZ); g) ukládat opatření na sousedním pozemku nebo stavbě (srov. § 141 StavZ). 
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správní žalobu ve smyslu ustanovení § 65 a násl. s.ř.s. Toto rozhodnutí pak musí 

být vždy opřeno o konkrétní veřejný zájem, jehož ochrana má být zajištěna (a to 

bezpochyby včetně životního prostředí).449 Cílem disertační práce není důkladný 

rozbor všech jednotlivých institutů stavebního dozoru, což ostatně zevrubně učini-

li již jiní, na které pro úplnost odkazuji450, ale poukázat na environmentální speci-

fika v těchto nástrojích na jejich průřezu. 

Jedno ze základních specifik z hlediska životního prostředí v této problematice 

je fakt, že zatímco v rámci územního plánování, územního rozhodování a povolo-

vání staveb dochází k ochraně environmentálních zájmů ještě před realizací stavby 

(jedná se tedy zejména o preventivní ochranu environmentálních zájmů, a tím pá-

dem možnost i stavbu zcela zakázat před realizací záměru, když nesplňuje poža-

davky na ochranu životního prostředí), v rámci stavebního dozoru se zjišťuje, zda 

již realizovaná stavba životní prostředí neohrožuje či nepoškozuje (jedná se tedy o 

kontrolu ex post, což může do praxe přinášet značné problémy – již jen z toho po-

hledu, že již jednou realizovanou stavbu je přeci jen administrativně i fakticky ná-

ročnější odstranit, než ji vůbec nepovolit). Dalším důležitým aspektem je to, že spo-

                                                 

 
449 V této souvislosti a ve vztahu k právní formě takových zásahů do užívacího práva je třeba zmínit, 

že podle nálezu Ústavního soudu ze dne 8. 6. 2010, sp. zn. Pl. ÚS 58/05, platí zásadně, že „Obec v 

samostatné působnosti a ve formě obecně závazné vyhlášky není oprávněna ukládat uživatelům 

staveb omezení či zákazy v užívání staveb na základě toho, zda stavba je či není užívána v souladu 

s kolaudačním rozhodnutím či jiným individuálním právním aktem stanovícím účel a podmínky 

užívání staveb.“ – toto je úkolem toliko stavebního úřadu v přenesené působnosti. Na tomto mís-

tě je nutné uvést, že citovaný právní názor byl upřesněn Ústavním soudem nálezem ze dne 2. 11. 

2010, sp. zn. Pl. ÚS 28/09, avšak toliko ke vztahu k hostinským zařízením. Srov. právní větu cit. 

nálezu, podle které: „Za situace, kdy úprava v obecně závazné vyhlášce obce směřuje primárně k 

"zabezpečení veřejného pořádku v širších dimenzích, do nichž spadá právo občanů na ochranu 

soukromí, nerušené užívání jejich domovů, dobré soužití, jakož i uspokojení jejich oprávněných zá-

jmů a potřeb, přičemž provozováním hostinské činnosti v nočních hodinách může docházet k naru-

šování veřejného pořádku, má obec možnost na základě zmocnění vyplývajícího z § 10 zákona o 

obcích a čl. 104 Ústavy, stanovit povinnosti subjektům tuto činnost provozujícím, a to včetně po-

vinnosti spočívající v omezení provozní doby v nočních hodinách. Ústavní soud tedy nevylučuje, že 

obce mohou na svém území regulovat provozní dobu hostinských (a obdobných) zařízení a určitým 

způsobem tak omezit právo provozovat hospodářskou činnost dle čl. 26 Listiny v zájmu ochrany ji-

ných ústavně zaručených práv.“ 
450 Srov. zejména POLÁČKOVÁ, Marie. Stavební úřady. op. cit. S. 48-64. 
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lu se stavebním úřadem se řady postupů v rámci stavebního dozoru účastní také 

dotčené orgány na úseku ochrany životního prostředí (viz již rozbor výše v této 

práci), které jsou oprávněny hájit zájmy promítnuté ve zvláštních právních předpi-

sech. Dotčené orgány pak mohou dozorovat dodržování těch jejich požadavků, kte-

ré byly promítnuty do rozhodnutí stavebního úřadu (typicky ve formě závazných 

stanovisek), a to ve smyslu ustanovení § 4 odst. 4 a 5 StavZ, a tyto orgány mohou 

bezpochyby dát stavebnímu úřadu také podnět k provedení kontrolní prohlídky 

(viz dále), když např. shledají, že dochází k porušování jimi střeženého zájmu. 

Z hlediska jednotlivých oprávnění stavebního úřadu jako stavebního dozoru je 

z pohledu environmentálních zájmů klíčový zejména institut kontrolní prohlídky 

stavby jako základního nástroje pro výkon stavebního dozoru451, přičemž její pro-

vedení je nezbytným prostředkem pro řadu dalších (navazujících) základních 

opatření stavebního úřadu v této oblasti452. Dalším důležitým nástrojem je pak in-

stitut nařízení nezbytných úprav, který výslovně zmiňuje ohrožení životního pro-

středí, a konečně pak nařízení neodkladného odstranění stavby a zabezpečovacích 

prací při ohrožení jednak života osob, tak však také života zvířat. Těmto se budu 

v následujícím textu věnovat obšírněji, v ostatních nástrojích odkazuji na účinnou 

právní úpravu, která ostatně ani nečiní při výkladu ve vztahu k právu životního 

prostředí větších problémů (srov. minimum rozsudků správních soudů i tzv. práv-

ních vět Nejvyššího správního soudu k těmto nástrojům).  

7.2.1 Kontrolní prohlídka stavby 

Stran institutu kontrolní prohlídky stavby, úvodem uvádím, že nejlepší pro její de-

finování je důvodová zprávy ke stavebnímu zákonu, podle které slouží kontrolní 

prohlídky „k tomu, aby stavební úřad mohl bez zbytečných průtahů zjistit skutečný 

stav na stavbě či pozemku, aby mohl operativně a bez zbytečné byrokratické zátěže 

                                                 

 
451 ROZTOČIL, Aleš; HRŮŠOVÁ, Klára; LACHMANN, Martin; POTĚŠIL, Lukáš. Stavební zákon. Komen-

tář. op. cit. K § 133. 
452 Srov. rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 16. 4. 2015, č. j. 11A 84/2014-46. 
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přijímat opatření k odstranění zjištěných nedostatků nebo se znalostí věci umožnit 

nepodstatné změny stavby oproti povolení aniž by se k tomu vedlo správní řízení. To, 

že provádění stavby bude pod častějším dohledem, umožňuje upustit od standardního 

pojetí kolaudačního řízení a započít s užíváním stavby bezprostředně po jejím dokon-

čení.“453 Z pohledu životního prostředí zmiňuji ustanovení § 133 odst. 2 StavZ, kde 

zákon demonstrativně vypočítává skutečnosti, jež je stavební úřad při kontrolní 

prohlídce povinen zjišťovat, přičemž jednou z nich [písm. c) cit. ustanovení] je prá-

vě zjištění stavebně technického stavu stavby, zda stavbou není ohrožován život 

a zdraví osob nebo zvířat, bezpečnost anebo životní prostředí.454 Při kontrolní 

prohlídce v případě, že by byl stavebním úřadem zjištěn stav, že jsou bezprostřed-

ně ohroženy životy a zdraví osob nebo zvířat, může stavební úřad (i ústně!) nařídit 

neodkladné odstranění stavby, provedení nutných zabezpečovacích prací, popří-

padě vyklizení stavby (srov. § 136 StavZ a další části tohoto textu). „Bezprostřed-

nost ohrožení lze spatřovat v tom, že závadný stav stavby již nastal, a že se může pro-

jevit v jakémkoliv okamžiku, čímž by došlo k ohrožení života osob nebo zvířat.“455 

Tento závěr stavebního úřadu musí být bezpochyby důkladně odůvodněn (a to i 

v případě vydání ústního rozhodnutí), a to takovým přezkoumatelným způsobem, 

aby bylo patrné, jaké konkrétní skutečnosti zakládají takové bezprostřední nebez-

pečí, že je třeba bezodkladně stavbu odstranit. Shoduji se s novějším komentá-

                                                 

 
453 Důvodová zpráva k zákonu č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 

zákon). 
454 Pro případ dokončené a rozestavěné stavby je v návaznosti na § 134 odst. 6 StavZ obsah činnosti 

stavebního úřadu jako stavebního dozoru precizován v § 18q vyhlášky č. 503/2006 Sb., o po-

drobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění poz-

dějších předpisů, který opětovně výslovně uvádí nutnost zkoumání otázky, zda stavba neohro-

žuje život a zdraví osob nebo zvířat, bezpečnost, životní prostředí, a dále stanovuje povinnost 

stavebního úřadu mj. posoudit zájmy státní památkové péče či archeologických nálezů. Dále ta-

ké stavební dozor kontroluje, zda se při výstavbě předchází důsledkům živelních pohrom nebo 

náhlých havárií, čelí jejich účinkům nebo se nebezpečí takových účinků snižuje (srov. § 18q vy-

hlášky č. 503/2006 Sb.). 
455 POLÁČKOVÁ, Marie. Stavební úřady. op. cit. S. 53. Nebo příp. srov. MAZANEC, Michal; KŘENKO-

VÁ, Jitka. Přehled judikatury z oblasti stavebního práva. 1. vydání, Praha: ASPI, 2008. ISBN 978-

80-7357-296-9. S. 861. 
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řem456 (na rozdíl např. od komentáře z roku 2008457), že toto rozhodnutí je přímo 

vykonatelné ex lege, protože opačný výklad (tedy připuštění suspenzivního účinku 

odvolání) by bylo v rozporu se zakotvením tohoto institutu ve stavebním zákoně. 

Z hlediska účastenství na kontrolní prohlídce zákon výslovně ukládá povinnost 

pouze stavebníkovi [srov. § 152 odst. 3 písm. d) StavZ] a vlastníkovi stavby [srov. 

§ 154 odst. 1 písm. c) StavZ], nebrání-li jim vážné důvody. Pokud jde o okruh dal-

ších osob účastnících se kontrolní prohlídky, zákon v ustanovení § 133 odst. 4 

StavZ stanovuje stavebnímu úřadu další oprávnění stran určení rozsahu účastníků 

řízení. V souladu s komentáři ke stavebnímu zákonu pak zdůrazňuji, že kontrolní 

prohlídky se mohou zúčastnit i dotčené orgány mj. na úseku ochrany životního 

prostředí, čímž je opět posílena ochrana environmentálních zájmů. „Smysl účasti 

dotčených orgánů na kontrolní prohlídce stavby tedy bude i v tomto případě logicky 

spočívat v ochraně zájmů chráněných příslušnými zvláštními právními předpisy (ty-

picky se v některých případech může kontrolní prohlídky stavby účastnit např. pově-

řený pracovník orgánu státní památkové péče).“458,459  

7.2.2 Nařízení nezbytných úprav 

Dalším nástrojem stavebního dozoru vykonávaného stavebními úřady, který je 

třeba uvést, je institut nařízení nezbytných úprav. Tento je upraven v ustanovení 

                                                 

 
456 ROZTOČIL, Aleš; HRŮŠOVÁ, Klára; LACHMANN, Martin; POTĚŠIL, Lukáš. Stavební zákon. Komen-

tář. op. cit. K § 136. 
457 HEGENBART, Miroslav a kol. Stavební zákon: komentář. op. cit. S. 358. 
458 ROZTOČIL, Aleš; HRŮŠOVÁ, Klára; LACHMANN, Martin; POTĚŠIL, Lukáš. Stavební zákon. Komen-

tář. op. cit. K § 133. 
459 S problematikou účasti dotčených orgánů (dalších úředních osob) na kontrolní prohlídce souvisí 

také otázka jejich vstupu na pozemky v soukromém vlastnictví. Tuto řeší ustanovení § 172 

StavZ a vlastníkovi stavby může být rozhodnutím nařízeno umožnit oprávněné úřední osobě 

vstup do nemovitosti. Dodejme, že podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 6. 11. 

2015, č. j. 4 As 215/2015-32, toto rozhodnutí „může zasahovat do hmotných práv dotčené osoby 

(do práva vlastnického a práva na ochranu nedotknutelnosti obydlí), proto nemá povahu rozhod-

nutí, jímž se upravuje vedení řízení před správním orgánem“, pročež je soudně přezkoumatelné 

ve správním soudnictví.  
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§ 137 StavZ a úvodem je nezbytné vymezit, že stavební úřad jej může nařídit zá-

sadně v případě, že stavba nebo zařízení nejsou postaveny a užívány v souladu s 

podmínkami danými povolením stavebního úřadu. Jsou-li takto postaveny a užívá-

ny může být tohoto institutu využito toliko v případě prokazatelně významného 

ohrožení a za náhradu újmy, kterou by nařízené úpravy vyvolaly, jinak není opráv-

něn stavební úřad jejich provedení vlastníkovi stavby nařídit. „V takovém případě 

musí existovat situace, kterou zákon označuje za prokazatelně „významné ohrožení“, 

tj. rozumí se, že existující legální stav takovou situaci vytváří, působí prokazatelně 

významné ohrožení zejména důležitých veřejných zájmů“460 – životního prostředí 

samozřejmě nevyjímaje. Jedním ze zákonem jednoznačně stanovených důvodů 

proč mohou být nařízeny nezbytné úpravy, je to, aby užívání stavby nebo jejího 

zařízení neohrožovalo životní prostředí, nepřiměřeně neobtěžovalo její uživatele a 

okolí hlukem, exhalacemi včetně zápachu, otřesy, vibracemi, účinky neionizujícího 

záření anebo světelným zářením, a také může být jejich cílem mj. zajištění ochrany 

architektonického a archeologického dědictví. V praxi se pak bude jednat příkladně 

o situaci, „kdy bylo užíváním odhaleno, že příkladně stavebník továrny nedodržel 

stavební povolení (což nebylo zjištěno během kolaudačního řízení) a zvolil pro zvu-

kovou izolaci od okolí méně kvalitní (tedy více zvukově propustné) materiály, a kvůli 

tomu továrna obtěžuje její okolí nadměrným hlukem“461 – stavební úřad tedy nařídí 

provedení nezbytných úprav stavby ve smyslu uvedené právní úpravy. Stavební 

úřad přitom musí dbát na to, aby ten, komu nařizuje nezbytné úpravy, byl také 

vlastníkem pozemku.462 Dalším environmentálním důvodem pro nařízení nezbyt-

                                                 

 
460 MALÝ, Stanislav. Stavební zákon. Komentář. op. cit. K § 137. 
461 PRŮCHOVÁ, Ivana; ŽIDEK, Dominik. Ochrana životního prostředí v procesech podle stavebního 

zákona. op. cit. S. 518. 
462 Srov. např. rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 15. 2. 2017, č. j. 10 As 184/2015-188, 

podle kterého: „Opatření v rámci stavebního dozoru dle § 137 a § 139 stavebního zákona z roku 

2006 (event. § 86 a § 87 stavebního zákona z roku 1976), které stavební úřad uloží osobě, která 

provádí terénní úpravy a přitom zjevně není vlastníkem pozemku, je nezákonným rozhodnutím 

spočívajícím v podstatném porušení ustanovení o řízení před správním orgánem dle § 76 odst. 1 

písm. c) s.ř.s.“ 
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ných úprav (s vazbou na vodní právo) je zajištění účinného odvádění a zneškodňo-

vání odpadních vod v souladu s právními předpisy, k usnadnění průtoku přívalo-

vých vod nebo k zamezení vnikání povrchových vod do staveb a na přilehlé po-

zemky. 

Správní řízení o nezbytných úpravách je ve světle judikatury Nejvyššího 

správního soudu zahajováno z moci úřední463 a předmětné správní řízení je pak 

ukončováno rozhodnutím o nařízení nezbytných úprav, které musí vlastník stavby 

respektovat a je povinen nezbytné úpravy provést.464 Závěrem pak dodávám, že 

ukončení prací spojených s nezbytnými úpravami musí vlastník stavby nebo sta-

vebního pozemku oznámit stavebnímu úřadu. 

7.2.3 Nařízení neodkladného odstranění stavby a zabezpečovacích 
prací 

Posledním, nikoliv však nejméně důležitým nástrojem stavebního dozoru 

s přímým vlivem na životní prostředí, který bych rád rozebral, je institut nařízení 

neodkladného odstranění stavby a zabezpečovacích prací. Tento je upraven 

v ustanovení § 135 StavZ. Neodkladné odstranění stavby se využívá zejména u těch 

situací, kdy stavba hrozí reálně zřícením. V případě, že stavbu ještě lze zabezpečit 

právě před hrozícím zřícením, je využito institutu provedení nutných zabezpečo-

vacích prací. Velký environmentální význam těchto nástrojů lze vyčíst přímo 

z důvodové zprávy ke stavebnímu zákonu, která praví, že ochraně životů osob ne-

bo zvířat „dává stavební zákon přednost před ochranou vlastnického práva, popří-

                                                 

 
463 Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 31. 3. 2009, č. j. 8 Ans 1/2008-170: „Podání 

fyzické či právnické osoby domáhající se nařízení nezbytné úpravy je toliko jen podnětem k zahá-

jení řízení z úřední povinnosti.“ 
464 Nejvyšší správní soud ve svém rozsudku ze dne 27. 9. 2006, č. j. 6 As 35/2004-61, dovodil, že 

„provedení nezbytných úprav předpokládá, že podstata stavby zůstane zachována. Jak správně 

konstatoval již krajský soud, nelze pod tento výčet v žádném případě zahrnout situaci, kdy bude ce-

lá stavba nejprve odstraněna a posléze vystavěna stavba nová, byť plnící stejný účel.“ 



226   

padě jiných práv k předmětné stavbě či pozemku.“465 Tento relativně znatelný prů-

lom do právní sféry vlastníka (jeho práva zaručeného čl. 11 Listiny) ze strany ve-

řejnoprávní regulace, a to i právě za účelem ochrany environmentálních zájmů, je 

jednak důsledkem porušení primární povinnosti vlastníka stanovené mj. 

v ustanovení § 3 odst. 4 StavZ (povinnost udržovat stavbu v dobrém stavebním 

stavu), a za druhé je to i projev sociální funkce vlastnictví ve smyslu čl. 11 odst. 3 

Listiny, kde je zakotven i mj. zákaz výkonu vlastnického práva, jehož důsledkem by 

došlo k poškozování lidského zdraví, přírody a životní prostředí. Neplní-li tedy 

vlastník řádně uvedenou povinnost stanovenou stavebním zákonem a zapříčinil-li 

tak stav předpokládaný daným ustanovením, je podle mého názoru (ve shodě 

s komentářovou literaturou466) uvedená pravomoc stavebního úřadu (provádějící-

ho stavební dozor) přiměřeným a účinným nástrojem ochrany i environmentálních 

zájmů. Ve smyslu ustanovení § 135 odst. 4 StavZ lze těchto institutů využít i bez 

předchozího projednání s vlastníkem stavby. Dalším silným zásahem do práv 

vlastníka (tentokráte však procesních) je také fakt, že podle rozsudku Krajského 

soudu v Plzni ze dne 19. 3. 2013, č. j. 30 A 3/2012-84 (publikován ve Sbírce NSS 

pod č. 2921/2013 Sb.) je zde možnost upustit od předchozího projednání s účast-

níky, včetně výzvy dle § 36 odst. 3 SŘ k vyjádření se k podkladům rozhodnutí.467 

Tento závěr však vnímám také za vhodný a postup uvedený krajským soudem za 

správný, jelikož v praxi by v opačném případě mohlo dojít k samotnému zmaření 

účelu těchto institutů (když by stavba jednoduše spadla a způsobila uvedené nega-

                                                 

 
465 Důvodová zpráva k zákonu č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 

zákon). op. cit. 
466 ROZTOČIL, Aleš; HRŮŠOVÁ, Klára; LACHMANN, Martin; POTĚŠIL, Lukáš. Stavební zákon. Komen-

tář. op. cit. K § 136. 
467 Podle rozsudku Krajského soudu v Plzni ze dne 19. 3. 2013, č. j. 30 A 3/2012-84: „Stavební úřad 

má v případě nařízení neodkladného odstranění stavby, provedení nutných zabezpečovacích prací 

nebo vyklizení stavby dle § 135 stavebního zákona z roku 2006 jakožto mimořádného institutu pro 

případ ohrožení životů a zdraví osob nebo zvířat zákonnou možnost upustit od předchozího pro-

jednání s účastníky, včetně výzvy dle § 36 odst. 3 správního řádu z roku 2004 k vyjádření se k pod-

kladům rozhodnutí, pokud to okolnosti případu vyžadují, zejména pokud by v důsledku prodlení 

hrozila okamžitá závažná újma.“   
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tivní důsledky). Ke stejnému účelu (tedy nezmaření řízení) pak směřuje i fakt, že 

odvolání proti rozhodnutí o nařízení neodkladného odstranění stavby nebo nut-

ných zabezpečovacích prací nemá dle dikce zákona odkladný účinek a rozhodnutí 

stavebného úřadu je tak předběžně vykonatelné. 

V ostatním pak pro tento institut platí ustanovení stavebního zákona vztahující 

se k řízení o odstranění stavby. Na tomto místě je podle mého mínění třeba zdů-

raznit, že i řízení o nařízení neodkladného odstranění stavby lze zahájit toliko ex 

officio a není zde možnost tak učinit např. na návrh environmentálního spolku do-

máhajícího se např. ochrany zvířat umístěných ve stavbě, které hrozí zřícení (tako-

véto subjekty mohou samozřejmě podat příslušný podnět stavebnímu úřadu). Zdů-

razňuji tedy, že důsledkem výše uvedeného je, že se ani žalobou proti nečinnosti 

správního orgánu ve smyslu ustanovení § 79 a násl. s.ř.s. (podanou příkladně výše 

uvedeným spolkem) nelze domáhat vydání předmětných rozhodnutí.468  

Závěrem této podkapitoly se pak sluší k těmto řízením ve vztahu k životnímu 

prostředí dodat, že i v případě těchto rozhodnutí může stavební úřad podle usta-

novení § 141 StavZ rozhodnout o opatření na sousedním pozemku nebo stavbě. 

I toto může mít svůj přímý význam pro zajištění ochrany environmentálních zá-

jmů, neboť se může stát, že s ohledem na požadavky na zajištění ochrany vybra-

ných objektů (složek) životního prostředí na pozemku vlastníka odstraňované 

stavby, bude účelnější provádět typicky bourací práce z mezujícího pozemku 

(např. z důvodu ochrany dřevin na pozemku, zdroje pitné vody apod.).469 

                                                 

 
468 Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 7. 5. 2010, č. j. 5 Ans 5/2009-139, totiž platí, 

že: „Mezi případy, kdy správní orgán nemá povinnost vydat rozhodnutí ve věci samé, patří i situa-

ce, kdy obdrží pouhý podnět k zahájení řízení, které nelze zahájit jinak než z úřední povinnosti. Ta-

kovým řízením je i řízení podle ust. § 129 odst. 1 písm. b) stavebního zákona o odstranění stavby 

vydané bez stavebního povolení nebo v rozporu s ním.“ 
469 PRŮCHOVÁ, Ivana; ŽIDEK, Dominik. Ochrana životního prostředí v procesech podle stavebního 

zákona. op. cit. S. 530. 
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7.3 Dílčí závěr kapitoly 

Cílem této kapitoly bylo přinést analýzu institutu stavebního dozoru jako pro-

středku ochrany životního prostředí, a to jednak stavebního dozoru vykonávaného 

odbornou osobou soukromého práva, tak také pro praxi více typičtějšího institutu 

stavebního dozoru vykonávaného stavebními úřady. Již z textu jednotlivých pod-

kapitol a dílčích závěrů tam uvedených, je podle mého názoru zřejmé, že zejména 

stavební úřady jsou vybaveny velmi širokou působností a také nástroji a instru-

menty, které zajišťují ochranu životního prostředí při výkonu jejich dohledu nad 

prováděním a užíváním staveb. Tento systém zajišťující mj. ochranu také environ-

mentálních zájmů je podle mého přesvědčení žádoucí a principálně správně nasta-

vený, přičemž jeho pojetí bezpochyby svědčí o „prorůstání“ práva životního pro-

středí stále intenzivněji do práva stavebního a způsobuje tedy jeho environmenta-

lizaci. Nezbývá než dodat, že k zajištění efektivní ochrany jednotlivých zájmů na 

úseku životního prostředí je podle mě potřebná jednak odborná erudice jednotli-

vých pracovníků stavebních úřadů provádějících stavební dozor i v teoretických 

aspektech ochrany životního prostředí, ale také úzká spolupráce zejména 

s dotčenými orgány ochrany jednotlivých složek životního prostředí. Za tímto úče-

lem je pak podle mého mínění na místě i v problematice stavebního dozoru využí-

vat tzv. expertní součinnosti ve smyslu ustanovení § 174 StavZ, a to i ve vztahu za-

pojení vědeckých nebo jiných specializovaných odborných pracovišť při hledání 

odpovědí na složité odborné otázky nejen týkající se stavebního dozoru. 
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8 Novela stavebního zákona a souvisejících 
právních předpisů a její důsledky s vazbou k 
ochraně životního prostředí 

Dne 31. 7. 2017 byl ve Sbírce zákonů v částce 82 publikován zákon č. 225/2017 

Sb., kterým se mění stavební zákon a dalších 44 právních předpisů, a to i mnohých 

z práva životního prostředí (dále pro účely této kapitoly označení pouze „novela“ a 

stavební zákon ve znění účinném od 1. 1. 2018 označován zkratkou „NStavZ“). 

Tímto byl ukončen náročný legislativní proces470, na jehož konci je nejen velmi 

obsáhlá novela stavebního zákona a souvisejících právních předpisů, ale také do 

jisté míry znepokojená odborná veřejnost. Poprvé v historii se totiž spojilo 22 čle-

nů akademických obcí Právnické fakulty Univerzity Karlovy, Právnické fakulty Ma-

sarykovy univerzity, Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci a Právnic-

ké fakulty Západočeské univerzity v Plzni zabývajících se právem životního pro-

středí a vyjádřili v průběhu legislativního procesu své nesouhlasné stanovisko471 

k některým problematickým aspektům novely směřujících zejména k nepřiměře-

nému omezení ochrany zájmů přírody a krajiny v procesech podle stavebního zá-

kona.472 Jejich hlas však nebyl v legislativním procesu vyslyšen, a s účinností od 

                                                 

 
470 Srov. průběh legislativního procesu – viz Sněmovní tisk č. 927 ze 7. volebního období PSP ČR 

[online]. Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR, 2017. Dostupné z: 

<http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=7&t=927>. Resp. Senátní tisk č. 108 z 11. funkčního 

období Senátu [online]. Senát Parlamentu ČR, 2017. Dostupné z: 

<http://www.senat.cz/xqw/xervlet/pssenat/historie?action=detail&value=4097>. 
471 STANOVISKO k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním 

plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související 

zákony (k senátnímu tisku č. 108/2017 z 11. funkčního období Senátu; navazuje na sněmovní 

tisk č. 927/2017 ze 7. volebního období PS). České právo životního prostředí : časopis České 

společnosti pro právo životního prostředí. Praha: Česká společnost pro právo životního prostředí, 

2017, roč. 17, č. 1, s. 10-21. ISSN 1213-5542. 
472 Na tomto místě považuji za korektní deklarovat, že i já jsem byl jedním ze signatářů předmětné-

ho stanoviska, což samozřejmě ovlivňuje můj pohled na některé změny, které novela přinesla do 
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1. 1. 2018 se bude muset české veřejné stavební právo vypořádat se změnami, kte-

ré do něj předmětná novela přinesla. V důvodové zprávě k této novele473 nalezne-

me následující proklamaci: „Nové řešení by mělo […] přinést zpřehlednění právní 

úpravy v oblasti práva životního prostředí i stavebního práva, zkrácení lhůt při posu-

zování vlivů na životní prostředí a zvýšení právní jistoty adresátů právních norem v 

obou oblastech.“ Cílem této kapitoly je kritický pohled na předmětnou novelu a 

zhodnocení toho, jestli uvedená proklamace bude mít reálného uplatnění, nebo 

naopak, jestli schválením novely nedošlo k znepřehlednění právní úpravy procesů 

veřejného stavební práva s vazbou k ochraně životného prostředí a jestli jejím dů-

sledkem nebude naopak horší ochrana environmentálních zájmů. Kapitola nejprve 

rozebere novelu stavebního zákona a v ní obsažené významné změny týkající se 

obsahu této disertační práce, poté bude provedena analýza změn v zákoně o 

ochraně přírody a krajiny ve vztahu k procesům veřejného stavebního práva, kde 

se jedná o změny klíčové, a v třetí podkapitole uvedu další významné změny v 

ostatních právních předpisech s vazbou k ochraně životního prostředí. 

Celý předchozí text disertační práce byl psán ke stavu právní úpravy účinné 

ke dni 1. 6. 2017. Tato kapitola je pak koncipována tak, aby předchozí text doplňo-

vala, a to právě se zdůrazněním změn v již jednou analyzovaných institutech. V této 

kapitole tedy nebude znovu rozebírána podstata předmětných institutů a novelou 

neměněné vzájemné vazby mezi nimi. Také konstatuji, že vzhledem k přechodným 

ustanovením předmětné novely474 je zřejmé, že text stavebního zákona a souvisejí-

                                                                                                                                               

 

 

 

 

 

veřejného stavebního práva, a tato skutečnost má bezpochyby vliv na mé hodnocení těchto 

změn učiněné v této kapitole disertační práce.   
473 Důvodová zpráva k zákonu č. 225/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním 

plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související 

zákony. 
474 Srov. celý čl. II novely, a zejména písm. 10 a 11., podle kterých „Správní řízení, která nebyla pra-

vomocně ukončena přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, dokončí stavební úřad podle dosa-
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cích právních předpisů ve znění do účinnosti předmětné novely bude jak 

v procesech před správními orgány, tak i v případě soudního přezkumu před 

správními soudy ještě nějakou dobu aktuální, a tím pádem by měla zůstat aktuální 

i tato disertační práce v celém rozsahu.  

8.1 Novela stavebního zákona  

8.1.1 Změny ve „finálních“ správních aktech v procesech územního 
plánování 

V procesech územního plánování dochází s přijetím předmětné novely zejména ke 

změnám týkajících se pořizování aktualizací (změn) jednotlivých koncepčních do-

kumentů. Jednoznačným cílem předmětné novely je totiž stanovit procesní postu-

py směřující k úspoře času a nákladů při takovýchto změnách. Předmětná novela 

se tedy v klíčových aspektech nedotýká samotného přijímání nových koncepčních 

nástrojů územního plánování, ale změna se týká aktualizací (změň) koncepčních 

dokumentů již přijatých, což však vzhledem k faktu, že všechny kraje a většina obcí 

má již přijaté své zásady územního rozvoje, resp. územní plány, je možná znatel-

nější zásah do environmentálních zájmů, než kdyby směřovala změna právní úpra-

vy do samotného procesu jejich přijímání. Za výše uvedeným účelem zákonodárce 

zakotvil do ustanovení § 42a – §42c NStavZ institut zvaný zkrácený postup poři-

zování aktualizace zásad územního rozvoje a do ustanovení § 55a – §55c 

NStavZ institut zvaný zkrácený postup pořizování změny územního plánu. Ob-

                                                                                                                                               

 

 

 

 

 

vadních právních předpisů.“ „Postupy, které nejsou správním řízením, zahájené přede dnem nabytí 

účinnosti tohoto zákona, dokončí stavební úřad podle dosavadních právních předpisů.“ K vazbě na 

procesy EIA pak srov. písm. 12 a 13 čl. II novely, resp. čl. XXVII novely. Pro soudní přezkum pak 

platí obdobné ustanovení o dokončování řízení podle dosavadních právních podle čl. XXXVIII 

novely. 
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dobná právní úprava je pak zakotvena do ustanovení § 72 – § 75 pro zkrácený 

postup pro pořizování změny regulačního plánu. Jak již ze samotných názvů 

těchto institutů vyplývá, jedná se o zjednodušující režimy oproti standardním ak-

tualizacím zásad územního rozvoje (ustanovení § 42 StavZ, i § 42NStavZ), tak také 

oproti standardní změně územního plánu (ustanovení § 55 StavZ, i § 55 NStavZ), 

resp. změně regulačního plánu (ustanovení § 71 StavZ, i § 71 NStavZ), které i po 

novele zůstávají v platnosti. Proto, aby bylo možné využít těchto zjednodušujících 

režimů (slovy zákonodárce „zkrácených postupů“) je nutné splnit zákonem stano-

vené podmínky; v opačném případě je nutné postupovat v souladu s právní úpra-

vou dle ustanovení § 42 NStavZ, resp. § 55 NStavZ, resp. § 71 NStavZ. Z hlediska 

ochrany environmentálních zájmů je důležité, že zkrácených postupů nelze využít 

v případě, kdy na základě stanovisek k posouzení aktualizace (změny) na udržitel-

ný rozvoj území vyplyne požadavek na zpracování variant řešení. V případě aktua-

lizace zásad územního rozvoje a změny územního plánu pak platí, že když by byl 

zjištěn negativní významný vliv na oblast Natura 2000, je nutné postupovat 

v režimu ustanovení § 45i ZOPK a v případě, když vyplyne potřeba posouzení vlivů 

koncepce na životní prostředí (SEA), stanovil zákonodárce i v případě zkrácených 

postupů de facto stejný procesní postup jako v případě „klasické“ aktualizace 

(změny) těchto koncepčních dokumentů. V případě zkráceného postupu pořizová-

ní změny regulačního plánu pak platí, že tento se nepoužije při změně regulačního 

plánu, který nahradil územní rozhodnutí pro záměr podléhající posuzování vlivů 

na životní prostředí podle zákona EIA. V podrobnostech (zejména pro speciální 

právní úpravu lhůt pro tyto zkrácené postupy) odkazuji na výše citované ustano-

vení právní úpravy zkrácených postupů. Z pohledu ochrany environmentálních 

zájmů mám za to, že vzhledem ke stanovení určitých výše uvedených „brzd“ právní 

úpravy (ve smyslu nemožnosti realizace zkrácených postupů) pro ty případy, kdy 

by změnou koncepčních dokumentů mohly být vážně ohroženy chráněné zájmy, 

nelze mít k uvedené změně závažnějších výhrad. 
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8.1.2 Změny ve „finálních“ správních aktech v procesech územního 
rozhodování a stavebního řádu – integrující tendence 

Významnější změnou, kterou přinesla novela stavebního zákona, je návrat zákono-

dárce k principu integrace (srov. zejména oddíl 3.1.1 této práce) jednotlivých pro-

cesních postupů veřejného stavebního práva, a to zvláště v případě řízení, které 

budou navazujícími řízeními na proces EIA. Zatímco současné stavební právo vy-

chází zásadně475 ze zásady476, že mezi institutem posuzování vlivů záměrů na ži-

votní prostředí (EIA), územním řízením a stavebním řízením, existuje z hlediska 

věcného bariéra striktně oddělující tyto instituty, novela stavebního zákona při-

chází se silnými integrujícími477 tendencemi těchto institutů. Již na úvod tohoto 

oddílu mám proto za nutné uvést, jaké nové procesní postupy přináší předmětná 

novela s tím, že dále v textu bude blíže vymezen jejich konkrétní obsah. Zákono-

dárce tedy po 1. 1. 2018 umožnil následující procesní situace: 

1) Samostatný proces EIA => samostatné územní řízení => samostatné 

stavební řízení (současný stav); 

                                                 

 
475 Určitou výjimku představují jednak společné územní a stavební řízení (srov. § 94a StavZ) a za 

druhé společný územní souhlas a souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru (srov. 

§ 96a StavZ). 
476 Srov. k tomu již jednou citovaný rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 23. 1. 2013, č. j. 1 

As 164/2012-54. 
477 Na tomto místě je nutno uvést, že integrujícími tendencemi mám na mysli takové legislativní 

kroky, kdy dochází k integraci některých procesních fází veřejného stavebního práva společně 

s některými „environmentálními“ procesy – typicky s procesem EIA. Stále však v pozitivním 

právu zůstává institut integrovaného povolení podle zákona IPPC, jak byl rozebrán 

v podkapitole 5.4 této práce, který je od těchto integrujících tendencí odlišný. Není bez zajíma-

vosti, že s pojmoslovím svým způsobem „bojoval“ i předkladatel předmětné novely, kdy v určité 

fázi legislativního procesu byl pro nové integrující procesní postupy, jak budou rozebrány dále 

v tomto oddíle, používán pojem „koordinované řízení“. Mám za to, že fakt, že bylo od tohoto po-

jmosloví upuštěno, je jen ku prospěchu věci, jelikož pojem „koordinované“ je již v praxi trvale 

spjat s institutem koordinovaného stanoviska, resp. koordinovaného závazného stanoviska, a 

zavedení pojmu „koordinované řízení“ by z tohoto hlediska spíše způsobilo jen problémy. Navíc 

tento pojem ani podle mého názoru přesně nevystihuje smysl předmětného řízení, jelikož koor-

dinaci vnímám jako určitou účelovou součinnost vzájemně spjatých činností avšak prováděnou 

jedním orgánem, což není tento případ. Proto se mi jeví zákonodárcem zvolené pojmosloví – te-

dy „řízení s procesem EIA“ – jako pojmosloví vhodně užité.  



234   

2) Samostatný proces EIA => společné územní a stavební řízení (dochází 

k samostatnému posouzení EIA, které je závazným podkladem pro nain-

tegrované územní a stavební řízení); 

3) Územní řízení s procesem EIA => samostatné stavební řízení (dochází k 

naintegrování územního řízení s posouzením EIA, na což navazuje samo-

statné stavební řízení); 

4) Společné územní a stavební řízení s procesem EIA (dochází k nainte-

grování všech tří procesních fází do jednoho řízení a nastává částečně si-

tuace tzv. one-stop-shop posouzení478). 

Na tomto místě je třeba zdůraznit, že zákonodárce nestanovuje žádnou povin-

nost žadateli (typicky stavebníkovi či investorovi) vybrat si některý z výše uvede-

ných procesních režimů, je tedy zcela na jeho úvaze, jestli dá přednost zcela inte-

grujícími postupu (varianta 4) nebo zůstane u současného stavu (varianta 1) nebo 

dá přednost některému z postupů dle varianty 2, případně varianty 3. Žadatel 

(zvláště např. v případě velkých developerských či průmyslových projektů) podle 

mého názoru bude volit pro něj tu nejekonomičtější variantu, ale i tu může být ob-

tížné odhadnout. Např. v případě, kdy pro záměr bude potřebné i integrované po-

volení podle zákona IPPC (o změně v institutu integrovaného povolení bude po-

jednáno v podkapitole 8.3), bych zřejmě žadateli nedoporučil variantu 4, jelikož by 

hrozilo, že v případě, kdyby již vynaložil finanční prostředky na získání integrova-

ného povolení a následně by ve společném řízení s posouzením EIA nebyla mož-

nost realizovat záměr z důvodu nepřekonatelného vlivu záměru na životní pro-

středí, jednalo by se o marně vynaložené finanční prostředky. V tomto případě 

(kdyby chtěl využít integrujících postupů) by pro něj zřejmě byla nejlepší varianta 

2, případně varianta 3. Každopádně to již bude záležet na rozvaze každého žadate-

le, kterou variantu zvolí. Zde je třeba odkázat také na novou speciální právní úpra-

                                                 

 
478 Srov. pododdíl 3.1.1 zejména v části týkající se principu integrace. O „částečné“ one-stop-shop 

posouzení se jedná z toho důvodu, že je zde v zákonem stanovených případech (pro některé 

záměry) stále nutnost vydání samostatného integrovaného povolení podle zákona IPPC. 
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vu v ustanovení § 2b – § 2d zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, 

vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací, ve 

znění účinném od 1. 1. 2018, která stanovuje speciální podmínky pro integrující 

režimy u vybraných staveb energetické infrastruktury. V podobnostech odkazuji 

na text příslušné právní normy s tím, že zdůrazňuji, že v částečné míře dochází 

k opětovnému vyčlenění některých procesů z režimu stavebního zákona do speci-

ální právní úpravy, jak je tomu např. v případě vodního zákona, jak jsem rozebíral 

v podkapitole 4.4 této práce. 

Nyní se v krátkosti zaměřím na jednotlivé procesní aspekty výše uvedených 

variant podle nové právní úpravy NStavZ. V případě varianty 1 je v klíčových 

aspektech právní úprava totožná s nyní účinnou právní úpravou, proto toliko od-

kazuji na již uvedené výše v této disertační práci. 

Varianta 2 je upravena v ustanovení § 94j – § 94p NStavZ. Pro tuto variantu 

platí jednak obecná zásada, že posouzení EIA bude probíhat samostatně podle zá-

kona EIA a následně (v navazujícím řízení na proces EIA) proběhne společné 

územní a stavební řízení, pro které platí zásada, že se do něj integrují náležitosti 

územního a stavebního řízení, včetně vymezení účastníků řízení apod. Zdůrazňuji 

také, že toto společné územní a stavební řízení je možno provádět jak pro stavby 

v působnosti obecného stavebního úřadu, tak i pro stavby v působnosti speciálního 

stavebního úřadu podle ustanovení § 15 StavZ (i § 15 NStavZ), což budou 

z hlediska tématu této disertační práce zejména vodní díla. V tomto případě pak 

bude pro toto společné řízení příslušný speciální stavební úřad. Pro tento případ je 

pak nutné upozornit na speciální žalobní legitimaci ministerstva pro místní rozvoj 

upravenou v ustanovení § 94p odst. 6 NStavZ. 

V případě varianty 3 nejprve dochází k územnímu řízení s posouzením EIA 

(dle ustanovení § 94a – § 94a NStavZ) a poté k následnému samostatnému staveb-

nímu řízení. Pro územní řízení s posouzením EIA platí, že se chová jako by bylo 

navazujícím řízení na proces EIA (stran speciální úpravy jak byla rozebrána 

v oddíle 6.2.4 této práce) a celý proces je založen na součinnosti a intenzivní spo-



236   

lupráci mezi stavebním úřadem a příslušným úřadem pro posouzení EIA. Obecně 

platí zásada analogického použití každého z těchto dvou institutů, přičemž 

z hlediska ochrany environmentálních zájmů je klíčové uvést, že speciálním důvo-

dem pro přerušení tohoto řízení je zahájení řízení o uložení kompenzačních opat-

ření v oblastech Natura 2000 podle zákona o ochraně přírody a krajiny, čímž je 

zaručena zvláštní ochrana těchto území. 

V případě poslední varianty 4, tedy společného územního a stavebního ří-

zení s procesem EIA, je právní úprava zakotvena v ustanoveních § 94q – § 94z 

NStavZ. Jedná se o řízení, které v sobě integruje všechny tři procesní fáze. Opětov-

ně pro něj platí, že se chová jako navazující řízení na proces EIA, je postaveno na 

součinnosti mezi stavebním úřadem a příslušným úřadem pro posouzení EIA, a že 

je určen jak pro stavby v působnosti obecného, tak speciálního stavebního úřadu 

(je zde opětovně zakotvena speciální žalobní legitimace ministerstva pro místní 

rozvoj v případě rozhodnutí speciálního stavebního úřadu v zákonem stanovených 

případech – srov. § 94y odst. 6 NStavZ). Určité procesní specifikum pak lze spatřo-

vat v tom, že se zásadně nenařizuje povinné veřejné ústní jednání. Zákonodárce 

pak v ustanovení § 94v NStavZ upravil lhůty pro uplatnění námitek účastníků říze-

ní, připomínek veřejnosti a závazných stanovisek dotčených orgánů, přičemž sta-

novil v ustanovení § 94w odst. 1 NStavZ zásadu, že po marném uplynutí lhůty se 

k takovýmto vyjádřením nepřihlíží (projev zásady koncentrace). Koncentrační zá-

sada se pak ostatně projevuje v celém ustanovení § 94w NStavZ. Bez zajímavosti 

také není prodloužení lhůt pro vydání společného povolení, což vzhledem 

k očekávatelné náročnosti (administrativní i věcné) považuji za správné. 

Výše jsem uvedl z mého pohledu nejzásadnější aspekty jednotlivých povolova-

cích režimů (možných variant), přičemž v podrobnostech nezbývá než odkázat na 

text zákonné úpravy. 

V rámci hodnocení změn přijaté právní úpravy se domnívám, že obecně je ces-

ta integrace jednotlivých povolovacích režimů do co nejmenšího počtu jednotli-

vých nutných procesních kroků cestou správným směrem. Mám totiž za to, že myš-

lenka jednoho „finálního“ povolovacího rozhodnutí, které v sobě zahrne jak institut 
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posuzování vlivů na životní prostředí (EIA), tak územní a stavební řízení, kde bu-

dou zhodnoceny závazná stanoviska dotčených orgánů, případně v sobě zahrne i 

výjimkové procesy, případně integrované povolování (IPPC), by byla ideálním ře-

šením jak pro žadatele (stavebníka), tak pro všechny účastníky řízení (environ-

mentální spolky nevyjímaje), tak ostatně i pro orgány státní správy, jelikož by se 

tím tzv. „jednou pro vždy“ vyřešila otázka jestli a za jakých podmínek zámět reali-

zovat a tento závěr by byl opětovně „jednou pro vždy“ případně přezkoumán 

v jednom soudním řízení. Tím by bylo dosaženo jednak značné úspory času, tak 

v konečném důsledku i finančních prostředků, na druhou stranu jednoznačným 

argumentem proti je velká administrativní náročnost, i velmi náročné hmotně-

právní posouzení samotné věci, které by kladlo velké nároky na odbornost jednot-

livých úředních osob. Argumentem proti je také riziko, že by se v tomto společném 

řízení po vynaložení velkých množství finančních prostředků přišlo na to, že záměr 

nelze realizovat např. z těch důvodů, pro které by nedostalo ani závazné stanovis-

ko EIA; na druhou stranu toto již lze přičítat podnikatelskému riziku. Jsem pře-

svědčen, že v momentě, kdy jsou orgány státní správy schopny přezkoumávat mili-

ardové kartely, šetřit daňové úniky a mnohamilionové podvody na DPH nebo 

v rámci karuselových obchodů a správní soudy jejich závěry bez větších problémů 

přezkoumávají, by neměl být problém pro stavební úřady vést jedno, i když o to 

náročnější, řízení, kde by komplexně a při zohlednění všech kumulativních a sy-

nergických vlivů, při zohlednění zájmů zapojených subjektů i stanovisek dotčených 

orgánů, posoudil záměr a vydal jedno „finální“ rozhodnutí. Takovéto naplnění 

principu integrace bych velmi uvítal. Bohužel novela stavebního zákona se vydala 

směrem jiným. Jako její největší problém v otázce integrace procesů spatřuji, že 

tuto činí jednak na dobrovolné bázi a za druhé, že tak činí poněkud zmatečně. Pod-

le mého názoru v momentě, kdy zákonodárce chtěl, dle vlastních slov, urychlit a 

zjednodušit procesy veřejného stavebního práva, měl tyto integrující režimy zavést 

(byť alespoň pro některé záměry) povinně, případně stanovit jednoznačný společ-

ný procesní postup, jak mají žadatelé i správní orgány postupovat. Při aplikaci pro-
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cesních postupů podle stavebního zákona ve znění od 1. 1. 2018 však podle mého 

mínění bude docházet k situaci, kdy sám žadatel (stavebník) nebude mít jistotu, 

jaká z nabízených variant procesního postupu je pro něj nejlepší, stavební úřad pak 

povede nespočet řízení podle různých ustanovení stavebního zákona a v různých 

procesních režimech, což zvyšuje riziko chyby, a v neposlední řadě správní soudy 

budou mít při přezkumu „finálních“ správních aktů velmi ztíženou úlohu rozeznat, 

o jaký procesní rámec se jedná, jestli je to či není navazující řízení na proces EIA, 

jaký je okruh účastníků řízení apod. Jinými slovy řečeno, zákonodárcem přijatá 

právní úprava je, jak podle mého názoru vyplývá z výše provedené analýzy, zma-

tečná a rozhodně nestanovuje pro adresáty právních norem tolik potřebnou sro-

zumitelnost a právní jistotu. Výše uvedené pak bude opětovně směřovat k nutnosti 

judikatorního výkladu správními soudy, k rušení správních aktů stavebních úřadů 

a k dalšímu prodlužování realizace jednotlivých záměrů. Takovéto zakotvení prin-

cipu integrace spatřuji bohužel jako nešťastné, a z mého pohledu se jedná o pro-

marněnou příležitost.  

Z pohledu ochrany environmentálních zájmů je klíčové uvést také významné 

změny ve stavebním řádu, které se dotýkají institutu užívání staveb (srov. oddíl 

4.3.2 této práce). Za nejvýznamnější změnu považuji úplné vypuštění bez náhrady 

institutu užívání stavby na základě oznámení stavebnímu úřadu (podle ustanovení 

§ 119 a § 120 StavZ). Nově se kolaudační povinnost ponechává jen a pouze u sta-

veb a jejich změn vyžadujících podle účinné právní úpravy kolaudační souhlas.479 

Nová právní úprava je zakotvena v ustanoveních § 119 – § 122a NStavZ, přičemž 

zákonodárce ponechal institut kolaudačního souhlasu, ovšem nově zavedl, že v 

případě, kdy stavební úřad dojde k závěru, že žádost o kolaudační souhlas není 

úplná nebo nejsou splněny podmínky pro vydání kolaudačního souhlasu, rozhodne 

usnesením o provedení kolaudačního řízení (srov. ustanovení § 122a NStavZ), na 

                                                 

 
479 Tedy pro stavbu veřejné infrastruktury, stavbu, jejíž vlastnosti nemohou budoucí uživatelé 

ovlivnit, stavbu, u které bylo stanoveno provedení zkušebního provozu nebo změnu stavby, kte-

rá je kulturní památkou. 
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jehož konci je vydáno tzv. kolaudační rozhodnutí. Toto rozhodnutí je bezpochyby 

správním rozhodnutím jak ve smyslu správního řádu, tak také ve smyslu s.ř.s., tedy 

bude samostatně soudně přezkoumatelné. U staveb, které po svém dokončení ne-

budou vyžadovat žádnou ingerenci ze strany stavebního úřadu (což bude naprostá 

většina), není stavebník z povahy věci povinen žádat ničeho a prostě započne se 

samotným užíváním stavby. Ochrana veřejných zájmů (i těch environmentálních) 

je pak zajištěna pouze přes instituty stavbyvedoucího a stavebního dozoru, pří-

padně přes oprávnění stavebního úřad v případě zjištění nedostatků (srov. kapito-

lu 7 této práce). Na tomto místě je však třeba položit si otázku, zdali je nová právní 

úprava kolaudace vhodná a jestlipak tato zajistí dostatečnou ochranu zájmů chrá-

něných právem životního prostředí. Podle mého názoru bude velmi v praxi záležet 

na tom, jak bude stavební úřad vyvíjet svou dozorovou a kontrolní činnost, případ-

ně s jakou intenzitou bude reagovat na případné podněty osob z řad dotčené ve-

řejnosti či od dotčených orgánů. V případě, že stavební úřad v tomto ohledu bude 

důkladný480, není zřejmě na místě se obávat zvýšeného ohrožení environmentál-

ních zájmů, na druhé straně si umím v praxi představit situaci, kdy kvůli vypuštění 

institutu užívání stavby na základě oznámení stavebnímu úřadu bude započato 

s užíváním stavby, i když bude provedena v rozporu se stavebním povolením, a 

tímto dojde k ohrožení či dokonce poškození environmentálních zájmů. V tomto 

ohledu vidím úskalí přijaté právní úpravy a nezbývá než doufat, že dozorová role 

jednotlivých orgánů státní správy bude v praxi naplňována. 

                                                 

 
480 Srov. nové ustanovení § 134 odst. 5 NStavZ, podle kterého: „Pokud není stavba užívána k povole-

nému účelu nebo stanoveným způsobem anebo je užívána bez povolení, vyzve stavební úřad vlast-

níka stavby, aby nepovolený způsob užívání stavby bezodkladně ukončil. Současně jej poučí o po-

stupu podle § 126 a 127. Není-li výzvě vyhověno, stavební úřad vydá rozhodnutí, kterým užívání 

stavby zakáže. Rozhodnutí je prvním úkonem v řízení, odvolání proti němu nemá odkladný účinek.“ 
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8.1.3 Změny v institutu závazných stanovisek 

Další významnou změnou v procesech veřejného stavebního práva je změna právní 

úpravy závazných stanovisek ve stavebním zákoně481. Kromě úpravy změny pře-

zkumu závazných stanovisek, ke které se vyjádřím posléze, nejprve zanalyzuji za-

vedení nového institutu zakotveného v ustanovení § 96b NStavZ, nazvaného zá-

vazné stanovisko orgánu územního plánování. Toto závazné stanovisko bude 

podkladem pro vydání rozhodnutí nebo jiného úkonu v procesech územního roz-

hodování a dále pro procesy podle ustanovení § 126, § 127 a § 129 NStavZ nebo 

pro procesy podle zvláštního zákona, když půjde o posouzení změny v území, při-

čemž se předmětné závazné stanovisko nevydává pro stavební záměry v zastavě-

ném území nebo zastavitelné ploše. Jeho podstatou je to, že v tomto závazném sta-

novisku orgán územního plánování určí, zda je záměr přípustný z hlediska souladu 

s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací (zásady územního 

rozvoje, územní plán a regulační plán) a z hlediska uplatňování cílů a úkolů územ-

ního plánování, či nikoliv. Jestliže pak shledá záměr přípustným, stanoví orgán 

územního plánování podmínky jeho uskutečnění. Tímto nastává změna oproti sou-

časné právní úpravě, kdy tuto skutečnost si stavební úřad posuzuje v předmětných 

procesech sám. Pro každý jednotlivý záměr bude vydáváno samostatné závazné 

stanovisko s tím, že tyto nejsou sobě na překážku. Závazné stanovisko, které se 

dostalo do rozporu s politikou územního rozvoje nebo územně plánovací doku-

mentací, která byla vydána po vydání závazného stanoviska, bude orgánem, který 

závazné stanovisko vydal, nahrazeno z moci úřední novým závazným stanoviskem; 

to však neplatí, pokud již bylo vydáno rozhodnutí, pro které je závazné stanovisko 

                                                 

 
481 Nadto došlo přijatou novelou č. 225/2017 Sb. také ke změně správního řádu, který nově upravu-

je v ustanovení § 149 odst. 2 SŘ, ve znění účinném po 1. 1. 2018, co obsahuje závazné stanovisko 

a to následujícím způsobem: „Závazné stanovisko obsahuje závaznou část a odůvodnění. V závaz-

né části dotčený orgán uvede řešení otázky, která je předmětem závazného stanoviska, ustanovení 

zákona, které zmocňuje k jeho vydání a další ustanovení právních předpisů, na kterých je obsah 

závazné části založen. V odůvodnění uvede důvody, o které se opírá obsah závazné části závazného 

stanoviska, podklady pro jeho vydání a úvahy, kterými se řídil při jejich hodnocení a při výkladu 

právních předpisů, na kterých je obsah závazné části založen.“  
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podkladem. Tato nutnost vydání nových závazných stanovisek ex lege bude platit, 

podle mého názoru, jen pro ta závazná stanoviska, která budou tzv. aktivní, tedy ta, 

která jsou podkladem pro právě probíhající navazující procesy (nebo pro ty, které 

ještě nebyly zahájeny, přičemž platnost závazného stanoviska ještě nevypršela). 

Nicméně i přesto platí, že orgán územního plánování si bude muset nutně vést evi-

denci jím vydaných závazných stanovisek, aby případně věděl, které musí ex lege 

nahradit. Toto bezpochyby zvýší administrativní zátěž jednotlivých orgánů a při-

nese i nutné finanční náklady. Jakkoliv vnímám tuto právní úpravu jako přehled-

nou a smysluplnou, jde proti samotné deklaraci zákonodárce směřující 

k zjednodušení procesů, jelikož je přidávána nutnost dalšího podkladového aktu. 

Z hlediska ochrany environmentálních zájmů by však novela v tomto ohledu měla 

mít spíše pozitivní efekt. 

Zásadnější změnou je však omezení přezkumu závazných stanovisek, které zá-

konodárce (na základě poslaneckých pozměňovacích návrhů) zakotvil do ustano-

vení § 4 odst. 9 až odst. 11 NStavZ.482 Jednak je třeba zdůraznit, že z dikce právní 

úpravy jednoznačně vyplývá, že se tato právní úprava vztahuje pouze na ta závaz-

ná stanoviska, která jsou podkladem pro rozhodnutí vydávaná v navazujících pro-

                                                 

 
482 Ustanovení § 4 odst. 9 až odst. 11 NStavZ stanoví: „(9) Nezákonné závazné stanovisko dotčeného 

orgánu, vydané pro účely řízení podle tohoto zákona, lze zrušit nebo změnit správním orgánem 

nadřízeným dotčenému orgánu pouze v rámci odvolacího řízení proti rozhodnutí, které bylo zá-

vazným stanoviskem podmíněno, postupem podle § 149 odst. 4 správního řádu. Na postup nadří-

zeného správního orgánu se přiměřeně použijí ustanovení o přezkumném řízení podle § 94 a násl. 

správního řádu, včetně lhůt podle § 96, s tím, že lhůta jednoho roku se počítá ode dne vydání zá-

vazného stanoviska dotčeného orgánu. (10) Nezákonné závazné stanovisko nadřízeného správního 

orgánu lze zrušit nebo změnit v přezkumném řízení, k němuž je příslušný nadřízený správní orgán 

správního orgánu, který vydal závazné stanovisko. Na postup nadřízeného správního orgánu se 

přiměřeně použijí ustanovení o přezkumném řízení podle § 94 a násl. správního řádu, včetně lhůt 

podle § 96, s tím, že lhůta jednoho roku se počítá ode dne vydání závazného stanoviska správního 

orgánu nadřízeného dotčenému orgánu. (11) Zrušení nebo změna závazného stanoviska správního 

orgánu nadřízeného dotčenému orgánu v případě, že rozhodnutí, které bylo podmíněno závazným 

stanoviskem dotčeného orgánu, o jehož zrušení nebo změně nadřízený správní orgán rozhodl, a 

které současně založilo jeho adresátům právo podle tohoto zákona a již nabylo právní moci, není 

důvodem obnovy řízení.“ 
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cesech veřejného stavebního práva, nikoliv pro ta závazná stanoviska, která jsou 

podkladem pro „souhlasy“ a pro veřejnoprávní smlouvy (srov. kapitolu 4 této di-

sertační práce), což považuji za disproporční a zcela neodůvodněné. Za zcela neo-

důvodněné a jdoucí i proti smyslu obecné právní úpravy závazných stanovisek 

podle ustanovení § 149 SŘ považuji také ten fakt, že není možnost zrušit závazné 

stanovisko jinak než na návrh účastníka v odvolacím řízení, tedy, že je vyloučena 

v těchto případech možnost zrušení závazného stanoviska ex officio. Tato úprava je 

podle mého názoru v rozporu se zásadou zákonnosti a zásadou ochrany veřejného 

zájmu. Tato změna pak v kombinaci se zavedením jednoleté objektivní lhůty pro 

možnost přezkumu závazného stanoviska v odvolacím řízení znamená, že 

v některých případech je zcela vyloučena možnost jakéhokoliv přezkumu nezá-

konného závazného stanoviska, jelikož stanovená objektivní lhůta může reálně 

uplynout ještě před vydáním navazujícího rozhodnutí, pro které bylo závazné sta-

novisko podkladem, tudíž v případně tvrzené nezákonnosti závazného stanoviska 

v podaném odvolání zde nebude dána možnost jeho přezkumu z důvodu uplynutí 

objektivní lhůty. Když k těmto všem skutečnostem přidáme fakt, že ustanovení § 4 

odst. 11 NStavZ vylučuje obnovu řízení (a to opětovně v rozporu s obecnou úpra-

vou ustanovení § 149 SŘ), tvoří vše výše uvedené podle mého názoru bezprece-

dentní zásah do zákonnosti procesů veřejného stavebního práva, který může být i 

protiústavní.483 Tuto protiústavnost spatřuji zejména v nerovnosti mezi postave-

ním žadatele (stavebníka) a dalších účastníků řízení, když ani tito nebudou moci 

napadnout v odvolacím řízení nezákonné závazné stanovisko (srov. čl. 1 Listiny 

týkající se rovnosti práv), čímž je prokazatelně zasahováno do jejich veřejných sub-

jektivních práv. Přijatá změna bude v praxi podle mého názoru znamenat jen ten 

                                                 

 
483 O protiústavnosti předmětné novely v této části je přesvědčena také skupina 17 senátorek a 

senátorů, kteří podali k Ústavnímu soudu dne 22. 8. 2017 návrh na zrušení novely stavebního 

zákona mj. v této části. Srov. Návrh na zrušení ustanovení zákona č. 225/2007 Sb. Řízení vedené 

u Ústavního soudu pod sp. zn. Pl. ÚS 22/17 [online]. Ústavní soud. Dostupné z: 

<https://www.usoud.cz/fileadmin/user_upload/Tiskova_mluvci/Navrhy/Pl._US_22_17_navrh.p

df>. 
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fakt, že rozhodnutí přijatá na základě nezákonných závazných stanovisek (která 

nemohla být opravena ve správním řízení) budou předmětem přezkumu před 

správními soudy, je však otázka, jestli tyto mohou takovéto nezákonné závazné 

stanovisko zvrátit tím, že by zrušily rozhodnutí, pro něž bylo podkladem. Přesto, že 

se autoři nesouhlasného stanoviska s přijatou změnou484 domnívají, že ano, já bych 

tak jednoznačný nebyl, protože i v případě, kdyby správní soud zrušil takovéto 

rozhodnutí správního orgánu, tak správní orgán nemá v navazujícím řízení zákon-

ný procesní nástroj, jak obsah předmětného závazného stanoviska zvrátit, aniž by 

porušil ustanovení § 4 odst. 9 až odst. 11 NStavZ. Samozřejmě správní orgán je vá-

zán zrušujícími důvody a závazným právním názorem správního soudu (srov. § 78 

odst. 5 s.ř.s.), otázkou je, jestli je vhodné (a vůbec možné), aby správní soud zavázal 

správní orgán, aby tento postupoval contra legem.485 Tak jako tak, přijatá změna 

právní úpravy podle mého názoru radikálně snižuje ochranu veřejných zájmů (vč. 

těch environmentálních) v procesech veřejného stavebního zákona a měla by být 

v co nejkratší době zrušena, resp. upravena.              

8.1.4 Další změny ve stavebním zákoně 

Ve stavebním zákoně došlo na základě přijaté novely také k dalším významným 

změnám. Jednak došlo k výrazné úpravě účastenství – a to zejména environmen-

tálních spolků – v jednotlivých procesech veřejného stavebního práva – o této 

                                                 

 
484 STANOVISKO k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním 

plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související 

zákony (k senátnímu tisku č. 108/2017 z 11. funkčního období Senátu; navazuje na sněmovní 

tisk č. 927/2017 ze 7. volebního období PS). op. cit. 
485 Zřejmě by šlo analogicky argumentovat rozsudkem Nejvyššího správního soudu ze dne 12. 4. 

2017, č. j. 1 As 74/2017-28, podle kterého: „Pokud krajský soud (byť i důvodně) nesouhlasí s 

právními závěry či skutkovým hodnocením Nejvyššího správního soudu vysloveným v jeho zrušují-

cím rozsudku, je přesto povinen je v dalším řízení respektovat (§ 110 odst. 4 s. ř. s.). Princip kasační 

závaznosti právního názoru instančně nadřízeného soudu je procesním odrazem hierarchického 

uspořádání soudní soustavy. Není přitom samoúčelný, smyslem jeho zachovávání je jednak rychlost 

a hospodárnost výkonu soudnictví, jednak právní jistota účastníků soudního řízení a z ní vyplývají-

cí důvěryhodnost rozhodovací činnosti soudů.“ 
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změně a jejich důsledcích bude obsáhleji pojednáno v oddíle 8.2.1. Dále stojí za 

zmínku nová právní úprava a oprávnění oprávněného investora (srov. ustanovení 

§ 23a NStavZ) a dále institut souhlasu vlastníka (srov. § 184a NStavZ).486 Samozře-

jmě v celém stavebním zákoně pak dochází k dílčím změnám (za všechny např. 

nová definice stavebního pozemku či souboru staveb – srov. ustanovení § 2 

NStavZ), přičemž v podrobnostech odkazuji na zákonné znění právní úpravy. Stran 

východisek vlivu evropského práva uvedených v kapitole 2 této práce pro úplnost 

dodávám, že ve stavebním zákoně došlo i k velkému množství změn z důvodu při-

jetí Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 347/2013, kterým se stanoví 

hlavní směry pro transevropské energetické sítě. 

8.2 Novela zákona o ochraně přírody a krajiny ve vztahu 
k procesům veřejného stavebního práva 

Zákonem č. 225/2017 Sb. došlo také k významné novelizaci zákona o ochraně pří-

rody a krajiny, a to včetně jejího provázání na procesy veřejného stavebního práva. 

Předmětem této kapitoly bude analýza přijatých změn a jejich důsledků právě na 

procesy veřejného stavebního práva. 

8.2.1 Změny v účastenství environmentálních spolků v procesech ve-
řejného stavebního práva 

Přijatou novelou došlo ke změně právní úpravy v ustanovení § 70 ZOPK, v ustano-

vení § 85 odst. 2 NStavZ a v ustanovení § 109 NStavZ, čímž zákonodárce bez jaké-

koliv náhrady zrušil možnost účastenství environmentálních spolků ve všech 

správních řízení vně zákona o ochraně přírody a krajiny (z hlediska tématu této 

disertační práce se změna dotýká zejména územního rozhodnutí a stavebního po-

volení), jejichž předmětem jsou záměry, které nepodléhají posuzování EIA. Zjed-
                                                 

 
486 V případě, kdy není vlastník žadatelem o vydání aktu v procesech veřejného stavebního práva, 

tak musí být vyznačen jeho souhlas s provedením záměru na situačním výkresu dokumentace 

(nebo projektové dokumentace). Jedná se sice o nové ustanovení, nicméně nahrazuje souhlas 

vlastníka, který byl v předchozí právní úpravě zakotven v ustanoveních § 86 odst. 3 StavZ, § 105 

odst. 1 StavZ, resp. § 110 StavZ.  
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nodušeně řečeno, ve všech případech, kdy záměr nebude podléhat posuzování vli-

vů na životní prostředí, tak environmentální spolek nemá zákonnou možnost být 

účastníkem řízení v procesech podle stavebního zákona. V praxi se může jednat o 

záměry i s velkými dopady na životní prostředí – např. stavby apartmánových do-

mů, sportovišť, hotelů apod. Účastenství v územním a stavebním řízení tak je za-

chováno toliko subjektům, u kterých hrozí přímé dotčení na jejich vlastnickém 

právu k sousednímu pozemku nebo stavbě a v případě územního řízení i obci. 

Vzhledem k tomu, že jsem se účastenstvím subjektů v této disertační práci důklad-

něji nevěnoval, zůstanu na tomto místě pouze u konstatování, že přijatá úprava 

podle mého názoru snížila dlouhodobě zaručenou ochranu práva na příznivé ži-

votní prostředí podle čl. 35 Listiny a je v rozporu s principem účasti veřejnosti, jak 

byl rozebrán v oddíle 3.1.1 této práce, přičemž v podrobnostech odkazuji na texty 

již publikované.487 I tato změna bude na základě návrhů senátorů předmětem pře-

zkumu před Ústavním soudem (v řízení vedeném pod sp. zn. Pl. ÚS 22/17 – viz vý-

še).      

8.2.2 Změny v institutu druhových výjimek, v povolení ke kácení dře-
vin a další změny v ZOPK 

Z pohledu předkládané práce nastává však významnější změna v ustanovení § 56 

ZOPK a v ustanovení § 8 ZOPK. Další změny se pak týkají kompenzačních opatření 

v oblastech Natura 2000. 

První z citovaných ustanovení se týká výjimek ze zákazů u památných 

stromů a zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů. Jedná se o jednu z nej-

významnějších environmentálních výjimek, jak byla rozebrána v podkapitole 5.5 

                                                 

 
487 JANČÁŘOVÁ, Ilona. Ilona Jančářová: Návrh poslance Foldyny zásadně snižuje standard účasti 

veřejnosti v řízeních o lokálních záměrech. Ekolist. : BEZK, 2017. ISSN 1802-9019. Nebo STA-

NOVISKO k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním pláno-

vání a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 

(k senátnímu tisku č. 108/2017 z 11. funkčního období Senátu; navazuje na sněmovní tisk 

č. 927/2017 ze 7. volebního období PS). op. cit. 
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této práce. Zatímco podle současné právní úpravy se tato výjimka vydává (typicky) 

ve formě správního rozhodnutí, které je podkladovým řetězícím se správním ak-

tem vůči územnímu rozhodnutí, tak s účinností od 1. 1. 2018 tato výjimka, v přípa-

dě kdy bude podkladem v rámci procesů veřejného stavebního práva a v případě, 

kdy se zjistí až po zahájení územního řízení, územního řízení s posouzením EIA, 

společného územního a stavebního řízení či společného územního a stavebního 

řízení s posouzením EIA nebo po zahájení stavebního řízení, že stavebním zámě-

rem povolovaným v předmětném řízení podle stavebního zákona budou dotčeny 

ochranné podmínky zvláště chráněného druhu rostliny nebo živočicha stanovené v 

§ 49 nebo § 50 ZOPK, a tato skutečnost nebyla před zahájením tohoto řízení známa, 

bude (předmětná výjimka) udělována jen ve formě závazného stanoviska488, které 

se nevydává v samostatném správním řízení, ale pouze v rámci územního nebo 

stavebního řízení (resp. v rámci některé ze 4 variant, jak byly rozebrány v oddíle 

8.1.2) a to s tím, že předmětné závazné stanovisko nabude právních účinků vůči 

účastníkům řízení až jako součást výrokové části rozhodnutí stavebního úřadu 
                                                 

 
488 Právě fakticita znalosti o existenci biotopu zvláště chráněného druhu rostliny nebo živočicha 

bude podle mého názoru klíčovou pro posouzení toho, jestli se bude předmětná výjimka vydá-

vat ve formě správního rozhodnutí (resp. opatření obecné povahy či veřejnoprávní smlouvy) 

nebo jestli bude vydávána ve formě závazného stanoviska. Mám za to, forma závazného stano-

viska by měla být určena pouze pro nepředvídatelný nebo objektivně neznámý či nezjistitelný 

biotop zvláště chráněného druhu rostliny či živočicha, přičemž by mělo být zejména posuzová-

no, jestli žadatel věděl nebo měl vědět před zahájením procesů podle stavebního zákona, že se 

v lokalitě zamýšleného záměru předmětný biotop nachází. Taková informace (o existenci bioto-

pu) může vyplynout jak např. z procesu EIA, tak z institutu předběžné informace nebo na zákla-

dě institutu biologického hodnocení podle ustanovení § 67 ZOPK. V případě fakticity existence 

biotopu zvláště chráněného druhu rostliny či živočicha, se pak bude vydávat předmětná výjimka 

ve formě správního rozhodnutí. Nicméně nepochybuji o tom, že se správní (a případně i soudní) 

praxe bude muset vypořádat s tvrzeními investorů o tom, že tito nevěděli, že se v dané lokalitě 

jejich plánovaného záměru určité zvláště chráněné druhy nacházejí. O aktuálnosti tématu a o 

nutnosti dalšího výkladu dané problematiky svědčí i tři příspěvky během 18. ročníku česko-

polsko-slovenské konference práva životního prostředí konané ve dnech 6. – 8. 9. 2017, které se 

danou problematikou zaobírají – DIENSTBIER, Filip. Výjimky ze zákazů v ochraně přírody a kra-

jiny. FRANKOVÁ, Martina. Ochrana přírody a krajiny při umisťování staveb a změnách využití 

území (procedurální aspekty ochrany přírody, vazba na stavební zákon a posuzování vlivů na ži-

votní prostředí). STEJSKAL, Vojtěch. Soumrak zvláštní druhové ochrany přírody podle zákona 

č. 114/1992 Sb. – danajský dar k čtvrtstoletí ochrany přírody v ČR.       
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(pro právní úpravu srov. ustanovení § 56 odst. 6 a odst. 7 ZOPK, ve znění účinném 

po 1. 1. 2018). Podle důvodové zprávy k přijaté změně tohoto ustanovení došlo 

z důvodu aplikace obecného principu integrace složkových řízení, přičemž je kon-

statováno, že zde není „žádný důvod, proč by toto opatření mělo být vyňato z inte-

grace složkových řízení do společného povolení. Orgán ochrany přírody bude dotče-

ným orgánem. Toto opatření je v praxi velmi významné pro povolování infrastruk-

turních záměrů prakticky všeho druhu.“489 S tímto závěrem o tom, že zde není žádný 

důvod pro vynětí ze společného povolení, se však nemohu ztotožnit. Jednak je zde 

závažný právně-teoretický problém přijaté změny, a to ten, že předmětná výjimka 

neslouží k povolení činností zákonem umožněných, ale že předmětná výjimka 

umožňuje činnosti zákonem jinak zakázané. Z tohoto důvodu není z normativního 

hlediska možné, aby byl zákonný zákaz překonáván (namísto správním rozhodnu-

tím) pouhým závazným stanoviskem jako podkladovým aktem. S tím souvisí i to, 

že se o udělení předmětné výjimky nebude vést samostatné řízení, nebude se pro-

vádět dokazování, pročež dotčený orgán bude mít výrazně omezenou procesní 

pravomoc v rámci zjišťování skutečného skutkového stavu věci. Nadto je třeba si 

uvědomit, že vedení správního řízení, pro které bude předmětné závazné stanovis-

ko podkladem, povede stavební úřad, který není věcně kompetentní k posouzení 

tak náročných otázek, jakými jsou ochrana zvláště chráněných druhů rostlin a ži-

vočichů (a ochrany památných stromů), přičemž orgán ochrany přírody bude toli-

ko dotčeným orgánem. Přijatá změna právní úpravy může být dokonce v rozporu 

s evropským právem, a to konkrétně se Směrnicemi č. 2009/147/ES a 

                                                 

 
489 Schválený pozměňovací návrh poslanců Ladislava Oklešťka, Jana Birkeho, Františka Laudáta, 

Karla Šidla, Stanislava Pflégera, Františka Adámka, Jana Klána, Martina Kolovratníka k vládnímu 

návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 183/2006 sb., o územním plánování a stavebním řádu 

(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, Sněmovní tisk 927 

[online]. Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR, 2017. Dostupné z: 

<http://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=130319&pdf=1>. 
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č. 92/43/EHS.490 Když k těmto skutečnostem přičteme fakt, že se environmentál-

ním spolkům znemožňuje účast v řízeních podle stavebního zákona u záměrů, kte-

ré nejsou předmětem posouzení EIA (ve kterých bude předmětná výjimka udělo-

vána jako závazné stanovisko) a dále to, že zákonodárce velmi ztížil přezkum tako-

výchto závazných stanovisek (jak bylo uvedeno v oddíle 8.1.3 této práce), dovoluji 

si konstatovat, že přijatá změna znamená potenciální velké nebezpečí pro ochranu 

environmentálních zájmů v České republice, a kvůli této novele bude dána ještě 

větší důležitost co nejdůkladnějšímu zkoumání záměrů ze strany orgánu ochrany 

přírody (i když jen v rámci závazného stanoviska). Dovoluji si odhadnout, že 

v praxi to bude znamenat větší množství negativních závazných stanovisek orgánů 

ochrany přírody, případně že obsahem těchto závazných stanovisek bude velké 

množství podmínek.  

Obdobná právní úprava je pak stanovena také v novém ustanovení § 8 odst. 6 

ZOPK, ve znění účinném po 1. 1. 2018, týkající se povolení ke kácení dřevin 

(srov. oddíl 5.4.1 této práce). I toto povolení ke kácení dřevin totiž bude, v případě 

stavebních záměrů povolovaných jednou ze 4 variant, jak byly rozebrány v oddíle 

8.1.2, nově vydáváno (namísto současného správního rozhodnutí) jako podkladové 

závazné stanovisko pro tato řízení.491 Jakkoliv je zde odlišnost od výjimkových 

procesů v tom ohledu, že se tímto závazným stanoviskem neprolamuje přímý zá-

konný zákaz stanovený zákonem o ochraně přírody a krajiny, tak ostatní výše uve-

dené kritické závěry k závaznému stanovisku u výjimkových procesů podle usta-

novení § 56 ZOPK platí i pro tuto novou právní úpravu povolení ke kácení dřevin.  

Po analýze změn v předmětné právní úpravě zákona o ochraně přírody a kra-

jiny nezbývá než konstatovat, že přijatá právní úprava výrazně snižuje ochranu 

                                                 

 
490 STANOVISKO k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním 

plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související 

zákony (k senátnímu tisku č. 108/2017 z 11. funkčního období Senátu; navazuje na sněmovní 

tisk č. 927/2017 ze 7. volebního období PS). op. cit. 
491 Územní řízení; územní řízení s posouzením vlivů na životní prostředí; společné územní a sta-

vební řízení nebo společné územní a stavební řízení s posouzením vlivů na životní prostředí. 
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environmentálních zájmů v procesech veřejného stavebního práva. Nadto je přijatá 

právní úprava podle mého názoru také ústavně nekonformní, a to minimálně v tom 

ohledu, že kompletní vyloučení environmentálních spolků ze správních řízení, kde 

je (stavebním úřadem v souladu s obsahem závazného stanoviska orgánu ochrany 

přírody) povolováno kácení dřevin nebo výjimka ze zásahu do biotopu zvláště 

chráněných druhů rostlin a živočichů, ve svých důsledcích znamená neodůvodně-

nou nerovnost v postavení environmentálních spolků, které na jedné straně mo-

hou být účastny ve všech řízení podle ustanovení § 8 ZOPK, resp. § 56 ZOPK, v pří-

padě, kdy na tyto nenavazuje proces veřejného stavebního práva, na druhé straně 

však současně nemohou být účastny rozhodování o povolení kácení dřevin a o 

druhové výjimce v rámci procesů veřejného stavebního práva (u těch záměrů, kte-

ré nepodléhají posouzení vlivů na životní prostředí). Krom ostatních důvodů by 

právě tato zjevná a neodůvodněná nerovnováha v postavení environmentálních 

spolků podle mého názoru měla být důvodem pro zrušení předmětné novely 

v těchto částech ze strany Ústavního soudu. 

Poslední významná změna v zákoně o ochraně přírody a krajiny se dotýká in-

stitutu kompenzačních opatření v oblastech Natura 2000. Vzhledem k faktu, že 

jsem se tímto institutem v disertační práci obsáhleji nezabýval, odkazuji toliko na 

novelizované ustanovení § 45i ZOPK, ve znění účinném po 1. 1. 2018, a pro ze-

vrubnější analýzu předmětné změny a její problematické aspekty odkazuji na texty 

již publikované.492 Ostatní změny v zákoně souvisejí nejčastěji opětovně mj. s přije-

tím Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 347/2013, kterým se stanoví 

hlavní směry pro transevropské energetické sítě.  

                                                 

 
492 STANOVISKO k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním 

plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související 

zákony (k senátnímu tisku č. 108/2017 z 11. funkčního období Senátu; navazuje na sněmovní 

tisk č. 927/2017 ze 7. volebního období PS). op. cit. 
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8.3 Změny v ostatních právních předpisech s vazbou k ochraně 
životního prostředí v procesech veřejného stavebního práva 

Jak jsem již uvedl na začátku této kapitoly, tak přijetím zákona č. 225/2017 Sb. do-

šlo kromě stavebního zákona a zákona o ochraně přírody a krajiny ke změnám 

v dalších 43 právních předpisech, přičemž některé přijaté změny mají vazbu také 

na procesy veřejného stavebního práva a ochranu environmentálních zájmů. Právě 

přehled těch nejvýznamnějších změn je předmětem této podkapitoly. 

Ze změn v procesních právních předpisech uvádím kromě novely správního 

řádu v ustanovení § 149 SŘ, na kterou jsem již upozorňoval v souvislosti se změ-

nou v institutu závazných stanovisek, také dvě významné změny v soudním pře-

zkumu týkajících se mj. i procesů veřejného stavebního práva. První se týká zkrá-

cení lhůty pro podání návrhu na zrušení opatření obecné povahy na jeden rok 

(srov. ustanovení § 101b odst. 1 s.ř.s., ve znění účinném po 1. 1. 2018), druhá pak 

stanovení místní příslušnosti Krajského soudu v Ostravě pro řízení o žalobě proti 

rozhodnutí, kterým se umisťuje nebo povoluje stavba dopravní infrastruktury pod-

le § 1 odst. 2 písm. a) nebo b) zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby do-

pravní, vodní a energetické infrastruktury, ve znění účinném po 1. 1. 2018 (srov. 

§ 7 odst. 4 s.ř.s., ve znění účinném po 1. 1. 2018). Z hlediska ochrany environmen-

tálních zájmů nevidím ani v jedné z uvedených změn problém, samozřejmě se zdů-

razněním faktu, že stanovení speciální místní příslušnosti Krajskému soudu 

v Ostravě nebylo nikdy a nikým v legislativním procesu přesvědčivě zdůvodněno. 

Z hlediska vodního zákona upozorňuji již na výše řečené, že společným povo-

lením podle stavebního zákona lze povolovat i stavbu vodních děl, přičemž za tím-

to účelem došlo k drobným úpravám v ustanoveních § 9 a v § 15 VZ, ve znění účin-

ném od 1. 1. 2018. Obdobnou úpravou kvůli vazbě na společná povolení pak prošel 

i zákon o ochraně ovzduší, a to konkrétně v ustanovení § 12 odst. 6 ZOO, ve znění 

účinném od 1. 1. 2018. Z hlediska zákona o odpadech dochází k významnější změ-

ně, a to k zavedení nové pravomoci obecního úřadu obce s rozšířenou působností, 

který nově vydává závazné stanovisko k umístění stavby, ke změně využití území, 
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k povolení stavby a k řízením podle stavebního zákona (srov. ustanovení § 79 

odst. 4 ZOdp, ve znění účinném po 1. 1. 2018). 

Z průřezových nástrojů pak dochází ke změně v zákoně IPPC, a to v ustanove-

ní týkající se vazby na procesy veřejného stavebního práva. Zatímco v současnosti 

účinné ustanovení § 45 odst. 1 zákona IPPC stanovilo, že stavební povolení nelze 

vydat bez pravomocného integrovaného povolení, tak vzhledem k institutu společ-

ného povolení dochází ke změně citovaného ustanovení, a to tak, že s účinností od 

1. 1. 2018 ustanovení zní: „Práva a povinnosti vyplývající ze stavebního povolení, 

nebo společného povolení, kterým se stavba umisťuje a povoluje […] lze vykonávat 

nejdříve ode dne právní moci integrovaného povolení.“ To znamená, že akt v procesu 

veřejného stavebního práva povolující samotnou stavbu bude moci být (na rozdíl 

od účinné právní úpravy) vydán bez pravomocného integrovaného povolení, ale 

bude jej moci stavebník realizovat právě až po právní moci integrovaného povole-

ní. Jinými slovy řečeno, stavební úřad již nebude muset ve svém řízení souběh 

s řízením o vydání integrovaného povolení vůbec řešit. To však neznamená, že si 

stavebník nebude moci zažádat, stejně jako dnes, o vydání integrovaného povolení 

již před zahájením územního řízení493, případně v jeho průběhu, přičemž toto platí 

také pro společná řízení (i ta s procesem EIA) – tedy pro všechny 4 procesní vari-

anty, jak byly rozebrány v oddíle 8.1.2. Ochrana environmentálních zájmů by touto 

novou konstrukcí právní úpravy měla zůstat nedotčena. V této souvislosti je třeba 

upozornit i na změnu v integraci některých aktů do integrovaného povolení, a to 

zejména na to, že „nové“ závazné stanovisko podle ustanovení § 79 odst. 4 ZOdp, ve 

znění účinném po 1. 1. 2018 (viz výše), je nahrazováno integrovaným povolením. 

Nicméně je třeba upozornit i na skutečnost, že v případě, kdy se integrované povo-

lení na základě žádosti provozovatele zařízení vydává po vydání stavebního povo-

                                                 

 
493 Srov. rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 25. 8. 2015, č. j. 6 As 295/2014-41, podle 

kterého z ustanovení § 46 odst. 2 zákona IPPC „vyplývá, že zákon počítá i s možností, že územní 

rozhodnutí bude vydáno až po integrovaném povolení. Zákon o integrované prevenci tak nestano-

vuje, že by územní rozhodnutí muselo být vydáno před integrovaným povolením.“ 
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lení nebo společného povolení, kterým se stavba umisťuje a povoluje, tak v tomto 

případě se jednotlivé akty jak podle vodního zákona, tak podle zákona o ochraně 

ovzduší, tak podle zákona o odpadech, integrovaným povolením nenahrazují a je 

potřebné jejich samostatné získání jako podkladového aktu v procesech veřejného 

stavebního práva (srov. ustanovení § 126 odst. 5 VZ, § 40 odst. 2 ZOO a § 82 odst. 2 

ZOdp, vše ve znění účinném po 1. 1. 2018). Na tuto skutečnost je nutné se v praxi 

zaměřit, aby nedocházelo v těchto případech k vydávání stavebních povolení bez 

těchto podkladových aktů, což by způsobovalo nezákonnost předmětných staveb-

ních povolení (resp. společného povolení, kterým se stavba umisťuje a povoluje). 

Samostatnou kapitolou samu pro sebe představuje novela zákona EIA. Záko-

nem č. 225/2017 Sb. došlo sice k relativně obsahově výrazné novelizaci předmětné 

právní normy, ovšem v době dokončování této disertační práce se ve finálním le-

gislativním procesu494 nachází sněmovní tisk č. 1003495, který opětovně výrazně 

zákon EIA novelizuje. Vzhledem k tomuto faktu a skutečně turbulentní době ve 

vztahu k procesům posuzování vlivů na životní prostředí, uvedu jen přehledově 

bez hlubší analýzy, která bezpochyby bude předmětem dalšího (nejen mého) vě-

deckého zkoumání, nejvýznamnější změny, které novela č. 225/2017 Sb. do proce-

su EIA ve vztahu k procesům veřejného stavebního práva přinesla. Z pohledu pro-

cesů veřejného stavebního práva se jedná o zcela nové ustanovení § 10 zákona EIA, 

ve znění účinném po 1. 1. 2018, které stanoví zvláštní ustanovení pro posuzování 

vlivů stavebních záměrů na životní prostředí a speciální procesní postup právě pro 

institut tzv. společných povolení (s naintegrovaným procesem EIA). Toto ustano-

vení tedy stanovuje speciální právní úpravu pro součinnost stavebního úřadu a 

příslušného úřadu podle zákona EIA, přičemž v podrobnostech odkazuji přímo na 

                                                 

 
494 Senát vrátil dne 19. 7. 2017 návrh zákona Poslanecké sněmovně s pozměňovacími návrhy, při-

čemž projednávání je navrženo na zářijovou schůzi, kdy tato práce bude již v tisku, a je otázkou, 

jakým způsobem bude s tímto návrhem naloženo, případně jestli nevyužije své možnosti veta 

prezident republiky, což by pro návrh zákona v této podobě vzhledem ke končícímu funkčnímu 

období současné Poslanecké sněmovny znamenalo definitivní konec. 
495 Srov. Sněmovní tisk č. 1003 ze 7. volebního období PSP ČR [online]. Poslanecká sněmovna Par-

lamentu ČR, 2017. Dostupné z: <http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=7&t=1003>. 



Novela stavebního zákona a souvisejících právních předpisů a její důsledky s vazbou k ochraně 

životního prostředí 253 

 

zákonný text. Z dalších významných změn uvádím novelizaci ustanovení § 9e zá-

kona EIA týkající se náležitostí podporující podpisové listiny a změny v procesu 

EIA ve vazbě na změnu zákona o ochraně přírody a krajiny týkajících se oblastí 

Natura 2000 (srov. změnu ustanovení § 6 odst. 5 a odst. 6 zákona EIA a ustanovení 

§ 7 odst. 7 a odst. 8 zákona EIA, obé ve znění účinném po 1. 1. 2018). V případě, 

když bude schválen sněmovní tisk č. 1003, dojde ve vztahu procesu EIA 

k procesům veřejného stavebního práva k dalším výrazným změnám (např. i ve 

vztahu k vymezení navazujících řízení – srov. zejména oddíl 6.2.4 této práce – a 

jejich novému zákonnému výčtu496), které bezpochyby budou předmětem další 

široké odborné diskuze. 

Závěrem opět než nezbývá konstatovat, že změny v dalších zákonech souvisejí 

nejčastěji opětovně s přijetím Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 

č. 347/2013, kterým se stanoví hlavní směry pro transevropské energetické sítě.    

8.4 Dílčí závěr kapitoly  

Cílem této kapitoly bylo mj. zhodnocení otázky, jestli schválením zákona 

č. 225/2017 Sb., kterým byl s účinností od 1. 1. 2018 novelizován stavební zákon a 

dalších 44 právních předpisů, nedošlo k znepřehlednění právní úpravy procesů 

veřejného stavební práva s vazbou k ochraně životného prostředí a jestli důsled-

kem schválené novely nebude horší ochrana environmentálních zájmů. Na tyto 

                                                 

 
496 Navazujícími řízeními budou, bude-li předmětná novela schválena, přímo výslovně ze zákona: 

územní řízení, stavební řízení, společné územní a stavební řízení, opakované stavební řízení, ří-

zení o dodatečném povolení stavby, řízení o povolení hornické činnosti, řízení o stanovení do-

bývacího prostoru, řízení o povolení činnosti prováděné hornickým způsobem, řízení o povolení 

k nakládání s povrchovými a podzemními vodami, řízení o vydání integrovaného povolení, říze-

ní o vydání povolení provozu stacionárního zdroje, řízení o vydání souhlasu k provozování zaří-

zení k využívání, odstraňování, sběru nebo výkupu odpadů, řízení, v němž se vydává rozhodnutí 

nezbytné pro uskutečnění záměru, není-li vedeno žádné z řízení podle předcházejících bodů a 

řízení o změně rozhodnutí vydaného v řízeních podle předcházejících bodů k dosud nepovole-

nému záměru nebo jeho části či etapě, má-li dojít ke změně podmínek rozhodnutí, které byly 

převzaty ze stanoviska. 
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otázky jsem již průběžně odpovídal k jednotlivým změnám (a k nově zaváděným 

institutům) v průběhu textu celé kapitoly, na který v podrobnostech odkazuji, při-

čemž však lze učinit podle mého názoru následující shrnující závěry. 

Jednak jsem přesvědčen, že důsledkem přijaté novely skutečně dochází, a to 

zvláště kvůli nepovinné integraci institutů posuzování EIA, územního a stavebního 

řízení až do 4 možných procesních variant, k znepřehlednění právní úpravy proce-

sů veřejného stavebního práva, což může v praxi vést k neblahým problémovým 

důsledkům. Tento aspekt je pak znásoben ještě tím, že zákonodárce zvolil cestu 

dvojí novelizace zákona EIA, přičemž již jedna dílčí schválená změna byla přijata 

právě zákonem č. 225/2017 Sb. s účinností od 1. 1. 2018 a druhá (po věcné stránce 

velmi obsáhlá) je momentálně v legislativním procesu s tím, že v případě jejího 

schválení je vzhledem k jejímu čl. III497 očekávatelná účinnost ještě před účinností 

novely provedené zákonem č. 225/2017 Sb., u kterého byla legisvakanční doba 

delší. Takto přijímaná legislativa znamená podle mého přesvědčení pro adresáty 

právních norem (a je jedno jestli pro správní orgány, developery nebo environ-

mentální spolky) skutečné „právní peklo“ a tito nemají žádnou právní jistotu oh-

ledně úpravy budoucích právních vztahů. K přehlednosti a systematičnosti právní 

úpravy pak nepřidává ani novela zákona IPPC a souvisejících právních předpisů, 

ani zavádění některých dalších nových institutů novelou přijatých, jak byly v této 

kapitole analyzovány. 

Podle mého názoru je však větším problémem dopad přijaté novely na ochra-

nu environmentálních zájmů. Jednak se jedná o zcela neodůvodněnou zvláštní 

úpravu (od obecné úpravy dle správního řádu) přezkumu závazných stanovisek 

v procesech veřejného stavebního práva, která způsobí, že v některých případech 

nebude možno závazné stanovisko přezkoumávat vůbec, a když ano, tak pouze 

v rámci odvolacího řízení – je tedy znemožněn přezkum z moci úřední. Za druhé se 

                                                 

 
497 Čl. III návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní pro-

středí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostře-

dí), ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 1003 ze 7. volebního období PSP ČR): „Tento 

zákon nabývá účinnosti prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení.“ 
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jedná o vyloučení účasti environmentálních spolků v procesech veřejného staveb-

ního práva, které nejsou navazujícími řízeními na proces EIA a konečně za třetí se 

jedná o nesmyslnou novou právní úpravu výjimkových procesů ze zákazů zásahů 

do biotopů zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů podle zákona o ochraně 

přírody a krajiny. V důsledku těchto tří nejvýznamnějších změn podle mého pře-

svědčení dochází k neodůvodněnému omezení ústavně garantovaného práva na 

příznivé životní prostředí a ke snížení standardu ochrany environmentálních zá-

jmů, jak zde byl v novodobé historii České republiky budován498, což by podle mé-

ho názoru mělo vést k zásahu negativního zákonodárce (Ústavního soudu) a ke 

zrušení předmětných částí novely (viz již výše uvedené řízení vedené pod sp. zn. 

Pl. ÚS 22/17). Nejvíce zarážející na nastalém stavu je ta skutečnost, že většina nej-

více problematických změn právní úpravy byla přijata na základě poslaneckých 

pozměňovacích návrhů; nejedná se tedy o výsledek legislativní práce Ministerstva 

pro místní rozvoj a dalších zapojených ministerstev. Samozřejmě můžeme jen spe-

kulovat cui bono? Závěrem zdůrazňuji, že vzhledem k textu přechodných ustano-

vení499, lze očekávat u problematických záměrů (např. u těch, kde kvůli účastenství 

environmentálních spolků v řízení nedochází k jejich rychlému schválení – typicky 

některé developerské projekty) ten postup, že řízení zahájená na žádost budou 

z vůle žadatele (stavebníka) ukončena a tento si po 1. 1. 2018 zažádá o zahájení 

                                                 

 
498 Na základě přijatých změn se tak český právní řád v této otázce podle mého názoru odklání od 

standardů západních demokracií a dostává se (příkladně) na úroveň Turecka, kde je samotná 

existence práva na příznivé životní prostředí a jeho vymahatelnost dotčenou veřejností jednou 

z nejpalčivějších otázek v právu životního prostředí a existence práva na příznivé životní pro-

středí musí být složitě vykládána judikaturou tureckých soudů (srov. např. SARIBEYOGLU, Mal-

tem. The right to environment in Turkish law and jurisprudence. In: SANCIN, Vasilka (ed.) Inter-

national environmental law: Contemporary concerns and challenges. Ljubljana: GV Založba, 2012. 

602 s. ISBN 978-961-247-219-1. S. 565-580.), což se bohužel může v historicky krátké době dít i 

v České republice.    
499 Srov. celý čl. II novely, a zejména písm. 10 a 11., podle kterých „Správní řízení, která nebyla pra-

vomocně ukončena přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, dokončí stavební úřad podle dosa-

vadních právních předpisů.“ „Postupy, které nejsou správním řízením, zahájené přede dnem nabytí 

účinnosti tohoto zákona, dokončí stavební úřad podle dosavadních právních předpisů.“ 
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nového řízení tentokráte již podle nových pravidel a bez účasti z jeho pohledu pro-

blematických subjektů. Bohužel toto bude podle mého názoru brzká realita veřej-

ného stavebního práva v České republice. 
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9 Závěr 

Hlavním cílem disertační práce bylo na půdorysu právních předpisů, doktrinálních 

názorů a judikatury správních soudů analyzovat základní faktory způsobující pro-

nikání vlivů životního prostředí do procesů veřejného stavebního práva – tedy 

provést analýzu jevu zvaného „environmentalizace veřejného stavebního práva“. 

Za tímto účelem byla práce rozdělena do sedmi věcných kapitol, ve kterých jsem 

nejprve analyzoval obecná východiska evropského práva jako faktoru environmen-

talizace veřejného stavebního práva (kapitola 2) a východiskové otázky české 

hmotněprávní i procesněprávní úpravy veřejného stavebního práva (kapitola 3). 

Dále byly analyzovány „finální“ správní akty v procesech veřejného stavebního 

práva (kapitola 4) s tím, že do těchto procesů byly zasazovány jednotlivé „envi-

ronmentální“ správní akty, které byly analyzovány v kapitole 5. Samostatná kapito-

la byla věnována institutu posuzování vlivů na životní prostředí jako zcela zásad-

nímu průřezovému nástroji ochrany životního prostředí, který je imanentně spjat 

s procesy veřejného stavebního práva (kapitola 6). Bezpochyby významným kon-

trolním nástrojem sloužícím k ochraně životního prostředí v procesech veřejného 

stavebního práva je institut stavebního dozoru, kterému byla věnována kapitola 7. 

Poslední kapitola 8 se zaobírala novelou stavebního zákona a souvisejících práv-

ních předpisů, přičemž jsem analyzoval důsledky jejího přijetí s vazbou k ochraně 

životního prostředí. Na konci každé kapitoly byly již učiněny závěry právě 

k obsahu každé jednotlivé kapitoly, pročež v podrobnostech lze na tyto jednotlivé 

závěry zcela odkázat. Z těchto jednotlivých závěrů však lze učinit zobecňující závě-

ry, které se dle mého přesvědčení nejlépe projeví ve vyhodnocení, v úvodu práce 

vytyčených, hypotéz. 

9.1 Vyhodnocení hypotéz a sjednocující závěry 

V úvodu práce jsem si vytyčil tři hypotézy, k jejich ověření či vyvrácení měly sloužit 

jednotlivé věcné kapitoly disertační práce. Vyhodnocení těchto hypotéz pak slouží i 

k formulování sjednocujících závěrů, ke kterým jsem v předkládané práci dospěl. 
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První stanovená hypotéza zněla: „Environmentalizace veřejného stavebního 

práva má své kořeny v evropském právu a zásadně determinuje české veřejné sta-

vební právo.“  

Na základě analýzy provedené v rámci disertační práce konstatuji, že tato hy-

potéza je částečně pravdivá. Je totiž bezpochyby pravdou, že evropské právo zce-

la zásadně determinuje české právo životního prostředí, a to jak v rámci průřezo-

vých nástrojů ochrany životního prostředí (zejména prostřednictvím institutu po-

suzování vlivů na životní prostředí a institutu integrovaného povolování, které oba 

vycházejí z evropského práva), tak v rámci právní úpravy jednotlivých složek ži-

votního prostředí, což vyplývá jak z východiskové kapitoly 2, tak z dalších kapitol 

disertační práce (zejména z kapitoly 5 a kapitoly 6). Evropské právo tedy ovlivňuje 

české právo prostřednictvím environmentální legislativy, a to zejména směrnicemi 

týkajících se nástrojů ochrany životního prostředí. Další ovlivnění pak lze spatřo-

vat v evropských politikách ve věcech s územně plánovacím podtextem, což jsou 

např. transevropské sítě (srov. nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 

č. 347/2013, kterým se stanoví hlavní směry pro transevropské energetické sítě). 

Je však nutno konstatovat, že přímá právní regulace veřejného stavebního práva na 

úrovni evropského práva neexistuje a ve vztahu k České republice a procesům ve-

řejného stavebního práva je zřetelnější jeho faktické prolnutí s „evropským správ-

ním právem“, v jehož důsledku se stávající česká úprava veřejného stavebního 

práva sama svým zaměřením a obsahem profilovala jako úprava v „evropském 

kontextu“ s vlivem právní úpravy dle ostatních států Evropy, než jako úprava pří-

mo vycházející z evropského práva. Na základě výše uvedeného bych stanovenou 

hypotézu přeformuloval a učinil závěr, že „České veřejné stavební právo se formova-

lo v evropském kontextu, přičemž evropské právo zásadně determinuje české veřejné 

stavební právo zejména prostřednictvím environmentální legislativy.“ Toto konsta-

tování a mírné přeformulování stanovené hypotézy však nic nemůže změnit na 

faktu, že evropské právo má prostřednictvím úpravy zajišťující ochranu environ-

mentálních zájmů na procesy veřejného stavebního práva zcela nepopiratelný vliv 
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a bezpochyby přispívá k environmentalizaci veřejného stavebního práva i na ná-

rodní úrovni. 

Druhá stanovená hypotéza zněla: „Výsledky procesů veřejného stavebního 

práva jsou vždy alespoň byť i nepřímo ovlivněny předpisy práva životního prostředí.“ 

Analýzou jednotlivých institutů veřejného stavebního práva a environmentál-

ních správních aktů provedenou zejména v kapitolách 4 až 6 této disertační práce 

shledávám, že podle mého názoru je tato hypotéza zcela pravdivá. Pravdivost 

zkoumané hypotézy vychází i z východiskové kapitoly 3, kdy jsem se mj. zabýval 

analýzou obecných východisek hmotněprávních i procesněprávních aspektů pro-

cesů veřejného stavebního práva se zdůrazněním jejich specifik ve vztahu 

k ochraně environmentálních zájmů, kdy jsem dospěl k závěru, že jednak veřejné 

stavební právo ve svých principech klade na důraz na ochranu environmentálních 

zájmů, a za druhé, že není možné úspěšně aplikovat stavební zákon bez zohlednění 

právní úpravy správního řádu, a právně konformní realizace procesů veřejného 

stavebního práva pouze na základě stavebního zákona (bez ingerence obecných 

východisek správního řádu a vlivu environmentálních právních předpisů) je taktéž 

jen těžko představitelná. Kapitoly 4 až 6 poté jednoznačně prokázaly, že veškeré 

koncepční dokumenty přijímané v rámci procesů veřejného stavebního práva jsou 

vždy závislé na výsledku environmentálního posouzení (a to ve formě stanoviska či 

prostřednictvím institutu posouzení SEA). Taktéž v případě, kdy jednotlivý záměr 

v rámci realizačních nástrojů veřejného stavebního práva se jakýmkoliv způsobem 

(a to i zcela okrajovým) dotýká zájmů chráněných právem životního prostředí, bu-

de tento záměr pro svou zákonnou realizaci potřebovat některý z „environmentál-

ních“ správních aktů analyzovaných v této práci (a to stanovisko, závazné stano-

visko, závazné stanovisko EIA, rozhodnutí, výjimku a/nebo jiný podmiňující akt). 

Při zohlednění skutečnosti, že se v České republice budou jen velmi těžko nacházet 

lokality, které by byly prosty jakýchkoliv „environmentálních hodnot“, je zřejmé, že 

tato ingerence správních aktů vydávaných dle předpisů práva životního prostředí 

do procesů veřejného stavebního práva je naprosto zásadní. Jinými slovy řečeno, 

při realizaci procesů veřejného stavebního práva je nepostradatelně nutné, aby 
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žadatel (stavebník) získal příslušné „environmentální“ správní akty, a to vždy ale-

spoň v rámci některé z procesních fází, pročež bez těchto aktů není možné procesy 

veřejného stavebního práva v naprosté většině případů zákonně realizovat. Tímto 

podle mého přesvědčení dochází k avizované „environmentalizaci veřejného sta-

vebního práva“, která je díky institutu posuzování vlivů na životní prostředí a insti-

tutu integrovaného povolování nejznatelnější u velkých projektů (developerských, 

průmyslových aj.). 

Tato environmentalizace je pak znatelnější ještě v tom případě, kdy určité „fi-

nální“ správní akty v procesech veřejného stavebního stojí vně stavební zákon, což 

se týká zejména problematiky povolování vodních děl. Totiž jak vyplývá z analýzy 

provedené v podkapitole 4.4, tak všechny procesy stavebního řádu týkající se po-

volování vodních děl jsou ve věcné působnosti vodoprávního úřadu jakožto specia-

lizovaného stavebního úřadu a typické správně právní akty veřejného stavebního 

práva povolující realizaci samotné stavby vodních děl (zejména stavební povolení) 

jsou dokonce vyňaty ze stavebního zákona a včleněny přímo do vodního zákona, 

přičemž platí, že obecný stavební úřad nemůže povolit stavbu, jejíž povolení spadá 

do působnosti speciálního stavebního úřadu. Toto vyčlenění procesů z běžného 

procesního rámce stavebního zákona do vodního zákona zůstává v účinnosti i po 

novele stavebního zákona a souvisejících předpisů k 1. 1. 2018 s tím, že nadto je 

dána pravomoc specializovanému stavebnímu úřadu (vodoprávnímu úřadu) 

k tomu, aby vedl řízení o udělení společného povolení. Tímto došlo k ještě většímu 

prohloubení zkoumaného jevu – „environmentalizace veřejného stavebního prá-

va“. 

Výsledky procesů veřejného stavebního práva jsou pak ovlivňovány environ-

mentálními vlivy i v průběhu provádění a užívání staveb, kdy jsou stavební úřady 

vybaveny velmi širokou působností a také nástroji a instrumenty, které zajišťují 

ochranu životního prostředí prostřednictvím výkonu jejich dohledu nad těmito 

činnostmi, jak bylo analyzováno v kapitole 7 (týkající se institutu stavebního dozo-

ru). Tato kontrolní úloha stavebního úřadu i v otázkách ochrany životního pro-

středí nabývá na ještě větším významu s účinností novely stavebního zákona a dal-
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ších souvisejících předpisů, kdy je od 1. 1. 2018 upuštěno od institutu užívání stav-

by na základě oznámení stavebnímu úřadu a většina stavebních záměrů bude moci 

být užívána tzv. bez ničeho. 

Vše výše uvedené podle mého názoru jednoznačně prokazuje pravdivost sta-

novené hypotézy a svědčí o silné environmentalizaci českého veřejného stavební-

ho práva.  

Třetí stanovená hypotéza zněla: „Současná právní úprava týkající se envi-

ronmentálních aktů v procesech veřejného stavebního práva je komplikovaná, často 

až nesrozumitelná a nepřehledná, v některých případech vyvolávající až znaky ‚zma-

tečnosti‘.“ 

Vyhodnocením stanovené hypotézy na základě poznatků získaných v průběhu 

celé práce jsem dospěl k závěru, že tato je zásadně pravdivá (tedy pravdivá 

s několika výjimkami). 

Analýzou právní úpravy i související judikatury je podle mého názoru nutné 

konstatovat, jak vyplývá z dílčích závěrů této práce, že adresát (v práci analyzova-

ných právních norem) si z důvodu jejich nesrozumitelnosti a nejednoznačnosti 

nevystačí při jejich výkladu jen s účinnou právní úpravou, ale k jejich pochopení a 

správné aplikaci potřebuje znát také velmi obsáhlou judikaturu správních soudů a 

častokrát je nucen nahlédnout také do odborných publikací. Podle mého přesvěd-

čení pak v současné době bez odborné právní pomoci není schopen běžný adresát 

právní normy zjistit, jaké všechny „environmentální“ správní akty bude pro svůj 

záměr realizovaný dle procesů veřejného stavebního práva potřebovat a častokrát 

mu právní profesionál není schopen poskytnout kvalifikované poradenství. To je 

způsobeno nejen roztříštěností jednotlivých procesních forem vydávaných aktů 

(stanoviska, závazná stanoviska, rozhodnutí, jiné podmiňující akty atd.), ale také 

nejednoznačnostmi v pojmosloví (což za všechny nejlépe prokazuje pojem „sou-

hlas“, který je někdy používán pro formu závazného stanoviska, někdy pro formu 

správního rozhodnutí a někdy pro jiný úkon dle části IV. správního řádu) a pak 

také nejednotností postupu v rámci jednotlivých procesních fází veřejného staveb-

ního práva, což bude s účinností nového stavebního zákona od 1. 1. 2018 ještě vět-
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ším problémem (srov. 4 různé varianty procesních postupů v návaznosti na posou-

zení EIA). Právní praxe se pak neobjede ani bez nutnosti judikatorního výkladu 

problematických částí právní úpravy, tak, aby mohla být právní úprava vůbec apli-

kována. Problémem, který kumuluje uvedené nesnáze, je i to, že zákonodárce tento 

fakt častokrát vůbec nereflektuje a uvádí do života novely, které jsou, když ne 

v přímém rozporu, tak alespoň v dílčích nepřesnostech v nejednotnosti s již ustá-

lenou judikaturou správních soudů, resp. s doktrinálními názory. Proto pak musí 

právní praxe (a ostatně i doktrinální názory) tyto nejasnosti složitě vykládat a dou-

fat, že jejich výklad bude soudy opětovně aprobován. Když k těmto všem okolnos-

tem přidáme skutečnost, že i správní praxe a judikatura je v některých případech 

nejednotná (za všechny případy srov. otázku časové návaznosti povolení ke kácení 

dřevin na procesy veřejného stavebního práva podle právní úpravy účinné do 

31. 12. 2017 nebo změnu v povaze „souhlasů“ dle stavebního zákona), a i to, že se 

tato judikatura v běhu času mění, přináší to pro právní praxi procesů veřejného 

stavebního práva s vazbou k ochraně životního prostředí až těžko řešitelné výkla-

dové problémy. 

Uvedený problém byl bohužel ještě zhoršen novelou stavebního zákona a dal-

ších souvisejících předpisů, kdy s účinností od 1. 1. 2018 podle mého názoru do-

chází k ještě většímu znepřehlednění právní úpravy procesů veřejného stavebního 

práva s vazbou k ochraně životního prostředí, což může v praxi vést k neblahým 

problémovým důsledkům. Tento aspekt je pak znásoben ještě tím, že zákonodárce 

zvolil cestu dvojí novelizace zákona EIA, jak bylo uvedeno v kapitole 8. 

K přehlednosti a systematičnosti právní úpravy pak nepřidává ani novela zákona 

IPPC a souvisejících právních předpisů, ani zavádění některých dalších nových in-

stitutů. 

V souhrnu lze tedy na základě výše uvedeného uvést, že analyzovaná právní 

úprava „environmentálních“ správních aktů v procesech veřejného stavebního 

práva s vazbou k ochraně životního prostředí je podle mého názoru zbytečně složi-

tá, nepřehledná a vykazující až znaky zmatečnosti. 
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Jak jsem již konstatoval výše, z tohoto obecného závěru lze vyčlenit několik vý-

jimek. Předmětnými výjimkami jsou zejména tři oblasti, u kterých lze hodnotit 

právní úpravu jako srozumitelnou a systematickou. Jednak se jedná o východisko-

vou otázku užití základních zásad činnosti správních orgánů v jednotlivých proce-

sech veřejného stavebního práva, kdy lze právní úpravu hodnotit jako relativně 

přehlednou, zakládající potřebnou právní jistotu pro jednotlivé účastníky správně-

právních vztahů a de lege ferenda bych měl doporučení snad jen k možnému sjed-

nocení používání odkazu na správní řád v jednotlivých předpisech práva životního 

prostředí. Také vztah mezi procesní úpravou stavebního zákona a správního řádu 

vnímám jako veskrze jasný a srozumitelný. Druhou výjimku tvoří právní úprava 

vyčlenění procesů veřejného stavebního práva do vodního zákona. V tomto ohledu 

považuji právní úpravu taktéž za přehlednou a relativně logicky a systematicky 

uspořádanou, samozřejmě s neustálou nutností uvědomování si kaskádovitosti 

dotčených právních předpisů, jak byla rozebrána v podkapitole 4.4 této disertační 

práce. Poslední výjimku pak spatřuji v institutu stavebního dozoru, kde i v tomto 

případě podle mého názoru je právní úprava nastavena dobře, zajišťuje ochranu 

mj. environmentálních zájmů a je podle mého přesvědčení správně a relativně 

přehledně legislativně ukotvena. 

V souhrnu lze na základě všeho výše uvedeného formulovat následující nosný 

závěr. Podle mého názoru jsou „finální“ akty procesů veřejného stavebního práva 

vždy alespoň byť i nepřímo ovlivněny předpisy práva životního prostředí, které 

jsou determinovány evropskou environmentální legislativou, ale jejich právní 

úprava je pro adresáty právních norem natolik nesrozumitelná, nepřehledná a vy-

volávající až znaky „zmatečnosti“, že to vede v praxi k značným výkladovým pro-

blémům, pročež by si právní úprava zasluhovala zásadní změnu. Míru environmen-

talizace českého veřejného stavebního práva pak lze hodnotit jako znatelnou.    
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9.2 Další využití disertační práce a vymezení směrů dalšího 
zkoumání 

Předkládaná disertační práce si kladla mj. za cíl stát se oborným textem obsahující 

teoretické úvahy a podněty pro interpretaci právní úpravy tak, aby na jejím zákla-

dě právně-aplikační praxe vycházela z obecnějších teoreticko-interpretačních po-

stupů v otázce environmentalizace veřejného stavebního práva zejména tam, kde 

účinná právní úprava, ale i judikatura, vykazuje zásadní věcné či interpretační defi-

city. Doufám, že jsem analýzou jednotlivých institutů prováděnou prostřednictvím 

výkladu právní úpravy, doktrinálních názorů i judikatury správních soudů, přispěl 

k objasnění některých výkladových nejasností a problémů, které přináší současná 

právní úprava a vnesl do pochopení procesů veřejného stavebního práva s vazbou 

k ochraně životního prostředí alespoň trochu pomyslného světla a stanovený cíl 

tímto naplnil. Další využití disertační práce pak záleží zejména na laskavém posou-

zení čtenářů, jestli ji budou považovat za natolik kvalitní a přehledný text, aby do 

něj rádi při řešení svých praktických problémů nahlédli. 

Z hlediska vymezení směrů dalšího zkoumání je třeba zdůraznit, že tyto budou 

v konkrétnostech determinovány tím, jak dopadne řízení před Ústavním soudem 

(sp. zn. Pl. ÚS 22/17) ohledně návrhu na zrušení některých problematických 

aspektů novely stavebního zákona a souvisejících právních předpisů, tak také tím, 

jak dopadne v legislativním procesu novela zákona EIA (sněmovní tisk č. 1003). 

Z obecného hlediska pak bude bezpochyby předmětem dalšího zkoumání otázka 

další integrace jednotlivých procesů veřejného stavebního práva a environmentál-

ních správních aktů do jednoho tzv. one-stop-shop posouzení, jak jsem o něm 

v práci několikrát hovořil, přičemž jsem tuto myšlenku a integrující tendence, kdy-

by byly prováděny smysluplně, v této práci opakovaně podpořil (srov. zejména 

oddíl 8.1.2). Při myšlence větší integrace procesů v rámci práva životního prostředí 

opětovně vyvstává na mysl již jednou nerealizovaný kodex práva životního pro-
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středí500, který měl, alespoň z části, roztříštěnou právní úpravu kodifikovat. Před-

kládaný věcný záměr zákona o životním prostředí vymezoval z věcného i právního 

hlediska základní obsah budoucí právní úpravy v oblasti práva na ochranu životní-

ho prostředí. Zákon byl obsahově členěn na obecnou a zvláštní část. V obecné části 

byly upraveny například základní pojmy, zásady a povinnosti při ochraně životní-

ho prostředí, plánování v oblasti udržitelného rozvoje a rozhodování ve věcech 

životního prostředí včetně přezkumu rozhodnutí správním tribunálem. Obecná 

část tedy vykazovala jednoznačně integrující tendence. Zvláštní část upravovala 

tzv. technickou ochranu životního prostředí.501 Plánovaný kodex byl výsledkem 

rozsáhlých prací, které započaly již v roce 1999. Potřeba kodexové úpravy v oblasti 

ochrany životního prostředí vycházela ze všeobecného konsensu mezi právními 

teoretiky i praktiky práva životního prostředí plynoucího z dosavadní roztříštěné 

úpravy, která byla navíc výrazně složkově orientovaná.502 Nicméně tato snaha ne-

prošla úspěšně legislativním procesem a v dnešní době je stále právní úprava roz-

tříštěná tak, jak vyplývá z celého textu disertační práce. Jsem přesvědčen, že myš-

lenka a realizace kodexu práva životního prostředí by i v dnešní době mohla vyře-

šit mnohé z problémů uvedených v této disertační práci. Bohužel takovýto věcný 

návrh zákona nelze vzhledem k dnešní politické situaci v brzké době očekávat, i 

když bych tuto cestu (větší integrace a kodifikace) z hlediska de lege ferenda viděl 

jako cestu tím nejlepším směrem. 

                                                 

 
500 Srov. např. KODEX životního prostředí – zdroj polemik i nadějí aneb návrh věcného záměru zákona 

o životním prostředí s polemickým komentářem Evy Kružíkové a Petra Petržílka. Praha: MŽP, 

2005. 244 s. ISBN 80-7212-316-5. 
501 Podrobně byla ve věcném záměru kodexu upravena kapitola o nakládání s odpady a o ekologic-

kých požadavcích na výrobky. Ostatní kapitoly by převzaly platnou právní úpravu obsaženou ve 

zvláštních předpisech. Věcný záměr neupravoval problematiku ekosystémů a složek životního 

prostředí (příroda a krajina, vody, půdy apod.), kterou by i nadále upravovaly zvláštní předpisy. 

V oblastech vymezených věcným záměrem pak byla důsledně transponována platná legislativa 

Evropské unie. 
502 ŽIDEK, Dominik. Právo životního prostředí. In: SCHELLE, Karel; TAUCHEN, Jaromír (eds.). Ency-

klopedie českých právních dějin, VII. svazek Právo pra – Prob. Plzeň: Vydavatelství a nakladatel-

ství Aleš Čeněk, 2017. 830 s. ISBN 978-80-7380-648-4. S. 761-770. 





Seznam použitých zdrojů 267 

 

Seznam použitých zdrojů 

Monografie 

BAHÝLOVÁ, Lenka; KOCOUREK, Tomáš; VOMÁČKA, Vojtěch. Zákon o posuzo-

vání vlivů na životní prostředí. Komentář. Praha: C. H. Beck, 2015, 306 s. ISBN 978-

80-7400-589-3. 

BIRNIE, Patricia; BOYLE, Alan; REDGWELL, Catherine. International law and 

the environment. 3. vyd. New York: Oxford University Press Inc., 2009. 830 s. ISBN 

978-80-1987-6422-9. 

BOGUSZAK, Jiří a kol. Právní principy. Praha: Kolokvium, 1999. 231 s. ISBN 80-

901064-5-5. 

BRÉCHON-MOULÈNES, Christine et al. Droit des marchés publics. Paris: Le Mo-

niteur, 1993. 3000 s. ISBN 2-281-12205-0. 

CEPEK, Branislav a kol. Environmentálne právo. Všeobecná a osobitná časť. Pl-

zeň: Aleš Čeněk, 2015. 442 s. ISBN 978-80-7380-560-9. 

DAMOHORSKÝ, Milan a kol. Právo životního prostředí. 3. vyd. Praha: C. H. Beck, 

2010. 680 s. ISBN 978-80-7400-338-7. 

DAMOHORSKÝ, Milan; STEJSKAL, Vojtěch a kol. Environmental Law in the 

Czech Republic and EU – Ten years after. 1. vyd. Beroun: Nakladatelství Eva Rozko-

tová, 2014. The Czech Society for Environmental Law. 125 s. ISBN 978-80-86412-

25-2. 

DAMOHORSKÝ, Milan; SNOPKOVÁ, Tereza a kol. Role obcí v ochraně životního 

prostředí z pohledu práva. 1. vyd. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Právnická fa-

kulta, 2015. 224 s. ISBN 978-80-87975-31-2. 

DENYER-GREEN, Barry; UBHI, Navjit. Development and Planning Law. 4. vyd. 

Abingdon: Routledge, 2013. 418 s. ISBN 978-0-415-53828-2. 

DIENSTBIER, Filip; POUPEROVÁ, Olga; VÍCHA, Ondřej. Prosazování ochrany 

kulturních hodnot: v procesech územního plánovaní - územní plán : certifikovaná 

metodika. Praha: Leges, 2016, 64 s. Certifikovaná metodika. ISBN 978-80-7502-

146-5. 



268   

DROBNÍK, Jaroslav; DVOŘÁK, Petr. Lesní zákon. Komentář. Praha: Wolters 

Kluwer ČR, 2010, 304 s. ISBN 978-80-7357-425-3. 

DUDOVÁ, Jana. Právní aspekty ochrany veřejného zdraví před environmentálním 

hlukem. Brno: Masarykova univerzita, Právnická fakulta, 2013. 240 s. ISBN 978-80-

210-6522-2. 

DUDOVÁ, Jana. Právo na ochranu veřejného zdraví. Ochrana veřejného zdraví 

před rizikovými faktory venkovního prostředí. Praha: Linde, 2011. 424 s. ISBN 978-

80-7201-854-3. 

DVOŘÁK, Libor. Zákon o posuzování vlivů na životní prostředí (č. 100/2001 Sb.) 

– komentář. Praha: Wolters Kluwer, 2016, 250 s. ISBN 978-80-7478-730-0. 

EVROPSKÁ KOMISE. Kompendium Evropské unie o systémech, politikách a zá-

sadách územního plánování. Brno: Ústav územního rozvoje, 2000. 194 s. ISBN 978-

80-2388-346-6. 

HAJN, Petr. Jak se píší knihy: aneb Lehkovážná vyprávění o vážné literatuře. Pra-

ha: Svoboda, 1988. 312 s. 

HANÁK, Jakub; PRŮCHOVÁ, Ivana a kol. Kontrolní mechanismy při prosazování 

ochrany životního prostředí. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 241 s. 

Spisy Právnické fakulty Masarykovy univerzity, řada teoretická, Edice Scientia, 

svazek č. 595. ISBN: 978-80-210-8597-8. 

HARVÁNEK, Jaromír a kol. Teorie práva. Plzeň: Aleš Čeněk, 2008. 501 s. ISBN 

978-80-7380-104-5. 

HEGENBART, Miroslav a kol. Stavební zákon: komentář. Praha: C.H. Beck, 2008. 

490 s. ISBN 978-80-7400-044-7. 

HEJČ, David; BAHÝĽOVÁ, Lenka. Opatření obecné povahy v teorii a praxi. Praha: 

C.H.Beck, 2017. 270 s. ISBN 978-80-7400-276-2. 

HENDRYCH, Dušan a kol. Správní právo, obecná část. 7. vyd. Praha: C.H.Beck. 

2009. 838 s. ISBN 978-80-7400-049-2. 

HORÁČEK, Zdeněk a kol. Vodní zákon: s podrobným komentářem po velké nove-

le stavebního zákona k 1.1.2013. 2. vyd. Praha: Sondy, 2013. 319 s. ISBN 978-80-

86846-48-8. 



Seznam použitých zdrojů 269 

 

HRABÁK, Jan; NAHODIL, Tomáš. Správní řád s výkladovými poznámkami a vy-

branou judikaturou. 3. vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s. 2009. 500 s. ISBN 978-

80-7357-424-6. 

JANČÁŘOVÁ, Ilona a kol. Právo životního prostředí: Obecná část. 1.vyd. Brno: 

Masarykova univerzita, 2016. 716 s. učebnice č.531. ISBN 978-80-210-8366-0. 

JANČÁŘOVÁ, Ilona a kol. Právo životního prostředí: Zvláštní část. 1. vyd. Brno: 

Masarykova univerzita, 2015. 624 s. učebnice č. 527. ISBN 978-80-210-8041-6. 

JANČÁŘOVÁ, Ilona. Ekologická politika. Brno: Masarykova univerzita, 2004. 

204 s. ISBN 80-210-3599. 

JANČÁŘOVÁ, Ilona; PEKÁREK, Milan; PRŮCHOVÁ, Ivana; BAHÝĽOVÁ, Lenka; 

VOMÁČKA, Vojtěch. Odpovědnost v právu životního prostředí – současný stav a per-

spektivy. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 345 s. Spisy Právnické fakulty 

MU č. 461 (řada teoretická). ISBN 978-80-210-6594-9. 

JANČÁŘOVÁ, Ilona; HANÁK, Jakub; PRŮCHOVÁ, Ivana a kol. Vlastník a podnika-

tel při ochraně životního prostředí. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 451 

s. Edice Scientia sv. 519. ISBN 978-80-210-7951-9. 

JANS, Jan H.; VEDDER, Hans H.B. European Environmental Law after Lisbon. 4. 

vyd. Groningen: Europa Law Publishing, 2012, 560 s. ISBN 978-90-8952-105-7. 

JEMELKA, Luboš; PONDĚLÍČKOVÁ, Klára; BOHADLO, David. Správní řád. Pra-

ha: C. H. Beck, Praha, 2013. 848 s. ISBN 978-80-7400-484-1. 

JURNÍKOVÁ, Jana a kol. Správní právo: zvláštní část. 6. vyd. Brno: Masarykova 

univerzita, 2009. 399 s. Edice učebnic PrF MU; č. 477. ISBN 978-80-210-4847-8. 

KLIKOVÁ, Alena a kol. Stavební právo. Praktická příručka. 3. vyd. Praha: Linde, 

2009. 223 s. ISBN 78-80-7201-764-5. 

KLIKOVÁ, Alena; PRŮCHA, Petr. Veřejné stavební právo. Brno: Masarykova uni-

verzita, 2014. 158 s. ISBN 978-80-2107-062-2. 

KODEX životního prostředí – zdroj polemik i nadějí aneb návrh věcného záměru 

zákona o životním prostředí s polemickým komentářem Evy Kružíkové a Petra Petr-

žílka. Praha: MŽP, 2005. 244 s. ISBN 80-7212-316-5. 



270   

KOUCOUREK, Tomáš. Omezení vlastnického práva k pozemkům ve prospěch 

ochrany životního prostředí. Praha: Leges, 2012. 280 s. ISBN 978-80-87576-10-6. 

KRÄMER, Ludwig. EU Environmental law. 7. vyd. London: Sweet & Maxwell, 

2011. 465 s. ISBN 978-0-414-04299-5. 

KRUŽÍKOVÁ, Eva; ADAMOVÁ, Eva; KOMÁREK, Jan. Právo životního prostředí 

Evropských společenství. Praktický průvodce. Praha: Linde, 2003. 410 s. ISBN 80-

7201-430-7. 

MACHÁČKOVÁ, Jana a kol. Stavební zákon. Komentář. 2. vyd. Praha: C. H. Beck, 

2013. 899 s. ISBN 978-80-7400-492-6. 

MALÝ, Stanislav. Stavební zákon. Komentář. 2. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 

2013. ISBN 978-80-7357-103-2. 

MAREČEK, Jan a kol. Komentář ke stavebnímu zákonu a předpisy související. Pl-

zeň: Aleš Čeněk, 2013. 838 s. ISBN 978-80-7380-430-5. 

MAREK, Karel; PRŮCHA, Petr. České stavební právo v evropském kontextu. Brno: 

Masarykova univerzita, 2009. 451 s. ISBN 978-80-210-4958-1. 

MAREK, Karel; PRŮCHA, Petr. Stavební právo v teorii a praxi. Praha: Leges, 

2011. 400 s. ISBN 978-80-8757-600-7. 

MAREK, Karel; PRŮCHA, Petr. Stavební právo veřejné a soukromé podle úpravy 

závazků v novém občanském zákoníku. Praha: Leges, 2013. 336 s. ISBN 978-80-

87576-79-3. 

MASLEN, Michal. Verejná správa a právo na priaznivé životné prostredie. Praha: 

Leges, 2016. 248 s. ISBN 978-80-7502-198-4. 

MAZANEC, Michal; KŘENKOVÁ, Jitka. Přehled judikatury z oblasti stavebního 

práva. 1. vydání, Praha: ASPI, 2008. ISBN 978-80-7357-296-9. 

MIKO, Ladislav; BOROVIČKOVÁ, Hana a kol. Zákon o ochraně přírody a krajiny. 

Komentář. 2. vyd. Praha: C. H. Beck, 2007. 607 s. ISBN 978-80-7179-585-8. 

MOORE, Victor; PURDUE, Michael. A practical approach to Planning law. 13. 

vyd. Oxford: University Press, 2014. 723 s. ISBN 978-0-19-870558-1. 



Seznam použitých zdrojů 271 

 

MORÁVEK, Jiří a kol. Zákon o ochraně ovzduší. Komentář. Praha: C. H. Beck, 

2013. 435 s. ISBN 978-80-7400-477-3. 

MÜLLEROVÁ, Hana; HUMLÍČKOVÁ, Petra. Nové přístupy k implementaci Aar-

huské úmluvy v ČR. Praha: Ústav státu a práva AV ČR. 2014. ISBN 978-80-87439-

16-6. 

MÜLLEROVÁ, Hana a kol. Právo na příznivé životní prostředí: Nové interpretač-

ní přístupy. 1. vyd. Praha: Ústav státu a práva AV ČR, 2016. 288 s. ISBN 978-80-

87439-29-6. 

PEKÁREK, Milan a kol. Pozemkové právo. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 

Právnická fakulta, 2015. 486 s. ISBN 978-80-210-7750-8. 

POMAHAČ, Richard. Evropské veřejné právo. 2. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 

2010. 252 s. ISBN 978-80-7357-516-8. 

POTÁSCH, Peter a kol. Vybrané správne procesy. Bratislava: Eurokódex, s.r.o., 

2010. 552 s. ISBN 978-80-89447-19-0. 

PRCHALOVÁ, Jana. Zákon o ochraně přírody a krajiny a Natura 2000, úplné zně-

ní zákona s komentářem. 2. vyd. Praha: Linde, 2010. 431 s. ISBN 978-80-7201-806-

2. 

PRIEUR, Michel. Droit de l’environnement. 2. vyd. Paris: Dalloz, 1991. 775 s. 

ISBN 2-247-01191-8. 

PRŮCHA, Petr; GREGOROVÁ, Jana a kol. Stavební zákon. Praktický komentář. 

Praha: Leges, 2017. 880 s. ISBN 978-80-7502-180-9. 

PRŮCHA, Petr. Správní právo, obecná část. 8. doplněné a aktualizované vyd. Br-

no: Nakladatelství Doplněk, 2012. 428 s. ISBN 978-80-7239-281-0. 

PRŮCHA, Petr. Správní řád s poznámkami a judikaturou. 2. vyd. Praha: Leges, 

2015. 496 s. ISBN 978-80-7502-051-2. 

PRŮCHOVÁ Ivana a kol. Správní procesy v právu životního prostředí. Brno: Ma-

sarykova univerzita, 2010. 412 s. Spisy PrF MU, řada teoretická, svazek 329. ISBN 

978-80-210-5362-5. 



272   

PRŮCHOVÁ, Ivana a kol. Stavební zákon a ochrana životního prostředí. Brno: 

Masarykova univerzita, 2011. 487 s. Spisy PrF MU, řada teoretická, svazek č. 396. 

ISBN 978-80-210-5667-1. 

PRŮCHOVÁ, Ivana; HANÁK, Jakub a kol. Voda v právních vztazích. 1. vyd. Brno: 

Masarykova univerzita, 2014. 238 s. ACTA UNIVERZITATIS BRUNENSIS, IURIDICA, 

No 481. ISBN 978-80-210-7155-1. 

PUNČOCHÁŘ, Pavel a kol. Zákon o vodách č. 254/2001 Sb.: v úplném znění k 

lednu 2004 s rozšířeným komentářem. Praha: Sondy, 2004. 392 s. ISBN 80-86846-

00-8. 

ROZTOČIL, Aleš; HRŮŠOVÁ, Klára; LACHMANN, Martin; POTĚŠIL, Lukáš. Sta-

vební zákon. Komentář. 5. vyd. Praha: C. H. Beck, 2016. ISBN 978-80-7400-462-9. 

SANDS, Philippe. Principles of International Environmental Law. 3. vyd. Ca-

mbridge: Cambridge University Press, 2012. 926 s. ISBN 978-0-521-76959-4. 

SCHELLE, Karel; TAUCHEN, Jaromír (eds.). Encyklopedie českých právních dějin, 

VII. svazek Právo pra – Prob. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2017. 

830 s. ISBN 978-80-7380-648-4. 

SKULOVÁ, Soňa a kol. Správní právo procesní. 2 vyd. Plzeň: Aleš Čeněk, 2012. 

386 s. ISBN 978-80-7380-381-0. 

SLÁDEČEK, Vladimír. Obecné správní právo. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2013. 

500 s. ISBN 978-80-7478-002-8. 

SLÁDEČEK, Vladimír; POUPEROVÁ, Olga a kol. Správní právo – zvláštní část 

(vybrané kapitoly). 2. vyd. Praha: Leges, 2014. 494 s. ISBN. 978-80-87576-48-9. 

STEJSKAL, Vojtěch. Zákon o ochraně přírody a krajiny. Komentář. Praha: Wol-

ters Kluwer, 2016. 576 s. ISBN 978-80-7552-229-0. 

STRNAD, Zdeněk a kol. Vodní právo. 1. vyd. Vodňany: Jihočeská univerzita v 

Českých Budějovicích, Fakulta rybářství a ochrany vod, 2013. 226 s. ISBN 978-80-

8743-745-2. 

TUHÁČEK, Miloš; JELÍNKOVÁ, Jitka a kol. Právo životního prostředí. Praktický 

průvodce. Praha: Grada, 2015. 288 s. ISBN 978-80-247-5464-2. 



Seznam použitých zdrojů 273 

 

VARVAŘOVSKÝ, Pavel a kol. Odstraňování staveb. Brno: Kancelář veřejného 

ochránce práv ve spolupráci s Wolters Kluwer ČR, 2013. Stanoviska (Kancelář ve-

řejného ochránce práv). 178 s. ISBN 978-80-904579-7-3. 

VAVŘÍNEK, František. Stručný přehled zřízení správního. Praha: Všehrd, 1928. 

230 s. 

VEDRAL, Josef. Správní řád: komentář. 2. vyd. Praha: Bova Polygon, 2012. 1448 

s. ISBN 978-80-7273-166-4. 

VÍCHA, Ondřej. Základy horního a energetického práva. Praha: Wolters Kluwer, 

2015. 225 s. ISBN 978-80-7478-919-9. 

VOMÁČKA, Vojtěch; ŽIDEK, Dominik a kol. Posuzování vlivů záměrů a koncepcí 

na životní prostředí. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 336 s. Spisy 

Právnické fakulty Masarykovy univerzity, řada teoretická, Edice Scientia, svazek č. 

561. ISBN 978-80-210-8343-1. 

VOPÁLKA, Vladimír a kol. Nový správní řád: zákon č. 500/2004 Sb., správní řád. 

Praha: ASPI, 2005. 555 s. ISBN 80-7357-109-9. 

Jednotlivé kapitoly ve výše uvedených monografiích 

ADAMOVÁ, Hana. Vodní dílo z pohledu nového občanského zákoníku. In: PRŮ-

CHOVÁ, Ivana; HANÁK, Jakub a kol. Voda v právních vztazích. 1. vyd. Brno: Masary-

kova univerzita, 2014. 238 s. ACTA UNIVERZITATIS BRUNENSIS, IURIDICA, No 

481. ISBN 978-80-210-7155-1. S. 101-107. 

BAHÝĽOVÁ, Lenka. Pojem „navazující řízení“ a související procesní otázky. In: 

VOMÁČKA, Vojtěch; ŽIDEK, Dominik a kol. Posuzování vlivů záměrů a koncepcí na 

životní prostředí. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 336 s. Spisy Práv-

nické fakulty Masarykovy univerzity, řada teoretická, Edice Scientia, svazek č. 561. 

ISBN 978-80-210-8343-1. S. 84-94. 

BAHÝLOVÁ, Lenka. Územní plánování a vyhodnocování vlivů na udržitelný 

rozvoj území. In: PRŮCHOVÁ, Ivana a kol. Stavební zákon a ochrana životního pro-

středí. Brno: Masarykova univerzita, 2011. 487 s. Spisy PrF MU, řada teoretická, 

svazek č. 396. ISBN 978-80-210-5667-1. S. 303-317. 



274   

DUDOVÁ, Jana. Integrovaná prevence znečištění (IPPC). In: JANČÁŘOVÁ, Ilona 

a kol. Právo životního prostředí: Obecná část. 1.vyd. Brno: Masarykova univerzita, 

2016. 716 s. učebnice č.531. ISBN 978-80-210-8366-0. S. 388-421. 

DUDOVÁ, Jana. Právní principy ochrany životního prostředí. In: JANČÁŘOVÁ, 

Ilona a kol. Právo životního prostředí: Obecná část. 1.vyd. Brno: Masarykova univer-

zita, 2016. 716 s. učebnice č.531. ISBN 978-80-210-8366-0. S. 127-146. 

FILIPOVÁ, Jana; Göttinger, Vlastimil. Pojem správního práva procesního. In: 

PRŮCHOVÁ, Ivana a kol. Správní procesy v právu životního prostředí. Brno: Masary-

kova univerzita, 2010. 412 s. Spisy PrF MU, řada teoretická, svazek 329. ISBN 978-

80-210-5362-5. S. 30-58. 

HANÁK, Jakub. Ochrana životního prostředí při využívání ložisek nerostů. In: 

JANČÁŘOVÁ, Ilona a kol. Právo životního prostředí: Zvláštní část. 1. vyd. Brno: Ma-

sarykova univerzita, 2015. 624 s. učebnice č. 527. ISBN 978-80-210-8041-6. S. 478-

501. 

HUMLÍČKOVÁ, Petra. Obec jako subjekt práva na příznivé životní prostředí. In: 

DAMOHORSKÝ, Milan; SNOPKOVÁ, Tereza a kol. Role obcí v ochraně životního pro-

středí z pohledu práva. 1. vyd. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, 

2015. 224 s. ISBN 978-80-87975-31-2. S. 20-28. 

CHYBA, Jaroslav. Faktory ovlivňující odborný posudek. In: VOMÁČKA, Vojtěch; 

ŽIDEK, Dominik a kol. Posuzování vlivů záměrů a koncepcí na životní prostředí. 1. 

vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 336 s. Spisy Právnické fakulty Masary-

kovy univerzity, řada teoretická, Edice Scientia, svazek č. 561. ISBN 978-80-210-

8343-1. S. 72-75. 

JANČÁŘOVÁ, Ilona. Current trends in the Czech Environmental Liability Sys-

tem. In: DAMOHORSKÝ, Milan; STEJSKAL, Vojtěch a kol. Environmental Law in the 

Czech Republic and EU - Ten years after. 1. vyd. Beroun: Nakladatelství Eva Rozko-

tová, 2014. The Czech Society for Environmental Law. 125 s. ISBN 978-80-86412-

25-2. S. 9-17. 

JANČÁŘOVÁ, Ilona. Ochrana ovzduší. In: JANČÁŘOVÁ, Ilona a kol. Právo život-

ního prostředí: Zvláštní část. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 624 s. 

učebnice č. 527. ISBN 978-80-210-8041-6. S. 13-51. 

JEŽKOVÁ, Zuzana. Role obce při dodatečném povolování staveb. In: DAMO-

HORSKÝ, Milan; SNOPKOVÁ, Tereza a kol. Role obcí v ochraně životního prostředí z 



Seznam použitých zdrojů 275 

 

pohledu práva. 1. vyd. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, 2015. 

224 s. ISBN 978-80-87975-31-2. S. 73-88. 

JEŽKOVÁ, Zuzana. Význam procesu EIA při dodatečném povolení stavby ve 

vlastnictví podnikatele. In: JANČÁŘOVÁ, Ilona; HANÁK, Jakub; PRŮCHOVÁ, Ivana 

a kol. Vlastník a podnikatel při ochraně životního prostředí. 1. vyd. Brno: Masaryko-

va univerzita, 2015. 451 s. Edice Scientia sv. 519. ISBN 978-80-210-7951-9. S. 374-

387. 

KOCOUREK, Tomáš. Opatření obecné povahy. In: PRŮCHOVÁ Ivana a kol. 

Správní procesy v právu životního prostředí. Brno: Masarykova univerzita, 2010. 

412 s. Spisy PrF MU, řada teoretická, svazek 329. ISBN 978-80-210-5362-5. S. 127-

192. 

KOCOUREK, Tomáš; POLÁČKOVÁ, Marie. Závazná stanoviska a jiné úkony dle 

části čtvrté správního řádu. In: PRŮCHOVÁ Ivana a kol. Správní procesy v právu 

životního prostředí. Brno: Masarykova univerzita, 2010. 412 s. Spisy PrF MU, řada 

teoretická, svazek 329. ISBN 978-80-210-5362-5. S. 87-111. 

KRÝSA, Ivo. Ochrana veřejného zdraví v postupech podle stavebního zákona. 

In: PRŮCHOVÁ, Ivana a kol. Stavební zákon a ochrana životního prostředí. Brno: 

Masarykova univerzita, 2011. 487 s. Spisy PrF MU, řada teoretická, svazek č. 396. 

ISBN 978-80-210-5667-1. S. 345-381. 

POLÁČKOVÁ, Marie. Dotčené orgány. In: PRŮCHOVÁ, Ivana a kol. Stavební zá-

kon a ochrana životního prostředí. Brno: Masarykova univerzita, 2011. 487 s. Spisy 

PrF MU, řada teoretická, svazek č. 396. ISBN 978-80-210-5667-1. S. 65-82. 

POLÁČKOVÁ, Marie. Stavební úřady. In: PRŮCHOVÁ, Ivana a kol. Stavební zá-

kon a ochrana životního prostředí. Brno: Masarykova univerzita, 2011. 487 s. Spisy 

PrF MU, řada teoretická, svazek č. 396. ISBN 978-80-210-5667-1. S. 48-64. 

PRŮCHOVÁ, Ivana. Povolování výjimek. In: PRŮCHOVÁ Ivana a kol. Správní 

procesy v právu životního prostředí. Brno: Masarykova univerzita, 2010. 412 s. Spi-

sy PrF MU, řada teoretická, svazek 329. ISBN 978-80-210-5362-5. S. 290-309. 

PRŮCHOVÁ, Ivana; ŽIDEK, Dominik. Ochrana životního prostředí v procesech 

podle stavebního zákona. In: JANČÁŘOVÁ, Ilona a kol. Právo životního prostředí: 

Obecná část. 1.vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 716 s. učebnice č.531. ISBN 

978-80-210-8366-0. S. 422-540. 



276   

RADECKI, Wojciech. Soustava územní státní správy a samosprávy v Polsku 

z hlediska ochrany životního prostředí. In: DAMOHORSKÝ, Milan; SNOPKOVÁ, Te-

reza a kol. Role obcí v ochraně životního prostředí z pohledu práva. 1. vyd. Praha: 

Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, 2015. 224 s. ISBN 978-80-87975-31-

2. S. 13-19. 

SNOPKOVÁ, Tereza. Ochrana vod v integrovaném povolení. In: PRŮCHOVÁ, 

Ivana; HANÁK, Jakub a kol. Voda v právních vztazích. 1. vyd. Brno: Masarykova uni-

verzita, 2014. 238 s. ACTA UNIVERZITATIS BRUNENSIS, IURIDICA, No 481. ISBN 

978-80-210-7155-1. S. 178-190. 

SOBOTKA, Michal. One-stop-shop: k významu EIA v rámci integrovaného povo-

lovacího procesu. In: JANČÁŘOVÁ, Ilona; HANÁK, Jakub; PRŮCHOVÁ, Ivana a kol. 

Vlastník a podnikatel při ochraně životního prostředí. 1. vyd. Brno: Masarykova uni-

verzita, 2015. 451 s. Edice Scientia sv. 519. ISBN 978-80-210-7951-9. S. 368-374. 

ŠVARCOVÁ, Kateřina. Environmentální obecně závazné vyhlášky obcí. In: 

DAMOHORSKÝ, Milan; SNOPKOVÁ, Tereza a kol. Role obcí v ochraně životního pro-

středí z pohledu práva. 1. vyd. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, 

2015. 224 s. ISBN 978-80-87975-31-2. S. 29-51. 

VOMÁČKA, Vojtěch. Posuzování vlivů na životní prostředí (EIA/SEA). In: 

JANČÁŘOVÁ, Ilona a kol. Právo životního prostředí: Obecná část. 1.vyd. Brno: Masa-

rykova univerzita, 2016. 716 s. učebnice č.531. ISBN 978-80-210-8366-0. S. 351-

387. 

VOMÁČKA, Vojtěch. Právo Evropské unie a ochrana životního prostředí. In: 

JANČÁŘOVÁ, Ilona a kol. Právo životního prostředí: Obecná část. 1.vyd. Brno: Masa-

rykova univerzita, 2016. 716 s. učebnice č.531. ISBN 978-80-210-8366-0. S. 79-

108. 

VOMÁČKA, Vojtěch. Účast veřejnosti na rozhodování, na tvorbě plánů, progra-

mů, politik a na přípravě právních předpisů. In: JANČÁŘOVÁ, Ilona a kol. Právo ži-

votního prostředí: Obecná část. 1.vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 716 s. 

učebnice č.531. ISBN 978-80-210-8366-0. S. 266-345. 

ŽIDEK, Dominik. Posuzování vlivů na životní prostředí po novele č. 39/2015 

Sb. – základní přehled. In: VOMÁČKA, Vojtěch; ŽIDEK, Dominik a kol. Posuzování 

vlivů záměrů a koncepcí na životní prostředí. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzi-



Seznam použitých zdrojů 277 

 

ta, 2016. 336 s. Spisy Právnické fakulty Masarykovy univerzity, řada teoretická, 

Edice Scientia, svazek č. 561. ISBN 978-80-210-8343-1. S. 20-46. 

ŽIDEK, Dominik. Právo životního prostředí. In: SCHELLE, Karel; TAUCHEN, Ja-

romír (eds.). Encyklopedie českých právních dějin, VII. svazek Právo pra – Prob. Pl-

zeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2017. 830 s. ISBN 978-80-7380-

648-4. S. 761-770. 

ŽIDEK, Dominik. Stavební dozor jako prostředek ochrany životního prostředí. 

In: HANÁK, Jakub; PRŮCHOVÁ, Ivana a kol. Kontrolní mechanismy při prosazování 

ochrany životního prostředí. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 241 s. 

Spisy Právnické fakulty Masarykovy univerzity, řada teoretická, Edice Scientia, 

svazek č. 595. ISBN: 978-80-210-8597-8. S. 142-155. 

ŽIDEK, Dominik. Voda v procesech veřejného stavebního práva. In: PRŮCHO-

VÁ, Ivana; HANÁK, Jakub a kol. Voda v právních vztazích. 1. vyd. Brno: Masarykova 

univerzita, 2014. 238 s. ACTA UNIVERZITATIS BRUNENSIS, IURIDICA, No 481. 

ISBN 978-80-210-7155-1. S. 21-34. 

Sborníky 

ČERNÝ, Pavel; DOHNAL, Vítězslav (eds.). Přístup k soudům při ochraně životní-

ho prostředí. Praha: ASPI, 2004. 252 s. ISBN 80-7357-028-9. 

DIENSTBIER, Filip (ed.) Nástroje ochrany životního prostředí – role práva. Olo-

mouc: Univerzita Palackého v Olomouci, Právnická fakulta, 2011. 209 s. ISBN 978-

80-87382-13-4. 

HAMUĽÁK, Ondrej (ed.) Olomoucké debaty mladých právníků 2010 – Principy a 

zásady v právu (Teorie a praxe). Praha: Leges, 2010. 384 s. ISBN: 978-80-87212-59-

2. 

HURDÍK, Jan; FIALA, Josef; SELUCKÁ, Markéta. Evropský kontext vývoje českého 

práva po roce 2004 : sborník z workshopu konaného na Právnické fakultě MU v Brně. 

Brno: Masarykova univerzita, 2006. 426 s. ISBN 80-210-4182-X. 

HORÁKOVÁ, Monika. (ed). Contemporary Administrative Law Studies. Olomouc: 

Palacký University, 2007. ISBN 978-80-244-2038-7. 



278   

KADEČKA, Stanislav; MAREK, David (eds). Nový správní řád v praxi krajských 

úřadů II. Sborník z 2. a 3. zimní konference/workshopu. Plzeň: Aleš Čeněk, 2009. 271 

s. ISBN 978-80-7380-250-9. 

KYSELOVSKÁ, Tereza; KADLUBIEC, Vojtěch; PROVAZNÍK, Jan; SPRINGINSFEL-

DOVÁ, Nelly; VIRDZEKOVÁ, Alica. Cofola 2015: sborník z konference. 1. vyd. Brno: 

Masarykova univerzita, Právnická fakulta. Řada teoretická, Ed. Scientia, č. 532., 

2015. 1081 s. ISBN 978-80-210-7976-2. 

MAKUCH, Karen. E.; PEREIRA, Ricardo (ed.). Environmental and Energy Law. 

London: Blackwell Publishing Ltd., 2012, 655 s. ISBN 978-1-4051-7787-0. 

MCELDOWNEY, John; MCELDOWNEY, Sharron (ed). Environmental Regulation. 

Cheltenham: Edward Elgar Publishing Limited, 2014. 917 s. ISBN 978-0-85793-

820-6.  

PEETERS, Marjan, UYLENBURG, Rosa (ed.). EU Environmental Legislation. Le-

gal Perspectives on Regulatory Strategies. Cheltenham: Edward Elgar Publishing 

Limited, 2014. 279 s. ISBN 978-1-78195-476-8. 

SANCIN, Vasilka (ed.) International environmental law: Contemporary concerns 

and challenges. Ljubljana: GV Založba, 2012. 602 s. ISBN 978-961-247-219-1. 

Jednotlivé články ve výše uvedených sbornících 

BĚLOHRADOVÁ, Jitka; POLÁČKOVÁ, Marie. Princip prevence v procesech dle 

stavebního zákona. In: HAMUĽÁK, Ondrej (ed.) Olomoucké debaty mladých právní-

ků 2010 – Principy a zásady v právu (Teorie a praxe). Praha: Leges, 2010. 384 s. 

ISBN: 978-80-87212-59-2. 

BIRT, Martin; SMITH, Steven. Planning, Strategic Environmental Assessment 

(SEA) and Environmental Impact Assessment (EIA). In: MAKUCH, Karen. E.; PERE-

IRA, Ricardo (ed.). Environmental and Energy Law. London: Blackwell Publishing 

Ltd., 2012, 655 s. ISBN 978-1-4051-7787-0. S. 491-507. 

CEJPEK MUSILOVÁ, Hana. Myslivecká stráž. In: KYSELOVSKÁ, Tereza; KADLU-

BIEC, Vojtěch; PROVAZNÍK, Jan; SPRINGINSFELDOVÁ, Nelly; VIRDZEKOVÁ, Alica. 

Cofola 2015: sborník z konference. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, Právnická 

fakulta. Řada teoretická, Ed. Scientia, č. 532., 2015. 1081 s. ISBN 978-80-210-7976-

2. S. 992-940. 



Seznam použitých zdrojů 279 

 

DIENSTBIER, Filip. (Nový) správní řád a zvláštní předpisy. In: KADEČKA, Sta-

nislav; MAREK, David (eds). Nový správní řád v praxi krajských úřadů II. Sborník z 2. 

a 3. zimní konference/workshopu. Plzeň: Aleš Čeněk, 2009. 271 s. ISBN 978-80-

7380-250-9. S. 162-166. 

DIENSTBIER, Filip. Are Measures of General Character the Tools of Modern 

Czech Public Administration? In HORÁKOVÁ, Monika. (ed). Contemporary Adminis-

trative Law Studies. Olomouc: Palacký University, 2007. ISBN 978-80-244-2038-7. 

S. 17 a násl. 

MAGRAW, Daniel Barstow; HAWKE, Lisa D. Sustainable Development. In: 

MCELDOWNEY, John; MCELDOWNEY, Sharron (ed). Environmental Regulation. 

Cheltenham: Edward Elgar Publishing Limited, 2014. 917 s. ISBN 978-0-85793-

820-6. S. 3-28. 

PRŮCHOVÁ, Ivana. Environmentalizace právního řádu ČR. In: HURDÍK, Jan; FI-

ALA, Josef; SELUCKÁ, Markéta. Evropský kontext vývoje českého práva po roce 2004 

: sborník z workshopu konaného na Právnické fakultě MU v Brně. Brno: Masarykova 

univerzita, 2006. 426 s. ISBN 80-210-4182-X. S. 118-127. 

PRŮCHOVÁ, Ivana. Ochranná pásma jako nástroj ochrany životního prostředí. 

In: DIENSTBIER, Filip (ed.) Nástroje ochrany životního prostředí – role práva. Olo-

mouc: Univerzita Palackého v Olomouci, Právnická fakulta, 2011. 209 s. ISBN 978-

80-87382-13-4. S. 185.198. 

PRŮCHOVÁ, Ivana. Poznámka k povaze rozhodování o výjimkách ze zákonných 

zákazů podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozděj-

ších předpisů, ve vztahu k finálním rozhodnutím. In: KADEČKA, Stanislav; MAREK, 

David (eds). Nový správní řád v praxi krajských úřadů II. Sborník z 2. a 3. zimní kon-

ference/workshopu. Plzeň: Aleš Čeněk, 2009. 271 s. ISBN 978-80-7380-250-9. 

S. 211-214. 

SARIBEYOGLU, Maltem. The right to environment in Turkish law and jurispru-

dence. In: SANCIN, Vasilka (ed.) International environmental law: Contemporary 

concerns and challenges. Ljubljana: GV Založba, 2012. 602 s. ISBN 978-961-247-

219-1. S. 565-580. 



280   

Články v odborných časopisech 

FRANKOVÁ, Martina. Rozhodnutí Soudního dvora EU ze dne 16.4.2015 ve věci 

C-570/13 Karoline Gruber – Závazný účinek správního rozhodnutí neprovést po-

souzení vlivů na životní prostředí. České právo životního prostředí : časopis České 

společnosti pro právo životního prostředí. Praha: Česká společnost pro právo život-

ního prostředí, 2015, roč. 15, č. 2, s. 119-126. ISSN 1213-5542. 

JANČÁŘOVÁ, Ilona. Ilona Jančářová: Návrh poslance Foldyny zásadně snižuje 

standard účasti veřejnosti v řízeních o lokálních záměrech. Ekolist. : BEZK, 2017. 

ISSN 1802-9019. 

POLÁČKOVÁ, Marie. Kontrolní prohlídka stavby dle stavebního zákona ve vaz-

bě na užívání stavby. Stavební právo : bulletin. Česká společnost pro stavební prá-

vo, 2015, XIX, 2/2015, s. 34-41. ISSN 1211-6386. 

PRŮCHOVÁ, Ivana. Ochrana životního prostředí a správní řád. Časopis pro 

právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita. Právnická fakulta, 1996, roč. 4, č. 

2, s. 235-247. ISSN 1210-9126. 

PRŮCHOVÁ, Ivana. Předběžná informace v procesech podle stavebního zákona 

a v oblasti životního prostředí. Stavební právo – Bulletin. Plzeň: Vydavatelství a na-

kladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2016, 3/2016, s. 19-26. ISSN 1211-6386. 

RADA, Tomáš. K některým otázkám realizace staveb na pozemcích původně 

určených k plnění funkcí lesa. Právní rozhledy. Praha: Wolters Kluwer ČR, 

č. 21/2011. ISSN 1210-6410. 

RADA, Tomáš. Odnětí pozemků ze zemědělského půdního fondu pro stavební 

účely po poslední novelizaci. Právní rozhledy. Praha: Wolters Kluwer ČR, č. 6/2011. 

ISSN 1210-6410. 

STANOVISKO k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 183/2006 

Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 

předpisů, a další související zákony (k senátnímu tisku č. 108/2017 z 11. funkčního 

období Senátu; navazuje na sněmovní tisk č. 927/2017 ze 7. volebního období PS). 

České právo životního prostředí : časopis České společnosti pro právo životního pro-

středí. Praha: Česká společnost pro právo životního prostředí, 2017, roč. 17, č. 1, s. 

10-21. ISSN 1213-5542. 



Seznam použitých zdrojů 281 

 

STEJSKAL, Vojtěch. Ústavní soud ČR přiznal občanskému sdružení (spolku) ak-

tivní žalobní legitimaci k podání návrhu na zrušení opatření obecné povahy v po-

době územního plánu obce. České právo životního prostředí : časopis České společ-

nosti pro právo životního prostředí. Praha: Česká společnost pro právo životního 

prostředí, 2014, roč. 14, č. 1, s. 69-81. ISSN 1213-5542. 

ŠMÍDOVÁ, Lenka. Výjimky ze základní územní ochrany zvláště chráněných 

území. Ochrana přírody. 2010, č. 3, s. 16-17. ISSN 1210-258X. 

ŠVARCOVÁ, Kateřina: Posuzování vlivů na životní prostředí – účast veřejnosti. 

České právo životního prostředí : časopis České společnosti pro právo životního pro-

středí. Praha: Česká společnost pro právo životního prostředí, 2015, roč. 15, č. 1, s. 

37-60. ISSN 1213-5542. 

TOŠNER, Ondřej. Podkladové úkony správních orgánů na příkladu vztahu úko-

nů dle zákona o ochraně přírody a krajiny a jiných přepisů. Správní právo. 2009, 

roč. XLII, č. 1, s. 13-20. ISSN 0139-6005.  

ŽIDEK, Dominik. Přístup k soudům v otázkách ochrany životního prostředí na 

úrovni Evropské unie – je současný stav udržitelný? České právo životního prostředí 

: časopis České společnosti pro právo životního prostředí. Praha: Česká společnost 

pro právo životního prostředí, 2015, roč. 15, č. 2, s. 58-68. ISSN 1213-5542. 

ŽIDEK, Dominik. Výjimky jako specifický nástroj při ochraně životního pro-

středí. České právo životního prostředí : časopis České společnosti pro právo životní-

ho prostředí. Praha: Česká společnost pro právo životního prostředí, 2016, roč. 16, 

č. 3, s. 11-29. ISSN 1213-5542. 

Kvalifikační práce  

BAHÝĽOVÁ, Lenka. Opatření obecné povahy a řešení střetů zájmů v území [onli-

ne]. Brno, 2013. Dostupné z: <http://is.muni.cz/th/100388/pravf_d/>. Disertační 

práce. Masarykova univerzita, Právnická fakulta. Vedoucí práce Milan Pekárek. 

BĚLOHRADOVÁ, Jitka. Účast veřejnosti na ochraně životního prostředí [online]. 

Brno, 2013. Disertační práce. Masarykova univerzita, Právnická fakulta. Vedoucí 

práce Ivana Průchová. Dostupné z: <http://is.muni.cz/th/107743/pravf_d/>. 

KRPCOVÁ, Anna. Integrované povolování [online]. Brno, 2015 Dostupné z: 

<http://is.muni.cz/th/369916/pravf_m/>. Diplomová práce. Masarykova univerzi-

ta, Právnická fakulta. Vedoucí práce Vojtěch Vomáčka. 



282   

POLÁČKOVÁ, Marie. Závazná stanoviska ve vztahu k ochraně životního prostředí 

[online]. Brno, 2013. Disertační práce. Masarykova univerzita, Právnická fakulta. 

Vedoucí práce Milan Pekárek. Dostupné z: 

<http://is.muni.cz/th/108122/pravf_d/>. 

RADA, Tomáš. Kvalitativní ochrana půdy při stavební činnosti z pohledu práva 

[online]. Brno, 2012. Dostupné z: <http://is.muni.cz/th/44102/pravf_d/>. Diser-

tační práce. Masarykova univerzita, Právnická fakulta. Vedoucí práce Ivana Prů-

chová. 

VOMÁČKA, Vojtěch. Nástroje prosazování unijního práva životního prostředí 

[online]. Brno, 2014. Disertační práce. Masarykova univerzita, Právnická fakulta. 

Vedoucí práce Ilona Jančářová. Dostupné z: 

<http://is.muni.cz/th/134608/pravf_d/>. 

ZAHUMENSKÁ, Vendula. Zapojení veřejnosti do územního plánování [online]. 

Brno, 2014. Disertační práce. Masarykova univerzita, Právnická fakulta. Vedoucí 

práce Ivana Průchová. Dostupné z: <http://is.muni.cz/th/61384/pravf_d_b1/>. 

Soudní judikatura a další rozhodovací praxe 

Rozsudek Soudního dvora EU ze dne 13. 1. 2005, ve věci C-117/03, Società Italiana 

Dragaggi SpA a další proti Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti a Regione 

Autonoma Friuli Venezia Giulia. 

Rozsudek Soudního dvora EU ze dne 14. 9. 2006, ve věci C-244/05, Bund Natu-

rschutz in Bayern eV a další proti Freistaat Bayern. 

Rozsudek Soudního dvora EU ze dne 16. 4. 2015, ve věci C-570/13, Karoline Gru-

ber proti Unabhängiger Verwaltungssenat für Kärnten a další. 

Rozsudek Soudního dvora EU ze dne 17. 3. 2011, ve věci C-275/09, Brussels Hoof-

dstedelijk Gewest a další proti Vlaamse Gewest. 

Rozsudek Soudního dvora EU ze dne 19. 4. 2012, ve věci C-121/11, Pro-Braine 

ASBL a další proti Commune de Braine-le-Château. 

Rozsudek Soudního dvora EU ze dne 22. 9. 2011, ve věci C-295/10, Genovaitė Val-

čiukienė a další proti Pakruojo rajono savivaldybė a další. 



Seznam použitých zdrojů 283 

 

Rozsudek Soudního dvora EU ze dne 27. 10. 2009, ve věci C-115/08, Land 

Oberösterreich proti ČEZ, a. s. 

Rozsudek Soudního dvora EU ze dne 28. 2. 2012, ve věci C-41/11, Inter-

Environnement Wallonie ASBL a Terre wallonne ASBL proti Région wallonne. 

Rozsudek Soudního dvora EU ze dne 3. 3. 2011, ve věci C-50/09, Evropská komise 

proti Irsku. 

Nález Ústavního soudu ze dne 12. 7. 2001, sp. zn. Pl. ÚS 11/2000. 

Nález Ústavního soudu ze dne 19. 11. 2008, sp. zn. Pl. ÚS 14/07. 

Nález Ústavního soudu ze dne 2. 11. 2010, sp. zn. Pl. ÚS 28/09. 

Nález Ústavního soudu ze dne 22. 3. 2000, sp. zn. Pl. ÚS 19/99. 

Nález Ústavního soudu ze dne 24. 2. 2016, sp. zn. II. ÚS 439/16. 

Nález Ústavního soudu ze dne 28. 3. 1996, sp. zn. I. ÚS 198/95. 

Nález Ústavního soudu ze dne 28. 6. 2005, sp. zn. Pl. ÚS 24/2004. 

Nález Ústavního soudu ze dne 5. 11. 1996, sp. zn. Pl. ÚS 14/1996. 

Nález Ústavního soudu ze dne 5. 3. 2009, sp. zn. I. ÚS 960/08. 

Nález Ústavního soudu ze dne 5. 4. 1994, sp. zn. Pl. ÚS 49/93. 

Nález Ústavního soudu ze dne 5. 5. 2010, sp. zn. I. ÚS 1885/09. 

Nález Ústavního soudu ze dne 8. 6. 2010, sp. zn. Pl. ÚS 58/05. 

Usnesení Ústavního soudu ze dne 22. 11. 2016, sp. zn. II. ÚS 3669/16. 

Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 18. 9. 2012, sp. zn. 28 Cdo 3010/2011. 

Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 19. 7. 2004, sp. zn. 28 Cdo 288/2004. 

Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 10. 8. 2011, sp. zn. 26 Cdo 1156/2009. 

Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 1. 6. 2010, č. j. 5 As 64/2008-155. 

Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 10. 10. 2014, č. j. 5 As 6/2013-97. 



284   

Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 10. 6. 2009, č. j. 6 As 48/2008-210. 

Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 11. 9. 2008, č. j. 1 As 30/2008-49. 

Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 12. 4. 2017, č. j. 1 As 74/2017-28. 

Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 14. 1. 2015, č. j. 6 As 189/2014-38. 

Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 14. 1. 2016, č. j. 6 As 230/2015-34. 

Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 14. 12. 2016, č. j. 1 As 49/2016-41. 

Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 14. 2. 2008, č. j. 1 As 37/2005-154. 

Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 14. 5. 2015, č. j. 10 As 211/2014-43. 

Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 14. 6. 2007, č. j. 1 As 39/2006-55. 

Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 14. 7. 2011, č. j. 1 As 69/2011-176. 

Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 14. 7. 2011, č. j. 9 As 34/2011-102. 

Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 14. 7. 2016, č. j. 9 As 24/2016-109. 

Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 15. 2. 2017, č. j. 10 As 184/2015-

188. 

Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 15. 3. 2007, č. j. 1 As 7/2006-56. 

Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 15. 7. 2011, č. j. 5 As 19/2011-96. 

Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 16. 12. 2008, č. j. 1 Ao 3/2008-136. 

Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 16. 3. 2007, č. j. 5 As 82/2006-64. 

Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 16. 4. 2015, č. j. 5 As 201/2014-65. 

Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 16. 5. 2017, č. j. 5 As 180/2015-51. 

Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 16. 6. 2011, č. j. 7 Ao 2/2011-127. 

Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 16. 9. 2016, č. j. 2 As 92/2016-76. 

Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 17. 12. 2008, č. j. 1 As 68/2008-126. 



Seznam použitých zdrojů 285 

 

Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 17. 2. 2012, č. j. 5 As 13/2011-97. 

Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 17. 4. 2014, č. j. 3 As 67/2013-21. 

Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 17. 4. 2014, č. j. 3 As 94/2013-49. 

Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 19. 1. 2010, č. j. 1 As 91/2009-83. 

Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 19. 2. 2004, č. j. 5 A 137/2000-37. 

Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 2. 2. 2011, č. j. 6 Ao 6/2010-103. 

Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 20. 1. 2010, č. j. 1 Ao 2/2009-86. 

Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 20. 5. 2010, č. j. 7 As 17/2010-101. 

Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 21. 6. 2012, č. j. 1 Ao 7/2011-526. 

Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 21. 8. 2008, č. j. 4 As 20/2008-84. 

Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 22. 10. 2009, č. j. 9 As 21/2009-150. 

Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 22. 4. 2011, č. j. 5 Ao 2/2011-30. 

Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 22. 7. 2009, č. j. 5 As 53/2008-243. 

Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 22. 7. 2010, č. j. 8 As 2/2010-67. 

Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 22. 7. 2014, č. j. 9 As 101/2014-98. 

Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 22. 7. 2016, č. j. 2 As 78/2016-72. 

Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 22. 7. 2016, č. j. 5 As 21/2016-56. 

Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 23. 1. 2013, č. j. 1 As 164/2012-54. 

Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 23. 10. 2003, sp. zn. 2 As 11/2003. 

Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 23. 6. 2011, č. j. 6 As 8/2010-323. 

Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 23. 9. 2009, č. j. 1 Ao 1/2009-185. 

Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 23. 9. 2014, č. j. 1 As 176/2012-140. 



286   

Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 24. 11. 2009, č. j. 1 As 89/2008-80. 

Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 24. 6. 2009, č. j. 1 As 35/2009-69. 

Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 24. 7. 2015, č. j. 2 As 37/2015-46. 

Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 24. 8. 2016, č. j. 2 As 1/2016-57. 

Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 25. 2. 2010, č. j. 6 As 42/2008-509. 

Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 25. 3. 2015, č. j. 5 As 63/2013-51. 

Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 25. 8. 2015, č. j. 6 As 295/2014-41. 

Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 27. 3. 2008, č. j. 6 As 48/2006-118. 

Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 27. 9. 2005, č. j. 1 Ao 1/2005-98. 

Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 27. 9. 2006, č. j. 6 As 35/2004-61. 

Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 28. 12. 2006, č. j. 6 A 83/2002-65. 

Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 28. 2. 2017, č. j. 4 As 220/2016-198. 

Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 28. 5. 2008, č. j. 6 As 9/2006-99. 

Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 28. 6. 2007, č. j. 5 As 53/2006-46. 

Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 28. 6. 2010, č. j. 8 As 34/2010-106. 

Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 29. 11. 2012, č. j. 4 As 52/2012-26. 

Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 29. 8. 2007, č. j. 1 As 13/2007-63. 

Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 29. 9. 2010, č. j. 1 As 77/2010-95. 

Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 3. 3. 2011, č. j. 1 As 7/2011-397. 

Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 30. 1. 2009, č. j. 2 As 42/2008-73. 

Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 30. 1. 2013, č. j. 1 As 19/2010-133. 

Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 30. 1. 2013, č. j. 1 As 89/2010-152. 



Seznam použitých zdrojů 287 

 

Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 30. 10. 2008, č. j. 9 Ao 2/2008-62. 

Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 30. 7. 2013, č. j. 8 As 8/2011-66. 

Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 30. 9. 2009, č. j. 4 As 25/2009-163. 

Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 30. 9. 2015, č. j. 6 As 73/2015-40. 

Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 31. 1. 2013, č. j. 4 Aos 1/2012-105. 

Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 31. 3. 2009, č. j. 8 Ans 1/2008-170. 

Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 31. 3. 2010, č. j. 9 As 30/2010-219. 

Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 31. 5. 2016, č. j. 4 As 17/2016-44. 

Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 31. 7. 2013, č. j. 7 As 58/2013-35. 

Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 4. 5. 2011, č. j. 1 As 43/2011-53. 

Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 6. 2. 2013, 1 As 68/2012-32. 

Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 6. 8. 2010, č. j. 7 As 54/2010-121. 

Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 7. 1. 2009, č. j. 2 Ao 2/2008-62. 

Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 7. 5. 2010, č. j. 5 Ans 5/2009-139. 

Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 7. 6. 2017, č. j. 6 As 302/2016-33. 

Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 7. 8. 2003, č. j. 5 A 27/2001-34. 

Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 8. 9. 2011, č. j. 9 Ao 4/2011-78. 

Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 9. 5. 2007, č. j. 3 Ads 50/2006-29. 

Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 9. 8. 2010, č. j. 4 Ao 4/2010-195. 

Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 18. 11. 2009, č. j. 9 Ao 3/2009-59. 

Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 18. 9. 2012, č. j. 2 As 86/2010-76. 

Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 21. 1. 2011, č. j. 8 Ao 7/2010-65. 



288   

Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 21. 5. 2008, č. j. Konf 31/2007-82. 

Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 21. 7. 2009, č. j. 6 Ads 88/2006-132. 

Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 23. 8. 2011, č. j. 2 As 75/2009-113. 

Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 29. 3. 2016, č. j. 4 As 217/2015-182. 

Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 6. 9. 2012, č. j. Konf 25/2012-9. 

Rozsudek Krajského soudu v Brně ze dne 10. 9. 2015, č. j. 31 A 82/2012-148. 

Rozsudek Krajského soudu v Brně ze dne 24. 2. 2016, č. j. 65 A 2/2015-126. 

Rozsudek Krajského soudu v Brně ze dne 25. 11. 2015, č. j. 31 A 69/2013-83. 

Rozsudek Krajského soudu v Brně ze dne 27. 1. 2016, č. j. 31 A 3/2014-79. 

Rozsudek Krajského soudu v Brně ze dne 29. 5. 2012, č. j. 63 A 1/2012-54. 

Rozsudek Krajského soudu v Brně ze dne 29. 7. 2015, č. j. 31 A 42/2013-120. 

Rozsudek Krajského soudu v Brně ze dne 5. 10. 2016, č. j. 31 A 68/2013-144. 

Rozsudek Krajského soudu v Brně ze dne 6. 8. 2014, č. j. 31 A 6/2013-153. 

Rozsudek Krajského soudu v Brně ze dne 8. 7. 2016, č. j. 31 A 46/2014-102. 

Rozsudek Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 22. 6. 2011, č. j. 10 A 

24/2011-28. 

Rozsudek Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 30. 5. 2013, č. j. 30 A 1/2013-

120. 

Rozsudek Krajského soudu v Ostravě ze dne 14. 10. 2009, č. j. 22 Ca 121/2009-50. 

Rozsudek Krajského soudu v Ostravě ze dne 23. 10. 2014, č. j. 22 A 146/2013-154. 

Rozsudek Krajského soudu v Plzni ze dne 19. 3. 2013, č. j. 30 A 3/2012-84. 

Rozsudek Krajského soudu v Praze ze dne 22. 5. 2013, č. j. 45 A 71/2012-27. 

Rozsudek Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 4. 3. 1997, sp. zn. 16 Ca 

492/1996. 



Seznam použitých zdrojů 289 

 

Rozsudek Krajského soudu v Ústí nad Labem, pobočka v Liberci, ze dne 11. 5. 2010, 

č. j. 59 Ca 72/2009-55. 

Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 12. 9. 2013, č. j. 8 Ca 206/2009-36. 

Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 16. 4. 2015, č. j. 11 A 84/2014-46. 

Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 16. 4. 2015, č. j. 11 A 84/2014-46. 

Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 23. 4. 2014, č. j. 7 A 49/2011-72. 

Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 29. 5. 2012, č. j. 11 A 53/2011-62. 

Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 6. 8. 2012, č. j. 5 Ca 112/2009-57. 

Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 8. 12. 2010, č. j. 10 Ca 280/2008-78. 

Rozhodčí nález Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře 

ČR ze dne 16. 1. 2015, sp. zn. Rsp 2399/13. 

Závěr Veřejného ochránce práv ze dne 14. 7. 2015, sp. zn. 2985/2015/VOP/MH. 

Závěr Veřejného ochránce práv ze dne 19. 5. 2015, sp. zn. 2840/2014/VOP/JBV. 

Závěr Veřejného ochránce práv ze dne 26. 6. 2013, sp. zn.: 414/2013/VOP/JCZ. 

Metodická doporučení, výklady a další interní akty orgánů státní 
správy 

Metodická instrukce odboru obecné ochrany přírody a krajiny a odboru legis-

lativního Ministerstva životního prostředí č. ZP17/2017, k aplikaci § 8 a § 9 zákona 

o ochraně přírody a krajiny upravujících povolení ke kácení dřevin rostoucích mi-

mo les a náhradní výsadbu a odvody. Ministerstvo životního prostředí. Praha, 2017. 

Metodické doporučení pro vyhodnocení vlivů PÚR ČR a ZÚR na životní pro-

středí [online]. Ministerstvo životního prostředí. Praha, 2015. Dostupné z: 

<http://www.mzp.cz/web/edice.nsf/C55BC62354ABEF72C1257DFD0050C5C1/$

file/V%C4%9Bstn%C3%ADk_02_unor_2015_final.pdf>. 

Metodický dokument. Novela zákona o posuzování vlivů na životní prostředí a 

její dopady na proces integrovaného povolování [online]. Ministerstvo životního 

prostředí. Praha, 2015. Dostupné z: <http://bit.ly/1qzLCQO>. 



290   

Sdělení Ministerstva životního prostředí ze dne 30. 12. 2009, č. j. 

90779/ENV/09. 

Stanovisko Expertní skupiny Komise pro aplikaci nové civilní legislativy při 

Ministerstvu spravedlnosti k návrhu změny vodního zákona [online]. Ministerstvo 

spravedlnosti. Praha, 2012. Dostupné z: 

<http://obcanskyzakonik.justice.cz/images/pdf/Stanovisko-01.pdf>. 

Vydávání souhlasu obecného stavebního úřadu podle § 15 odst. 2 stavebního 

zákona: Metodické doporučení odboru stavebního řádu [online]. Ministerstvo pro 

místní rozvoj. Praha, 2013. Dostupné z: 

<http://www.mmr.cz/getmedia/e2b2e27a-a6c3-4624-bf46-

21919020c517/%c2%a7-15-(2)-SZ.pdf>. 

Výklad č. 28 k vodnímu zákonu a souvisejícím právním předpisům [online]. 

Ministerstvo zemědělství. Praha, 2004. Dostupné z: 

<http://eagri.cz/public/web/file/9655/vyklad_VZ_c_28.pdf>. 

Výklad č. 93 k vodnímu zákonu a souvisejícím právním předpisům [online]. 

Ministerstvo zemědělství. Praha, 2012. Dostupné z: 

<http://eagri.cz/public/web/file/141454/vyklad_VZ_c_93.pdf>. 

Závěr č. 10 ze zasedání poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu ze 

dne 12. 9. 2005 [online]. Ministerstvo vnitra ČR. Dostupné z: 

<http://www.mvcr.cz/soubor/10a-pdf.aspx>. 

Závěr č. 11 ze zasedání poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu ze 

dne 12. 9. 2005 [online]. Ministerstvo vnitra ČR. Dostupné z: 

<http://www.mvcr.cz/soubor/11a-pdf.aspx>. 

Závěr č. 129 ze zasedání poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu 

ze dne 25. 10. 2003 [online]. Ministerstvo vnitra ČR. Dostupné z: 

<http://www.mvcr.cz/soubor/129-2013-k-moznosti-konverze-zavazneho-

stanoviska-a-spravniho-rozhodnuti-pdf.aspx>. 

Právní předpisy a důvodové zprávy 

Deklarace z Rio de Janeira z roku 1992. 

Lomská dohoda z roku 1972. 



Seznam použitých zdrojů 291 

 

Montrealský protokol o látkách, které narušují ozónovou vrstvu z roku 1987 včet-

ně dodatků. 

Smlouva o fungování Evropské unie z roku 2007. 

Smlouva o založení Evropského společenství z roku 1957. 

Stockholmská deklarace z roku 1972. 

Stockholmská úmluva o perzistentních organických polutantech z roku 2001. 

Světová charta přírody z roku 1982. 

Úmluva o jaderné bezpečnosti z roku 1994. 

Úmluva o mezinárodním obchodu s ohroženými druhy volně žijících živočichů a 

rostlin z roku 1973. 

Úmluva o přístupu k informacím, účasti veřejnosti na rozhodování a přístupu k 

právní ochraně v záležitostech životního prostředí z roku 1998 (Aarhuská úmlu-

va). 

Úmluva o včasném oznamování jaderné nehody z roku 1986. 

Úmluva o zachování živých mořských zdrojů Antarktidy z roku 1980. 

Vídeňská úmluva o ochraně ozónové vrstvy z roku 1985. 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/42/ ES ze dne 27. 6. 2001 o posu-

zování vlivů některých plánů a programů na životní prostředí, ve znění pozdějších 

změn. 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/4/ES ze dne 28. 1. 2003, o přístu-

pu veřejnosti k informacím o životním prostředí. 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/147/ES ze dne 30. 11. 2009 o 

ochraně volně žijících ptáků. 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/92/EU ze dne 13. 12. 2011 o posu-

zování vlivů některých veřejných a soukromých záměrů na životní prostředí, ve 

znění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/52/EU ze dne 16. 4. 2014. 



292   

Směrnice Rady 79/409 EHS ze dne 2. 4. 1979 o ochraně volně žijících ptáků 

v evropsky významných lokalitách a ptačích oblastech (Natura 2000). 

Směrnice Rady 92/43/EHS ze dne 21. 5. 1992 o ochraně přírodních stanovišť, vol-

ně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin. 

Usnesení předsednictva České národní rady č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny zá-

kladních práv a svobod jako součásti ústavního pořádku České republiky, ve znění 

pozdějších předpisů. 

Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších 

předpisů. 

Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. 

Zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve znění poz-

dějších předpisů. 

Zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů. 

Zákon č. 164/2001 Sb., lázeňský zákon, ve znění pozdějších předpisů. 

Zákon č. 166/1999 Sb., veterinární zákon, ve znění pozdějších předpisů. 

Zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů. 

Zákon č. 18/2004 Sb. o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních 

příslušníků členských států Evropské unie a některých příslušníků jiných států a o 

změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace), ve znění pozděj-

ších předpisů. 

Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozděj-

ších předpisů. 

Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. 

Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů. 

Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů. 

Zákon č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií, ve znění pozdějších předpisů. 



Seznam použitých zdrojů 293 

 

Zákon č. 225/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním pláno-

vání a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další sou-

visející zákony. 

Zákon č. 254/2001 Sb., vodní zákon, ve znění pozdějších předpisů. 

Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů. 

Zákon č. 263/2016 Sb., atomový zákon, ve znění pozdějších předpisů. 

Zákon č. 289/1995 Sb., lesní zákon, ve znění pozdějších předpisů. 

Zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozděj-

ších předpisů. 

Zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve 

znění pozdějších předpisů. 

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. 

Zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci, ve znění pozdějších předpisů. 

Nařízení vlády č. 401/2015 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění 

povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních 

vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech. 

Vyhláška ministerstva pro místní rozvoj č. 500/2006 Sb., o územně analytických 

podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací 

činnosti, ve znění pozdějších předpisů. 

Vyhláška ministerstva pro místní rozvoj č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích 

na využívání území, ve znění pozdějších předpisů. 

Vyhláška ministerstva pro místní rozvoj č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě 

územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších 

předpisů. 

Vyhláška ministerstva životního prostředí č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí 

některá ustanovení zákona o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších před-

pisů. 



294   

Vyhláška Státního úřadu pro jadernou bezpečnost č. 378/2016 Sb., o umístění ja-

derného zařízení. 

Důvodová zpráva k zákonu č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 

řádu (stavební zákon). 

Důvodová zpráva k zákonu č. 39/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., 

o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů. 

Důvodová zpráva k zákonu č. 263/2016 Sb., atomový zákon. 

Důvodová zpráva k zákonu č. 225/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., 

o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 

předpisů, a další související zákony. 

Online zdroje 

BEJČKOVÁ, Pavla. Povolování zdrojů podle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně 

ovzduší [online]. Verlag Dashöfer, 2014. Enviprofi.cz. Dostupné z: 

<https://www.enviprofi.cz/33/povolovani-zdroju-podle-zakona-c-201-2012-sb-o-

ochrane-ovzdusi-uniqueidgOkE4NvrWuOKaQDKuox_Z9M4F4w-

bg2y5irCTkeDyvM/>. 

InfoCuria – Judikatura Soudního dvora Evropské unie [online]. Dostupné z: 

<http://curia.europa.eu/juris/recherche.jsf?language=cs>. 

Judikatura Nejvyššího soudu České republiky [online]. Dostupné z: 

<http://www.nsoud.cz/JudikaturaNS_new/ns_web.nsf/WebSpreadSearch>. 

Judikatura Nejvyššího správního soudu České republiky a dalších správních sou-

dů v České republice [online]. Dostupné z: 

<http://www.nssoud.cz/main0Col.aspx?cls=JudikaturaExtendedSearch&pageSour

ce=0>. 

MATES, Pavel. Koncentrační zásada ve správním řízení [online]. Právní rádce. 

22. 3. 2012. Dostupné z: <http://pravniradce.ihned.cz/c1-55114680-

koncentracni-zasada-ve-spravnim-rizeni>. 

NALUS – Judikatura Ústavního soudu České republiky [online]. Dostupné z: 

<http://nalus.usoud.cz/Search/Search.aspx>. 



Seznam použitých zdrojů 295 

 

Návrh na zrušení ustanovení zákona č. 225/2007 Sb. Řízení vedené u Ústavní-

ho soudu pod sp. zn. Pl. ÚS 22/17 [online]. Ústavní soud. Dostupné z: 

<https://www.usoud.cz/fileadmin/user_upload/Tiskova_mluvci/Navrhy/Pl._US_2

2_17_navrh.pdf>. 

Nová horská chata Emil Zátopek – Maraton [online]. AK 1324, s.r.o. Dostupné 

z: <http://www.lysa-hora.cz/>. 

One-Stop Shop for environmental approvals [online]. Australian Government. 

Department of the Environment and Energy. 2017. Dostupné z: 

<http://www.environment.gov.au/epbc/one-stop-shop>. 

Review of the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive [online]. Eu-

ropean Commission. 2017. Dostupné z: 

<http://ec.europa.eu/environment/eia/review.htm>. 

Sbírka rozhodnutí Nejvyššího správního soudu [online]. Dostupné z: 

<http://sbirka.nssoud.cz/>. 

Senátní tisk č. 108 z 11. funkčního období Senátu [online]. Senát Parlamentu 

ČR, 2017. Dostupné z: 

<http://www.senat.cz/xqw/xervlet/pssenat/historie?action=detail&value=4097>. 

Schválený pozměňovací návrh poslanců Ladislava Oklešťka, Jana Birkeho, 

Františka Laudáta, Karla Šidla, Stanislava Pflégera, Františka Adámka, Jana Klána, 

Martina Kolovratníka k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 

183/2006 sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 

pozdějších předpisů, a další související zákony, Sněmovní tisk 927 [online]. Posla-

necká sněmovna Parlamentu ČR, 2017. Dostupné z: 

<http://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=130319&pdf=1>. 

Sněmovní tisk č. 1003 ze 7. volebního období PSP ČR [online]. Poslanecká 

sněmovna Parlamentu ČR, 2017. Dostupné z: 

<http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=7&t=1003>. 

Sněmovní tisk č. 927 ze 7. volebního období PSP ČR [online]. Poslanecká sně-

movna Parlamentu ČR, 2017. Dostupné z: 

<http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=7&t=927>. 



296   

Soudní ochrana dotčené veřejnosti v teorii a v praxi [online]. Projekt specific-

kého výzkumu Právnické fakulty Masarykovy univerzity. Kód projektu: MU-

NI/A/1343/2016. Dostupné z: <https://www.muni.cz/vyzkum/projekty/36859>. 

VEDRAL, Josef. Jak se bránit proti certifikátu autorizovaného inspektora? [on-

line]. Jiné právo. 2010. Dostupné z: <http://jinepravo.blogspot.cz/2010/07/jak-se-

branit-proti-certifikatu.html>. 

Životní prostředí v procesech územního plánování – analýza judikatury I [on-

line]. Projekt specifického výzkumu Právnické fakulty Masarykovy univerzity. Kód 

projektu: MUNI/A/0826/2013. Dostupné z: 

<https://www.muni.cz/vyzkum/projekty/26707>. 

Životní prostředí v procesech územního rozhodování a stavebního řádu – ana-

lýza judikatury II [online]. Projekt specifického výzkumu Právnické fakulty Masary-

kovy univerzity. Kód projektu: MUNI/A/1258/2014. Dostupné z: 

<https://www.muni.cz/vyzkum/projekty/30295>. 


