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Úvod 

V této práci se zabývám problematikou společného územního a stavebního řízení. Institut 

společného územního a stavebního řízení prošel od účinnosti zákona č. 183/2006 Sb., o 

územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále „StavZ“ nebo 

„stavební zákon“) významným vývojem, který má značný vliv na postupné zrychlení a 

zefektivnění povolovacích procesů v České republice. Společné územní a stavební řízení má 

velký potenciál, a to především s ohledem na připravovanou rekodifikaci veřejného stavebního 

práva, kde je institut společného územního a stavebního řízení popisován jako jeden 

z ústředních bodů.  

Pro tuto diplomovou práci je klíčová především poslední velká novela stavebního zákona, která 

od 1. 1. 2018 přinesla pro společné územní a stavební řízení značné změny. Vzhledem k tomu, 

že se jedná ve většině ohledech o novou úpravu, nejsou některé aspekty zcela prozkoumány a 

vyjasněny. Proto věřím, že tato diplomová práce bude přínosem pro další vývoj této oblasti 

práva.   

Diplomová práce je rozdělená do tří částí. V první části se zaměřím na vztah zákona č. 500/2004 

Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „SŘ“ nebo „správní řád“) a 

stavebního zákona, který je klíčovým především z důvodu uplatnění principu subsidiarity 

správního řádu vůči stavebnímu zákonu. Dále charakterizuji obecné zásady, které se při vedení 

společného územního a stavebního řízení uplatňují.  

V druhé části diplomové práce se zaměřuji na poskytnutí přehledu historického vývoje institutu 

společného územního a stavebního řízení v letech 2007 až 2018. Vysvětlení procesu vývoje 

společného územního a stavebního řízení je nezbytným předpokladem pro rozbor vývoje 

jednotlivých institutů v části třetí.  

Třetí a také stěžejní část diplomové práce rozděluji do několika podkapitol, v nichž pojednávám 

o jednotlivých institutech společného územního a stavebního řízení, jejich vývoji a jejich 

problematických aspektech. Nejprve se zaměřuji na srovnání právní úpravy jednotlivých 

institutů s ohledem na jejich postupně novelizované znění, protože orientace v odlišných 

zněních stavebního zákona může být v některých ohledech obtížná. Následně se soustředím na 

nejvíce problematické aspekty, které z jednotlivých znění stavebního zákona vyplývají. 

S ohledem na rozsah diplomové práce není možné obsáhnout veškerou materii, která 
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s institutem společného územního a stavebního řízení souvisí, a proto se v této práci podrobněji 

zaměřuji jen na nejvíce problematické aspekty. Detailně popisuji zejména otázku příslušnosti k 

vedení společného územního a stavebního řízení, vymezení okruhu účastníků společného 

územního a stavebního řízení se zaměřením na problematiku účasti spolků, společné rozhodnutí 

a jeho přezkum a spojování společného územního a stavebního řízení s ostatními řízeními podle 

zvláštních právních předpisů.  

Diplomovou práci zakončuji krátkou čtvrtou částí, která je věnována rekodifikaci veřejného 

stavebního práva. Zde popisuji, jaké jsou hlavní důvody pro rekodifikaci a jakých cílů by tato 

rekodifikace chtěla dosáhnout. Zdůrazňuji především problematiku zavedení jednoho 

povolovacího řízení a jednoho centrálního stavebního úřadu.  

1. Vztah správního řádu a stavebního zákona 

1.1.  Vztah správního řádu a stavebního zákona obecně 

Správní řád se vztahuje nejen na rozhodování o právech, právem chráněných zájmech nebo 

povinnostech, ale na veškeré postupy v oblasti veřejné správy, které jsou výkonem veřejné 

moci.1 Správní právo je tedy část veřejného práva, jehož obecným procesním předpisem je 

správní řád. Správní řád má velice širokou působnost, a proto se o něm mluví jako o obecném 

předpisu, který se uplatňuje na všechna správní řízení.2  

Správní řád má subsidiární povahu, která je zakotvena v ustanovení § 1 odst. 2 SŘ, kde je 

stanoveno, že správní řád se použije vždy, pokud zvláštní zákon nestanoví jiný postup. Jelikož 

se správní řád zabývá velice širokým okruhem společenských vztahů, tak je důležité si vymezit 

jeho vztah ke zvláštním zákonům, jež se zabývají určitými konkrétními společenskými vztahy 

ve specifických oblastech více do hloubky, v důsledku čehož mají před správním řádem 

aplikační přednost. Aplikační přednost je vymezena zásadou lex specialis derogat generali, na 

jejímž základě má zvláštní právní úprava přednost před právní úpravou obecnou. Pokud je tedy 

ve zvláštním zákoně upravena určitá otázka jiným způsobem než v zákoně obecném, tak se 

použije zásadně úprava speciální.  

                                                           

1 JEMELKA, L.; PONDĚLÍČKOVÁ, K.; BOHADLO, D. Správní řád. Komentář. 5. vydání. V Praze: 
C. H. Beck, 2016, s. 2 

2 JEMELKA, L.; PONDĚLÍČKOVÁ, K.; BOHADLO, D. Správní řád. Komentář. 5. vydání. V Praze: 
C. H. Beck, 2016, s. 2 
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Jedním ze zvláštních zákonů je i stavební zákon. Vztah ke správnímu řádu vyplývá již z 

ustanovení § 1 odst. 2 SŘ a je podpořen zvláštním ustanovením § 192 odst. 1 StavZ. V tomto 

ustanovení je zdůrazněn princip subsidiarity správního řádu, což znamená, že pokud stavební 

zákon nestanoví jinak, tak se na postupy a řízení upravené ve stavebním zákoně použijí 

podpůrně ustanovení správního řádu. Při aplikaci správního řádu je ale vždy nezbytné zvolit 

ustanovení z příslušné části správního řádu, která odpovídají dané situaci. 

Stavební zákon obsahuje konkrétní, ale přesto širokou materii společenských vztahů, a tak je 

úprava dále konkretizována navazujícími prováděcími předpisy a dalšími zákony, které regulují 

dílčí oblasti upravené stavebním zákonem.3 

1.2.  Základní zásady významné pro společné územní a stavební řízení  

Pravidla výkonu veřejné správy upravená ve stavebním zákoně vycházejí ze základních zásad 

činnosti správních orgánů, které jsou zakotveny ve správním řádu. Stavební zákon tyto zásady 

rozvíjí a pro konkrétní potřeby speciálních postupů vyplývajících pouze ze stavebního zákona 

je dotváří.4 

Jelikož stavební zákon vychází ze správního řádu, je důležité si vymezit základní zásady 

správních orgánů upravených právě ve správním řádu. Průcha ve svém komentáři ke správnímu 

řádu vymezuje základní zásady činnosti správních orgánů tímto způsobem:  

„Základní zásady činnosti správních orgánů vysloveně upravené v úvodních ustanoveních 

správního řádu (§ 2–8) jsou obecnými, výchozími zásadami, které platí pro veškeré postupy 

v režimu správního řádu. Základní zásady výrazně ovlivňují celý průběh předmětných postupů 

již proto, že jsou formulovány zákonem, a navíc proto, že se výrazně promítají do 

charakteristiky, ladění a orientace jednotlivých ustanovení správního řádu. Někdy se stává, že 

v důsledku nepřipomenutí nebo neuvědomění si těchto zásad postupuje správní orgán v  rozporu 

se zákonem.“5 

                                                           

3 Např. zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivu na životní prostředí nebo zákon č. 114/1992 Sb., o 
ochraně přírody a krajiny 

4 MAREK, K.; PRŮCHA, P. Stavební právo veřejné a soukromé podle úpravy závazků v novém 
občanském zákoníku. Praha: Leges, 2013, s. 26 

5 PRŮCHA, P. Správní řád s poznámkami a judikaturou. 2. aktualizované a doplněné vydání. Praha: 
Leges, 2015, s. 25 
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Jak lze vidět v této definici, základní zásady jsou nezbytnou součástí práva, která upevňuje 

princip právní jistoty ve společnosti, bez jejichž aplikace by mohlo docházet k  jednání 

v rozporu se zákonem. Velký význam základních zásad spatřujeme i v ustanovení § 177 SŘ, 

kde je upraven přesah základních zásad nad rámec správního řádu. Toto ustanovení stanoví, že 

pokud je zvláštním zákonem vyloučena aplikace správního řádu, avšak zvláštní zákon sám 

neupravuje své speciální zásady, které svým obsahem a rozsahem odpovídají zásadám 

uvedeným v ustanoveních § 2 až § 8 SŘ, tak se i přesto základní zásady činnosti správních 

orgánů při výkonu veřejné správy podle správního řádu v takových případech použijí. Správní 

řád má tedy v těchto situacích podpůrný charakter, z toho důvodu, aby byl v každé situaci 

zajištěn alespoň určitý standard právní ochrany.  

Nejvíce relevantní pro problematiku společného územního a stavebního řízení jsou zásady 

spojené s efektivním výkonem veřejné správy vyplývající z ustanovení § 4 StavZ, které mají 

svůj základ právě ve správním řádu. Správní řád dává obecné vodítko pro efektivní a racionální 

výkon veřejné správy ve svém ustanovení § 6 SŘ, jenž se věnuje rychlosti a hospodárnosti 

správních řízení.  

V ustanovení § 6 odst. 1 SŘ je zakotvena zásada rychlosti řízení, jejíž podstatou je, aby správní 

orgány jednaly bez zbytečných průtahů. Tato zásada je ale pouze jedním článkem 

v komplexním pojetí základních zásad činnosti správních orgánů a nesmí být upřednostňována 

před jinými zásadami. V situaci, kdy by byla upřednostňována jedna zásada před jinou, by 

mohlo dojít k porušení zásady zákonnosti či by se mohlo stát problematické objektivně posoudit 

stav projednávaných věcí. Obecně je zásada projednání věci bez zbytečných průtahů stanovena 

v čl. 38 odst. 2 Listiny základních práv a svobod, a proto je její porušení významným zásahem 

do ústavně zaručených práv a svobod.6  

Zásada vyřízení věci správním orgánem bez zbytečných průtahů je vymezena velice obecným 

způsobem a vykládá se takto: (i) ze slovního spojení „správní orgán vyřizuje věci“ vyplývá, že 

se tato zásada vztahuje na všechny úkony správních orgánů, tzn. jak na formální, tak na 

neformální úkony, a (ii) pojem „bez zbytečných průtahů“ je ve správním řádu vymezen záměrně 

takovýmto obecným způsobem, aby bylo vždy možné přihlédnout ke konkrétním okolnostem 

případu a mít jistou míru správního uvážení. Správní uvážení není ale neomezené a je 

ohraničeno zákonem stanovenými limity, které je nutné dodržovat.  Limity představují ve 

                                                           

6 Nález ÚS ze dne 25. 9. 1997, sp. zn. IV. ÚS 114/96   
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většině případů zákonem stanovené lhůty. Za situace, kdy zákonná lhůta chybí, se uplatní lhůty 

přiměřené. Jelikož v případech, kdy zákonem stanovená lhůta chybí, je přípustné správní 

uvážení správního orgánu, je vždy třeba brát v úvahu také zásadu legitimního očekávání, jež je 

důležitým institutem k předcházení nerovného zacházení v obdobných případech.7 

Pod zásadu rychlosti spadá i institut řádného oznamování, resp. doručování správních aktů 

konkrétním adresátům. Tento institut je významný z toho důvodu, aby nedocházelo 

k prodlevám při nabývání účinků daného správního aktu.  

Se zásadou rychlosti souvisí i doplňková zásada hospodárnosti, která je zakotvena v  druhém 

odstavci ustanovení § 6 SŘ a souvisí především s institutem nákladů řízení. Zbytečné náklady 

nemají vznikat na straně správního orgánu ani na straně dotčených osob. Součástí zásady 

hospodárnosti je i princip procesní ekonomie, na jehož základě mají orgány činit jen ty úkony, 

které jsou nezbytně nutné k dosažení cíle, a neměly by tedy zbytečně zatěžovat dotčené osoby 

požadavky na obstarání určitého okruhu dokumentů.8 Pokud o to dotčená osoba požádá, tak je 

správní orgán povinen zajistit informace, jež lze získat z úřední evidence (zřejmě i z evidencí, 

do kterých má přístup9), kterou správní orgán sám vede, a není proto nutné vyžadovat po 

dotčené osobě, aby je musela obstarat sama. Správní orgány v takových případech šetří právo 

a oprávněné zájmy dotčených osob a urychlují tak celý procesní postup.  

Na zásadu rychlosti a hospodárnosti řízení podle správního řádu navazuje princip  

upřednostňování zjednodušených postupů v ustanovení § 4 odst. 1 StavZ. V tomto ustanovení 

jsou vymezena základní pravidla pro výkon veřejné správy týkající se územního plánování a 

stavebního řádu. Stavební zákon je založen na principu co největšího urychlení postupů v těch 

případech, v nichž je to za splnění podmínek možné. Správní orgány, které jsou příslušné pro 

územní plánování nebo stavební řád, mají povinnost přednostně využívat tyto zjednodušené 

postupy a zbytečně tak nezatěžovat dotčené osoby. Vždy je třeba posoudit konkrétní situaci a 

vyhodnotit, zda je možné za podmínek stavebního zákona vydat v dané věci pouze jedno 

rozhodnutí, nebo zda je nutné vést více samostatných řízení a v každém vydat samostatné 

rozhodnutí. „Stavební zákon požaduje, aby v těch případech, kdy lze vydat pouze jedno 

                                                           

7 Rozsudek NSS ze dne 28. 4. 2005, č. j. Ans 1/2005-57  
8 POTĚŠIL, L.; HEJČ, D.; RIGEL, F.; MAREK, D. Správní řád. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. 

Beck, 2016, s. 61 
9 POTĚŠIL, L.; HEJČ, D.; RIGEL, F.; MAREK, D. Správní řád. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. 

Beck, 2016, s. 62  
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rozhodnutí, nedocházelo k řetězení jednotlivých a na sebe navazujících správních řízení a 

z nich pocházejících správních rozhodnutí.“10 

Dále je v prvním odstavci ustanovení § 4 StavZ zakotven zjednodušující princip projednávání 

souboru staveb v režimu stavby hlavní. Soubor staveb je stavební úřad povinen projednat jako 

soubor staveb, a není zde prostor pro uvážení stavebního úřadu rozhodnout o situaci jiným 

způsobem. „Souborem staveb se rozumí vzájemně související stavby, jimiž se v rámci jednoho 

stavebního záměru uskutečňuje výstavba na souvislém území nebo za společným účelem .“11 

Postup ohledně souboru staveb podle ustanovení § 4 odst. 1 StavZ se ale uplatní jen tehdy, jsou-

li všechny stavby v působnosti jednoho stavebního úřadu.12 Tento fakt je důležité zmínit 

s ohledem na to, že definici souboru v ustanovení § 2 odst. 8 StavZ zavedla novela stavebního 

zákona č. 225/2017 Sb.13 s účinností od 1. 1. 2018 s ohledem na rozhodování o souboru staveb 

ve společném řízení, kde se uplatňuje odlišný režim pro soubor staveb, což bude vysvětleno 

v kapitolách níže.  

Stavební zákon zná několik zjednodušených postupů, např. zjednodušené vedení územního 

řízení (§ 95 StavZ), vydání souhlasu s provedením ohlášeného záměru (§ 104 StavZ) či 

společné postupy, které jsou relevantní v rámci této práce. U zjednodušených postupů se právní 

úprava liší s ohledem na jednotlivé novely stavebního zákona, které budou rozebrány 

v následující kapitole. U stavebního zákona s účinností od 1. 1. 2007 se jedná o spojení 

územního a stavebního řízení podle ustanovení § 78 odst. 1 StavZ, který odkazuje na úpravu 

společného řízení ve správním řádu, podle stavebního zákona s účinností od 1. 1. 2013 do 31. 

12. 2017 se jedná o spojení územního a stavebního řízení podle ustanovení § 78 odst. 3 a § 94a 

StavZ a dle stavebního zákona účinného od 1. 1. 2018 se jedná o několik nových společných 

postupů upravených přímo ve stavebním zákoně. Ráda bych zde proto poukázala na novelizaci 

z roku 2018, která nově obsahuje detailní úpravu společného územního a stavebního řízení 

v ustanoveních § 94 j – § 94p StavZ a společného řízení s posouzením vlivů na životní prostředí 

                                                           

10 ROZTOČIL, A.; HRŮŠOVÁ, K.; LACHMANN, M.; POTĚŠIL, L. Stavební zákon. Komentář. 1. 
vydání. Praha: C. H. Beck, 2013, s. 36 

11 § 2 odst. 8 StavZ 
12 MACHÁČKOVÁ, a kol., Stavební zákon. Komentář, 3. vydání, Praha: C. H. Beck, 2018, s. 37 
13 Zákon č. 225/2017 Sb., ze dne 27. června 2017, kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním 

plánování a stavebním řádu (stavební zákona), ve znění pozdějších předpisů, a další 
související zákony 
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podle ustanovení § 94q – § 94 z StavZ. Tím se otevírá možnost pro reálné a efektivní uplatnění 

zjednodušených postupů v mnohem větší míře, než tomu bylo doposud.  

2. Vývoj společného územního a stavebního řízení 

Lze říci, že institut společného územního a stavebního řízení je v našem právu v určité podobě 

obsažen již mnoho let. Jisté základy tohoto institutu obsahoval již starý stavební zákon (jehož 

definice je uvedena níže), který umožňoval za určitých podmínek sloučení územního a 

stavebního řízení. Od platné úpravy účinné od 1. 1. 2007 došlo prostřednictvím dvou velkých 

novel stavebního zákona ke značnému posunu v právní úpravě společného územního a 

stavebního řízení. V této kapitole bude poukázáno na jednotlivá specifika tří vývojových fází, 

kterými právní úprava společného územního a stavebního řízení prošla od roku 2007 do roku 

2018.  Jedná se o (i) právní úpravu účinnou od 1. 1. 2007 do 31. 12. 2012, (ii) právní úpravu 

účinnou od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2017 a (iii) stávající právní úpravu účinnou od 1. 1. 2018.   

Touto kapitolou bych chtěla poskytnout ucelený pohled na vývoj společného územního a 

stavebního řízení a poukázat na skutečnosti, které byly klíčové pro novelizaci a vylepšování 

tohoto institutu do jeho dnešní komplexní podoby. Na vývoj jednotlivých specifických institutů 

bude zaměřena následující třetí kapitola. 

2.1.  Starý stavební zákon č. 50/1976 Sb. 

Zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „SStavZ“ nebo „starý 

stavební zákon“), je předchůdcem nynějšího stavebního zákona. Tento zákon v jednom 

odstavci okrajově upravoval také náznak nynějšího společného územního a stavebního řízení. 

Možnost sloučení územního řízení a stavebního řízení vyplývala z ustanovení § 32 odst. 3 

SStavZ, nicméně za velice omezených podmínek. Stavební úřad mohl obě řízení sloučit pouze 

v konkrétně stanovených případech týkajících se jednoduchých staveb podle ustanovení § 139b 

odst. 5 a 6 SSTavZ nebo staveb rozvodů inženýrských sítí. U jiných staveb bylo možné obě 

řízení sloučit, jen pokud byl pro dané území schválen územní plán zóny nebo územní projekt 

zóny či regulační plán. Tuto úpravu ve starém stavebním zákoně zmiňuji především z důvodu 

vývoje judikatury ohledně společného povolení, na kterou se zaměřím v třetí kapitole v rámci 

institutu společného rozhodnutí.  
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2.2.  Stavební zákon od 1. 1. 2007 do 31. 12. 2012 

Již platný stavební zákon znal od roku 2007 zjednodušené postupy vyplývající ze základních 

zásad výkonu veřejné správy, a to především s ohledem na zásadu zakotvenou v ustanovení § 

4 odst. 1 StavZ, dle níž stavební úřady mají přednostně využívat zjednodušené postupy 

v případech, kdy je možno vydat jedno rozhodnutí za splnění zákonem stanovených podmínek, 

a na zásadu rychlosti a hospodárnosti řízení v ustanovení § 6 odst. 2 SŘ, kterým jsem se 

věnovala v předchozí kapitole. Podle ustanovení § 78 odst. 1 StavZ je jedním z těchto 

zjednodušených postupů spojené územní a stavební řízení. Stavební zákon upravuje tento 

institut ale velice obecně. Úprava společného územního a stavebního řízení je obsažena pouze 

v jednom odstavci stavebního zákona a dále je odkazováno na obecnou právní úpravu 

společného řízení podle ustanovení § 140 SŘ. Na tomto ustanovení je dobře vidět, jak funguje 

vztah subsidiarity správního řádu ke stavebnímu zákonu.  

Společné řízení podle správního řádu má nejen mnoho výhod, ale také nevýhod. Jelikož se 

vztahuje na všechna správní řízení, tak musí být právní úprava popsána velice obecně a je třeba 

při její aplikaci myslet vždy na speciální úpravu jednotlivých řízení, která je obsažena ve 

stavebním zákoně. „Vedením společného řízení tak, jak ho upravuje § 140 správního řádu, 

nedochází k úplnému a nenávratnému zániku samostatnosti jednotlivých řízení, která byla 

spojena. Předmět těchto řízení zůstává odlišný, a stejně tak postavení jejich účastníků. Využitím 

tohoto procesního institutu, sloužícího ke zjednodušení procesních postupů správních orgánů, 

nemůže dojít k popření toho, co zvláštní zákony stanoví o předmětu jednotlivých druhů řízení, 

o jejich účastnících a o právech jejich účastníků. Zároveň je však třeba zohlednit specifické 

rysy územního a stavebního řízení, jejich návaznost a důsledky, které spojení obou těchto řízení 

vyvolává. Možnost spojit za určitých podmínek územní a stavební řízení stanovil § 78 odst. 1 

stavebního zákona od roku 2007, a to vedle dalších zjednodušených postupů vedoucích  ke 

vzniku oprávnění umístit a provést stavbu.“14 

Aby mohlo dojít ke spojení územního a stavebního řízení podle správního řádu, musí být 

nejdříve naplněna speciální podmínka stanovená v ustanovení § 78 odst. 1 StavZ. Tato 

podmínka umožňuje spojit územní a stavební řízení jen v případě, kdy jsou podmínky v území 

jednoznačné, což ve většině případů znamená, že je pro dané území schválen územní plán nebo 

                                                           

14 Rozsudek KS v Ostravě ze dne 25. 9. 2014, č. j. 22 A 7/2012-90 
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regulační plán.15 Jednoznačnost podmínek v území je posuzována např. také tím, jak je v území 

řešeno napojení na určitou veřejnou nebo dopravní infrastrukturu nebo jaký je samotný 

charakter území.16 Jednoznačné podmínky tak musí být zkoumány jednotlivě, a to jak pro 

umístění stavby, tak i pro provedení a užívání stavby. Vždy proto musí být přihlédnuto ke 

konkrétním okolnostem případu.  

Právní úprava spojeného územního a stavebního řízení je ve stavebním zákoně vymezena velice 

obecně. V jediném ustanovení § 78 odst. 1 StavZ je stanovena pouze možnost tuto alternativu 

využít. Je proto otázkou, jak se bude toto ustanovení vykládat. Může se jednat o výklad, že zde 

pro stavební úřad není stanovena povinnost toto řízení spojit a je pouze na jeho uvážení, zda 

využije tohoto postupu. Druhou variantou je povinnost obě řízení spojit, budou-li naplněny 

určité objektivní předpoklady pro vedení společného řízení. I kvůli těmto interpretačním 

nejasnostem bylo vydáno Metodické doporučení17, jež dává nezávazný pokyn ke sjednocení 

praxe jednotlivých správních orgánů, a které říká, že je spojení obou řízení sice na uvážení 

stavebního úřadu, ovšem s ohledem na zásadu upřednostnění zjednodušených postupů 

vyplývající z ustanovení § 4 odst. 1 StavZ by se řízení za splnění jednoznačných podmínek 

v území spojit měla. Tento výklad podporuje i judikatura, podle které: „Vyjádření v § 140 

správního řádu z roku 2004, že správní orgán ,může‘ spojit různá řízení, znamená, že pokud 

jsou ke spojení dány objektivní důvody, správní orgán taková řízení spojit musí. V žádném 

případě není na libovůli správního orgánu, zda tak učiní, či nikoli. Výraz ,může‘ znamená nejen 

kompetenci k určitému jednání, ale při naplnění zákonných předpokladů daného chování pro 

správní orgán i povinnost, že tak učinit ,musí‘.“18 Přikláním se proto k variantě, že stavební 

úřad má povinnost obě řízení spojit, pokud jsou naplněny všechny předpoklady pro tento 

procesní postup. Tento postup je jasným důkazem efektivního fungování veřejné správy.  

Oproti starému stavebnímu zákonu se rozšiřuje okruh stavebních záměrů, u kterých je možné 

vést společné řízení. Spojit řízení je možné usnesením u všech druhů staveb, pokud podléhají 

                                                           

15 § 78 odst. 1 StavZ 
16 HEGENBART, M.; SAKAŘ, B. a kol. Stavební zákon. Komentář., 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 

2008, s. 185 
17 Metodické doporučení odboru územního plánování a odboru stavebního řádu Ministerstva pro 

místní rozvoj – Spojené územní a stavební řízení ze dne 14. 5. 2008 
18 Rozsudek KS v Hradci Králové ze dne 28. 4. 2010, č. j. 30 Ca 21/2009-44 



 10 

územnímu rozhodnutí i stavebnímu povolení19, a to buď z moci úřední, nebo na žádost 

účastníka. 

2.3.  Stavební zákon od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2017 

Jelikož stavební zákon od roku 2007 obsahoval úpravu spojeného územního a stavebního řízení 

pouze v jednom odstavci, byla novelizace tohoto institutu nezbytná. Novelou č. 350/2012 Sb. 20 

došlo k vypracování podrobnějšího postupu procesních kroků jak na straně žadatele, tak na 

straně stavebního úřadu při vedení společného územního a stavebního řízení, který zjednodušil 

celý proces společného řízení. Obecná úprava podle ustanovení § 140 SŘ se ukázala jako 

nedostatečná a pro potřeby spojení takto specifických řízení příliš obecná a rámcová.21 Po této 

novelizaci je obecná úprava společného řízení ve správním řádu použita pouze subsidiárně pro 

případy, které nejsou ve stavebním zákoně konkrétně upraveny, např. jedná-li se o okolnosti, 

které mohou spojené územní a stavební řízení vyloučit (§ 140 odst. 1 SŘ). Právní úprava nadále 

zůstává v ustanovení § 78 StavZ, ale nyní se přesouvá do odstavce 3, který odkazuje na nově 

vložené ustanovení §94a StavZ detailně popisující úpravu institutu společného územního a 

stavebního řízení.  

Aby bylo možné společné územní a stavební řízení vést, je nutné, aby záměr podléhal jak 

územnímu rozhodnutí, tak stavebnímu povolení. Aplikace nového ustanovení § 94a  StavZ je 

možná za stejných podmínek jako za úpravy před novelizací, a to jen v případě, že jsou 

podmínky v území jednoznačné (§ 78 odst. 3 StavZ). Většinou se jednoznačnost podmínek 

v území bude prokazovat vydaným územním a regulačním plánem, nicméně jsou zde i jiné 

možnosti, které správní úřad bude posuzovat v konkrétním případě. Komentářová literatura ke 

stavebnímu zákonu uvádí jako možnost prokázání jednoznačnosti podmínek v území např. 

opatření obecné povahy, kterým je vymezeno zastavěné území obce podle ustanovení § 59 až 

§ 60 StavZ.22 

                                                           

19 ROZTOČIL, A.; HRŮŠOVÁ, K.; LACHMANN, M.; POTĚŠIL, L. Stavební zákon. Komentář. 1. 

vydání. Praha: C. H. Beck, 2013, s. 319 
20 Zákon č. 350/2012 Sb., ze dne 19. září 2012, kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním 

plánování a stavebním řádu (stavební zákon) , ve znění pozdějších předpisů, a některé 
související zákony 

21 Důvodová zpráva k zákonu č. 350/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé související 
zákony ze dne 21. prosince 2011, s. 111 

22 ROZTOČIL, A.; HRŮŠOVÁ, K.; LACHMANN, M.; POTĚŠIL, L. Stavební zákon. Komentář. 1. 
vydání. Praha: C. H. Beck, 2013, s. 319 



 11 

Významnou změnou s cílem ulehčení od dosavadní administrativní náročnosti oproti 

předchozímu znění zákona s účinností do 31. 12. 2012 je skutečnost, že na společné územní a 

stavební řízení je nahlíženo jako na jedno řízení s jediným okruhem účastníků, které je ale stále 

vedeno s ohledem na pravidla pro obě řízení.23 Úprava jednotlivých institutů, které jsou 

upraveny pro samostatné územní nebo stavební řízení, je prostřednictvím ustanovení § 94a 

StavZ užívána pro potřeby společného územního a stavebního řízení. „Novelizovaná právní 

úprava přitakává základní právní zásadě, že v případě společně vedených správních procesů 

musí být vždy přihlédnuto k těm procesním podmínkám, které jsou v jednotlivě vedeném 

správním řízení přísnější – ať se jedná o okruh dotčených správních orgánů, vymezení okruhu 

účastníků řízení, stanovení podmínek doručování…24 Ve většině případů proto není speciální 

zákonná úprava pro jednotlivé instituty společného řízení, ale vždy se bude vycházet z úpravy 

pro samostatné územní a stavební řízení a bude se aplikovat ta úprava, která požaduje naplnění 

přísnějších podmínek.  

Oproti obecné úpravě v ustanovení § 140 SŘ dává ustanovení § 94a StavZ lepší návod pro 

procesní úkony správních orgánů i účastníků řízení a dobře zastřešuje celý procesní postup 

společného řízení. Přesto zde nacházím jisté nedostatky. Úprava společného řízení se sice 

novelou posunula o kousek dál, ovšem právní úprava společného řízení v ustanovení § 94a 

StavZ je stále velice omezená a měli bychom o úpravě společného řízení jako o jediném řízení 

mluvit opatrně. Ačkoliv je společné řízení označeno za jediné řízení, tak se klade velký důraz 

na pravidla vymezená pro jednotlivá samostatná řízení. Těmito odkazy na jednotlivá samostatná 

řízení se proto pomalu vytrácí základní povaha společného řízení.  

2.4.  Stavební zákon od 1. 1. 2018 

2.4.1. Novela stavebního zákona č. 225/2017 Sb. 

I přestože novela stavebního zákona č. 350/2012 Sb. má za následek značný vývoj institutu 

společného územního a stavebního řízení, tak k největšímu posunu došlo až novelou stavebního 

zákona č. 225/2017 Sb., která mění koncept celého stavebního zákona. Jelikož byla dosavadní 

právní úprava stavebního zákona z praktického hlediska nedostatečná, tak bylo ustoupeno od 

zpracování zcela nového stavebního zákona. Namísto toho došlo k vypracování rozsáhlé 

                                                           

23 Důvodová zpráva k zákonu č. 350/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé související 

zákony ze dne 21. prosince 2011, s. 111 
24 PLOS, J. Stavební zákon s komentářem pro praxi. 1. vydání. Praha: Grada Publishing, 2013, s. 112 
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novely, která míří především na urychlení a zjednodušení povolovacího řízení a snaží se co 

nejvíce zohledňovat aktuální problémy vyplývající především z příliš zdlouhavého a složitého 

povolování staveb a přinášející obrovskou administrativní náročnost.25 Snaží se přispět také k 

urychlení výstavby v České republice. Je důležité podotknout, že tato novela přináší i 

rozsáhlejší změny zvláštních zákonů.  

Hlavní změnou jsou velice silné integrační tendence na úseku územního plánování a stavebního 

řádu. Pro účely této práce je nejvýznamnější zavedení úplně nové úpravy společného územního 

a stavebního řízení. Zákon sice úpravu společného řízení v předchozí úpravě stavebního zákona 

znal, byla ovšem velice omezená a byla zakotvená pouze v jednom ustanovení. Nová úprava 

postupuje o krok dále. Spolu s rozsáhlou změnou institutu společného územního a stavebního 

řízení je vytvořena dokonce úplně nová možnost společného řízení pro stavební záměry, které 

podléhají posuzování vlivu na životní prostředí. I u takto složitého stavebního záměru lze vést 

nově společné územní a stavební řízení, které může být navíc spojeno i s procesem posouzením 

vlivů na životní prostředí.  

Důvodová zpráva26 dále poukazuje na určité ekonomické výhody pro žadatele vyplývající 

z integrovaných postupů. V tomto odstavci bych na ně ráda poukázala. Velkou výhodou je 

možnost volby žadatele mezi samostatnými oddělenými řízeními a mezi společným řízením. 

Společné řízení je v zákoně zakotveno pouze jakožto alternativa k samostatným řízením, ale ne 

jako povinnost. Je proto na každém investorovi, aby si sám vyhodnotil situaci a řekl si, zda je 

pro něj výhodné investovat větší částku do přípravy společné dokumentace pro společné řízení, 

aby tak mohl očekávat rychlejší povolení stavebního záměru s cílem zahájit investiční práce o 

něco dříve. Nebo naopak zda bude postupovat podle dosavadních pravidel v rámci 

samostatných řízení, ale s vědomím, že zahájení stavebního záměru bude v mnohem delším 

časovém horizontu. Velkou výhodou společného řízení je proto časová úspora celého 

povolovacího procesu.  

Další pozitivní změnu nového společného řízení lze spatřovat v novém pojetí společného 

povolení, které má obrovský dopad na problematiku přezkumu. Jelikož je společné povolení 

                                                           

25 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 některé související 
zákony ze dne 21. září 2016 

26 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 některé související 
zákony ze dne 21. září 2016 
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jen, a nově pouze jednovýrokové, je možné ho napadnout pouze jedním odvoláním a jedním 

návrhem na soudní přezkum. V samostatných řízeních je vydáváno více rozhodnutí, která 

mohou být napadána samostatně, a proto se celý proces soudního přezkumu jednotlivých 

rozhodnutí může protáhnout až o několik měsíců, či dokonce roků.  

I přes pozitivní přístup, který je popsán v důvodové zprávě, tu jsou i jisté obavy, zda k urychlení 

procesů ve společném řízení opravdu dojde, zejména s ohledem na požadavky společné 

dokumentace. Společné řízení je vhodné tam, kde si je investor 100% jistý, co přesně je jeho 

záměrem, a stanoví si již na začátku celého procesu jasné parametry, které bude možné naplnit 

jak pro územní rozhodnutí, tak i pro stavební povolení, případně pro proces posuzování vlivu 

na životní prostředí. Pokud si investor není na počátku 100% jistý podobou budoucího projektu 

a určité změny v průběhu řízení se budou jevit již od začátku procesu přípravy projektu jako 

pravděpodobné, může být společné řízení vedeno dokonce déle než všechna samostatná řízení 

dohromady, a proto by nebylo vhodné ho doporučit. Durdík27 vidí největší úskalí společné 

dokumentace především v požadavcích, které jsou na ni kladeny. Pokud jsou vedena řízení 

odděleně, tak investor začíná s vypracováním dokumentace pouze pro územní řízení. 

Dokumentace může projít několika jednoduchými změnami a poté je vydáno územní 

rozhodnutí, které poskytuje určitý závazný podklad pro investorův projekt. Až po vydání 

územního rozhodnutí začne investor zpracovávat dokumentaci pro stavební povolení a nehrozí 

mu riziko, že by bylo územní rozhodnutí změněno. U společné dokumentace investor musí od 

počátku zpracovat jak dokumentaci pro územní řízení, tak dokumentaci pro stavební řízení. 

Z toho důvodu by si měl být téměř jist, že při povolování projektu nebude nutné provádět 

významné změny v dokumentaci. U komplikovaných projektů může dojít snadno k chybě ve 

společné dokumentaci a změna nebo podstatné přepracování takto obsáhlé dokumentace mohou 

být velice náročné jak finančně, tak časově.  

Vždy je proto nezbytně nutné vyhodnotit konkrétní situaci, zvážit veškeré rizika a určité 

okolnosti, které mohou při povolování stavebního záměru nastat, a poté se rozhodnout, jaký typ 

řízení je pro investora nejvýhodnější. Zda se bude jednat o vedení samostatných řízení, nebo o 

společné územní a stavební řízení.  

                                                           

27 DURDÍK, P. Novela stavebního zákona – řešení nebo přechodný stav? Bulletin Stavební právo, 2017, 
č. 4. s. 38-42  
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Dalším významným bodem novely, který je pro tuto práci relevantní, je změna okruhu 

účastníků územního a stavebního řízení prostřednictvím novelizace zákona č. 114/1992 Sb., o 

ochraně přírody a krajiny (dále „ZOPK“ nebo „zákon o ochraně přírody a krajiny“). Na 

základě ustanovení § 70 ZOPK se omezuje účast spolků jen na řízení podle zákona o ochraně 

přírody a krajiny. Spolky se tedy nově nebudou moci účastnit řízení, která vyplývají jen ze 

stavebního zákona, jak tomu je např. u společného územního a stavebního řízení, v čemž vidí 

velkou výhodu právě investoři nových stavebních projektů z důvodu velkého urychlení celého 

povolovacího procesu. Na druhou stranu se tím omezují práva veřejnosti účastnit se na určitých 

povolovacích procesů. Spolkům přesto zůstává možnost účasti ve společném územním a 

stavebním řízení s posouzením vlivů na životní prostředí, na který se zákon o ochraně přírody 

a krajiny vztahuje. Podrobněji bude tato problematika rozebrána v rámci podkapitoly účastníci 

společného územního a stavebního řízení.  

2.4.2. Nové společné územní a stavební řízení 

Nové pojetí společného územního a stavebního řízení ruší starou právní úpravu obsaženou 

v ustanovení § 94a StavZ, která byla ve velké části propojena s ustanovením § 140 SŘ, a 

nahrazuje ji třemi odlišnými řízeními obsaženými v ustanoveních § 94a až § 94z StavZ. Patří 

mezi ně územní řízení s posouzením vlivů na životní prostřední, společné územní a stavební 

řízení a společné územní a stavební řízení s posouzením vlivů na životní prostředí. Společné 

územní a stavební řízení je upraveno v ustanoveních § 94j až § 94p StavZ a nově obsahuje 

speciální komplexní úpravu tohoto institutu přímo ve stavebním zákoně; omezuje tak využívání 

četných odkazů na úpravu jednotlivých institutů v samostatných řízeních, jako tomu bylo 

v předchozím znění zákona.  
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3. Jednotlivé instituty společného územního a stavebního řízení a 

jejich vývoj 

3.1.  Příslušnost k společnému územnímu a stavebnímu řízení 

3.1.1. Příslušnost k společnému územnímu a stavebnímu řízení do 31. 12. 2017 

Otázka příslušnosti k vedení společného územního a stavebního řízení je řešena podle obecné  

právní úpravy ve správním řádu až do účinnosti novely č. 225/2017 Sb., která přináší zcela 

novou úpravu příslušnosti k vedení společného řízení přímo ve stavebním zákoně.  

Ustanovení § 140 odst. 1 SŘ o společném řízení stanoví několik podmínek pro možnost vedení  

společného řízení. První z nich je, že všechna řízení, která mají být spojena do jednoho 

společného, musí probíhat před stejným správním orgánem, který musí být příslušný jak věcně, 

tak místně, a to ke všem probíhajícím řízením. Dále lze společné řízení vést jen u těch řízení, 

která se týkají stejného předmětu řízení, jinak spolu věcně souvisejí nebo se týkají týchž 

účastníků řízení. Další podmínkou je, že spojení nesmí bránit povaha či účel řízení nebo ochrana 

práv nebo oprávněných zájmů účastníků. 

Velice důležitou podmínkou je zde tedy příslušnost stejného správního orgánu ke všem 

jednotlivým správním řízením, aby mohlo dojít k následnému spojení těchto řízení do jednoho. 

Pro určení příslušnosti je proto nezbytné vymezení pojmu „stejný správní orgán“.  

V případě všech obecných staveb je situace jednoznačná. O umístění stavby i o povolení stavby 

rozhoduje obecný stavební úřad podle ustanovení § 13 odst. 1 StavZ. Z  toho důvodu zde není 

pochybnost o totožnosti správního orgánu, tudíž lze společné řízení vést bez problému.  

Problematická situace nastává v případě, kdy se jedná o umístění a povolení stavby speciální. 

V tomto případě je pro umístění stavby příslušný obecný stavební úřad, ovšem pro její povolení 

je příslušný speciální stavební úřad. Podle Macháčkové se ale i v tomto případě jedná o stejný 

správní orgán a vedení společného řízení by proto i za takovéto situace nemělo představovat 

žádný problém.28 

Pro výklad pojmu stejný správní orgán je nezbytné vycházet z definice v ustanovení § 1 odst. 

1 SŘ, ze které vyplývá pojem správního orgánu jako orgánu územního samosprávního celku, 

                                                           

28 MACHÁČKOVÁ a kol. Stavební zákon. Komentář, 2. vydání, Praha: C. H. Beck. 2013, s. 405 
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kterým je obecní nebo krajský úřad.29 Takovýto správní orgán vykonává veřejnou správu ve 

více oblastech, kterou na základě funkční příslušnosti rozděluje jednotlivým organizačním 

útvarům příslušného správního orgánu. Funkční příslušnost k jednotlivým výrokům společného 

povolení proto řeší vnitřní předpisy příslušného správního orgánu.30  

Typický správní orgán rozhodující v prvním stupni, je pověřený obecní úřad podle ustanovení 

§ 13 odst. 1 písm. d) SŘ. V Praze vykonávají tuto kompetenci úřady městských části Praha 1 

až 22.31 Možný postup správního orgánu při společném řízením u speciální stavby je 

následující. Jedním ze správních orgánů, který by vedl společné řízení u speciální stavby, může 

být úřad městské části Praha 5, který je věcně i místně příslušný pro společné řízení o speciální 

stavbě. Tento úřad se dělí díky funkční příslušnosti na několik odborů s rozdílnými 

kompetencemi. Jeden odbor v rámci úřadu městské části Praha 5 je obecným stavebním úřadem 

a jiný odbor je speciálním stavebním úřadem. Z toho důvodu je tedy možné spojit obě řízení 

ohledně speciální stavby, jelikož si úřad městské části Praha 5 může jednotlivé věci rozdělit 

sám v rámci své funkční příslušnosti. Celé společné rozhodnutí je pak vydáno úřadem městské 

části Praha 5, ale jednotlivé výroky jsou vyhotoveny úředníky příslušných odborů podle funkční 

příslušnosti. Podle informací od správních orgánů byl tento postup ustálenou správní praxí.32  

I přesto, že je definice pojmu „stejný správní orgán“ vykládána podle správní praxe spíše 

extenzivně, vyskytovaly se i situace, kdy nebylo možné společné řízení vést kvůli příslušnosti 

různých správních orgánů. Tato situace mohla nastat v případě, kdy k umístění stavby byl 

příslušný obecný stavební úřad, ale k povolení stavby bylo příslušné ministerstvo, jako např. 

podle ustanovení § 16 odst. 2 StavZ, dle nějž může být k povolení stavby příslušné v určitých 

specifických situacích Ministerstvo obrany, Ministerstvo vnitra, Ministerstvo spravedlnosti 

nebo Ministerstvo průmyslu a obchodu. V takovéto situaci se nedá mluvit o příslušnosti 

jednoho správního orgánu, společné řízení by proto za těchto okolností vedeno být nemohlo. 

                                                           

29 MACHÁČKOVÁ a kol. Stavební zákon. Komentář, 2. vydání, Praha: C. H. Beck. 2013, s. 405 
30 MACHÁČKOVÁ a kol. Stavební zákon. Komentář, 2. vydání, Praha: C. H. Beck. 2013, s. 405 
31 Obecným ustanovením pro výkon přenesené působnosti orgány statutárních měst je ustanovení § 139 

zákona č. 128/2000 Sb., zákon o obcích. Konkrétní rozdělení Prahy na městské části je uvedeno 
v příloze č. 1 obecně závazné vyhlášky č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut 
hlavního města Prahy.  

32 Osobní konzultace s Mgr. Janou Janečkovou, vedoucí právního oddělení odboru stavebního řádu 
Magistrátu hlavního města Prahy, dne 31. října 2018 
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3.1.2. Příslušnost k společnému územnímu a stavebnímu řízení od 1. 1. 2018 

Na základě staré právní úpravy byla možnost vést společné územní a stavební řízení jen 

v případech, byl-li správní orgán příslušný nejen k územnímu, ale i ke stavebnímu řízení.  

Nové společné řízení vychází z jiného principu upraveného v ustanovení § 94j StavZ, z nějž 

vyplývá možnost vést společné řízení, i pokud jsou stavby v působnosti několika odlišných 

správních orgánů.  

Okruh stavebních záměrů, které lze projednat ve společném řízení, je velice široký. Společné 

povolení lze vydat u všech obecných staveb. Ze speciální staveb je tu možnost společného 

povolení jen pro taxativně stanovené druhy staveb: (i) stavby drah (§ 15 odst. 1 písm. b) StavZ), 

(ii) stavby dálnic, silnic, místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací (§ 

15 odst. 1 písm. c) StavZ), (iii) stavby vodních děl (§ 15 odst. 1 písm. d) StavZ) a (iv) stavby 

v působnosti Ministerstva průmyslu a obchodu vymezené v ustanovení § 16 odst. 2 písm. d) 

StavZ. Naopak společné povolení nelze vydat u (i) staveb leteckých (§ 15 odst. 1 písm. a) 

StavZ), (ii) staveb důležitých pro obranu státu mimo území vojenských újezdů, které slouží 

nebo mají sloužit k zajišťování obrany státu (§ 16 odst. 2 písm. a) StavZ), (iii) staveb pro 

bezpečnost státu sloužících k plnění úkolů Ministerstva vnitra, organizačních složek 

Ministerstva vnitra, Policie ČR, Policejní akademie ČR, Hasičského záchranného sboru ČR, 

Úřadu pro zahraniční styky a informace a Bezpečnostní informační služby s výjimkou staveb 

nebo jejich částí převážně užívaných pro účely bytové nebo rekreační a u staveb sloužících k 

plnění úkolů Národního bezpečnostního úřadu (§ 16 odst. 2 písm. b) StavZ) a (iv) staveb pro 

účely Vězeňské služby (§ 16 odst. 2 písm. c) StavZ).  

Příslušným stavebním úřadem k vydání společného povolení bude v takových případech 

stavební úřad příslušný k povolení stavby, který bude mít zodpovědnost za všechny fáze 

společného řízení, tedy nejen za část stavebního řízení, ale i územního.33 Příslušnost stavebního 

úřadu se určuje podle druhu povolovaných staveb. Úřadem příslušným pro povolení všech 

obecných staveb je obecný stavební úřad podle ustanovení § 13 odst. 1 StavZ, u některých 

speciálních staveb to bude příslušný speciální stavební úřad podle ustanovení § 15 odst. 1 písm. 

                                                           

33 MACHÁČKOVÁ a kol., Stavební zákon. Komentář, 3. vydání, Praha: C. H. Beck, 2018, s. 572 
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b) až d) StavZ a Ministerstvo průmyslu a obchodu bude příslušné podle ustanovení§ 16 odst. 2 

písm. d) StavZ např. pro některé energetické stavby.34  

Právě se změnou úpravy příslušnosti k vydání společného povolení byl do stavebního zákona 

zaveden nový institut v podobě závazného stanoviska orgánu územního plánování podle 

ustanovení § 96b StavZ, k jehož vydání je výlučně příslušný obecný stavební úřad. Tím se 

ovšem společné územní a stavební řízení komplikuje a protahuje. Novela č. 225/2017 Sb. 

úpravu společného územního a stavebního řízení sice v jistých ohledech zjednodušila, ale 

úprava závazného stanoviska podle ustanovení § 96b StavZ ji ve stejný okamžik i 

zkomplikovala. Celkový efekt je tedy výrazně snížen. 

Dále se zde v ustanovení § 94j odst. 2 StavZ přímo specifikuje příslušnost k vydání společného 

povolení u souboru staveb. Souborem staveb se podle ustanovení § 2 odst. 8 StavZ rozumí: 

„Vzájemně související stavby, jimiž se v rámci jednoho stavebního záměru uskutečňuje výstavba 

na souvislém území nebo za společným účelem.“ V této souvislosti je nezbytné si vymezit 

pojmy hlavní stavba a stavba vedlejší, protože příslušnost stavebního úřadu se určuje podle 

příslušnosti k povolení stavby hlavní.  

Určení stavby hlavní je nezbytnou podmínkou, která musí být naplněna pro vedení společného 

řízení u souboru staveb. Stavbou hlavní je podle ustanovení § 2 odst. 9 věty první StavZ „stavba, 

která určuje účel výstavby souboru staveb“. Pokud není možné určit žádnou stavbu hlavní, nebo 

naopak pouze jednu stavbu hlavní, tak se o stavebním záměru musí vést samostatná řízení, 

jelikož není splněna podmínka pro vedení společného řízení u souboru staveb. Tato situace 

může nastat např. v případě, je-li stavebním záměrem zasíťování pozemku. Za takové situace 

je záměrem žadatele přivést na pozemek elektřinu, vodu či plyn. Nicméně z této situace není 

zřejmé, zda je důležitější vodovodní řad, elektrické vedení či plynovod, není tak možné určit 

stavbu hlavní, a společné řízení o souboru staveb za takovéto nejednoznačné situace nebude 

proto možné vést.   

Vedlejší stavba je podle ustanovení § 2 odst. 9 druhé věty StavZ: „Stavba, která se stavbou 

hlavní svým účelem užívání nebo umístěním souvisí a která zabezpečuje uživatelnost stavby 

hlavní nebo doplňuje účel užívání stavby hlavní.“ Vymezení pojmu vedlejší stavby je důležité, 

                                                           

34 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 některé související 
zákony ze dne 21. září 2016, s. 125 
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protože stavební úřady, které by byly v samostatných řízeních příslušnými orgány pro vedení 

těchto řízení o vedlejších stavbách, jsou ve společném řízení v roli dotčených orgánů vydávající 

závazná stanoviska. Závazná stanoviska jsou vydávána namísto rozhodnutí v samostatných 

řízeních, ale z věcného hlediska jsou požadavky na obsah závazného stanoviska totožné 

s požadavky na rozhodnutí s jediným rozdílem, že dotčený orgán posuzuje stavební záměr jen 

s ohledem na veřejný zájem.35 

Určení příslušnosti k vydání společného povolení u souboru staveb je novinkou, která může 

způsobovat v praxi jisté obtíže, a proto si dovolím ukázat aplikaci zákonné úpravy na dvou 

praktických příkladech36:  

1) Příklad 1 – Soubor staveb se skládá z bytového domu, veřejné účelové komunikace a z 

vodovodního řadu. Soubor staveb se tedy skládá ze stavby hlavní a několika staveb 

vedlejších. Stavbou hlavní je v tomto případě bytový dům, který je stavbou obecnou, a 

proto bude ke společnému řízení příslušný obecný stavební úřad podle ustanovení § 13 

odst. 1 StavZ. Vedlejší stavby jsou v tomto případě veřejně účelová komunikace a 

vodovodní řad. Silniční správní úřad jako speciální úřad pro povolení stavby veřejné 

účelové komunikace a vodoprávní úřad jako speciální úřad pro povolení stavby 

vodovodního řadu jsou ve společném řízení pouze dotčenými orgány, které podle 

ustanovení § 94j odst. 2 StavZ budou pro tyto stavby vydávat pouze závazná stanoviska 

namísto samostatných rozhodnutí.  

 

2) Příklad 2 – Soubor staveb se skládá ze stavby čistírny odpadních vod, veřejné účelové 

komunikace a ze samostatné stavby pro administrativu. Soubor staveb se tedy také 

skládá ze stavby hlavní a několika staveb vedlejších. Stavbou hlavní je v tomto případě 

stavba čistírny odpadních vod, která je vodním dílem a příslušným k vedení společného 

řízení bude speciální stavební úřad podle ustanovení § 15 odst. 1 písm. d) StavZ, což je 

v tomto případě vodoprávní úřad. Vedlejší stavby jsou za této situace veřejně účelová 

komunikace a samostatná stavba pro administrativu. K umístění stavby veřejné účelové 

komunikace a k umístění i povolení stavby pro administrativu by byl za situace vedení 

samostatných řízení příslušný obecní stavební úřad. Silniční správní úřad jako speciální 

                                                           

35 MACHÁČKOVÁ a kol., Stavební zákon. Komentář, 3. vydání, Praha: C. H. Beck, 2018, s. 574 
36 Osobní konzultace s Mgr. Janou Janečkovou, vedoucí právního oddělení odboru stavebního řádu 

Magistrátu hlavního města Prahy, dne 31. října 2018 
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úřad by byl příslušný pouze pro povolení stavby veřejné účelové komunikace. Jelikož 

je pro vedení společného řízení u tohoto souboru staveb příslušný vodoprávní úřad, 

obecný stavební úřad bude jako dotčený orgán vydávat závazná stanoviska pro umístění 

stavby veřejné účelové komunikace a pro umístění i povolení stavby pro administrativu; 

silniční správní úřad bude vydávat závazné stanovisko pro povolení stavby veřejné 

účelové komunikace.  

3.2.  Žádost o vydání společného rozhodnutí a zahájení řízení 

3.2.1. Žádost o vydání společného rozhodnutí a zahájení řízení od 1. 1. 2007 do 31. 12. 

2012 

Spojené územní a stavební řízení není ze své povahy jedním řízením s jedním okruhem 

účastníků. Stavební zákon v souvislosti s tímto institutem odkazuje na ustanovení § 140 SŘ, 

který zakotvuje možnost spojení více řízení s podmínkou, že jednotlivá řízení musejí již 

probíhat. Jinými slovy, aby tedy mohlo dojít ke spojení stavebního a územního řízení, musejí 

obě řízení již samostatně existovat.  

Ke spojení může dojít buď na žádost účastníka, nebo z moci úřední. Problematické se může 

zdát, že pro spojené řízení neexistuje jednotný formulář stanovený příslušnou vyhláškou, 

z důvodu nedostatečné právní úpravy ve stavebním zákoně, a proto chce-li účastník žádat o 

spojení obou řízení, musí postupovat obezřetně. Pro zahájení společného řízení musí být podány 

dvě samostatné žádosti na dvou formulářích, přičemž jednu představuje žádost o vydání 

územního rozhodnutí37 a druhou o vydání stavebního povolení38. Spolu s těmito žádostmi může 

žadatel podat i formální žádost o spojení obou řízení. Pokud tuto formální žádost nepodá, 

stavební úřad může vyhodnotit, že bylo záměrem žadatele spojit obě řízení s ohledem na 

současné podání obou samostatných žádostí. Pokud nenastane žádná z výše popsaných 

skutečností, která by se dala posuzovat jako žádost účastníka o spojení řízení, budou podmínky 

pro spojení řízení posuzovány z moci úřední. Stavební úřad bude posuzovat spojení řízení na 

žádost účastníka i z moci úřední podle postupu vymezeného v obecném ustanovení § 140 odst. 

1 SŘ.  

                                                           

37 Příloha č. 3 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy 
a územního opatření, ve znění od 1. 1. 2007 do 28. 3. 2013 

38 Příloha č. 2 vyhlášky č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona ve věcech 
stavebního řádu, ve znění od 1. 1. 2007 do 28. 3. 2013 



 21 

Spolu s žádostmi na dvou formulářích je dále nutné předložit také dokumentaci pro vydání 

územního rozhodnutí a projektovou dokumentaci pro vydání stavebního povolení, a to buď 

každou samostatně, nebo vypracovanou jako jednotný dokument, který ale bude splňovat 

požadavky kladené na obě samostatné dokumentace. 

Jelikož společné řízení vedené podle správního řádu není jedním řízením, při zahájení řízení se 

musí postupovat s ohledem na jeho povahu, jelikož v sobě spojuje již dvě samostatně existující 

řízení. Zahájení společného řízení podle správního řádu má svůj speciální režim. Podle 

ustanovení § 140 odst. 4 SŘ stavební úřad vydá usnesení o spojení obou řízení a toto usnesení 

poznamená do spisu. Poznamenáním do spisu nabývá usnesení právní moci podle ustanovení § 

76 odst. 3 SŘ, a proto se proti němu nelze odvolat, což vyplývá z ustanovení § 76 odst. 5 SŘ. 

Nicméně je nezbytné, aby vydané usnesení obsahovalo řádně odůvodnění. Správní orgán sice 

může v průběhu řízení usnesení změnit, vydáním nového usnesení, ale možnost přezkumu 

usnesení zůstává stále omezená. Z toho důvodu je nutné dbát na správné vyhodnocení 

jednotlivých situací, aby účastníkům nevznikala nedůvodná újma. Usnesení o spojení řízení se 

zakládá do spisu a nedoručuje se účastníkům společného řízení. Účastník se o spojení obou 

řízení dozví oznámením o zahájení společného územního a stavebního řízení v podobě jednoho 

správního aktu, který obsahuje oznámení o zahájení spojeného řízení, jehož součástí je i 

oznámení o zahájení územního řízení podle ustanovení § 87 odst. 1 StavZ a oznámení o zahájení 

stavebního řízení podle ustanovení § 112 StavZ.39 V případě, že není důvod pro spojení řízení, 

stavební úřad žádné usnesení nevydává v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 SŘ a dále povede 

jen samostatné územní řízení. V takovém případě je možné pokračovat ve stavebním řízení až 

po ukončení předmětného samostatného územního řízení.  

Podstatou této úpravy tedy je neexistence žadatelova právního nároku na spojení územního a 

stavebního řízení. Žadatel může správní orgán formálně či konkludentně požádat o spojení obou 

řízení, ale správní orgán pak této žádosti vyhovět může, ale také nemusí, nejsou-li splněny 

objektivní podmínky pro vedení společného řízení podle ustanovení § 140 SŘ.  

                                                           

39 HEGENBART, M.; SAKAŘ, B. a kol. Stavební zákon. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 
2008, s. 187 
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3.2.2. Žádost o vydání společného rozhodnutí a zahájení řízení od 1. 1. 2013 do 31. 12. 

2017 

Protože je společné řízení ve znění stavebního zákona účinného od 1. 1. 2013 formálně 

upraveno jako jedno řízení, zahajuje se podáním jedné společné žádosti o vydání společného 

územního rozhodnutí a stavebního povolení (dále jen „žádost o společné rozhodnutí“) podle 

ustanovení § 94a odst. 1 StavZ. Úprava podle správního řádu se zde proto již aplikovat nebude. 

Nově je společné řízení řízením návrhovým a zahajuje se pouze na základě žádosti žadatele. 

Zahájení společného řízení z moci úřední již proto není možné. Pokud je podána žádost o 

vydání společného rozhodnutí, stavební úřad je povinen vést společné územní a stavební řízení 

a nemá zde nově pravomoc rozhodovat o účelnosti vedení takového typu řízení. Rozhodnutí o 

vedení společného územního a stavebního řízení je tak nově pouze v rukou žadatele.  

Žádost se podává na předepsaném formuláři40, který tvoří Přílohu č. 6 vyhlášky č. 503/2006 

Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření, ve 

znění účinném od 29. 3. 2013 do 19. 4. 2018, kde jsou popsány všechny obecné náležitosti 

žádosti o vydání společného rozhodnutí včetně potřebných příloh. K žádosti se nově přikládá 

pouze jedna společná dokumentace, která ale podle ustanovení § 94a odst. 1 StavZ musí 

splňovat požadavky kladené na samostatnou dokumentaci pro vydání územního rozhodnutí a 

na projektovou dokumentaci pro vydání stavebního povolení. Požadavek pouze jedné společné 

dokumentace je velkou novinkou této úpravy. Rozsah a obsah společné dokumentace pro 

vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení jsou vymezeny v ustanovení § 

1d vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění účinném od 29. 3. 2013 do 21. 

12. 2017.  

Jelikož se nově jedná pouze o jedno společné řízení upravené speciálním ustanovením ve 

stavebním zákoně, tak se na zahájení společného řízení nepoužije obecné ustanovení § 140 SŘ, 

které vyžadovalo spojení obou již probíhajících řízení speciálním usnesením. Jelikož se nově 

společné řízení zahajuje pouze na žádost, tak se při jeho zahájení bude postupovat podle obecné 

úpravy v ustanovení § 44 odst. 1 SŘ, která stanoví den zahájení řízení o žádosti na ten den, kdy 

žádost nebo jiný návrh, kterým se zahajuje řízení, dojde věcně a místně příslušnému správnímu 

                                                           

40 PAVLOVÁ, M. Zaměření a důvody přijetí novely stavebního zákona na úseku územního rozhodování 
a stavebního řádu, Bulletin Stavební právo, 2012, č. 3, s. 32 
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orgánu. Společné územní a stavební řízení je proto zahájeno dnem podání společné žádosti 

s náležitou dokumentací věcně a místně příslušnému stavebnímu úřadu.  

Ustanovení § 94a odst. 1 StavZ dále stanovuje, že pokud je zjištěno, že povaha věci nebo 

závazná stanovisko dotčeného orgánu vylučuje vedení společného řízení, tak společné řízení 

vést nelze. Dále stanoví, že pokud byla žádost o společné řízení již podána, stavební úřad vydá 

usnesení o vyloučení ze společného řízení v souladu s ustanovením § 140 odst. 3 SŘ, následně 

přeruší stavební řízení podle ustanovení § 64 odst. 1 písm. c) SŘ až do doby nabytí právní moci 

územního rozhodnutí na základě ustanovení § 57 odst. 2 SŘ a dále povede pouze samostatné 

územní řízení.41 Proti tomuto usnesení je možné podat odvolání.    

Podstatou této novelizované úpravy tedy je, že podáním žádosti o společné územní a stavební 

řízení žadatelem dojde k zahájení společného řízení v každém případě a příslušný správní orgán 

nemá možnost rozhodovat o účelnosti takové žádosti. Přesto má příslušný správní orgán 

možnost toto řízení za splnění podmínek usnesením následně rozpojit a vést tak dvě samostatná 

řízení. 

3.2.3. Žádost o vydání společného povolení a zahájení řízení od 1. 1. 2018 

Společné územní a stavební řízení zůstává po novele č. 225/2017 Sb. řízením návrhovým a 

zahajuje se pouze na návrh, nelze ho tudíž zahájit z moci úřední. Nově jsou základní náležitosti 

žádosti včetně jejích příloh podrobně upraveny přímo v ustanovení § 94l StavZ a pouze 

podrobnosti jsou přenechány úpravě v prováděcích vyhláškách. Žádost se podává na 

předepsaném formuláři pro společné řízení upraveném v Příloze č. 6 vyhlášky č. 503/2006 Sb., 

o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření, ve znění 

účinném od 20. 4. 2018. Příslušná vyhláška doznala také značných změn v souvislosti 

s rozvojem úpravy společného rozhodnutí, a proto upravuje požadavky spojené s územním 

řízením detailněji. K žádosti se dále připojují přílohy vyjmenované v ustanovení § 94l odst. 2 

StavZ a v části B formuláře upraveného ve vyhlášce uvedené výše. Počet příloh se určuje podle 

konkrétního záměru, ale jsou jimi podle ustanovení §94l odst. 2 StavZ především souhlas 

vlastníka, závazná stanoviska a rozhodnutí dotčených orgánů, stanoviska a smlouvy vlastníků 

infrastruktury či návrh plánu konkrétních prohlídek stavby. Jednou z nejdůležitějších příloh je 

dokumentace pro vydání společného povolení podle ustanovení § 94l odst. 2 písm. e) StavZ, 

jejíž podrobný rozsah a obsah jsou rozpracovány v ustanovení § 1d vyhlášky č. 499/2006 Sb., 

                                                           

41 MACHÁČKOVÁ a kol. Stavební zákon. Komentář, 2. vydání, Praha: C. H. Beck. 2013, s. 407 
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o dokumentaci staveb ve znění účinném od 1. 1. 2018. V normálních situacích se připojuje 

dokumentace ve dvojím vyhotovení, ale jsou tu i zvláštní případy s ohledem na ustanovení § 

94 odst. 4 StavZ, kdy je nutné připojit o jednu dokumentaci více, pokud stavebník není 

vlastníkem stavby. Další vyhotovení v počtu odpovídajícím stavebním úřadům v postavení 

dotčených orgánů, je nutné připojit také u souboru staveb v případě, že k umístění nebo 

povolení vedlejší stavby není příslušný stavební úřad, který společné územní a stavební řízení 

vede. Pro společnou dokumentaci zde ale existuje speciální podmínka v podobě nutnosti 

zpracování autorizovaným projektantem42. Pokud dokumentace nebude vypracována touto 

oprávněnou osobou, představuje to zvláštní důvod pro zastavení řízení podle ustanovení § 94l 

odst. 5 StavZ, který je stejně závažným důvodem jako nedodání dokumentace pro vydání 

společného povolení.  

Při zahájení řízení se bude postupovat také podle § 44 odst. 1 SŘ a společné územní a stavební 

řízení je proto zahájeno dnem podání společné žádosti s náležitou dokumentací věcně a místně 

příslušnému stavebnímu úřadu, stejně jako tomu bylo za účinnosti předchozího znění zákona.  

3.3.  Účastníci společného územního a stavebního řízení 

Vývoj institutu účastníků společného územního a stavebního řízení je také značný. Na začátek 

je důležité zdůraznit zakotvení speciální úpravy okruhu účastníků řízení ve stavebním zákoně 

již ode dne jeho účinnosti 1. 1. 2007, rozdíl jednotlivých znění stavebního zákona spočívá pouze 

v odlišném vymezení okruhu účastníků řízení. Úprava účastníků řízení nebyla vždy speciální 

pro společné územní a stavební řízení, v předchozích zněních stavebního zákona, před novelou 

č. 225/2017 Sb., bylo vždy odkazováno na účastníky jednotlivých samostatných řízení.  

Na úpravu účastníků řízení se tedy ve většině případů nepoužije obecná úprava účastníků řízení 

ve správním řádu, jako tomu bylo u ostatních institutů ve znění zákona do 31. 12. 2017. 

Výjimkou je aplikace ustanovení § 28 SŘ, kde se obecná úprava správního řádu použije 

v případě, kdy je pochybnost o postavení účastníka řízení. Taxativní výčet okruhu účastníků ve 

                                                           

42 Podmínka autorizovaného projektanta vyplývá z ustanovení § 158 odst. 1 věty první StavZ, která 
stanoví, že: „Vybrané činnosti, jejichž výsledek ovlivňuje ochranu veřejných zájmů ve výstavbě, 
mohou vykonávat pouze fyzické osoby, které získaly oprávnění k jejich výkonu podle zvláštního 
právního předpisu.“ Zvláštním právním předpisem je zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání 
autorizovaných techniků a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve 

výstavbě, ve znění pozdějších předpisů. Vybranou činností je i dokumentace stavby pro vydání 
společného povolení na základě § 158 odst. 2 písm. e) StavZ. 
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stavebním zákoně proto není možné dále rozšiřovat podle obecného ustanovení § 27 odst. 2 SŘ 

na další osoby, které mohou být společným rozhodnutím dále dotčeny.  

Kromě speciálního vymezení účastníků řízení ve stavebním zákoně je ale důležité dále dělit 

okruh účastníků řízení podle ustanovení § 27 SŘ na účastníky hlavní a vedlejší. Toto rozdělení 

je důležité, protože hlavní účastníci disponují zvláštními právy a speciálním postavením oproti 

účastníkům vedlejším. Z toho důvodu jsou účastníci společného řízení rozděleni na účastníky 

hlavní podle ustanovení § 27 odst. 1 SŘ, o jejichž právech a povinnostech se ve společném 

řízení rozhoduje, a vedlejší podle ustanovení § 27 odst. 2 SŘ, kteří mohou být společným 

rozhodnutím přímo dotčeni. Podle ustanovení § 27 odst. 3 SŘ mají účastníci upravení ve 

zvláštním zákoně, kterým je i stavební zákon, postavení účastníků vedlejších podle odstavce 2. 

Postavení účastníků hlavních podle odstavce 1 mají účastníci vymezení ve zvláštních zákonech 

pouze v tom případě, pokud jim má společné rozhodnutí založit, změnit nebo zrušit právo anebo 

povinnost nebo prohlásit, že právo nebo povinnost mají anebo nemají.  

Až do novely zákona č. 225/2017 Sb. činilo jistý problém zařadit jednotlivé účastníky řízení 

podle stavebního zákona do těchto dvou kategorií. Nejvíce sporným se stalo zařazení vlastníka 

pozemku nebo stavby podle § 85 odst. 2 písm. a) StavZ ve znění do dne 31. 12. 2017. Novela 

č. 225/2017 Sb. přináší pro tyto nejednoznačné situace řešení, když v ustanovení § 94m StavZ 

stanoví, že účastníky podle ustanovení § 27 odst. 1 SŘ jsou vždy účastníci podle § 94k písm. 

a), c) a d) StavZ. Znamená to, že hlavními účastníky jsou nově vždy stavebník, vlastník stavby 

a vlastník pozemku, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn. Do definice hlavních 

účastníků se zahrnuje i ten, který má ke stavbě nebo pozemku jiné věcné právo.  

Problematika účastníků řízení je tak obsáhlá, že ji s ohledem na možnosti této práce nemohu 

celou rozebrat. Proto se v této kapitole zaměřím pouze na stručný popis vymezení okruhu 

účastníků řízení v jednotlivých zněních stavebního zákona a dále se chci nejvíce věnovat 

problematice účastenství spolků po novele č. 225/2017 Sb., která vyvolala velkou vlnu nevole 

jak u laické, tak u odborné veřejnosti.   

3.3.1. Účastníci společného územního a stavebního řízení od 1. 1. 2007 do 31. 12. 2012 

Jak je již zmíněno výše, tak spojené územní a stavební řízení podle znění stavebního zákona 

s účinností ode dne 1. 1. 2007 do dne 31. 12. 2012 není jedním řízením upraveným stavebním 

zákonem, a proto nemá vlastní speciální definici účastníků společného řízení. Podle ustanovení 

§ 140 odst. 6 SŘ se otázka účastníků posuzuje pro účely uplatnění ustanovení § 27 odst. 1 SŘ 
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tak, jako kdyby řízení probíhala samostatně. Z toho důvodu budou účastníky řízení ti, kdo by 

byli účastníky, pokud by územní řízení a stavební řízení probíhala samostatně.43 Účastníci 

územního řízení jsou upraveni v ustanovení § 85 StavZ a účastníci stavebního řízení jsou 

upraveni v ustanovení § 109 StavZ.  

Stavební zákon vychází z pozitivního a negativního vymezení účastníků územního řízení i 

účastníků stavebního řízení.  

Účastníky územního řízení jsou podle ustanovení § 85 odst. 1 písm. a) a b) StavZ žadatel a 

obec, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn, a podle ustanovení § 85 odst. 2 

písm. a) StavZ také vlastníci pozemku a stavby, na nichž má dojít k uskutečnění požadovaného 

záměru, nejsou-li sami žadateli, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo 

stavbě; podle písm. b) jsou účastníky osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo 

k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním 

rozhodnutím přímo dotčeno; podle písm. c) jsou účastníky osoby, o kterých tak stanoví zvláštní 

právní předpis; a podle písm. d) společenství vlastníků jednotek podle zvláštního právního 

předpisu za splnění určitých podmínek. Účastníkem územního řízení nejsou podle ustanovení 

§ 83 odst. 3 StavZ nájemci bytů, nebytových prostor nebo pozemků.  

Účastníky stavebního řízení jsou podle ustanovení § 109 odst. 1 písm. a) StavZ stavebník; podle 

písm. b) vlastník stavby, na níž má být provedena změna nebo udržovací práce; podle písm. c) 

vlastník pozemku, na kterém má být stavba prováděna, není-li stavebníkem; podle písm. d) 

vlastník stavby na pozemku, na kterém má být stavba prováděna, a ten, kdo má k  tomuto 

pozemku nebo stavbě právo odpovídající věcnému břemenu, mohou-li být jejich práva 

navrhovanou stavbou přímo dotčena; podle písm. e) vlastník sousedního pozemku nebo stavby 

na něm, může-li být jeho vlastnické právo navrhovanou stavbou přímo dotčeno; podle písm. f) 

ten, kdo má k sousednímu pozemku právo odpovídající věcnému břemenu, může-li být toto 

právo navrhovanou stavbou přímo dotčeno, a podle písm. g) společenství vlastníků jednotek 

podle zvláštního právního předpisu za splnění určitých podmínek. Účastníkem stavebního 

řízení nejsou podle ustanovení § 109 odst. 2 StavZ nájemci bytů, nebytových prostor nebo 

pozemků. 

                                                           

43 Metodické doporučení odboru územního plánování a odboru stavebního řádu Ministerstva pro 
místní rozvoj – Spojené územní a stavební řízení ze dne 14. května 2008 
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3.3.2. Účastníci společného územního a stavebního řízení od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2017 

Ačkoliv novela stavebního zákona č. 350/2012 Sb. přináší nové speciální ustanovení § 94a 

StavZ, tak konkrétní ustanovení o účastnících společného řízení neobsahuje. Jelikož se 

s novelou mění povaha společného řízení, které je nově pojato jako jediné řízení, tak by mělo 

obsahovat i jediný okruh účastníků. Jelikož ale speciální úprava chybí, tak bude okruh účastníků 

vymezen stejně jako za předchozího znění zákona účastníky v samostatných řízeních podle § 

85 StavZ a podle § 109 StavZ. „Novelizovaná právní úprava přitakává základní právní zásadě, 

že v případě společně vedených správních procesů musí být vždy přihlédnuto k  těm procesním 

podmínkám, které jsou v jednotlivě vedeném správním řízení přísnější – ať se jedná o okruh 

dotčených správních orgánů, vymezení okruhu účastníků řízení, stanovení podmínek 

doručování…“44 Podle komentářové literatury budou účastníky společného řízení všichni 

vyjmenovaní účastníci územního řízení podle § 85 StavZ i účastníci stavebního řízení podle § 

109 StavZ.45 Přesto je ale nutné podotknout, že ačkoliv je nové společné územní a stavební 

řízení považováno za jedno řízení, tak společné rozhodnutí stále obsahuje dvouvýrokové 

rozhodnutí a tím se stále přibližuje úpravě podle ustanovení § 140 SŘ. Z  pojetí dvouvýrokového 

rozhodnutí bylo proto ve správní praxi46 odvozováno, že rozhodnutí mělo obsahovat také dva 

samostatné okruhy účastníků řízení, jeden pro účastníky územního rozhodnutí a jeden pro  

účastníky stavebního povolení, a to z důvodu zachování struktury finálního dvouvýrokového 

rozhodnutí. Ovšem fakticky k tomuto formálnímu rozdělení ve správní praxi nedocházelo, a 

proto byli účastníci společného řízení směšováni do jednoho obsáhlého okruhu účastníků, který 

obsahoval všechny účastníky ze samostatných řízení.47   

Novela stavebního zákona č. 350/2012 Sb. přináší novelizaci ustanovení § 85 StavZ i § 109 

StavZ. Z úpravy účastníků územního řízení zakotvené v ustanovení § 85 StavZ bylo vypuštěno 

pouze ustanovení § 85 odst. 2 písm. d) StavZ o účastenství společenství vlastníků jednotek, 

jinak zůstává vymezení účastníků územního řízení stejné, jako bylo před novelizací. Úprava 

účastníků stavebního řízení podle § 109 StavZ je nově pojata pouze jako pozitivní vymezení 

účastníků, a přičemž novela negativní vymezení zrušuje. Dále dochází k úpravě ustanovení § 

                                                           

44 PLOS, J. Stavební zákon s komentářem pro praxi. 1. vydání. Praha: Grada Publishing. 2013, s. 112 
45 ROZTOČIL, A.; HRŮŠOVÁ, K.; LACHMANN, M.; POTĚŠIL, L. Stavební zákon. Komentář. 1. 

vydání. Praha: C. H. Beck, 2013, s. 393 
46 Osobní konzultace s Mgr. Janou Janečkovou, vedoucí právního oddělení odboru stavebního řádu 

Magistrátu hlavního města Prahy, dne 31. října 2018 
47 Osobní konzultace s Mgr. Janou Janečkovou, vedoucí právního oddělení odboru stavebního řádu 

Magistrátu hlavního města Prahy, dne 31. října 2018 
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109 odst. b) StavZ, podle kterého je účastníkem vlastník stavby, na níž má být provedena 

změna. Dále je změnou dotčeno i písm. c), podle kterého je účastníkem vlastník pozemku, na 

němž má být stavba prováděna, není-li stavebníkem, může-li být jeho vlastnické právo 

k pozemku prováděním stavby přímo dotčeno. Podle písm. g) je nově účastníkem i osoba, o 

které tak stanoví zvláštní právní předpis, pokud mohou být stavebním povolením dotčeny 

veřejné zájmy chráněné podle zvláštních předpisů a nebylo-li o těchto věcech rozhodnuto 

v územním rozhodnutí.  

3.3.3. Účastníci společného územního a stavebního řízení od 1. 1. 2018 

Největší a nejzásadnější změnu v institutu účastníků společného řízení přináší až novela č. 

227/2017 Sb., která opouští pojetí vtahování výčtu účastníků řízení ze samostatných úprav pro 

územní řízení a stavební řízení, ale nově upravuje speciální taxativní výčet účastníků 

společného řízení přímo v ustanovení § 94k StavZ. Přesto je nutné podotknout, že úprava 

okruhu účastníků společného řízení v sobě stále kombinuje vymezení účastníků územního 

řízení a stavebního řízení, jen je nyní komplexně zakotvena v samostatném ustanovení 

stavebního zákona.48 

Účastníky společného územního a stavebního řízení jsou nově podle ustanovení § 94k písm. a)  

StavZ stavebník; podle písm. b) obec, na jejímž území má být požadovaný stavební záměr 

uskutečněn; podle písm. c) vlastník stavby, na které má být požadovaný stavební záměr 

uskutečněn, není-li sám stavebníkem, nebo ten, kdo má ke stavbě jiné věcné právo, není-li sám 

stavebníkem; podle písm. d) vlastník pozemku, na kterém má být požadovaný stavební záměr 

uskutečněn, není-li sám stavebníkem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku a 

podle písm. e) osoba, jejíž vlastnické právo nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo 

sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být společným povolením přímo dotčeno.  

3.3.4. Účast spolků ve společném územním a stavebním řízení 

3.3.4.1. Účast spolků do 31. 12. 2017 

Až do novely č. 225/2017 Sb. byly účastníky společného územního a stavebního řízení podle 

taxativního výčtu v ustanovení § 85 StavZ a od znění stavebního zákona účinného od 1. 1. 2013 

i v ustanovení § 109 StavZ i osoby, o kterých tak stanovil zvláštní právní předpis. Možnost 

takového účastenství ale vyplývala, a stále vyplývá, přímo z obecného ustanovení § 27 odst. 3 

                                                           

48 MACHÁČKOVÁ a kol., Stavební zákon. Komentář, 3. vydání, Praha: C. H. Beck, 2018, s. 576 
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SŘ, který stanoví, že účastníky jsou rovněž osoby, o kterých to stanoví zvláštní zákon. Tímto 

zvláštním zákonem byl v tomto případě zákon o ochraně přírody a krajiny, který dával dotčené 

veřejnosti možnost prostřednictvím občanských sdružení (od účinnosti zákona č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník, se jedná o spolky podle ustanovení § 3045 odst. 1) účastnit se všech 

správních řízení, při nichž mohou být dotčeny zájmy ochrany přírody. V největší míře se spolky 

proto účastnily správních řízení podle stavebního zákona.  

Možnost účasti spolku ve správních řízeních vyplývala z ustanovení § 70 odst. 3 ZOPK ve 

znění účinném před novelizací provedenou zákonem č. 225/2017 Sb., které stanovilo: 

„Občanské sdružení je oprávněno za podmínek a v případech podle odstavce 2 účastnit se 

správního řízení, pokud oznámí svou účast písemně do osmi dnů ode dne, kdy mu bylo 

příslušným správním orgánem zahájení řízení oznámeno; v tomto případě má postavení 

účastníka řízení…“ Lze vidět, že se spolky mohly účastnit všech zahájených správních řízení 

bez ohledu na to, jaký správní orgán řízení vedl, pokud jimi mohly být dotčeny zájmy ochrany 

přírody a krajiny. Havelková zdůrazňuje významnost tohoto institutu, když říká, že: „Účast 

ekologických spolků na rozhodovacích procesech je jedním z důležitých rysů demokratické 

občanské společnosti.“49 Svoboda vyzdvihuje důležitost zapojení dotčené veřejnosti ve 

správních řízeních, při kterých mohou být dotčeny zájmy ochrany přírody s odkazem na dvě 

ústavně zaručená základní práva, a to na „příznivé životní prostředí podle čl. 35 odst. 1 ve 

spojitosti s čl. 41 odst. 1 Listiny základních práva a svobod (,Listina‘) a na stanovený postup 

(spravedlivý proces) při rozhodování orgánů veřejné správy podle čl. 36 odst. 1 a 4 Listiny“.50  

Z výše popsaného je zřejmé, že právo dotčené veřejnosti se zapojit do rozhodovacích procesů 

bylo vymezeno v zákoně o ochraně přírody a krajiny zcela odůvodněně. Právo spolků bylo 

vymezeno velice obecně, a spolky se tedy mohly zúčastnit nejen správních řízení, která byla 

v působnosti orgánu ochrany přírody a krajiny podle zákona o ochraně přírody a krajiny, ale i 

správních řízení, která byla vedena jinými správními orgány, jako např. společné územní a 

stavební řízení podle stavebního zákona, které je významné s ohledem na zaměření této práce.  

                                                           

49 HAVELKOVÁ, S. Účast veřejnosti na rozhodovacích procesech. Ochrana přírody, 2017, č. 5, s. 22 
50 SVOBODA, P. Ústavně právní aspekty účastenství ekologických spolků ve správních řízeních. 

Právní rozhledy, 2018, č. 2, s. 50 
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3.3.4.2. Účast spolků od 1. 1. 2018 

S účinností zákona č. 225/2017 Sb., který novelizoval nejen stavební zákon, ale i zákon o 

ochraně přírody a krajiny, vzniká nová, pro možnost účasti spolků na rozhodovacích procesech 

opravdu problematická situace. Novela č. 225/2017 Sb. mění ustanovení § 70 odst. 3 ZOPK, 

čímž výrazně zužuje možnost spolků účastnit se na správních řízeních. Nové znění ustanovení 

§ 70 odst. 3 ZOPK je následující: „Občanské sdružení je oprávněno za podmínek a v případech 

podle odstavce 2 účastnit se řízení podle tohoto zákona, pokud oznámí svou účast písemně do 

osmi dnů ode dne, kdy mu bylo příslušným správním orgánem zahájení řízení oznámeno; 

v tomto případě má postavení účastníka řízení…“ Nově se tedy zužuje možnost účasti spolků 

pouze na ta správní řízení, která budou vedena orgánem ochrany přírody podle zákona o 

ochraně přírody a krajiny. Spolky se tedy nově nemohou účastnit většiny řízení podle 

stavebního zákona, což se vztahuje i na společné územní a stavební řízení. Účastenství spolků 

zůstává pouze u těch řízení stavebního zákona, kdy je stavební záměr předmětem posuzování 

vlivu na životní prostředí, což jsou většinou pouze významné a velké záměry. Pokud se tedy 

bude jednat o povolování malého nebo středně velkého záměru, spolkům je možnost účasti na 

těchto správních řízeních zapovězena.  

Je důležité zmínit, že změna ustanovení § 70 odst. 3 ZOPK nebyla součástí hlavní vládního 

návrhu zákona č. 225/2017 Sb., ale byla přijata na základě poslaneckého pozměňovacího 

návrhu. Tato změna nebyla podrobena ani mezirezortní diskuzi, kde by se mohlo poukázat na 

problémy, které může přinést. Dalším problémem je, že je mířena izolovaně pouze na změnu 

ustanovení § 70 odst. 3 ZOPK, nicméně v dalších ustanoveních zákona o ochraně přírody, která 

s tímto ustanovením souvisejí, se změny nepromítly. Z toho důvodu vznikají často absurdní 

situace a zákon o ochraně přírody a krajiny si sám v některých ustanoveních odporuje. Tuto 

nesourodost bych proto chtěla níže krátce rozebrat v souvislosti s účastenstvím spolků ve 

správních řízeních podle stavebního zákona.  

Jak již bylo řečeno výše, spolky mají podle ustanovení § 70 odst. 3 ZOPK možnost se účastnit 

jen těch správních řízení, která jsou vedena orgánem ochrany přírody a krajiny. Pokud je 

správní řízení vedeno stavebním úřadem, tak zde možnost účasti spolků není, protože stavební 

úřad nevede řízení podle zákona o ochraně přírody a krajiny a není tedy orgánem ochrany 

přírody a krajiny. Jelikož byla změna provedena pouze izolovaně, bez návaznosti na další 

ustanovení zákona o ochraně přírody a krajiny, tak v ustanovení § 70 odst. 2 ZOPK zůstala 

informační povinnost všech příslušných správních orgánů informovat spolky na požádání o 
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všech zamýšlených zásazích a zahajovaných správních řízeních, při nichž mohou být dotčeny 

zájmy ochrany přírody a krajiny. Tato informační povinnost se vztahuje také na stavební úřady, 

které informují spolky, jejichž hlavním cílem popsaným ve stanovách je ochrana přírody a 

krajiny, o zamýšlených zásazích a zahajovaných správních řízeních, při nichž mohou být 

dotčeny zájmy ochrany přírody a krajiny chráněné podle zákona o ochraně přírody a krajiny 

s výjimkou řízení navazujících na posuzování vlivů na životní prostředí.51 V tomto případě tedy 

vzniká absurdní situace, kdy jsou sice spolky informovány o zahajovaných správních řízení, při 

nichž mohou být dotčeny zájmy ochrany přírody a krajiny, ale do těchto řízení se následně 

přihlásit nemohou, protože jejich účast je podle ustanovení § 70 odst. 3 ZOPK vyloučena.  

Dalším ustanovením, které mělo být změněno v souvislosti se změnou ustanovení § 70 odst. 3 

ZOPK, je podle mého názoru ustanovení § 2 odst. 2 ZOP, popisující nejvýznamnější instituty 

zajišťující ochranu přírody a krajiny. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. g) ZOPK stanoví, že se 

ochrana přírody a krajiny zajišťuje také spoluúčastí v procesu územního plánování a stavebního 

řízení s cílem prosazovat vytváření ekologicky vyvážené a esteticky hodnotné krajiny. Jelikož 

ale ustanovení § 70 odst. 3 ZOPK možnost účasti spolků v procesu územního plánování a 

stavebního řízení až na výjimky neumožňuje, tak ustanovení § 2 odst. 2 písm. g) ZOPK postrádá 

svůj smysl. Myslím si, že na tato ustanovení bylo novelou zákona o ochraně přírody 

zapomenuto a tato rozporuplná situace by se měla co nejdříve napravit jejich vhodnou změnou.  

Dále bych zde chtěla krátce pojednat o důvodech, které vedly ke změně ustanovení § 70 odst. 

3 ZOPK, a poukázat na výhody i nevýhody, které tato změna přináší.    

Jak jsem již zmínila výše, změna ustanovení § 70 odst. 3 ZOPK byla provedena na základě 

poslaneckého pozměňovacího návrhu. Hlavním důvodem vedoucí navrhovatele k této změně 

byl především častý vstup spolků do stavebních řízení u tzv. podřízených staveb a s tím spojené 

neoprávněné prodlužování povolovacích procesů, kdy spolky vstupovaly do povolovacích 

procesů většinou za účelem zpomalení a zablokování výstavby, a ne prvotně za účelem ochrany 

přírody a krajiny.52 Těmito obstrukčními mechanismy bylo bráněno ekonomickému rozvoji a 

výstavba mohla být zpomalena o několik měsíců. Toto odůvodnění je však nedostatečné, 

protože se zaměřuje pouze na úzkou část konkrétních případů u tzv. podřízených staveb a 

                                                           

51 Osobní konzultace s Mgr. Janou Janečkovou, vedoucí právního oddělení odboru stavebního řádu 
Magistrátu hlavního města Prahy, dne 31. října 2018 

52 Pozměňovací návrh č. 5904, s. 2. Dostupný z: 
http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=7&t=927&snzp=1  
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neodůvodňuje potřebu změny pro všechna správní řízení. Aplikace ustanovení § 70 odst. 3 

ZOPK se vztahuje na všechna správní řízení, a především všechna správní řízení podle 

stavebního zákona, a to jak na řízení územní, stavební i společné územní a stavební řízení. 

Odůvodnění poslaneckého pozměňovacího návrhu není proto podle mého názoru dostatečné. 

Další důvody pro změnu ustanovení § 70 odst. 3 ZOPK vyplývají ze správní praxe.53 Při 

konzultaci na stavebních úřadech mi bylo potvrzeno, že spolky vznikaly v některých případech 

pouze účelově, a to s hlavním cílem vydírat investora. Spolky se nebály vstoupit i do zpočátku 

nepodstatných řízení, jako je např. řízení o nástavbě rodinného domu, a tím účelově zpomalovat 

celý proces. Správní praxe má i zkušenosti s tím, že spolky uplatňovaly často neopodstatněné 

přihlášky do řízení pouze za účelem zpomalení celého povolovacího procesu. Spoléhaly na 

ustanovení § 28 SŘ stanovující, že za účastníka bude v pochybnostech považován i ten, kdo 

tvrdí, že je účastníkem, dokud se neprokáže opak. Ve většině případů se poté ukázalo, že spolek 

účastníkem není. Je důležité zmínit, že ke zpomalení povolovacího procesu došlo pouze v těch 

případech, kdy vyvstala pochybnost o účastenství spolků a stavební úřad musel vydat usnesení 

podle ustanovení § 28 SŘ o tom, zda spolek je či není účastníkem řízení. Spolek se mohl proti 

tomto usnesení do 15 dnů odvolat, ale takovéto odvolání nemělo podle ustanovení § 76 odst. 5 

SŘ odkladný účinek. Pokud zde pochybnost o účastenství spolků nebyla, tak stavební úřad 

vydal pouze sdělení a ke zpomalení povolovacího procesu proto nedošlo. Ačkoliv tento názor 

vyplývá ze správní praxe, je nutné podotknout, že výše zmíněné informace nejsou zcela 

konkrétní a neobsahují ověřitelná fakta. Proto je potřeba na tyto názory pohlížet obezřetně.  

Účast spolků ve správních řízeních podle stavebního zákona s sebou tedy nesla v některých 

případech jisté nepříjemnosti a podle správní praxe i účelové obstrukce. Zúžení možnosti účasti 

spolků na rozhodovacích procesech podle stavebního zákona je vítanou změnou zejména pro 

investory, díky čemuž dojde k efektivnějšímu a rychlejšímu průběhu celého povolovacího 

procesu bez obavy z možných nepříjemností. Z tohoto pohledu je tato změna jistě pozitivním 

krokem k zefektivnění povolovacích procesů a urychlení procesu výstavby v celé České 

republice.  

Zúžení možnosti účasti spolků na rozhodovacích procesech podle stavebního zákona má ale i 

svou negativní stránku. Pokud se podíváme na definici účastníků společného územního a 

                                                           

53 Osobní konzultace s Mgr. Janou Janečkovou, vedoucí právního oddělení odboru stavebního řádu 
Magistrátu hlavního města Prahy, dne 31. října 2018 
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stavebního řízení v ustanovení §94k StavZ, tak z ní vyplývá, že účastníky společného územního 

a stavebního řízení jsou pouze stavebník, obec a nositelé vlastnických a jiných věcných práv 

k předmětným nebo sousedním stavbám a pozemkům.54 Tento výčet je taxativní a tak jsou 

z účasti na společném řízení vyloučeny další osoby, kterých se povolování stavebního záměru 

v jejich okolí týká, jako jsou nájemníci či osoby s jinými než vlastnickými nebo věcnými právy 

k sousedním pozemkům a stavbám anebo rezidenti.55 Tyto osoby nyní nemají možnost se proti 

stavebnímu záměru jakkoliv bránit (až na případnou správní žalobu viz níže), protože jediná 

možnost obrany pro dotčenou veřejnost byla možná jen prostřednictvím spolků na základě 

ustanovení § 70 odst. 3 ZOPK ve znění před účinností novely č. 225/2017 Sb..  

Dalším argumentem vyplývajícím ze správní praxe,56 je nutnost sjednocení účastenství spolků 

na všech řízeních, která se dotýkají totožných zájmů ochrany přírody a krajiny. Tuto 

argumentaci bych ráda názorně popsala na jednom konkrétním případě kácení dřevin, aby bylo 

dobře vidět, proč je situace v současném znění zákona nepřípustná. V našem případě se bude 

jednat o situaci, kdy se budou na sousedním pozemku kácet dřeviny. Pokud je jediným záměrem 

žadatele tyto dřeviny pokácet, např. z důvodu epidemické nákazy dřeviny podle § 7 odst. 2 

ZOPK, ke kácení dřevin vydává povolení orgán ochrany přírody a krajiny podle ustanovení § 

8 ZOPK a spolek je poté účastníkem tohoto řízení, neboť se jedná o řízení podle zákona o 

ochraně přírody a krajiny, na které se vztahuje ustanovení § 70 odst. 3 ZOPK. Avšak pokud 

nastane situace, že hlavním záměrem žadatele není kácení dřevin pouze z důvodu epidemické 

nákazy, ale že žádost podává z důvodu plánovaného stavebního záměru na sousedním 

pozemku, bude toto povolení ke kácení dřevin vydávat stavební úřad podle ustanovení § 8 odst. 

6 ZOPK a řízení se bude vést podle stavebního zákona. Z toho důvodu budou spolky na základě 

ustanovení § 70 odst. 3 ZOPK z účastenství na tomto řízení vyloučeny. V obou situacích jde 

tedy o problematiku kácení dřevin a je proto dotčen zájem na ochraně přírody a krajiny. Z toho 

důvody by se spolky proto měly účastnit obou těchto řízení.  

Může se zdát, že spolky nemají žádnou možnost obrany ve správních řízení podle stavebního 

zákona, nicméně jedna možnost obrany se zde stále nabízí. V teorii a judikatuře se tato možnost 

                                                           

54 SVOBODA, P. Ústavně právní aspekty účastenství ekologických spolků ve správních řízeních. Právní 
rozhledy, 2018, č. 2, s. 50 

55 SVOBODA, P. Ústavně právní aspekty účastenství ekologických spolků ve správních řízeních. Právní 
rozhledy, 2018, č. 2, s. 50 

56 Osobní konzultace s Mgr. Janou Janečkovou, vedoucí právního oddělení odboru stavebního řádu 
Magistrátu hlavního města Prahy, dne 31. října 2018 
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nazývá „správní žaloba neúčastníka“. Spolky se mohou bránit podáním správní žaloby proti 

rozhodnutí vydanému ve správním řízení, které vede jiný orgán než orgán ochrany přírody a 

krajiny, tedy např. i ve společném územním a stavebním řízení. Aby byl spolek oprávněn podat 

správní žalobu, musí být aktivně legitimován podle ustanovení § 65 SŘS a dále musí podle 

ustanovení § 68 SŘS vyčerpat všechny řádné opravné prostředky v řízení před správním 

orgánem. Judikatura57 ale dovozuje, že pokud možnost podat řádné opravné prostředky nemám, 

protože jsem nebyl účastníkem správního řízení, tzn. že jsem „neúčastníkem řízení“, tak 

v případě, že jsem byl příslušným rozhodnutím dotčený na svých právech, budu aktivně 

legitimován k podání správní žaloby. „Lze potom dovodit závěr, že možnost podat žalobu proti 

rozhodnutí správního orgánu není závislá na účastenství v předchozím správním řízení.“58  

K úvahám o tom, že ekologické spolky mají po 1. 1. 2018 právo podat žalobu proti rozhodnutí 

správního orgánu, ačkoliv nebyli účastníky řízení, můžeme dále doplnit o závěry plynoucí 

z judikatury. Ústavní soud ve svém nálezu judikoval, že „,zkrácení na právech‘ nelze 

v neprospěch spolkových subjektů založených za účelem ochrany přírody a  krajiny redukovat 

jen na případný zásah do práv vlastníků nemovitostí ležících v dosahu regulace územního 

plánu. Práva komunity mohou být dotčena šířeji: vady územního plánu jsou v negativním 

smyslu způsobilé dotknout se oprávněných zájmů občanů žijících na příslušném území, mohou 

významně ztížit naplnění koncepce územním plánem zamýšlené, a ohrozit tak jeho společenskou 

funkci. Pro tento případ je žádoucí, aby prostor k soudní ochraně dostali nejen jednotlivci 

samotní, ale za určitých okolností (vztah k danému území aj.) též právní subjekty, do nichž se 

sdružují. Opačný výklad je v rozporu s čl. 36 odst. 1 LPS.“59 Tento názor doplňuje i rozhodnutí 

NSS s tím, že „Obecnější závěry Ústavního soudu, že environmentální spolky se mohou 

domáhat nejen ochrany svých procesních práv, ale i práv hmotných, jsou jistě aplikovatelné i 

ve věcech žaloby proti rozhodnutí správního orgánu. Nejvyšší správní soud se s nimi musel ve 

své rozhodovací činnosti vypořádat …“60 

                                                           

57 Rozsudek NSS ze dne 18. 4. 2014, č. j. 4 As 157/2013-33, rozsudek NSS ze dne 15. 5. 2015, č. j. 4 
As 50/2015-30, Rozsudek NSS ze dne 15. 10. 2015, č. j. 10 As 59/2015-42 

58 KÜCHLEROVÁ, M. Několik poznámek k aktivní věcné legitimaci dotčené veřejnosti. Právní 
rozhledy, 2017, č. 18, s. 638 

59 Nález ÚS ze dne 30. 5. 2014, sp. zn. I. ÚS 59/14 
60 Rozsudek NSS ze dne 15. 7. 2015, č. j. 2 As 30/2015-38 

https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=onrf6mjzhezv6mromnwdgnq
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Závěrem bych chtěla dodat, že proti novému znění ustanovení § 70 odst. 3 ZOPK byla skupinou 

senátorů podána ústavní stížnost61. Je proto na ústavním soudu, jak se s problematikou 

účastenství spolků ve správních řízeních vypořádá a zda se přikloní spíše k zájmům investorů, 

nebo k zájmům dotčené veřejnosti.   

S ohledem na problematiku popsanou výše se přikláním k tomu, aby bylo ústavní stížnosti 

vyhověno. Přesto si myslím, že by účastenství spolků na povolovacích řízeních podle 

stavebního zákona mělo být nějakým způsobem regulováno, aby spolky vstupovaly do 

příslušných správních řízení skutečně jen tehdy, jsou-li dotčeny zájmy ochrany přírody a 

krajiny, a aby své účastenství nezneužívaly jen pro zpomalení povolovacích řízení. 

3.4.  Doručování 

3.4.1. Doručování od 1. 1. 2007 do 31. 12. 2012 

Jelikož se nejedná o jedno řízení, ale o dvě řízení spojená do jediného, tak zde nenacházíme 

jednotnou úpravu doručování, ale je děleno podle úprav v samostatných řízeních. Orientace 

v této úpravě pro doručování podle tohoto znění zákona je proto problematická. 

Oznámení o zahájení územního řízení se doručuje podle ustanovení § 87 odst. 1 StavZ 

účastníkům územního řízení uvedeným v § 85 odst. 162 a dotčeným orgánům jednotlivě a 

účastníkům uvedeným v § 85 odst. 263 veřejnou vyhláškou. Takto se doručuje za situace, že byl 

pro území schválen územní nebo regulační plán, což odpovídá podmínce v ustanovení § 78 

odst. 1 StavZ. Z toho důvodu je tento způsob doručování relevantní pro úpravu spojeného 

územního a stavebního řízení.  

                                                           

61 Ústavní stížnost, sp. zn. Pl. ÚS 22/17. Dostupná z: https://www.usoud.cz/projednavane-plenarni-
veci/pl-us-2217/  

62 Ustanovení § 85 odst. 1 StavZ uvádí, že: „Účastníky územního řízení jsou a) žadatel, b) obec, na 
jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn.“ 

63 Ustanovení § 85 odst. 2 StavZ uvádí, že: „Účastníky územního řízení dále jsou a) vlastník pozemku 
nebo stavby, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, není-li sám žadatelem, nebo ten, 
kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě, nejde-li o případ uvedený v písmenu 
d), b) osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním 
pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno, c) osoby, o 
kterých tak stanoví zvláštní právní předpis, d) společenství vlastníků jednotek podle zvláštního 
právního předpisu; v případě, že společenství vlastníků jednotek podle zvláštního právního 

předpisu nemá právní subjektivitu, vlastník, jehož spoluvlastnický podíl na společných částech 
domu činí více než jednu polovinu.“ 
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Oznámení o zahájení stavebního řízení se doručuje účastníkům stavebního řízení uvedeným 

v ustanovení § 109 StavZ a dotčeným orgánům podle ustanovení § 112 StavZ, a to buď 

jednotlivě, nebo veřejnou vyhláškou.  

Pokud je vedeno územní řízení s větším počtem než 30 účastníků, bude se doručovat veřejnou 

vyhláškou podle ustanovení § 144 SŘ. Stejné ustanovení platí pro doručování veřejnou 

vyhláškou ve stavebním řízení s modifikací stanovenou v § 113 odst. 3 StavZ, kdy je v tomto 

případě doručováno do vlastních rukou stavebníkovi a vlastníkovi stavby. Toto ustanovení 

zavádí povinnost v tomto konkrétním případě doručovat stavebníkovi a vlastníkovi stavby do 

vlastních rukou.  

Stavební zákon mluví o doručování jednotlivě, ale už neupřesňuje, zda se jedná o doručování 

do vlastních rukou. Ve správním řádu tato úprava také absentuje. V ustanovení § 87 odst. 1 

StavZ je ale stanovena podmínka, že oznámení o zahájení územního řízení musí být účastníkům 

oznámeno nejméně 15 dnů před konáním veřejného ústního jednání a oznámení o zahájení 

stavebního řízení musí být účastníkům oznámeno nejméně 10 dnů před konáním ústního 

jednání podle ustanovení § 112 odst. 1 StavZ. Pro prokázání, že stavební úřad postupoval 

v souladu se zákonem a dodržel tyto lhůty, proto oprávněná úřední osoba většinou rozhodne o 

doručení do vlastních rukou podle § 19 odst. 4 SŘ.64  

3.4.2. Doručování od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2017 

Novelizace přináší i novou speciální úpravu doručování přímo v ustanovení § 94a odst. 6 StavZ. 

Úprava je pojatá velice obecně. Vztahuje se na doručování všech úkonů ve společném řízení a 

na doručování společného rozhodnutí. Dále rozděluje úpravu doručování na řízení podle počtu 

účastníků. Pokud se nejedná o řízení s velkým počtem účastníků, tak se úkony ve společném 

řízení a společné rozhodnutí doručují účastníkům řízení a dotčeným orgánům jednotlivě. Pokud 

jde o řízení s velkým počtem účastníků, doručuje se jednotlivě účastníkům řízení uvedeným 

v ustanovení § 85 odst. 1 a 2 písm. a) StavZ a v § 109 odst. 1 písm. a) až d) StavZ a dotčeným 

orgánům. 65 Veřejnou vyhláškou se doručuje zbylým účastníkům řízení uvedeným v ustanovení 

                                                           

64 HEGENBART, M.; SAKAŘ, B. a kol. Stavební zákon. Komentář. 1 vydání. Praha: C. H. Beck, 
2008, s. 313 

65 Podle Macháčkové (Stavební zákon. Komentář, 2. vydání, Praha: C. H. Beck. 2013, s. 410) se doručuje 
jednotlivě: stavebníkovi, obci, vlastníkovi stavby, na níž má být provedena změna, vlastníkovi 
pozemku, jestliže může být jeho vlastnické právo přímo dotčeno prováděním stavby, vlastníkovi 
stavby na pozemku, na kterém má být stavba prováděna, nebo tomu, kdo má k tomuto pozemku 

nebo stavbě právo odpovídající věcnému břemenu a tato práva mohou být přímo dotčena, a 
poslední skupinou, které je doručováno jednotlivě, jsou dotčené orgány. 
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§ 85 odst. 2 písm. b) a c) StavZ a v § 109 odst. 1 písm. e) až g) StavZ. Jistou komplikaci při 

doručování veřejnou vyhláškou může činit skutečnost, že při tomto typu doručování nejsou 

účastníci identifikováni jmenovitě, ale jen pomocí údajů o jimi vlastněných nemovitostech. 

Tato skutečnost poté komplikuje získávání srozumitelných informací z úřední desky. 

Pokud se jedná o doručování jednotlivě, tak ve většině případů dojde k nařízení doručení do 

vlastních rukou oprávněnou úřední osobou podle ustanovení § 19 odst. 4 SŘ, stejně jako za 

předchozího znění stavebního zákona z důvodu prokázání dodržení zákonných lhůt. Zákonná 

lhůta je zde stanovena jednotně pro oznámení o zahájení společného řízení, kdy podle 

ustanovení § 94a odst. 2 StavZ musí být konání ústního jednání účastníkům doručeno nejméně 

15 dnů předem. 

3.4.3. Doručování od 1. 1. 2018 

Nová právní úprava upravuje doručování ve společném řízení podrobněji oproti té předchozí, a 

to v obsáhlém ustanovení § 94m StavZ, které se týká oznámení o zahájení společného řízení. 

Stejně jako v předchozí úpravě zůstává dělení doručování podle počtu účastníků. Ve speciální 

úpravě se ale nově vyskytuje i speciální situace pro stavební záměry, které zasahují do území 

několika obcí.  

Prvním typem doručování je doručování jednotlivě. Tento typ doručování se uplatní u řízení, 

která nejsou s velkým počtem účastníkům a doručovat se bude jednotlivě všem účastníkům 

řízení a dotčeným orgánům. U řízení s velkým počtem účastníků podle ustanovení § 144 SŘ je 

doručováno účastníkům řízení podle ustanovení § 94k písm. a) až d) StavZ a dotčeným 

orgánům jednotlivě a ostatním účastníkům řízení veřejnou vyhláškou. U stavebních záměrů, 

které zasahují do území několika obcí, se v řízení s velkým počtem účastníků doručuje vždy 

veřejnou vyhláškou podle ustanovení § 25 odst. 3 SŘ, a to vyvěšením na úřední desce každého 

příslušného obecního úřadu. Den vyvěšení je stanoven na den, v němž doručující správní orgán 

písemnost vyvěsí na své úřední desce.  

Stavební zákon zde znovu neřeší doručování do vlastních rukou, ale o doručování jednotlivě. 

Jelikož zde existuje podmínka, že stavební úřad oznámí zahájení řízení účastníkům řízení a 

dotčeným orgánům nejméně 15 dnů před ústním jednáním (§ 94m odst. 1 StavZ), tak se 

k prokázání splnění této lhůty oprávněná osoba většinou rozhodne o doručení do vlastních 

rukou podle § 19 odst. 5 SŘ. Stejně jako tomu bylo v předchozích zněních zákona. 
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3.5.  Námitky, připomínky a závazná stanoviska 

S ohledem na možnosti této práce se v této podkapitole zaměřím především na úpravu námitek, 

připomínek a závazných stanovisek ve speciální úpravě pro společné územní a stavební řízení, 

která byla zcela nově zakotvena přímo pro účely společného územního a stavebního řízení 

novelou č. 225/2017 Sb. Z toho důvodu bude úprava ve znění stavebního zákona s účinností do 

31. 12. 2017 popsána velice stručně, a to jen pro základní orientaci, a na obecné principy 

spojené s touto problematikou bude poukázáno až v rámci podkapitoly zohledňující novelu 

stavebního zákona č. 225/2017 Sb..  

3.5.1. Námitky, připomínky a závazná stanoviska do 31. 12. 2017 

Ve znění zákona účinného do 31. 12. 2012 neexistovala speciální úprava námitek, připomínek 

a závazných stanovisek pro společné řízení, a proto se postupovalo podle úpravy pro samostatná 

řízení upravené v § 89 a § 114 StavZ. S novelou stavebního zákona č. 350/2012 Sb. se tato 

situace příliš nemění. V novém ustanovení § 94a odst. 2 StavZ je tato problematika opět řešena 

pouhým odkazem na úpravy v samostatných řízeních. Podle ustanovení § 94a odst. 2 StavZ se 

pro uplatnění závazných stanovisek dotčených orgánů a námitek účastníků společného řízení 

použijí ustanovení § 89 a § 114 StavZ obdobně. Ustanovení § 89 StavZ obsahuje právní úpravu 

závazných stanovisek, námitek a připomínek pro samostatné územní řízení a ustanovení § 114 

StavZ upravuje námitky účastníků řízení pro samostatné stavební řízení. Jediná konkrétní 

úprava týkající se přímo společného řízení je stanovení lhůty, do které mohou účastníci podat 

své námitky a dotčené orgány svá závazná stanoviska, která nesmí být podle ustanovení § 94a 

odst. 2 StavZ kratší než 15 dnů od okamžiku, kdy stavební úřad upustil od ústního jednání.   

3.5.2. Námitky, připomínky a závazná stanoviska od 1. 1. 2018 

V novém společném řízení je nově upraven speciální postup pro uplatňování připomínek, 

námitek a závazných stanovisek ve společném řízení. Závazná stanoviska uplatňují dotčené 

orgány, připomínky uplatňuje veřejnost a námitky podávají účastníci řízení a obec ve veřejném 

zájmu k ochraně zájmů obce a zájmů občanů obce.66    

Jedním z velice důležitých principů pro tuto problematiku je zásada koncentrace řízení, která 

je ve stavebním zákoně upravena již od jeho účinnosti ode dne 1. 1. 2007. Zásada koncentrace 

řízení stanoví jednotlivé fáze pro uplatnění procesních úkonů. Pokud se stanovené úkony v 

                                                           

66 MACHÁČKOVÁ a kol., Stavební zákon. Komentář, 3. vydání, Praha: C. H. Beck, 2018, s. 601 
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určité fázi neuplatní, nebude se k nim přihlížet. Koncentrační zásada je opakem obecné zásady 

jednotnosti řízení, jež pojímá řízení jako jeden celek a procesní úkony je možné učinit kdykoliv 

od zahájení řízení až do vydání rozhodnutí. Obecně stanovená úprava jednotnosti řízení 

zakotvená v ustanovení § 36 odst. 1 SŘ dává možnost úpravy speciální koncentrace řízení 

zvláštními zákony.  

Zásada koncentrace řízení ve společném řízení podle stavebního zákona vyplývá z ustanovení 

§ 94 m odst. 1 věty druhé StavZ a z ustanovení § 94n odst. 1 a 3 StavZ, která stanoví pravidlo, 

že námitky účastníků řízení a závazná stanoviska dotčených orgánů se mohou uplatnit 

nejpozději při ústním jednání, resp. do jeho skončení nebo při veřejném ústním jednání, pro 

stavební záměr v území, ke kterému nebyl vydán územní plán. Pokud budou uplatňovány 

později, tak se k nim nepřihlédne. Pokud by došlo k upuštění od ústního jednání, tak má stavební 

úřad povinnost určit lhůtu pro uplatnění těchto procesních úkonů. Lhůta zde není zákonem 

stanovena, ale neměla by být kratší než 15 dnů67. Je nezbytné, aby účastníci byli na tuto zásadu 

koncentrace řízení a s tím spojený postup upozorněni. Z toho důvodu musí být dotčené orgány 

a účastníci řízení poučeni o možnosti uplatňování závazných stanovisek a námitek podle 

ustanovení § 94m odst. 1 StavZ a účastníkům řízení je zasíláno poučení o podmínkách pro 

uplatnění námitek v oznámení o zahájení řízení podle ustanovení § 94n odst. 4 poslední věty 

StavZ. Výše popsanou situaci můžeme označit za časovou koncentraci, která nám dává návod 

k tomu, jaké procesní úkony je možné v určité fázi společného řízení učinit.    

Věcná koncentrace je upravena v ustanovení § 94n odst. 2 StavZ, v němž je stanoveno, že k 

závazným stanoviskům a námitkám k věcem, o kterých bylo již rozhodnuto při vydání územně 

plánovací dokumentace, se nepřihlíží. Adamusová ale upozorňuje, že je toto ustanovení potřeba 

vykládat více extenzivně, a to tak, že „nemohou být uplatněny námitky a závazná stanoviska, 

jejichž obsah se týká věcí, které již bylo možné řešit v rámci projednávání územně plánovací 

dokumentace bez ohledu na to, zda taková závazná stanoviska nebo takové  námitky uplatněny 

byly, či nikoliv“.68 Podstatou této zásady je, že závaznými stanovisky a námitkami o věcech, o 

kterých bylo již rozhodnuto nebo mohlo být rozhodnuto v jiném řízení, není možné znovu 

argumentovat v rámci dalšího řízení. Společné řízení není pokračováním procesu vydání 

územně plánovací dokumentace. Tato řízení jsou oddělená z důvodu odlišného předmětu řízení. 

                                                           

67 MACHÁČKOVÁ a kol., Stavební zákon. Komentář, 3. vydání, Praha: C. H. Beck, 2018, s. 601 
68 ADAMUSOVÁ, Z. Zásada koncentrace v územním a stavebním řízení. Právní rozhledy, 2018, č. 19, 

s. 674 
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Dotčené orgány jsou tak vázány svými stanovisky vydanými v předchozích řízeních a tato 

stanoviska není možné libovolně měnit, pro změnu musí být naplněny určité podmínky, jako 

např. změna poměrů v území. Toto pojetí věcné koncentrace má také velký význam pro 

racionalizaci a urychlení povolovacích procesů.69 Jednotlivé dotčené orgány musí být více 

obezřetné již od počáteční fáze povolování určitého stavebního záměru a není možné, aby 

přicházely s novými požadavky až v rámci konečné fáze povolovacího procesu, protože jsou 

vázány závaznými stanovisky, která již vydaly v předchozích fázích řízení.70 K takto vydaným 

stanoviskům již není možné se vracet a pozměňovat je, což podporuje také obecná zásada 

kontinuity závazných stanovisek.  

Hlavním smyslem koncentrační zásady tak je zabránit průtahům v řízení a tím podpořit princip 

rychlosti a hospodárnosti řízení. Pokud by byla ve společném řízení uplatňována zásada 

jednotnosti řízení, tak by v průběhu řízení docházelo k neustále novým podáním a návrhům a 

tím by se prodlužoval okamžik vydání společného povolení, protože by stavební úřad musel 

neustále zapracovávat nové námitky a jiné procesní úkony a vypořádávat se s nimi.71   

V odstavci 3 ustanovení § 94n StavZ jsou stanoveny podmínky pro uplatňování námitek 

jednotlivými subjekty. Subjekty dělíme na 3 skupiny podle možností vyjadřování se pomocí 

podávání námitek. Jedná se o: (i) osoby, které jsou účastníky řízení podle ustanovení § 94k 

písm. c) až e) StavZ, (ii) obec, a (iii) osoby, které jsou účastníky řízení podle zvláštního 

právního předpisu. Účastníci řízení podle ustanovení § 94k písm. c) až e) StavZ mohou 

uplatňovat námitky ve všech případech podle ustanovení § 94n odst. 3 StavZ, pokud může být 

dotčeno jejich vlastnické právo nebo jiné věcné právo k pozemku nebo stavbě. Bude se jednat 

o námitky proti stavebnímu záměru, dokumentaci a způsobu provádění a užívání stavebního 

záměru nebo proti požadavkům, které jsou kladeny dotčenými orgány. Obec se zajímá 

především o zájmy obce a občanů obce a námitky podává v jejich zájmu a osoby, které se staly 

účastníky podle zvláštního předpisu, uplatňují námitky při kolizi stavebního záměru a 

veřejného zájmu v určitých oblastech vymezených zvláštními předpisy. Mareček nabízí hezké 

shrnutí tohoto odstavce, když vysvětluje, že je v něm: „upřesněn ,charakter‘ námitek, které 

                                                           

69 MAREČEK, J.; DOLEŽAL, J.; SEDLÁČKOVÁ, V.; SKLENÁŘ, T.; TUNKA, M.; 
VOBRÁTILOVÁ, Z. Komentář ke stavebnímu zákonu a předpisy související. 2. vydání Plzeň: 
Aleš Čeněk, 2018. s. 253 

70 MACHÁČKOVÁ a kol., Stavební zákon. Komentář, 3. vydání, Praha: C. H. Beck, 2018, s. 603 
71 ADAMUSOVÁ, Z. Zásada koncentrace v územním a stavebním řízení. Právní rozhledy, 2018, č. 19, 
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může účastník řízení ve společném řízení s úspěchem uplatnit, když stanoví, ,proti čemu‘ mohou 

námitky směřovat, resp. co může být jejich ,předmětem‘“.72 Je proto nezbytné, aby určitá osoba 

při podání námitek prokázala své postavení účastníka řízení a dále odůvodnila podání své 

námitky. 

Jelikož je stavební úřad povinen při rozhodování odůvodnit své úvahy o případu podle 

ustanovení § 68 odst. 3 SŘ, tak je podstatné, aby se stavební úřad s podanými námitkami 

jednotlivě vypořádal v odůvodnění samotného společného povolení. Tato problematika 

námitek, připomínek a závazných stanovisek je velice široká, a proto zde s ohledem na 

možnosti této práce je popsána pouze základní charakteristika tohoto institutu.   

3.6.  Společné rozhodnutí 

Společné rozhodnutí je správním rozhodnutím podle správního řádu. Ustanovení § 67 odst. 1 

SŘ obsahuje jeho legální definici: „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 procesních otázkách.“ Společné rozhodnutí je tedy rozhodnutím ve věci, má 

konstitutivní charakter a rozhoduje se jím o předmětu společného řízení.  

Obsahové náležitosti společného povolení jsou stejné jako u správního rozhodnutí podle 

správního řádu. Podle ustanovení § 68 SŘ rozhodnutí obsahuje výrokovou část, odůvodnění a 

poučení o možnosti podat opravný prostředek, jímž je odvolání. Další speciální náležitosti 

výrokové části jsou dále stanoveny ve stavebním zákoně. Upřesnění náležitostí společného 

územního a stavebního rozhodnutí je upraveno i ve vyhlášce č. 503/2006 Sb., o podrobnější 

úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu ve znění účinném ode dne 

29. 3. 2013 do dne 19. 4. 2018, resp. náležitostí společného povolení ve znění účinném ode dne 

20. 4. 2018.  

„Smyslem stavebního zákona je, aby nebyly povolovány stavby, které předtím nebyly 

umístěny.“73 Společné rozhodnutí je přesným vystižením této zásady, neboť prostřednictvím 

společného rozhodnutí dojde jak k umístění stavby, tak i k povolení stavby zároveň. 

                                                           

72 MAREČEK, J.; DOLEŽAL, J.; SEDLÁČKOVÁ, V.; SKLENÁŘ, T.; TUNKA, M.; 
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Právní úprava společného rozhodnutí prošla v rámci novelizací stavebního zákona určitým 

vývojem. V této kapitole bych ráda popsala vývoj tohoto institutu a poukázala na jednotlivé 

problémy výkladu, se kterými se judikatura snažila vypořádat, a které jsou relevantní pro 

interpretaci jednotlivých aspektů nového společného povolení podle právní úpravy stavebního 

zákona ve znění účinném od 1. 1. 2018. 

3.6.1. Společné rozhodnutí od 1. 1. 2007 do 31. 12. 2012 

Podle znění zákona s účinností od roku 2007 stavební zákon neobsahoval speciální ustanovení 

upravující vydání společného rozhodnutí v rámci společného územního a stavebního řízení, a 

proto se postupovalo podle obecné úpravy ve správním řádu. Podle ustanovení §  140 odst. 7 

SŘ se v případě, kdy je vedeno společné řízení, vydává pouze jedno společné rozhodnutí. 

Jelikož při vedení společného řízení dochází ke spojení dvou samostatných řízení, pro která 

jsou v normálním režimu vydávána dvě samostatná rozhodnutí, se tato skutečnost musí odrazit 

i ve struktuře společného rozhodnutí. Z toho důvodu společné rozhodnutí obsahuje dva 

oddělené výroky, a to výrok pro územní rozhodnutí a výrok pro stavební povolení.  

Při vydání společného rozhodnutí nelze zapomenout na fakt, že obě jednotlivá řízení mají své 

specifické rysy, které musí být při vydání společného rozhodnutí zohledněny. Na tuto důležitou 

zásadu poukazovala již judikatura podle starého stavebního zákona. „Při sloučení územního 

řízení se stavebním řízením (§ 39 odst. 3 stavebního zákona) nelze připustit, aby ve výsledném 

stavebním povolení bylo umístění stavby na stavebním pozemku věnováno méně pozornosti, než 

by tomu bylo v případě, kdyby byla obě tato řízení vedena samostatně. Proto musí být ve 

stavebním povolení ohledně umístění stavby stanoveny rovněž podmínky, jež svým obsahem 

patří do rozhodnutí o umístění stavby, tedy musí jimi být určeno i polohové umístění stavby a 

její odstupy od hranic pozemku a od sousedních staveb. Nestačí tu pouhý odkaz na projektovou 

dokumentaci stavby.“74 I z tohoto důvodu je důležité, aby jednotlivé výrokové části společného 

rozhodnutí obsahovaly náležitosti vyplývající z úpravy samostatných řízení, a aby tak nedošlo 

k opomenutí nějaké podstatné podmínky specifické pro jednotlivá řízení. Výrok o územním 

rozhodnutí musí obsahovat podmínky pro umístění stavby a rozhodnutí o námitkách účastníků 

územního řízení. Výrok o povolení stavby musí obsahovat podmínky pro provedení stavby a 

taktéž rozhodnutí o námitkách účastníků stavebního řízení. S tím souvisí i struktura 

odůvodnění, které musí být vyhotoveno k oběma výrokům společného rozhodnutí. Poučení o 

                                                           

74 Rozsudek KS v Hradci Králové ze dne 13. 3. 2001, č. j. 31 Ca 142/99-31 
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odvolání musí být uvedeno také ke každému jednotlivému výroku zvlášť. Tato podmínka je 

nezbytná z důvodu následného přezkumu společného rozhodnutí, kterým se budu zabývat níže 

v podkapitole 3.6.4. týkající se přezkumu společného rozhodnutí.  

Ustanovení § 140 odst. 7 SŘ dále popisuje pouze přezkum tohoto společného rozhodnutí a 

nestanoví další konkrétní vlastnosti společného povolení. Metodické doporučení75 a 

komentářová literatura76 poskytují vodítko pro použití ustanovení upravujících samostatná 

řízení na absentující speciální úpravu institutu společného rozhodnutí. Na základě těchto indicií 

můžeme říci, že platnost společného rozhodnutí je 2 roky s ohledem na 2letou platnost 

územního rozhodnutí podle ustanovení § 93 StavZ a 2letou platnost stavebního povolení podle 

§ 115 odst. 4 StavZ. Platnost společného rozhodnutí je možné také prodloužit. Na prodloužení 

platnosti společného rozhodnutí se použije obdobně úprava pro prodloužení platnosti 

stavebního povolení stanovená v ustanovení § 115 odst. 4 StavZ. Podle tohoto ustanovení je 

pak možné prodloužit dobu platnosti společného povolení na odůvodněnou žádost stavebníka, 

kterou musí podat před uplynutím platnosti společného povolení.  

3.6.2. Společné rozhodnutí od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2017 

Novela č. 350/2012 Sb. přináší menší změnu v pojetí společného rozhodnutí, a to 

prostřednictvím nového ustanovení § 94a StavZ. Podoba výrokové části společného rozhodnutí 

je nově upravena ve speciálním ustanovení § 94a odst. 5 StavZ, které se týká pouze společného 

rozhodnutí. Jelikož se speciální úprava týká pouze specifikace výrokové části, tak se na ostatní 

náležitosti společného rozhodnutí použije obecné ustanovení § 140 odst. 7 SŘ stejně jako za 

předchozího znění zákona. Úprava ve stavebním zákoně, který je zvláštním zákonem, bude mít 

proto aplikační přednost před obecnou úpravou vymezenou ve správním řádu. Ustanovení § 94 

odst. 5 StavZ obsahuje nově vymezení konkrétních náležitostí výrokové části společného 

rozhodnutí, která má obsahovat dva samostatně stojící výroky. Tyto výroky jsou ve stavebním 

zákoně označeny jako výrok o umístění stavby a výrok o povolení stavby.  Z tohoto vymezení 

samostatně stojících výroků lze vidět, že se nejedná o ucelenou úpravu společného řízení jako 

jediného řízení, ale že se stále z velké části přihlíží k samostatné úpravě obou řízení. Nově se 

také přímo v ustanovení § 94a odst. 5 StavZ upravuje doba platnosti společného povolení, která 

                                                           

75 Metodické doporučení odboru územního plánování a odboru stavebního řádu Ministerstva pro 
místní rozvoj – Spojené územní a stavební řízení, ze dne 14. května 2008 

76 HEGENBART, M.; SAKAŘ, B. a kol. Stavební zákon. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 
2008, s. 188 
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je 2 roky, a prodloužení doby platnosti společného povolení, na které se použije obdobně 

ustanovení § 115 odst. 4 StavZ. Tyto skutečnosti se nově nemusí dovozovat interpretační praxí, 

ale jsou již přímo stanoveny ve speciální úpravě společného rozhodnutí. Detailnější popis 

náležitostí společného územního a stavebního rozhodnutí upravuje vyhláška 503/2006 Sb., o 

podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu v ustanovení 

§13a této vyhlášky ve znění účinném od 29. 3. 2013 do 19. 4. 2018. Další změny, které přináší 

ustanovení § 94a odst. 5, budou popsány níže v podkapitole 3.6.4. týkající se přezkumu 

společného rozhodnutí.  

Jelikož je speciální úprava ohledně společného rozhodnutí upravena ve stavebním zákoně 

velice omezeně, použije se na ostatní obsahové náležitosti společného rozhodnutí, kterými jsou 

odůvodnění společného rozhodnutí a poučení o opravných prostředcích, obecná právní úprava 

ve správním řádu, stejně jako tomu bylo podle předchozího znění zákona. Odůvodnění a 

poučení o odvolání by mělo být tedy opět formálně oddělené, aby mohlo být přiřazeno ke 

každému výroku zvlášť a aby bylo možné výroky samostatně přezkoumávat.77 

3.6.3. Společné povolení od 1. 1. 2018 

Novela stavebního zákona č. 225/2017 Sb. přináší velkou změnu úpravy společného územního 

a stavebního řízení, která zahrnuje i změnu pojetí společného rozhodnutí, formálně nově 

nazvaného „společné povolení“. Tato nová úprava dává jasný návod pro postup stavebního 

úřadu při vydávání společného povolení, a proto ve většině případů již není nutné, aby se 

obdobně použila úprava vyplývající ze samostatných řízení.  

Společné rozhodnutí je nyní vymezeno také v základních pojmech stavebního zákona. Podle 

ustanovení § 2 odst. 1 písm. b) StavZ se společným povolením rozumí „povolení, kterým se 

stavba umisťuje a povoluje“. Speciální úprava společného rozhodnutí, která byla před novelou 

upravena pouze v jednom odstavci, se rozšiřuje do komplexní úpravy vymezené v rozsáhlém 

ustanovení § 94p StavZ. S ohledem na tuto zvláštní úpravu ve stavebním zákoně se správní řád 

užije pouze omezeně, a to pouze v případech, kdy bude úprava ve stavebním zákoně chybět.   

Velkou změnu přináší pojetí výrokové části společného povolení. Nově se zde explicitně 

nemluví o rozdělení výrokové části na dva samostatné oddělené výroky. Společné povolení tak 

bude obsahovat zřejmě pouze jednu komplexní výrokovou část, jejímž obsahem bude zároveň 

                                                           

77 MACHÁČKOVÁ a kol. Stavební zákon. Komentář, 2. vydání, Praha: C. H. Beck, 2013, s. 411 
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umístění i povolení stavby. I přes tuto změnu je společné povolení stále speciálním typem 

správního rozhodnutí, které si v každém případě musí zachovat náležitosti, specifické pro 

samostatné územní i stavební řízení.  

Z ustanovení § 94p odst. 1 první věty StavZ vyplývají obecné náležitosti, které mají být 

obsaženy ve výrokové části společného povolení: „Stavební úřad ve společném povolení 

schvaluje stavební záměr, vymezí pozemky pro jeho realizaci a stanoví podmínky pro umístění 

a provedení stavby, případně stanoví podmínky pro dělení nebo scelování pozemků, a  pokud je 

to třeba také pro její užívání.“ Z citovaného ustanovení je vidět, že se zde mění struktura 

společného povolení, která již není formálně rozdělena na dvě části. Společné povolení 

obsahuje pouze jednu výrokovou část, jejíž součástí jsou vedlejší ustanovení obsahující 

podmínky stanovené pro konkrétní stavební záměr.   

Ustanovení § 94p odst. 1 StavZ stanovuje jednotlivé podmínky, které by ve společném povolení 

neměly za určitých situací chybět. Jejich výčet je předmětem tohoto odstavce. U souboru staveb 

je nutné zohlednit společné a specifické podmínky pro umístění a povolení stavby hlavní a 

vedlejší. Pro ochranu veřejných zájmů by měla být také stanovena návaznost na jiné 

podmiňující stavby a zařízení, mělo by se dbát na dodržení obecných požadavků na výstavbu a 

na vymezené technické normy. Pokud je to nezbytné vzhledem ke konkrétnímu stavebnímu 

záměru, tak stavební úřad může stanovit ve stavebním povolení pro stavebníka také podmínku 

oznamování určitých fází stavebního záměru pro provedení kontrolních prohlídek stavby 

stavebním úřadem. Za naplnění určitých podmínek může být stanovena povinnost zpracování 

dokumentace pro provádění stavby. Je-li schvalována dočasná stavba, stavební povolení musí 

obsahovat lhůtu pro odstranění této stavby. Z výše popsané situace je zřejmé, že nové úprava 

výrokové části společného povolení dává velice detailní návod na to, co by měla obsahovat i 

vedlejší ustanovení společného povolení.  

Další obsahové náležitosti společného povolení jsou podle ustanovení § 94p odst. 7 StavZ 

vymezeny prováděcím právním předpisem, kterým je stejně jako v přechozím znění vyhláška 

č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního 

řádu. Tato novelizovaná vyhláška ve znění s účinností od 20. 4. 2018 zohledňuje nově 

propracovanou úpravu společného povolení ve stavebním zákoně a v ustanovení § 13a 

stanovuje velké množství podmínek, které musí společné povolení, jímž se schvaluje stavební 

záměr, obsahovat.   
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Obsahem výroku, resp. vedlejších ustanovení společného povolení jsou i podmínky uvedené 

v závazné části stanovisek dotčených orgánů podle ustanovení § 149 SŘ. Jsou jimi podmínky 

vyplývající ze závazných stanovisek dotčených orgánů. S novelou zákona č. 225/2017 Sb. se 

rozšiřuje počet dotčených orgánů, které vydávají závazná stanoviska namísto samostatných 

povolení. Jedná se o podmínky pro povolení kácení dřevin, podmínky pro povolení výjimky ze 

zákazů u zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů, podmínky pro připojování pozemních 

komunikací a podmínky pro povolování v silničních ochranných pásmech.78 O této 

problematice bude pojednáno v podkapitole týkající se spojení s dalšími řízeními. 

Odůvodnění a poučení o opravných prostředcích nově tedy nemusí být formálně rozděleno na 

část týkající se územního povolení a na část týkající se stavebního povolení. Z důvodu nového 

pojetí jednovýrokového společného povolení postačuje pouze jedno odůvodnění s jedním 

poučením o opravných prostředcích.  

Dále je nezbytné, aby stavební záměr splňoval požadavky vymezené v § 94o StavZ, jinak 

stavební úřad žádost o vydání společného povolení zamítne.  

Nově je zde ve speciálním ustanovení § 94p odst. 3 StavZ stanovena i speciální lhůta pro vydání 

společného povolení. Speciální úprava odlišná od obecné úpravy v ustanovení § 71 SŘ je zde 

především proto, že vedení společného řízení je mimořádně náročné především s ohledem na 

povinnost zajistit zájmy velkého počtu osob.79 V jednoduchých případech by mělo být podle 

ustanovení § 94p odst. 3 StavZ rozhodnuto do 60 dnů od podání žádosti, kterou je zahájeno 

společné řízení, a ve složitějších případech, u kterých bylo např. nařízeno veřejné ústní jednání, 

nejdéle do 90 dnů. Ve výjimečných případech může dojít k prodloužení těchto zákonných lhůt 

podle obecné úpravy v ustanovení § 71 odst. 3 SŘ nadřízeným orgánem za podmínek 

stanovených v ustanovení § 80 odst. 4 písm. d) SŘ.80 

Na základě ustanovení § 94p odst. 5 StavZ je platnost společného povolení 2 roky, ale je zde 

možnost, aby stavební úřad v odůvodněných případech lhůtu prodloužil až na 5 let. Prodloužení 

platnosti stavebního povolení je možné, ale jen na odůvodněnou žádost stavebníka podanou 

před uplynutím doby platnosti společného povolení.  

                                                           

78 MACHÁČKOVÁ a kol., Stavební zákon. Komentář, 3. vydání, Praha: C. H. Beck, 2018, s. 619 
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3.6.4. Přezkum společného rozhodnutí 

Novela stavebního zákona č. 225/2017 Sb. přináší obrovský posun zejména v problematice 

přezkumu společného rozhodnutí. Ve znění stavebního zákona s účinností do 31. 12. 2017 bylo 

společné rozhodnutí formálně definováno jako rozhodnutí, které mělo dva samostatné výroky 

– jeden o umístění stavby a druhý o povolení stavby. Přezkum takto definovaného společného 

rozhodnutí byl řešen pomocí obecného ustanovení § 140 odst. 7 SŘ, který detailně popisuje 

vzájemný vztah výroků, které jsou vydány ve společném řízení, a dává návod i pro jejich 

přezkum. Ve znění stavebního zákona s účinností od 1. 1. 2018 je společné rozhodnutí pojato 

jako jednovýrokové rozhodnutí, kterým se stavební záměr schvaluje jako celek, a proto 

nedochází k formálnímu odlišení výroku o umístění stavby a o povolení stavby. Společné řízení 

je nově upraveno jako jedno komplexní řízení s vlastní speciální právní úpravou obsaženou ve 

stavebním zákoně. Z toho důvodu je postup podle ustanovení § 140 SŘ pro přezkum společného 

povolení vyloučen.  

Pro prozkoumání této problematiky je důležité si vymezit, jakými opravnými prostředky může 

být společné rozhodnutí napadeno, a kde jsou tyto instituty upraveny. Dále se v této práci chci 

zaměřit na problematiku přezkumu společného rozhodnutí komplexně, a to i s ohledem na 

postup přezkumu společného rozhodnutí platný do 31. 12. 2017. Postup přezkumu společného 

rozhodnutí podle znění stavebního zákona účinného do 31. 12. 2017 je nutné znát, protože se 

tímto způsobem bude do budoucna postupovat ve společných územních a stavebních řízeních, 

která byla zahájena před účinností novely č. 225/2017 Sb.. V této podkapitole chci poukázat 

především na veliký posun, který přinesla novela č. 225/2017 Sb. v oblasti přezkumu 

společného rozhodnutí.   

3.6.4.1. Přezkum rozhodnutí ve správním řádu obecně  

Správní řád stanoví, že proti rozhodnutí správního orgánu je podle ustanovení § 81 SŘ možno 

podat odvolání, pokud zákon nestanoví jinak. Odvolání je řádným opravným prostředkem, 

který se podává proti každému prvoinstančnímu rozhodnutí, a proto je možné ho podat i proti 

společnému rozhodnutí. Odvolání se podle ustanovení § 86 odst. 1 SŘ podává u toho správního 

orgánu, který dané rozhodnutí vydal, tedy u příslušného stavebního úřadu. Ustanovení § 82 

odst. 1 SŘ stanoví, že odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok 

nebo jeho vedlejší ustanovení. Podat odvolání jen proti odůvodnění není přípustné. Odvolací 

lhůta je podle ustanovení § 83 odst. 1 SŘ stanovena na 15 dnů ode dne, kdy bylo společné 

rozhodnutí oznámeno. Nestanoví-li zákon jinak, tak je podle ustanovení § 89 SŘ odvolacím 
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orgánem nejblíže nadřízený správní orgán, jímž je u společného územního a stavebního řízení 

krajský úřad.  

Pokud bylo odvolání u příslušného správního orgánu podle správního řádu neúspěšné, tak je 

možné se domoci nápravy konkrétního rozhodnutí ve správním soudnictví. Ustanovení § 65 

zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (dále jen „SŘS“ nebo „soudní řád správní“) dává 

v odstavci 1 každému, kdo tvrdí, že byl na svých právech zkrácen přímo nebo v důsledku 

porušení svých práv v předcházejícím řízení úkonem správního orgánu, jímž se zakládají, mění, 

ruší nebo závazně určují jeho práva nebo povinnosti (dále jen „rozhodnutí“), podat žalobu proti 

rozhodnutí správního orgánu. Pokud není účastník k podání žaloby oprávněn podle odstavce 1, 

tak je k podání žaloby legitimován na základě odstavce 2, za podmínky, že tvrdí, že byl 

postupem správního orgánu zkrácen na právech, která mu přísluší, a to takovým způsobem, že 

to mohlo mít za následek nezákonné rozhodnutí. Žalobu lze podat podle ustanovení § 72 SŘS 

do dvou měsíců, od oznámení rozhodnutí žalobci oznámeno doručením nebo jiným zákonem 

stanoveným způsobem. Příslušným soudem bude podle ustanovení § 7 odst. 1 SŘS krajský 

soud.  

Pokud ani poté není účastník spokojen s výsledkem, může využít institutu mimořádného 

opravného prostředku, kterým je ve správním soudnictví kasační stížnost podle ustanovení § 

102 SŘS, která je uplatňována proti pravomocnému rozhodnutí krajského soudu. Pokud chce 

účastník uplatnit kasační stížnost, tak jí musí podle ustanovení § 106 odst. 2 SŘS podat do dvou 

týdnů od doručení rozhodnutí krajského soudu. O kasační stížnosti rozhoduje podle ustanovení 

§ 12 odst. 1 SŘS vždy Nejvyšší správní soud.  

3.6.4.2. Přezkum společného rozhodnutí do 31. 12. 2017 

Společné rozhodnutí podle znění stavebního zákona s účinností do 31. 12. 2012 a následně 

novelizovaného znění s účinností do 31. 12. 2017 obsahuje dva oddělené výroky. Do 31. 12. 

2012 stavební zákon neobsahoval speciální ustanovení upravující výrokovou část společného 

povolení, a proto se muselo vycházet ze samostatných úprav pro územní rozhodnutí podle 

ustanovení § 92 StavZ a stavební povolení podle ustanovení § 115 StavZ. Společné územní a 

stavební řízení bylo vedeno jako společné řízení podle ustanovení § 140 SŘ, jehož společné 

rozhodnutí musí obsahovat tolik výroků, kolik řízení je v něm spojeno. Z toho důvodu společné 

rozhodnutí obsahovalo výrok o územním rozhodnutí a druhý výrok o stavebním povolení. Od 

1. 1. 2013 se situace změnila, protože do stavebního zákona přibylo speciální ustanovení § 94a 

StavZ týkající se pouze společného rozhodnutí, která ve svém odstavci 5 obsahovalo nově i 
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náležitosti výrokové části společného rozhodnutí. Toto ustanovení stanovilo, že se společné 

rozhodnutí skládá z výroku o umístění stavby a výroku o povolení stavby. I přes odlišné 

pojmenování těchto výroků je ale podstata obou úprav stejná. Smyslem dvouvýrokového 

společného rozhodnutí je, že se jedním výrokem stavba umisťuje a druhým výrokem se stavba 

povoluje. „… již z uvedeného je patrná podmíněnost a provázanost jednotlivých výroků 

společného rozhodnutí o umístění a povolení stavby, která nemůže být zcela přehlížena…“ 81 

Specifickým rysem společného rozhodnutí podle správního řádu je tedy vztah obou výroků 

navzájem. Výroky ve společném rozhodnutí se navzájem podmiňují. Výrok o územním 

rozhodnutí, resp. výrok o umístění stavby je tedy podmiňujícím rozhodnutím vůči výroku o 

stavebním povolení, resp. výroku o povolení stavby, které je navazujícím rozhodnutím a 

nemůže proto ze své podstaty samostatně existovat bez předchozího územního rozhodnutí. 82 

Tato vlastnost je důležitá z hlediska posuzování přezkumu tohoto rozhodnutí.  

Jak již bylo řečeno výše, podle ustanovení § 82 odst. 1 SŘ je možné podat odvolání proti 

výrokové části rozhodnutí, jednotlivému výroku nebo jeho vedlejším ustanovením. Jelikož 

společné povolení obsahuje dva samostatné a oddělené výroky, je možné se odvolat několika 

způsoby. Nabízí se možnost se odvolat pouze do výroku o umístění stavby, pouze do výroku o 

povolení stavby nebo do obou výroků zároveň. Ze vzájemné provázanosti obou výroků 

vyplývá, že pokud je podáno odvolání pouze proti části výroku, který obsahuje rozhodnutí o  

umístění stavby, jenž je podmiňujícím výrokem, tak má toto odvolání odkladný účinek proti 

druhé části výroku, kterým se stavba povoluje, jelikož představuje výrok navazující. Toto 

ustanovení podporuje základní princip stavebního zákona, že stavba může být povolena až 

v případě, je-li rozhodnuto o jejím umístění. Pokud by tato provázanost neexistovala, nedalo by 

se mluvit o společném rozhodnutí podle ustanovení § 140 odst. 7 SŘ.  

O jednotlivých možnostech podání odvolání pojednávám níže. Přezkum společného rozhodnutí 

v sobě nese několik problematických aspektů, se kterými se snažila vypořádat jak odborná 

veřejnost, tak judikatura soudů.  

a) Odvolání proti samostatným výrokům společného rozhodnutí  

Z výše uvedené povahy společného rozhodnutí vyplývá, že lze podat odvolání samostatně do 

výroku o umístění stavby nebo do výroku o povolení stavby. Z obecného ustanovení § 140 odst. 

                                                           

81 Rozsudek NSS ze dne 10. 10. 2014, č. j. 5 As 6/2013-97 
82 Metodické doporučení odboru územního plánování a odboru stavebního řádu Ministerstva pro 

místní rozvoj – Spojené územní a stavební řízení ze dne 14. 5. 2008 
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7 SŘ, kterým se řídilo společné územní a stavební řízení do 31. 12. 2012, vyplývá, že pokud 

bylo odvoláním napadeno pouze rozhodnutí s podmiňujícím výrokem, kterým se pro naše účely 

rozumí územní rozhodnutí, tak rozhodnutí s navazujícím výrokem, kterým se rozumí stavební 

povolení, nabývá právní moci dnem rozhodnutí o odvolání proti rozhodnutí s podmiňujícím 

výrokem. Stavební povolení je na územní rozhodnutí navázáno takovým způsobem, že stavební 

povolení nemůže bez předchozího územního rozhodnutí samostatně existovat83. Speciální 

úprava ve stavebním zákoně účinná od 1. 1. 2013, která přináší nové ustanovení § 94a StavZ, 

tento princip doplňuje, když stanoví, že výrok o povolení stavby je vykonatelný nabytím právní 

moci výroku o umístění stavby (§ 94a odst. 5 StavZ).84  

Tento podmiňující princip je zde nezbytný z důvodu odlišné povahy společného rozhodnutí 

vydaného ve společném řízení a samostatných rozhodnutí v případě vedení dvou samostatných 

řízení. Dojde-li k vydání rozhodnutí v samostatných řízeních opravňuje každé rozhodnutí 

žadatele k něčemu odlišnému a jednotlivá rozhodnutí mohou obstát zcela samostatně. Pokud 

jsou obě řízení vedena samostatně, mezi právní mocí jednotlivých rozhodnutí existuje časový 

odstup. V základním povolovacím procesu se nejdříve vydává územní rozhodnutí podle 

ustanovení § 92 StavZ, které je prvním krokem k povolení stavebního záměru. Pravomocným 

územním rozhodnutím se stavba umisťuje, což znamená, že je povoleno její umístění, což dává 

žadateli právo podat další samostatnou žádost o vydání stavebního povolení.85 Stavebním 

povolením podle § 115 StavZ jsou poté stanoveny podmínky pro provedení stavby. Až 

v případě, kdy máme pravomocné stavební povolení, je možné zahájit provádění stavby. V 

případě společného rozhodnutí se jedná o rozhodnutí ve společné věci, kterým se stavba jedním 

rozhodnutím ve stejný okamžik umisťuje i povoluje, tzn. mezi těmito okamžiky není časový 

odstup.86 Okamžik vydání územního rozhodnutí splývá s okamžikem vydání stavebního 

povolení. Z toho plyne základní zásada, že: „obě rozhodnutí se tak zásadně stávají buď 

vykonatelná v témže okamžiku, nebo se nestane vykonatelným žádné z nich (to v případě, kdy 

by byla odvoláním napadena vždy jen jedna část rozhodnutí, anebo pochopitelně tím spíše, 

                                                           

83 HEGENBART, M.; SAKAŘ, B. a kol. Stavební zákon. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2008, 

s. 187 
84 Malý ve svém komentáři (MALÝ, S. Stavební zákon. Komentář. 2. aktualizované vydání. Praha: 

Wolters Kluwers ČR, 2013, str. 216) uvádí, že: „(pozn.: výraz ,vykonatelný‘ zde znamená 
účinný‘ – zakládající příslušné oprávnění, které je obsahem jednotlivých výroků – ,částí‘ 
rozhodnutí v případě společného rozhodnutí)“. 

85 MALÝ, S. Stavební zákon. Komentář. 2. aktualizované vydání. Praha: Wolters Kluwers ČR, 2013, 
str. 216 

86 MALÝ, S. Stavební zákon. Komentář. 2. aktualizované vydání. Praha: Wolters Kluwers ČR, 2013, 
str. 217 
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budou-li napadeny obě části rozhodnutí zároveň)“.87 Nastane-li tedy situace, že bude 

podmiňující výrok, kterým je územní rozhodnutí, v odvolacím řízení zrušen nebo změněn, tak 

je tato skutečnost podle ustanovení § 140 odst. 7 SŘ důvodem pro obnovu řízení, neboť 

navazující výrok sleduje osud výroku podmiňujícího a nemůže bez něj samostatně obstát. 

Řízení o společném rozhodnutí bude proto na žádost účastníka nebo z moci úřední obnoveno 

na základě ustanovení § 100 SŘ. Pokud je tedy podáno odvolání pouze proti výroku o územním 

rozhodnutí, tak je na základě ustanovení § 140 odst. 7 věty třetí SŘ odložena i vykonatelnost 

stavebního povolení, aby nedocházelo ke zmatečným situacím v případě, že bude o odvolání 

proti výroku o umístění stavby rozhodnuto negativním způsobem. 

Pokud je podáno odvolání jen proti navazujícímu výroku společného rozhodnutí, tak nastává 

jiná situace. Bylo-li podáno odvolání jen do výroku o povolení stavby, které je navazujícím 

výrokem, tak toto odvolání nemá žádný vliv ani odkladný účinek na výrok o umístění stavby. 

Výrok o umístění stavby proto může samostatně nabýt právní moci bez ohledu na výrok o 

povolení stavby.  

V této možnosti lze spatřit jistou výhodu pro investora, který měl v případě odvolání jen proti 

výroku o povolení stavby jistotu, že se již pravomocné územní rozhodnutí nezmění. Dle nové 

právní úpravy společného povolení od 1. 1. 2018 toto rozdělení již možné není, protože 

společné povolení není rozděleno na dvě výrokové části, a proto ho lze napadnout odvoláním 

pouze jako celek. I přestože tato možnost teoreticky už dříve existovala, tak v praxi k její 

realizaci nikdy nedošlo a stavební úřady se s touto problematikou v 99 % povolovaných případů 

nikdy nesetkaly.88 

b) Odvolání proti oběma výrokům společného rozhodnutí zároveň 

V případě, kdy jsou napadeny oba výroky společného rozhodnutí zároveň, nastává složitější 

situace, neboť obě rozhodnutí podléhají přezkumu ve stejný okamžik. Je zde proto 

problematické určit postup, kterým by měly příslušné správní orgány postupovat.  Teoretickou 

možností řešení jsou dva následující postupy: 

                                                           

87 MALÝ, S. Stavební zákon. Komentář. 2. aktualizované vydání. Praha: Wolters Kluwers ČR, 2013, 
str. 217 

88 Osobní konzultace s Mgr. Janou Janečkovou, vedoucí právního oddělení odboru stavebního řádu 
Magistrátu hlavního města Prahy, dne 31. října 2018 
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Prvním obecným vodítkem pro tuto problematiku může být obecná úprava ve správním řádu. 

Podle ustanovení § 64 odst. 1 písm. e) SŘ může správní orgán přerušit řízení z dalších důvodů 

stanovených zákonem. Jeden z obecných důvodů pro přerušení společného řízení je zakotven 

v ustanovení § 140 odst. 7 SŘ, které stanoví, že pokud bylo podáno odvolání proti oběma těmto 

rozhodnutím, správní orgán prvního stupně řízení o odvolání proti rozhodnutí s navazujícím 

výrokem přeruší až do doby, kdy je skončeno řízení o odvolání proti rozhodnutí s podmiňujícím 

výrokem. Postupovat odlišně by se mohlo v případě, kdy by bylo možné věc vyřídit podle § 87 

SŘ autoremedurou za podmínek, že by správní orgán plně vyhověl odvolání a nebyla by tím 

způsobena újma žádnému z účastníků, s výjimkou toho, že by s tím všichni účastníci vyslovili 

souhlas.  

Další návrh řešení pro spojené územní a stavební řízení se snažilo najít Ministerstvo pro místní 

rozvoj, které vydalo Metodické doporučení pro postup spojeného územního a stavebního 

řízení89. Ministerstvo pro místní rozvoj stanovilo sjednocující postup pro všechny správní 

orgány, ve kterém doporučuje postup správních orgánů v těch případech, kdy bylo podáno 

odvolání proti oběma výrokům společného rozhodnutí. Pro případ, že byla podána odvolání 

proti oběma samostatným výrokům a stavební úřad nemůže rozhodnout podle ustanovení § 87 

SŘ autoremedurou, je nezbytné, aby stavební úřad předal spis podle ustanovení § 88 SŘ 

odvolacímu správnímu úřadu, kterým je krajský úřad. Podle tohoto doporučení Ministerstva 

pro místní rozvoj by krajský úřad měl řízení o odvolání proti stavebnímu povolení usnesením 

přerušit až do doby, než bude rozhodnuto o odvolání proti územnímu rozhodnutí. Důvodem pro 

tento výklad zákona je dodržení vzájemné provázanosti samostatných výroků společného 

rozhodnutí, kdy v případě, že bude v odvolacím řízení rozhodnuto o zrušení územního 

rozhodnutí, má být následně zrušeno v odvolacím řízení i stavební povolení, které nemůže bez 

územního rozhodnutí samostatně existovat.  

Na tento teoretický výklad dále reagovala judikatura, která dala problematice přezkumu 

společného rozhodnutí jistý řád.  

i. Možnost přerušení odvolání proti navazujícímu výroku 

Krajský soud ve svém rozhodnutí stanovil, že „za situace, kdy došlo v souladu s § 140 odst. 1 

SŘ z roku 2004 ke spojení dvou řízení a ve věci bylo vydáno jedno společné rozhodnutí 

                                                           

89 Metodické doporučení odboru územního plánování a odboru stavebního řádu Ministerstva pro 
místní rozvoj – Spojené územní a stavební řízení ze dne 14. 5. 2008 
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obsahující dva výroky, nelze poté, co bylo podáno odvolání do obou těchto výroků, řízení o 

odvolání proti jednomu z těchto výroků společného rozhodnutí přerušit, byť se jedná o výroky 

podmiňující. Postup dle § 140 odst. 7 citovaného zákona předpokládá existenci více rozhodnutí 

vydaných ve společném řízení.“90 Podstatou tohoto sporu byla situace, kdy bylo podáno 

odvolání do obou výroků společného rozhodnutí. Usnesením o přerušení řízení o odvolání proti 

stavebnímu povolení stavební úřad, který společné rozhodnutí vydal, následně rozdělil odvolací 

řízení formálně na dvě části. Krajský úřad jako odvolací orgán poté v odvolací řízení 

rozhodoval pouze o izolovaném rozhodnutí o umístění stavby. Žalobci v tomto sporu 

odkazovali mimo jiné na Metodické doporučení Ministerstva pro místní rozvoj91 a postup 

v něm popsaný jakožto na závazný návod řešení odvolacího řízení proti společnému rozhodnutí 

pro všechny správní orgány.  

Krajský soud92 ve svém rozhodnutí stanovil, že stavební úřad nepostupoval správně v této 

situaci, a to hned z několika důvodů. Stavební úřad při rozdělování odvolacího řízení 

postupoval na základě ustanovení § 140 odst. 7 SŘ, podle něhož správní orgán prvního stupně 

ve společném řízení může přerušit odvolací řízení proti rozhodnutí s navazujícím výrokem do 

doby, než bude rozhodnuto o odvolání proti rozhodnutí s podmiňujícím výrokem. Tato úprava 

je zde ale jen pro situace, kdy je ve společném řízení vydáno více výroků, o jejichž odvolání 

mají rozhodovat různé odvolací správní orgány. Tato úprava se tak vůbec nevztahuje na 

problematiku společného rozhodnutí, protože v tomto případě je k odvolání proti oběma 

výrokům společného rozhodnutí příslušný stejný správní orgán, jímž je krajský úřad. Žalobci 

dále tento postup stavebního úřadu zdůvodňovali Metodickým doporučením Ministerstva pro 

místní rozvoj, které institut přerušení odvolacích řízení také obsahuje. Toto Metodické 

doporučení ale hovoří o možnosti přerušení odvolacího řízení o stavebním povolení pouze 

odvolacím orgánem, kterým je v tomto případě krajský úřad. Nikde zde nezmiňuje, že by tuto 

možnost měl i prvostupňový stavební úřad. Krajský soud vzal toto Metodické doporučení 

v potaz, ale vyhodnotil, že není oprávněn rozhodovat, zda je toto doporučení v souladu 

s právními předpisy, a dále se danou problematikou nezabýval. Podle mého názoru ale není 

možné oddělovat společné řízení a odvolací řízení a postupovat podle odlišných zásad. Obě tato 

řízení mají stejný základ, stojí na stejných zásadách a rozhodování je proto provázáno jistým 

                                                           

90 Rozsudek KS v Brně ze dne 30. 5. 2012, č. j. 29 A 132/2010-95 
91 Metodické doporučení odboru územního plánování a odboru stavebního řádu Ministerstva pro 

místní rozvoj – Spojené územní a stavební řízení ze dne 14. 5. 2008 
92 Rozsudek KS v Brně ze dne 30. 5. 2012, č. j. 29 A 132/2010-95 
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sjednocujícím způsobem. Pokud by bylo vedeno společné řízení, jehož výsledkem by bylo 

společné rozhodnutí, které by bylo následně přezkoumáno izolovaně, jako kdyby byly 

jednotlivé výroky vydány v samostatných řízeních, tak by se vytratila podstata institutu 

společného řízení jakožto řízení zjednodušujícího.  

Krajský soud93 ve svém rozhodnutí potvrzuje můj názor o přezkumu společného rozhodnutí. 

Pokud je vydáno jedno společné rozhodnutí, které obsahuje dva výroky v rámci společného 

rozhodnutí, je speciálním rysem právě provázanost obou těchto výroků. Pokud by došlo 

k přerušení řízení o odvolání proti rozhodnutí o stavebním povolení, byla by snížena efektivní 

ochrana žalobců, protože by se musely izolovat námitky směřující jen proti územnímu 

rozhodnutí a jen proti stavebnímu povolení do samostatných řízení. Pokud se žalobci odvolávali 

proti oběma výrokům společného rozhodnutí, tak jejich odvolací námitky směřovaly proti 

oběma výrokům společně a byly navzájem provázané. Došlo-li by k rozhodování o územním 

rozhodnutí samostatně a následně o stavebním povolení taktéž samostatně, jednotlivé námitky 

by musely být rozděleny a izolovány pouze na jednotlivá řízení. Z toho důvodu by odvolací 

orgán rozhodoval jen o jednotlivém řízení a o výseči podaných námitek, čímž by se ztratila 

podstata společného rozhodnutí. Tento postup by pak mohl mít vliv na zákonnost napadeného 

rozhodnutí, protože by odvolací orgán neznal všechny skutečnosti, které vedly stavební úřad 

k vydání společného rozhodnutí.  

ii. Samostatná existence stavebního povolení vydaného ve společném řízení 

Druhým problematickým bodem je situace, kdy dochází k soudnímu přezkumu obou výroků 

společného povolení a dojde ke zrušení výroku o územním rozhodnutí. Je potom otázkou, co 

se stane s výrokem o stavebním povolení. Tímto problémem se zabýval ve svých rozhodnutích 

krajský soud i Nejvyšší správní soud.  

V rozhodnutí Krajského soudu v Ostravě94 je dobře popsán základní princip, který by měl být 

z důvodu zachování zásady legitimního očekávání za standardní situace následován jinými 

soudy při rozhodování v obdobných věcech. Tímto principem je, že „má-li zůstat zachováno 

právo na účinnou soudní ochranu, považuje Nejvyšší správní soud za nezbytné, aby v  soudním 

řízení přezkoumávajícím rozhodnutí vydané ve spojeném územním a stavebním řízení v  případě, 

kdy jsou napadeny oba výroky tohoto rozhodnutí týkající se umístění i povolení stavby, a to 

                                                           

93 Rozsudek KS v Brně ze dne 30. 5. 2012, č. j. 29 A 132/2010-95 
94 Rozsudek KS v Ostravě ze dne 25. 9. 2014, č. j. 22 A 7/2013-90 
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osobou k tomu procesně legitimovanou, vedlo zrušení výroku rozhodnutí správního orgánu ve 

věci umístění stavby pro jeho nezákonnost nebo pro podstatnou vadu řízení, která  mohla mít za 

následek takovou nezákonnost, zpravidla i ke zrušení navazujícího výroku rozhodnutí správního 

orgánu o povolení stavby.“95 V rozhodnutí NSS96 vydaném o měsíc později je základní princip 

narušen, neboť NSS připouští určitou odchylku při rozhodování soudů. „Výjimkou z tohoto 

pravidla může být situace, kdy vada, pro níž byl zrušen výrok týkající se umístění stavby, je 

neodstranitelná a zároveň nebrání existenci stavby.“97 Za takto specifických a mimořádných 

situací je zde proto možnost, aby nebyl aplikován základní princip, že je výrok o povolení 

stavby závislý na výroku o umístění stavby. S ohledem na zvláštnost podmínek konkrétního 

případu může proto dojít k neobvyklé situaci týkající se společné rozhodnutí, a to, že zrušení 

výroku o umístění stavby soudem nemá za následek zrušení výroku o povolení stavby.  

NSS98 v tomto speciálním případě rozhodoval o povolení souboru dálnice D8, který v sobě nesl 

značné komplikace. V tomto případě bylo nezbytné přihlédnout ke zvláštní situaci, kdy ke 

zrušení výroku o umístění stavby došlo na základě procesního pochybení při vydávání 

stanoviska SEA a neúčasti veřejnosti na tomto procesu. Vada při vydávání stanoviska SEA se 

ukázala jako neodstranitelná, a to z důvodu realizace procesu před více než 20 lety a neexistence 

dostatečné spisové dokumentace z tohoto procesu. Vada ale také nebyla vyhodnocena jako 

skutečnost, které by měla bránit existenci stavby dálnice. NSS ale vyhodnotil, že pokud by 

došlo ke zrušení stavebního povolení, rozhodnutí soudu by bylo v této situaci „nástrojem 

odcizení a absurdity“99, protože by to mělo za následek obrovské problémy s dokončováním 

stavby dálnice, která byla již značně rozestavěná, byly do ní investovány nemalé prostředky a 

již došlo k nezvratným zásahům do přírody a krajiny. Z toho důvodu se NSS v této konkrétní 

věci odchýlil od obecného principu. Z výše uvedené judikatury je proto zřejmé, že aby mohlo 

stavební povolení vydané ve společném řízení existovat samostatně bez územního rozhodnutí, 

je nutné naplnit požadavky, které budou opravdu výjimečné jako v tomto případě. Z toho 

důvodu se tato možnost jeví jako velice nepravděpodobná.  

                                                           

95 Rozsudek KS v Ostravě ze dne 25. 9. 2014, č. j. 22 A 7/2013-90 
96 Rozsudek NSS ze dne 10. 10. 2014, č. j. 5 As 4/2013-97 
97 Rozsudek NSS ze dne 10. 10. 2014, č. j. 5 As 4/2013-97 
98 Rozsudek NSS ze dne 10. 10. 2014, č. j. 5 As 4/2013-97 
99 Rozsudek NSS ze dne 10. 10. 2014, č. j. 5 As 4/2013-97 
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3.6.4.3. Přezkum společného povolení od 1. 1. 2018 

Novela stavebního zákona č. 225/2017 Sb. mění celé pojetí společného rozhodnutí. Společné 

rozhodnutí se nově nazývá společným povolením, je výsledkem kladného posouzení v  rámci 

společného řízení a je komplexně upraveno v ustanovení § 94p StavZ. Nově se tedy 

v souvislosti s institutem společného povolení nepoužije obecná úprava správního řádu 

obsažená v ustanovení § 140 SŘ. Největší změnou od předchozích znění zákona je vymezení 

výrokové části společného povolení. Spolu s vyloučením aplikace společného řízení podle § 

140 SŘ mizí i rozčlenění výrokové části na dva oddělené výroky o umístění a povolení stavby 

a nelze proto aplikovat ani ustanovení § 140 odst. 7 SŘ obsahující úpravu podmiňujících a 

navazujících výroků. Nově obsahuje společné povolení pouze jeden hlavní výrok, kterým se 

schvaluje celý stavební záměr, tzn. že se jím stavební záměr v jednom výroku zároveň umisťuje 

i povoluje. Vedlejšími ustanoveními ve společném povolení jsou poté stanoveny jednotlivé 

podmínky pro umístění či povolení stavby. Nově tedy můžeme výrokovou část společného 

povolení rozdělit na jeden výrok hlavní a na vedlejší ustanovení.  

Spolu s novým pojetím společného povolení je spojeno i nové pojetí přezkumu tohoto 

rozhodnutí. Ve správní praxi100 jsem se setkala se dvěma způsoby výkladu odvolání proti 

společnému povolení.  

Jedna z výkladových variant následuje nové pojetí společného povolení. Společné povolení má 

pouze jeden výrok, kterým se schvaluje celý záměr. Nejsou zde proto již žádné oddělené výroky 

společného rozhodnutí či samostatné části výroku, protože územní řízení a stavební řízení 

splynulo v jedno jediné samostatné řízení. Řízení zůstává pojmenováno jako společné, ale již 

nemá se společným řízením podle § 140 SŘ nic společného. Při podávání odvolání se bude 

postupovat podle obecného ustanovení § 89 SŘ, které stanoví, že odvoláním lze napadnout 

výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Na základě tohoto 

pravidla bude nově možné podat jedno odvolání proti celému hlavnímu výroku, které bude 

směřovat proti záměru jako takovému (tedy celkově proti umístění a povolení stavby), dále 

                                                           

100 Osobní konzultace s Mgr. Janou Janečkovou, vedoucí právního oddělení odboru stavebního řádu 
Magistrátu hlavního města Prahy, dne 31. října 2018; písemná konzultace se Ing. Bohumilem 
Krejčím, vedoucím odboru výstavby a územního plánování Městského úřadu Jindřichův 
Hradec, dne 19. října 2018; písemná konzultace se Ing. Vladimírou Sedláčkovou, ředitelkou 
odboru stavebního řádu Ministerstva pro místní rozvoj ČR, dne 22. října. 2018; písemná 

konzultace s JUDr. Adélou Kamenskou, ředitelkou oddělení stavebního řádu Krajského úřadu 
Jihočeského kraje, ze dne 24. října. 2018 
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bude možné podat odvolání i do vedlejších ustanovení, kterými jsou vymezeny podmínky 

stavebního záměru nebo ve kterých jsou zohledněna závazná stanoviska. Jelikož hlavní výrok 

s vedlejšími ustanoveními tvoří nedílný celek, bude-li odvolání směřovat jen proti hlavnímu 

výroku rozhodnutí nebo proti vedlejším ustanovením výroku, tak podle ustanovení § 82 odst. 3  

SŘ bude mít toto odvolání odkladný účinek na zbytek výrokové části.  

Druhá z výkladových variant zůstává u starého pojetí společného rozhodnutí. Souhlasí s tím, že 

podle nového znění zákona obsahuje společné povolení pouze jeden výrok, ale přesto obsah 

tohoto výroku a s tím spojenou možnost odvolání vysvětluje s odkazem na staré znění zákona. 

Podle tohoto názoru ze správní praxe obsahuje společné povolení pouze jeden výrok, který se 

ale přesto musí skládat ze dvou částí – z části o umístění stavby a o povolení stavby. Vedlejšími 

ustanoveními poté stanovuje podmínky pro samotné umístění a realizaci stavby. Na základě 

tohoto výkladu se nabízí možnost podání odvolání jen do poloviny výroku, a to buď do poloviny 

výroku o umístění stavby, nebo do poloviny výroku pouze o povolení stavby. Příslušné správní 

orgány101 odůvodňují, že podání odvolání pouze do části výroku je dostatečné, protože tím 

účastník projevuje dostatečně svou vůli. Čili pokud by bylo podáno odvolání pouze do části o 

umístění stavby, tak tím účastník jasně projevuje vůli, že nemá žádné námitky proti stavebnímu 

povolení, ale spatřuje jistý rozpor s umístěním stavby, a proto se dovolává toho, aby byla stavba 

umístěna jinak. Tato úvaha o „půlce výroku“ je z mého pohledu ale spíše nepravděpodobná 

s ohledem na ustanovení § 68 odst. 2 SŘ o výrokové části rozhodnutí, která tzv. „půlení výroku“ 

neumožňuje.  

Podle mého názoru by se nově mělo postupovat podle první výkladové varianty, protože ta má 

jasnou zákonnou oporu v ustanovení § 82 SŘ. Navíc spolu se speciální úpravou ve stavebním 

zákoně, která vnímá společné řízení konečně jako jediné řízení, byla tato změna v odvolání 

klíčovým bodem pro provedení této změny. Tato varianta s sebou přináší velké urychlení celého 

odvolacího procesu a povolovací procesy tak budou efektivnější. Urychlení a efektivita 

povolovacích procesů byly jedním z hlavních principů při přijímání novely stavebního zákona 

č. 225/2017 Sb. S druhou variantou výkladu si dovolím nesouhlasit, neboť využívá příliš 

extenzivní výklad, který nemá oporu v zákonné úpravě. Přestože vidím druhou variantu  spíše 

negativně, je otázkou, jak se s touto problematikou vypořádá judikatura, protože zkušenost 

z praxe zatím není. Soudy ale mají tendenci následovat již osvědčenou praxi odůvodněnou ve 

                                                           

101 Písemná konzultace se Ing. Bohumilem Krejčím, vedoucím odboru výstavby a územního plánování 
Městského úřadu Jindřichův Hradec, dne 19. října 2018 
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starší judikatuře, a proto je možné, že nově pojaté společné povolení bude opravdu 

interpretováno v souladu s přechozím znění zákona. Na základě zachování kontinuity 

vyplývající z judikatury, není pojetí společného povolení jako jednovýrokového rozhodnutí 

obsahujícího dvě oddělení části o umístění stavby a povolení stavby, proto tak nemožné. Je 

proto na soudní praxi, jak se s tímto problémem v budoucnu vypořádá.  

Metodickou pomůcku by mělo vytvořit Ministerstvo pro místní rozvoj, které připravuje vzor 

společného povolení. Tento vzor ale bohužel zatím vydán nebyl, protože se Ministerstvo pro 

místní rozvoj potýká s řadou problémů, jako je např. problematika povolování kácení dřevin.102  

3.7.  Spojení s dalšími řízeními 

3.7.1. Spojení s dalšími řízeními do 31. 12. 2017 

Jelikož je ustanovení § 140 SŘ o společném řízení obecné ustanovení, které platí pro všechna 

správní řízení, je možné spojit nejen územní a stavební řízení, ale s nimi také i jiné, další 

procesy, pokud je k nim příslušný stejný správní orgán, je-li to pro průběh věci účelné a jsou-li 

naplněny všechny ostatní podmínky pro vedení společného řízení uvedené v § 140 SŘ. 

V určitých případech tak bude možné spojit se společným řízením i vodoprávní řízení nebo 

řízení o pozemních komunikacích.103 

Komentářová literatura uvádí příklad efektivního využití institutu společného řízení podle 

správního řádu: „V případě řízení vedených v souvislosti s výstavbou bude velmi často účelné 

spojit např. obecné stavební řízení se speciálním stavebním řízením silničním a vodoprávním, 

neboť vedle staveb podléhajících obecnému stavebnímu řízení bude v případě větších souborů 

staveb (ale vyloučeny nejsou ani stavby jednotlivé) rovněž nezbytné projednání jejich připojení 

na dopravní infrastrukturu (pozemní komunikace) spojenou s vybudováním její – často nemalé 

– části, jakož i připojení na vodohospodářskou infrastrukturu, leckdy spojenou s vybudováním 

dalších vodních děl, popřípadě s povolením zřízení studny nebo individuální čističky odpadních 

vod.“104 V této situaci se hovoří o spojení stavebního řízení s dalšími postupy, ale tuto situaci 

můžeme aplikovat obdobně i na společné územní a stavební řízení. 

                                                           

102 Osobní konzultace s Mgr. Janou Janečkovou, vedoucí právního oddělení odboru stavebního řádu 
Magistrátu hlavního města Prahy, dne 31. října 2018 

103 PLOS, J. Stavební zákon s komentářem pro praxi. 1. vydání. Praha: Grada Publishing. 2013, s. 566 
104 PLOS, J. Stavební zákon s komentářem pro praxi. 1. vydání. Praha: Grada Publishing. 2013, s. 567 
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K takovémuto spojení dochází zejména z důvodu snížení finančních nákladů a větší časové 

úspory při vedení společného povolovacím procesu.  

Přestože se novelizacemi stavebního zákona stále více rozvíjejí integrační tendence a existuje 

zde snaha o zefektivnění a zjednodušení výkonu státní správy, tak stavební právo ve většině 

případů stále upřednostňuje tendence vedoucí k striktnímu oddělení jednotlivých postupů, ať 

už územního řízení, stavebního řízení nebo posuzováním vlivů na životní prostředí. Skutečnost, 

že mezi jednotlivými instituty stále existuje věcná bariéra, je potvrzena i judikaturou.105 

3.7.2. Spojení s dalšími řízeními od 1. 1. 2018 

Velký pokrok v integračních tendencích a spojování několika řízení do jednoho společného 

přinesla novela č. 225/2017 Sb. Za velkou změnu se dá považovat možnost povolování souboru 

staveb, ke kterým jsou příslušné různé správní orgány, neboť ta v sobě slučuje několik procesů 

dohromady prostřednictvím nové možnosti vydávání závazných stanovisek namísto 

samostatných rozhodnutí, jež jsou zohledněna ve společném povolení, jak bylo popsáno 

v podkapitole o příslušnosti. Ustanovení § 140 SŘ proto z toho důvodu ztrácí na významnosti. 

Ustanovení § 140 SŘ by bylo možno užít v případě, že by bylo spolu se společným řízením 

vedeno např. řízení o povolení výjimky ve smyslu ustanovení § 169 odst. 2 StavZ.  

Do společného řízení lze nově zahrnout i další procesy, které dosud byly vedeny samostatně a 

nebylo možné je vést ve společném řízení, a tím ještě více urychlit celý povolovací proces. 

Jedná se o řízení, která byla dříve vedena odděleně, ale novela stavebního zákona mění jejich 

povahu a tím rozšiřuje okruh otázek, které jsou řešeny závaznými stanovisky namísto 

rozhodnutí, ale jen pro účely společného územního a stavebního řízení. Na základě novely 

mohou příslušné dotčené orgány podle zvláštních zákonů vydat namísto samostatných 

rozhodnutí závazná stanoviska již v rámci společného řízení, která budou dílčím obsahem 

společného povolení. Jedná se o (i) řízení o povolení kácení dřevin na základě ustanovení § 8 

odst. 6 ZOPK, (ii) řízení o povolení výjimky ze zákazů u zvláště chráněných druhů rostlin a 

živočichů podle ustanovení § 56 odst. 6 ZOPK, (iii) řízení o povolení připojování pozemních 

komunikací podle ustanovení § 10 odst. 5 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích 

(dále „zákon o pozemních komunikacích“ nebo „ZPK“) a (iv) řízení o povolení k umisťování 

a provádění staveb nebo provádění terénních úprav v silničním ochranném pásmu podle 

                                                           

105 Rozsudek NSS ze dne 23. ledna 2013, č. j. 1 As 164/2012-54 
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ustanovení § 32 odst. 3 ZPK106 O všech těchto procesech by nově mělo být rozhodováno přímo 

ve společného povolení.  

Tato nová možnost vydávání závazných stanovisek namísto rozhodnutí je upravena v různých 

předpisech odlišně. Tato nejednotnost činí stavebním úřadům značné obtíže v aplikační praxi. 

Níže se budu krátce zabývat problematikou úpravy tohoto institutu v jednotlivých předpisech. 

Největší důraz bude kladen na problematiku kácení dřevin v zákoně o ochraně přírody a krajiny.  

V zákoně o pozemních komunikacích tato změna nečiní žádné výkladové ani aplikační 

problémy. Změna ohledně řízení o připojování pozemních komunikací byla provedena 

v ustanovení § 10 odst. 5 ZPK, které zní takto: „Ve společném územním a stavebním řízení je 

povolení nahrazeno závazným stanoviskem dotčeného orgánu.“ V řízení o umisťování a 

provádění staveb nebo terénních úprav v silničním ochranném pásmu byla změna provedena 

v ustanovení § 32 odst. 3 ZPK, jehož znění je: „V územním, stavebním nebo společném územním 

a stavebním řízení je povolení nahrazeno závazným stanoviskem příslušného silničního 

správního úřadu.“ Z citovaných ustanovení je zřejmé, že závazné stanovisko o připojení 

pozemních komunikací může být vydáváno namísto rozhodnutí pouze v případech, kdy je 

vedeno společné územní a stavební řízení. Pro situaci omezení v silničních ochranných 

pásmech je povolení nahrazeno závazným stanoviskem nejen za situace, kdy je vedeno 

společné územní a stavební řízení, ale i při vedení samostatných řízení. Závazná stanoviska 

bude proto vydávat příslušný silniční správní úřad a budou součástí podmínek výrokové části 

společného povolení.  

Problematičtější situace nastává u vydávání závazných stanovisek namísto rozhodnutí ohledně 

povolení kácení dřevin na základě zákona o ochraně přírody a krajiny. Změna byla provedena 

v ustanovení § 8 odst. 6 ZOPK, jehož nové, problematické znění je: „Ke kácení dřevin pro účely 

stavebního záměru povolovaného (…) ve společném územním a stavebním řízení (…) je 

nezbytné závazné stanovisko orgánu ochrany přírody. Toto závazné stanovisko vydává orgán 

ochrany přírody příslušný k povolení kácení dřevin. Povolení kácení dřevin, včetně uložení 

přiměřené náhradní výsadby, je-li v závazném stanovisku orgánu ochrany přírody stanovena, 

vydává stavební úřad a je součástí výrokové části rozhodnutí (…) ve společném územním a 

stavebním řízení (…).“ Z tohoto ustanovení je zřejmé, že závazné stanovisko pro účely kácení 

dřevin vydává orgán ochrany přírody a krajiny, což se nejeví jako problematické.  

                                                           

106 MACHÁČKOVÁ a kol., Stavební zákon. Komentář, 3. vydání, Praha: C. H. Beck, 2018, s. 614 
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V tomto ustanovení lze ale nalézt rovnou dva dílčí problémy. První problém představuje věta, 

že povolení ke kácení dřevin vydává stavební úřad. O problematice povolení kácení dřevin má 

rozhodovat stavební úřad, který ale není oprávněn vydat rozhodnutí v této věci podle zákona o 

ochraně přírody a krajiny. Stavební úřad má oprávnění vydat rozhodnutí ve věci pouze podle 

stavebního zákona. Druhým problémem je zařazení povolení o kácení dřevin do výrokové části 

společného rozhodnutí. Z ustanoven § 8 odst. 6 ZOPK není zřejmé, zda se má jednat o jeden 

samostatný výrok oddělený od výroku o umístění a povolení stavby nebo zda má být povolení 

kácení dřevin součástí vedlejších ustanovení o podmínkách společného povolení. O této 

problematice se vedla dlouhá debata příslušných správních úřadů107 a nakonec bylo rozhodnuto, 

že povolení o kácení dřevin nebude samostatným odděleným výrokem společného povolení, 

ale bude se jednat o jednu z podmínek tohoto společného povolení, jejíž znění by mělo být 

následující: na základě závazného stanoviska ze dne… se povoluje kácení dřevin . Závazně by 

mělo být toto pojetí potvrzeno vydání vzorového společného povolení, které nyní vypracovává 

Ministerstvo pro místní rozvoj.  

S tímto pojetím povolení kácení dřevin se ztotožňuji. V případě, že by se jednalo o samostatný 

výrok společného povolení, by vyvstala další otázka týkající se přezkumu společného povolení. 

Novela zákona č. 225/2017 Sb. přináší velkou změnu společného povolení jako 

jednovýrokového rozhodnutí, díky němuž se omezuje přezkoumání společného povolení pouze 

na jedno odvolání. Pokud by bylo povolení kácení dřevin upraveno v samostatném výroku 

společného povolení, nastala by podobná situace, jako zde byla před novelou. Společné 

povolení by obsahovalo znovu dva samostatné výroky a nastal by znovu problém s možnostmi 

jeho přezkumu, protože by se zřejmě bylo možné odvolat znovu do každého výroku zvlášť, což 

by způsobilo jen další problémy v aplikační a interpretační praxi správních orgánů. Na druhou 

stranu zde můžeme poukázat i na jeden problematický aspekt tohoto pojetí. Situace se může 

zkomplikovat, pokud bude podáno odvolání jen proti povolení o kácení dřevin a odvolání bude 

vyhověno. Jelikož se nebude jednat o samostatný výrok společného povolení, tak se bude muset 

v takovém případě zrušit celý výrok o „schválení stavebního záměru“. Řešení na tyto otázky 

nám poskytne až budoucí správní praxe.  

                                                           

107 Osobní konzultace s Mgr. Janou Janečkovou, vedoucí právního oddělení odboru stavebního řádu 
Magistrátu hlavního města Prahy, dne 31. října 2018 
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4. Rekodifikace veřejného stavebního práva 

Mohlo by se zdát, že novelou stavebního zákona č. 225/2017 Sb. došlo k tak obsáhlé komplexní 

změně a úpravě institutu společného územního a stavebního řízení, že další velká změna již 

nebude nutná. Přesto je důležité zmínit, že novela zákona č. 225/2017 Sb. sice přináší velice 

významné změny, které mohou pomoci zefektivnit povolovací proces, ale jsou to pouze změny 

dílčí, které neřeší současné problémy stavebního práva do hloubky a komplexně. Novela č. 

225/2017 Sb. tedy nepřináší finální vývojové stadium společného územního a stavebního řízení, 

ale spíše dává základ velké změně, která se nyní připravuje. V brzké budoucnosti by mělo dojít 

k rekodifikaci veřejného stavebního práva, jejímž dílčím cílem je existence právě jen jednoho 

společného povolovacího řízení namísto samostatných oddělených územních a stavebních 

řízení. Společné územní a stavební řízení by tak mělo být klíčovým a hlavním institutem nového 

stavebního zákona. 

V této kapitole bych chtěla jen stručně shrnout smysl této rekodifikace veřejného stavebního 

práva a zmínit hlavní důvody, které vedly k takovéto zásadní změně.  Dále bych chtěla popsat 

hlavní cíle, kterých by rekodifikace chtěla dosáhnout.  

4.1.  Hlavní důvody pro rekodifikaci 

V současné době je potřeba rekodifikace veřejného stavebního práva velice aktuálním 

problémem, který je nutné co nejdříve vyřešit. Ministerstvo pro místní rozvoj již na toto téma 

vypracovalo obsáhlý materiál s názvem Rekodifikace stavebního práva – Informace o hlavních 

směrech a cílech rekodifikace (dále jen „materiál MMR“), se kterým již byla seznámena vláda 

na jednání dne 4. 9. 2018.108 Důvodů pro rekodifikaci veřejného stavebního práva je hned 

několik.  

Materiál MMR109 popisuje 8 problematických oblastí, na které bude rekodifikace zaměřena. 

Jedná se o oblast územního plánování, stavebního práva hmotného, problematiku dotčených 

orgánů, právní předpisy obsahující další požadavky, příslušnost stavebních úřadů, jedno 

povolovací řízení, problematiku vyvlastnění a zabývá se okrajově i soudním přezkumem. V této 

                                                           

108 VLÁDA, Rekodifikace veřejného stavebního práva, Právní rozhledy, 2018, č. 19, s. II 
109 Ministerstvo pro místní rozvoj, Rekodifikace veřejného stavebního práva – informace o hlavních 

směrech a cílech rekodifikace, srpen 2018 (materiál na jednání vlády ze dne 5. září 2018) 
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kapitole se zaměřím jen na ty oblasti, které mají podstatnější význam pro problematiku 

společného územního a stavebního řízení.  

V České republice existuje velice zdlouhavý a složitý proces povolování stavebního záměru. 

Novelou stavebního zákona č. 225/2017 Sb. byla snaha celé povolovací řízení zefektivnit, ale 

v současné platné právní úpravě je tolik dílčích problémů, že novela sice jisté zjednodušení 

přináší, nicméně pro zavedení opravdového zefektivnění a zrychlení celého povolovacího 

procesu je nutné vytvoření zcela nové právní úpravy, které vyřeší všechny dílčí problémy 

s ohledem na zkušenosti z praxe a dá tak stavebnímu právu nový směr. Dnešní situace 

stavebního práva je kritická. „Získání konečného oprávnění k realizaci je u větších investičních 

záměrů časově značně náročné a není výjimkou, že s předcházejícími povolovacími procesy 

trvá 5 a více let (nepočítaje v to soudní přezkum předmětných rozhodnutí).“110 Takovéto řízení 

je tedy velice neefektivní a je velice špatným ukazatelem celé ekonomické situaci naší země.  

Velká složitost povolovacích procesů vyplývá především ze značné roztříštěnosti právních 

předpisů, neboť základním předpisem je sice stavební zákon, ovšem spolu s ním se musí žadatel 

seznámit i se značným množstvím ostatních zvláštních zákonů a prováděcích předpisů, které 

upravují, upřesňují či doplňují požadavky, jež jsou kladeny na konkrétní stavební záměr. Jenom 

zvláštních zákonů je přes 40 a spolu s prováděcími vyhláškami je to opravdu obrovské množství 

předpisů, které musí investor či žadatel znát. Právní úprava veřejného stavebního práva je tedy 

složitá nejen pro žadatele, ale i pro samotné úřady. Na složitosti neubírá ani obrovské množství 

novelizací, kterými jsou zákony neustále pozměňovány. Často jsou změny prováděny rychle, 

bez náležitého mezirezortního projednání či bez hlubšího smyslu a promyšlení, takže 

v zákonech vznikají absurdní situace, neřešitelné situace nebo situace, které místo zefektivnění 

celého procesu přinesou ve výsledku spíše jeho zpomalení. O některých těchto případech jsem 

pojednávala výše v rámci jednotlivých institutů společného územního a stavebního řízení.  

S roztříštěností právní úpravy souvisí problematika obrovského množství dotčených orgánů. 

Problematiku dotčených orgánů upravuje obrovské množství zvláštních zákonů, podle kterých 

mají dotčené orgány chránit různé veřejné zájmy, které ale často nejsou dostatečně určitě 

                                                           

110 Ministerstvo pro místní rozvoj, Rekodifikace veřejného stavebního práva – informace o hlavních 

směrech a cílech rekodifikace, srpen 2018 (materiál na jednání vlády ze dne 5. září 2018), s. 
46–47 
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vymezeny, a tak vznikají problémy, jejichž řešení přináší časové prodlevy. S tím souvisí i 

nejednotnost forem vyjadřování dotčených orgánů a problematika lhůt pro jejich vyjádření.   

Dalším z klíčových problémů je především organizace veřejné správy. Soustava správních 

orgánů příslušných pro povolovací procesy je velice nepřehledná a často se vyskytují problémy 

s určením příslušnosti stavebního úřadu. Dalším z problémů v této oblasti je konflikt zájmů 

úředníků stavebních úřadů, jelikož výkon státní správy ve stavebním právu je přenesen na 

územní samosprávu. Úředníci obecných, speciálních, vojenských a jiných stavebních úřadů 

jsou zaměstnanci územně samosprávných celků, ale vykonávají v přenesené působnosti činnost 

jménem státu.111 Z toho důvodu může být rozhodnutí úředníků příslušných stavebních úřadů 

jako zaměstnanců územně samosprávných celků ovlivněno politickými a účelovými zájmy 

příslušných obcí a krajů či vedoucími představiteli samosprávy a nemusí tak být vždy vedeno 

veřejným zájmem státu jako celku.112 

4.2.  Hlavní cíle rekodifikace 

Nejvýznamnějším cílem rekodifikace je zjednodušení, zobecnění a zúžení stávající právní 

úpravy do zcela nové právní úpravy s jasnými a přehlednými pravidly.  

Jedním z dílčích cílů je uspořádání roztříštěné právní úpravy. Stavební právo hmotné, které 

stanovuje obecné požadavky na výstavbu, je rozptýleno do mnoha právních předpisů s různou 

právní silou, a proto je cílem rekodifikace veřejného soukromého práva vytvoření jednoho 

právního předpisu, který bude v sobě obsahovat všechny obecné požadavky na výstavbu  

v České republice. S tím souvisí i další požadavky, které jsou kladeny na stavební záměry 

k ochraně veřejných zájmů prostřednictvím zvláštních zákonů. Cílem rekodifikace stavebního 

práva je prozkoumat tyto zvláštní zákony, zda jsou relevantní, zredukovat jejich počet a nastavit 

jasné a jednotné požadavky, které z těchto zvláštních zákonů plynou jak pro žadatele, tak pro 

stavební úřady. S redukcí zvláštních zákonů souvisí i významné redukce počtu dotčených 

orgánů. S ohledem na snížení počtu dotčených orgánů bude nutné zejména jednoznačně 

vymezit, které správní orgány budou v postavení dotčených orgánů, jaké veřejné zájmy budou 

chránit a jaká bude forma jejich vyjadřování.  

                                                           

111 Ministerstvo pro místní rozvoj, Rekodifikace veřejného stavebního práva – informace o hlavních 
směrech a cílech rekodifikace, srpen 2018 (materiál na jednání vlády ze dne 5. září 2018), s. 

39 
112 VLÁDA, Rekodifikace veřejného stavebního práva, Právní rozhledy, 2018, č. 19, s. II 
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Největší význam pro tuto práci mají podle mého názoru 2 oblasti této rekodifikace. První oblastí 

je nové zavedení pouze jednoho povolovacího řízení a druhou je vytvoření jednoho centrálního 

stavebního úřadu.  

V novém stavebním zákoně by mělo být možné nově vést jen jedno správní řízení, které bude 

ve většině ohledů obdobné jako současné společné územní a stavební řízení. Slabé a silné 

stránky tohoto společného řízení byly popsány výše a je zřejmé, že výhody převažují nad 

nevýhodami. Jen zopakuji, že největší výhodou je zřejmě vydání jednoho společného povolení, 

které v sobě bude obsahovat územní rozhodnutí, stavební povolení, rozhodnutí dalších 

správních orgánů i dotčených orgánů a zamezí se tak řetězení správních řízení a správních 

rozhodnutí, což je hlavním problémem platné právní úpravy.113 Pokud bude zamezeno řetězení 

správních rozhodnutí, tak tím bude redukována možnost dělat v jednotlivých správních řízeních 

chyby a následně jednotlivá rozhodnutí samostatně přezkoumávat. V jednom společném řízení 

bude možnost přezkumu omezena pouze na jedno společné povolení, které bude obsahovat 

všechna dílčí rozhodnutí příslušných správních orgánů. Tím dojde ke značnému urychlení a 

zefektivnění procesu a zamezí se tím účelovým či systémovým obstrukcím, které značně 

zpomalovaly celý povolovací proces.  

Druhou obrovskou změnou, kterou by rekodifikace měla přinést, je vytvoření jednoho 

centrálního stavebního úřadu, který povede celé povolovací řízení od jeho zahájení až po vydání 

společného rozhodnutí. Nově se tedy nebude muset řešit otázka příslušnosti, která činila 

problém např. u složitých souborů staveb. Do budoucna se může očekávat, že bude narůstat 

výstavba stále složitějších staveb, ke kterým by za stávajícího platného zákona musely být 

příslušné speciální stavební úřady nebo by se další speciální stavební úřady musely vytvářet. 

Myšlenka jednoho centrálního úřadu je proto významným a potřebným krokem, který vnese do 

organizace veřejné správy řád, přehlednost a také potřebnou odbornost. Dalším faktorem 

vytvoření centrálního stavebního úřadu je nutnost oddělení státní správy od samosprávy a 

odstranění upřednostňování zájmů územně samosprávných celků od zájmu veřejného. Nově 

tedy úředníci centrálního stavebního úřadu nebudou zaměstnanci územně samosprávných 

celků, ale přímo zaměstnanci státu. Čili nově bude zřízena samostatná a specializovaná 

třístupňová soustava stavebních úřadů, která v sobě bude integrovat všechny dosavadní typy 

                                                           

113 Ministerstvo pro místní rozvoj, Rekodifikace veřejného stavebního práva – informace o hlavních 

směrech a cílech rekodifikace, srpen 2018 (materiál na jednání vlády ze dne 5. září 2018), s. 
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stavebních úřadů. Třístupňová soustava se bude skládat z úrovně ústřední, kterou bude 

představovat Státní stavební úřad, z úrovně regionální, kterou budou představovat krajské 

stavební úřady se sídlem v sídle krajů, a z úrovně místní, kterou budou představovat místní 

stavební úřady zřízené jako regionální pracoviště krajských stavebních úřadů se sídlem v místě 

obecního úřadu obce s rozšířenou působností.114 Z této třístupňové soustavy a jejího 

hierarchického uspořádání bude vyplývat i rozhodování o opravných a dozorčích prostředcích.  

Ze všech těchto skutečností popsaných výše je vidět, že úprava veřejného stavebního práva je 

opravdu nedostatečná a volání po její změně opravdu hlasité. Práce na novém stavebním zákoně 

jsou již v pokročilé fázi, návrhy na řešení problematických situací jsou rozumné a předpokládá 

se, že by nový stavební zákon mohl být schválen v roce 2021. Podporu těchto predikcí o 

rychlých přípravách podporuje i fakt, že dne 8. října 2018 bylo podepsáno memorandum mezi 

Ministerstvem pro místní rozvoj a Hospodářskou komorou ČR jako odborným partnerem a 

významným zástupcem podnikatelů aktivních na českém trhu s nemovitostmi.115 Tato dohoda 

má přispět k urychlení příprav nového stavebního zákona, který by měl odpovídat praktickým 

potřebám žadatelů i správních orgánů a měl by vyřešit nejvíce palčivé problémy, s nimiž se 

stavební právo v dnešní době potýká. Ačkoliv se může zdát, že výše zmíněné memorandum 

přináší jen pozitiva, je důležité se na situaci podívat i z druhé strany. Podle memoranda má 

návrh stavebního zákona připravit Hospodářské komora ČR a z toho důvodu, tak může být celý 

legislativní proces narušen jednostranným prosazováním zájmů podnikatelského svazu, který 

Hospodářská komora ČR zastřešuje.  

Hlavním cílem této připravované rekodifikace veřejného stavebního práva je tedy zjednodušení 

povolovacích procesů na takové úrovni, aby bylo možné ohledně zamýšleného stavebního 

záměru podat pouze jedno podání s jednou dokumentací u jednoho centrálního úřadu, který 

obstará všechna závazná stanoviska a výsledkem celého povolovacího procesu bude vydání 

pouze jednoho rozhodnutí, tzn. jednoho „kulatého razítka“.116   

                                                           

114 Ministerstvo pro místní rozvoj, Rekodifikace veřejného stavebního práva – informace o hlavních 
směrech a cílech rekodifikace, srpen 2018 (materiál na jednání vlády ze dne 5. září 2018), s. 40  

115 Tisková zpráva ze dne 8. října 2018 [online]. Hospodářská komora ČR © 2017-2018 [cit. 2018-11-
08]. Dostupné z: https://www.komora.cz/tiskova_zprava/mmr-a-hospodarska-komora-se-
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dalsi-novelizace-spolecne-pripravi-novy-stavebni-zakon-ktery-by-mohl-byt-schvalen-u/  

116 Ministerstvo pro místní rozvoj, Rekodifikace veřejného stavebního práva – informace o hlavních 
směrech a cílech rekodifikace, srpen 2018 (materiál na jednání vlády ze dne 5. září 2018), s. 5 
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Závěr 

Společné územní a stavební řízení doznalo od účinnosti stavebního zákona značného vývoje a 

v dnešní době zastává v povolovacích procesech velice významnou roli, která bude v budoucnu 

s největší pravděpodobností ještě posílena s ohledem na připravovanou rekodifikaci veřejného 

stavebního práva. Z tohoto důvodu považuji problematiku společného územního a stavebního 

řízení za velice aktuální. 

Jak lze vidět v jednotlivých kapitolách této práce, vývoj právní úpravy společného územního a 

stavebního řízení je v letech 2007 až 2018 opravdu značný. Stavební zákon ve znění z roku 

2007 upravoval možnost vedení společného územního a stavebního řízení pouze v jednom 

odstavci s odkazem na obecnou úpravu společného řízení ve správním řádu. Následně byla 

v roce 2013 provedena změna, která institut společného územního řízení zakotvila do jednoho 

celého ustanovení. Jednalo se ale především o úpravu, která odkazovala na jednotlivé instituty 

upravené v samostatných řízeních, proto tato změna nepřinesla v právní úpravě společného 

územního a stavebního řízení mnoho nového. Jedinou podstatnou změnou bylo zavedení 

společné žádosti o vedení společného územního a stavebního řízení s jednou projektovou 

dokumentací. Přelomovým se stal rok 2018, který přinesl pro společné územní a stavební řízení 

novou komplexní a obsáhlou speciální právní úpravu. Největší změnou je upuštění od 

dvouvýrokového společného rozhodnutí a zavedení jednovýrokového společného povolení, 

které přinese zjednodušení především pro případ následného přezkumu.  

Společné územní a stavební řízení je vedeno zásadou rychlosti a hospodárnosti řízení. Žadatel 

je při vedení tohoto řízení motivován především efektivností, časovou úsporou a menší finanční 

i administrativní náročností. Ačkoliv se může zdát, že je společné územní a stavební řízení pro 

žadatele tou nejlepší volbou, je nutné připomenout, že i tato úprava má své aplikační a 

interpretační problémy, které jsem v této práci popsala a zhodnotila s ohledem na odbornou 

literaturu, judikaturu či odborná vyjádření. Je proto vždy nutné vyhodnotit náležitosti 

jednotlivých stavebních záměrů a poté se rozhodnout, zda je vhodné vést samostatná řízení 

nebo pouze jedno společné řízení. V této práci jsem se zaměřila především na problematiku 

příslušnosti vedení společného územního a stavebního řízení, které činí jisté problémy kvůli  

nepřehledné organizaci správních orgánů. Dále jsem se soustředila na institut účastenství a s tím 

spojenou problematiku vzniklou od roku 2018. Nová speciální úprava okruhu účastníků 

společného územního a stavebního řízení značně zužuje okruh účastníků zejména vyloučením 

spolků z většiny řízení podle stavebního zákona. Tuto změnu hodnotí pozitivně zejména 
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investoři, kteří mohou očekávat hladší průběh povolovacího procesu. Změna má ale i své 

negativní aspekty, neboť vylučuje dotčenou veřejnost z takto vedených procesů. Řešení této 

situace by mělo zohledňovat problémy vznesené investory i veřejností. Spolky by měly mít 

možnost účastnit se řízení podle stavebního zákona, ale jen v případech, kdy budou opravdu 

dotčeny zájmy ochrany přírody a krajiny a nevyužívat svůj vliv pouze účelově.  Zvláštní 

pozornost věnuji institutu společného rozhodnutí a jeho přezkumu, který hraje klíčovou roli 

v efektivním a jednodušším pojetí povolovacího procesu. Společné rozhodnutí prošlo změnou 

z dvouvýrokového na jednovýrokové rozhodnutí a jeho přezkum bude tak rychlejší a značně 

jednodušší. Na tento institut navazuje i problematika spojování s dalšími řízeními, což 

podporuje urychlení celého povolovacího procesu. Ale i tento institut se potýká s aplikačními 

problémy spojenými zejména s úpravou kácení dřevin v zákoně o ochraně přírody a krajiny. 

Tento zákon totiž nabízí určitou možnost pro návrat k douvýrokovému společnému rozhodnutí 

a je proto snahou správní praxe tento interpretační problém vyřešit co nejefektivněji.   

Společné územní a stavební řízení má jistě své nevýhody i výhody. Pokud ovšem dojde 

k vyjasnění problematických aspektů, které způsobují aplikační problémy, má tato úprava jistě 

velký význam pro budoucí urychlení výstavby v České republice. Tento názor potvrzuje i 

připravovaná rekodifikace veřejného stavebního práva, která uvádí mezi svými hlavními cíli  

sjednocení roztříštěné právní úpravy stavebního práva a vytvoření přehledné organizace 

správních orgánů, včetně zavedení jediného povolovacího řízení, které se bude podobat dnešní 

úpravě společného územního a stavebního řízení.  
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Seznam zkratek 

KS  Krajský soud 

NSS  Nejvyšší správní soud 

SŘ  zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů 

SŘS  zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů 

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

pozdějších předpisů 

ÚS Ústavní soud 

ZOPK  zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů 

ZPK zákon č. 19/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů  
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Název diplomové práce, abstrakt a klíčová slova v českém 

jazyce 

Společné územní a stavební řízení 

Abstrakt 

Tato diplomová práce se zabývá společným územním a stavebním řízením. Cílem práce je 

shrnout vývoj společného územního a stavebního řízení v letech 2007 až 2018 a zaměřit se na 

vymezení problematických aspektů relevantní právní úpravy a následně popsat možnosti jejich 

vhodného řešení. Dílčím cílem je i nastínění možných změn právní úpravy v  souvislosti 

s připravovanou rekodifikací veřejného stavebního práva, ve které hraje institut společného 

územního a stavebního řízení klíčovou roli. 

Diplomová práce je rozdělena do čtyř hlavních částí, jejichž cílem je snaha o zmapování 

problematiky společného územního a stavebního řízení. První kapitola vymezuje úvod do 

problematiky společného územního a stavebního řízení a zaměřuje se na vztah zákona č. 

500/2004 Sb., správní řád, a zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 

(stavební zákon) a zároveň také na vymezení základních zásad, které je nezbytné při vedení 

společného územního a stavebního řízení uplatňovat. Účelem druhé části práce je poskytnout 

ucelený přehled obecného vývoje společného územního a stavebního řízení v letech 2007 až 

2018 se zaměřením na nejpodstatnější novelu č. 225/2017 Sb., která přináší velký posun pro 

právní úpravu společného územního a stavebního řízení. Třetí část se věnuje jednotlivým 

institutům společného územního a stavebního řízení, jejich vývoji a problematickým aspektům. 

Detailně popisuje zejména otázku příslušnosti k vedení společného územního a stavebního 

řízení, vymezení okruhu účastníků společného územního a stavebního řízení se zaměřením na 

problematiku účasti spolků, společné rozhodnutí a jeho přezkum a spojování společného 

územního a stavebního řízení s ostatními řízeními podle zvláštních právních předpisů. 

Závěrečná čtvrtá kapitola si klade za cíl popsat hlavní důvody a cíle připravované rekodifikace 

veřejného stavebního práva a nastínit tak možný vývoj institut společného územního a 

stavebního řízení do budoucna. 

Klíčová slova: společné územní a stavební řízení, společné rozhodnutí, rekodifikace veřejného 

stavebního práva 
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jazyce 

Joint procedure to grant planning and building permission 

Abstract 

This thesis deals with joint procedure to grant planning and building permission. The thesis’ 

aim is to summarize the legal development of the joint procedure to grant planning and building 

permission between the years 2007 and 2018 and to focus on its problematic aspects, which are 

relevant in legal regulations, and subsequently to describe the possibilities for their appropriate 

solution. The sub goal of this thesis includes the outline of possible changes in connection with 

an envisaged recodification of the Czech Public Construction Law, in which the joint procedure 

to grant planning and building permission plays a key role.  

This thesis is divided into four main chapters aiming to cover the joint procedure to grant 

planning and building permission. The first chapter covers an introduction to the joint procedure 

to grant planning and building permission and focus on the relationship between the Act No. 

500/2004 Coll., Administrative Act, as amended and the Act No. 183/2006 Coll., on Town and 

Country Planning and Building Code (Building Act), as amended. This chapter further aims at 

defining the basic principles which are necessary for the joint procedure to grant planning and 

building permission. The purpose of the second chapter is to provide a general comprehensive 

overview of the legal development of the joint procedure to grant planning and building 

permission between the years 2007 and 2018, with particular emphasis on the most important 

amendment No. 225/2017 Coll., which moves the legal regulation of the joint procedure to 

grant planning and building permission forward. The third chapter is dedicated to individual 

tools of the joint procedure to grant planning and building permission, their legal development 

and their problematic aspects. This chapter especially deals with the matter of jurisdiction of 

the joint procedure to grant planning and building permission, participants of the joint procedure 

to grant planning and building permission with regards to the issue of the participation of clubs, 

joint permit and its review and merging joint procedure to grant planning and building 

permission with other proceedings according to specific legal regulations. The fourth chapter 

aims to describe the main reasons and goals of the envisaged recodification of the Czech Public 

Construction Law and outlining the possible future legal development with regards to the joint 

procedure to grant planning and building permission. 
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