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Posudek vedoucího na diplomovou práci 
 

 

Název diplomové práce:  Společné územní a stavební řízení 

 

Diplomantka (autorka): Natálie Souralová 

 

Vedoucí:   JUDr. Petr Svoboda, Ph.D. 

 

Oponent:   JUDr. Ing. Josef Staša, CSc.  

 

I. 

 

K tématu (předmětu) práce: 

 

Téma je aktuální a důležité. Autorka provádí komparativní výklad několika časových „vrstev“ 

zákonné úpravy společného územního a stavebního řízení ve stavebním zákoně č. 50/1976 Sb. 

a ve stavebním zákoně č. 183/2006 Sb., a to (i) do 31.12.2006, (ii ) od 1.1.2007 do 

31.12.2012, (iii) od 1.1.2013 do 31.12.2017 a (iv) od 1.1.2018. Stěžejním právním institutem, 

který autorka v těchto 4 rovinách analyzuje, je společné rozhodnutí, respektive společné 

povolení, tj. správní akt stavebního úřadu, který obsahuje výrok (popř. část výroku) o 

umístění stavby a výrok (popř. část výroku) o povolení stavby. Především otázky týkající se 

s přezkumu společného rozhodnutí v rámci odvolacího řízení, popřípadě v rámci soudního 

řízení správního, jsou z právního hlediska mimořádně obtížné a zajímavé. Autorka se je 

pokusila – v zásadě s úspěchem – vyřešit. 

  

K systematice práce: 

 

Práce má necelých 68 stran. Je logicky rozdělena - kromě Úvodu a Závěru – do 4 hlavních 

kapitol. V 1. kapitole autorka v základních rysech vysvětluje vztah správního řádu a 

stavebního zákona jako zákona obecného a zákona speciálního; v této souvislosti poukazuje 

především na obecnou úpravu společného řízení v § 140 správního řádu, která je základem 

pro zvláštní úpravu společného územního a stavebního řízení ve stavebním zákoně. 

Ve 2. kapitole autorka představuje 4 časové vrstvy v zákonné úpravě společného územního a 

stavebního řízení. Ve 3. kapitole, která je jádrem práce, autorka rozebírá jednotlivé významné 

právní instituty společného územního a stavebního řízení, a to tak, že každý rozebírá „vrstvu 

po vrstvě“. Díky této metodě získá čtenář poměrně plastický obraz o podstatě jednotlivých 

institutů, a to v tom kontextu, jak se v zákonné úpravě vyvíjely. Nejzajímavějším oddílem této 

kapitoly je oddíl 3.6. „Společné rozhodnutí“ (str. 41-58). Ve 4. kapitole autorka nastínila 

hlavní rysy budoucí tzv. rekodifikace veřejného stavebního práva. Práci uzavírá stručný 

Závěr, v němž autorka shrnuje hlavní poznatky. 

 

K obsahu práce: 

 

Obecně: 

 

Práce je po obsahové stránce výborná. Autorka rozebrala všechny podstatné instituty 

společného územního a stavebního řízení. Umí si klást otázky a jít po podstatě problémů. 

Ačkoli v řadě svých úvah (přirozeně) vychází z judikatury či z konzultací se správními 

úředníky, navazující úvahy a rozbory jsou již samostatné a originální. V několika případech 
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nabízí různé výkladové varianty, načež je podrobí vlastnímu rozboru a dospívá k vlastním 

závěrům, s nimiž se lze vesměs jen ztotožnit. Problematika přezkumu společného rozhodnutí 

je mimořádně obtížná a myslím, že ji autorka poměrně dobře rozpletla a vysvětlila. 

 

Konkrétně: 

 

Ke str. 13: Správná poznámka, která vystihuje výhodu i úskalí společného územního a 

stavebního řízení: „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.“ Možná bych jen poopravil: „co přesně mu stavební 

úřad povolí umístit“. 

 

Ke str. 18: Autorka vysvětluje, že nový institut „závazného stanoviska orgánu územního 

plánování“ je do stavebního zákona zaveden novelou č. 225/2017 Sb. právě z důvodu 

příslušnosti speciálních stavebních úřadů k vedení společného územního a stavebního řízení 

ohledně speciálních staveb. A správně upozorňuje: „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.“ 

 

Ke str. 50-51: Autorka se zde zabývá výkladem § 94a odst. 5 věta druhá stavebního zákona ve 

znění do 31.12.2017: „Výrok o povolení stavby je vykonatelný nabytím právní moci výroku o 

umístění stavby.“ Nesouhlasím s autorkou v tom, že zrušení výroku o umístění stavby 

v odvolacím řízení je pouze důvodem pro obnovu stavebního řízení na základě § 140 odst. 7 

in fine správního řádu. Podle mne zde není § 140 odst. 7 in fine správního řádu vůbec 

použitelný: nelze ho použít na jedno společné rozhodnutí s více výroky, ale pouze na více 

společných rozhodnutí. Navíc: po zrušení výroku o umístění stavby (na základě odvolání 

podaného pouze proti výroku o umístění stavby) nemůže výrok o povolení stavby nikdy nabýt 

vykonatelnosti (účinnosti). Pak ale pochybuji, zda má smysl uvažovat o obnově stavebního 

řízení. Podle mne by v takovém případě mělo zrušení výroku o umístění stavby vést 

automaticky i ke zrušení výroku o povolení stavby – a to, i když výrok o povolení stavby 

nebyl odvoláním napaden. Jsou-li výroky podmíněné, je třeba postupovat podle § 82 odst. 3 

správního řádu a contrario. Jde tedy v jistém smyslu o podobný případ, jako když odvolatel 

napadne jen výrok o vině, zatímco výrok o správním trestu formálně nenapadne. 

 

Ke str. 57: Souhlasím s názorem autorky, že výkladová varianta, podle níž lze podat odvolání 

jen proti jakési „půlce“ výroku, je z hlediska § 82 odst. 1 správního řádu stěží přijatelná. 

 

K práci s prameny: 

 

Autorka zpracovala dostatečný okruh literatury i judikatury. Citace pramenů jsou poctivé a 

přesné. Na str. 55 je chybička v citaci rozsudku NSS: správně jde o č. j. 5 As 6/2013-97. 

 

K formální stránce práce: 

 

Autorka se vyjadřuje jasně a srozumitelně. Práce má pěkný styl. 
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Otázky k obhajobě: 

 

Prosím autorku, aby se pokusila odpovědět na moji připomínku výše. 

 

II. 

 

Práce je způsobilá k obhajobě. S výhradou průběhu obhajoby ji předběžně navrhuji 

klasifikovat známkou „výborně“. 

 

 

 

V Praze dne 20.1.2019 

 

 

 

JUDr. Petr Svoboda, Ph.D. 

Katedra správního práva a správní vědy PF UK v Praze 

 

 


