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Úvod  

Již několik let se v médiích mluví o nelichotivých statistikách Světové banky, podle 

kterých má Česká republika jedny z nejdéle trvajících1 a nejsložitějších2 povolovacích 

procesů ve výstavbě ze států Evropské unie.3 Dle těchto statistik je jejich délka obdobná 

délkám řízení například v Kosovu, Moldávii či Hondurasu4, zatímco jiné členské státy 

Evropské unie se umísťují na předních příčkách žebříčku.5 Tyto statistiky jsou „vodou na 

mlýn” pro stavebníky, zejména pro větší stavebníky (developery).6 Ti v posledních letech  

naléhají na zákonodárce, aby došlo ke změnám zejména v právní úpravě povolovacích  

procesů pro umístění a provedení stavby za účelem jejich zrychlení. Velcí  

stavebníci argumentují, že složitost a délka procesů7 může mimo jiné za nízký počet 

novostaveb přicházejících na český realitní trh8, což obecně vytváří významný tlak na ceny 

bytů a rodinných domů v České republice.9 Obecně se lze shodnout, že reforma stavebního  

                                                
1 Délka řízení je počítána jako součet všech zákonných lhůt od podání žádosti o vydání obdoby územního 
rozhodnutí podle stavebního zákona nebo od podání žádosti o vydání jiného správního aktu, které je nutné 
přiložit k žádosti o vydání obdoby územního rozhodnutí (v českém případě se počítají lhůty od podání 
žádosti o vydání některého ze závazných stanovisek) až do povolení užívání stavby a zápis stavby do katastru 
nemovitostí. Stavba, která se v řízeních má povolit, je sklad. The World Bank. Dealing with Construction 
Permits methodology. In: Doingbusiness.org [online]. 2019 [cit. 5. 11. 2019]. Dostupné z: 
https://www.doingbusiness.org/en/methodology/ 
dealing-with-construction-permits. 
2 Vzhledem k počtu procesních kroků vedoucích k povolení umístění, provedení a užívání stavby. The World 
Bank. Dealing with Construction Permits methodology. In: Doingbusiness.org [online]. 2019 [cit. 5. 11. 
2019]. Dostupné z: https://www.doingbusiness.org/en/methodology/dealing-with-construction-permits. 
3 V celosvětovém žebříčku hodnocení povolovacích procesů ve výstavbě se v roce 2019 umístila Česká 
republika na 157. místě. V žebříčku se zejména hodnotí (i) rychlost těchto povolovacích procesů a (ii) počet 
procesních kroků potřebných ke zdárné kolaudaci stavby a zápisu stavby do katastru nemovitostí. The World 
Bank. Ease of Doing Business rankings. In: Doingbusiness.org [online]. 2019 [cit. 5. 11. 2019]. Dostupné z: 
https://www.doing 
business.org/en/rankings. 
4 Tamtéž. 
5 Dánsko (4. místo), Litva (10. místo), Lucembursko (14. místo), Estonsko (19. místo), Anglie (23. místo). 
The World Bank. Ease of Doing Business rankings. In: Doingbusiness.org [online]. 2019 [cit. 5. 11. 2019]. 
Dostupné z: https://www.doingbusiness.org/en/rankings. 
6 Světová banka nesrovnává reálné průměrné délky povolovacích procesů ve výstavbě, které by vycházely ze 
statistických údajů jednotlivých zemí. Ministerstvo pro místní rozvoj tato data k délkám povolovacích 
procesů ve výstavbě nezveřejňuje.  
7 Deloitte Česká republika. Analýza připravovaných projektů [online]. Praha: Deloitte Česká republika, 2018 
[cit. 1. 11. 2019]. Dostupné z: https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/cz/Documents/real-
estate/Deloitte- 
analyza-pripravovanych-projektu-zari-2018.pdf. 
8 Lexxus Group. Pražský rezidenční trh 2018. Lexxusnorton.cz [online]. 2018 [cit. 8. 11. 2019]. Dostupné 
z:  https://lexxusnorton.cz/upload/nortonnewsletter/3446-Lexxus-Group-Report-4-2018-CZ-web.pdf. 
9 V posledních 5 letech vzrostly prodejní ceny bytů a rodinných domů přibližně o 35 %. Příjmy domácností 
rostly pomalejším tempem. a proto dle statistik musí Češi šetřit na koupi bytu či rodinného domu nejdéle v 
Evropě. Deloitte Česká republika. Property Index, Overview of European Residential Markets [online]. 
Praha: Deloitte Česká republika, 2019 [cit. 2. 11. 2019]. Dostupné z: 
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práva by byla vhodná, kdy existuje celá řada potíží, které se současné právní úpravě dají 

vytknout.10 Na nutnosti reformy povolovacích procesů a obecně stavebního práva se do 

jisté míry shoduje odborná veřejnost i sama veřejná správa.11 V návaznosti na stížnosti 

zejména ze strany stavebníků12 byla přijata velká novela stavebního zákona13, jež 

představila podstatné změny v právní úpravě, které napomohly k jistému zrychlení 

procesů. Dle Ministerstva pro místní rozvoj se ale jednalo o změny v rámci stávající právní 

úpravy, které nepřinesly zásadnější zrychlení řízení, což však byl hlavní cíl této novely.14 

Pro nenaplnění očekávání zrychlení řízení přislo Ministerstvo pro místní rozvoj s vizí 

přijetí nového stavebního zákona.15 Vzhledem k výše uvedeným názorům stavebníků i 

veřejné správy na současnou právní úpravu povolovacích procesů pro umístění a provedení 

stavby se lze domnívat, že jistá změna v právní úpravě těchto procesů je nevyhnutelná. 

Současné dění směřující ke změně mimo jiné právní úpravy povolovacích procesů pro 

umístění a provedení stavby je jedním z hlavních důvodů pro sepsání této práce. 

Diplomová práce má dva cíle. Prvním z cílů je identifikovat hlavní příčiny 

prodlužování povolovacích procesů pro umístění a provedení stavby. Druhým cílem této 

práce je představit a kriticky posoudit některé návrhy možného zrychlení povolovacích 

procesů pro umístění a provedení stavby, které by zajistily adekvátní ochranu veřejných 

                                                                                                                                              
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/cz/ 
Documents/real-estate/EN%20Property%20index%202019.pdf. 
10 STAŠA, J. Nad stavem českého stavebního práva. In: STAŠA, J. a RAJCHL, J., eds. Sondy do stavebního 
práva. Praha: Univerzita Karlova, 2018. s. 9. 
11 Věcný záměr stavebního zákona. In: Aplikace o/dok [online]. Praha: Ministerstvo pro místní rozvoj, 2019. 
Poslední změna 30. 4. 2019. s. 12 [cit. 1. 10. 2019]. Dostupné z: https://apps.odok.cz/ 
attachment/-/down/ALBSBBQPKN4G a Připomínky k materiálu s názvem: „Věcný záměr stavebního 
zákona“. In: Aplikace o/dok [online]. Praha: Ministerstvo životního prostředí, 2019. s. 1 [cit. 25. 10. 2019]. 
Dostupné z: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/ALBSB9SPMV5X a Připomínky ČKA k návrhu 
věcného záměru stavebního zákona. In: Aplikace o/dok [online]. Praha: Česká komora architektů, 2019. s. 1 
[cit. 22. 10. 2019].  Dostupné z: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/KORNB9SDDAF7.  
12 Vhodné poznamenat, že si ale stavebníci stěžovali na nedostatečně rychlé a příliš složité postupy již od 
přijetí stavebního zákona. Za účelem zrychlení procesů byl tak stavební zákon od jeho přijetí (2006) více jak 
dvacetkrát novelizován. 
13 Zákon č. 225/2017 Sb., jímž se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. Zákon nabyl účinnosti 1. ledna 
2018. Přestože se jedná v pořadí již o druhou velkou novelu stavebního zákona (za první velkou novelu 
stavebního zákona je označován zákon č. 350/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, a některé související zákony), v rámci této práce 
bude zákon č. 225/2017 Sb. označován za „velkou novelu stavebního zákona”. 
14 Věcný záměr stavebního zákona. In: Aplikace o/dok [online]. Praha: Ministerstvo pro místní rozvoj, 2019. 
Poslední změna 30.4.2019. s. 12 [cit. 1.10.2019]. Dostupné z: https://apps.odok.cz/ 
attachment/-/down/ALBSBBQPKN4G. 
15 Rekodifikace veřejného stavebního práva [online]. Praha: Ministerstvo pro místní rozvoj, 2018. s. 52 [cit. 
2. 11. 2019]. Dostupné z: https://www.komora.cz/files/uploads/2018/10/Rekodifikace_info_vlada_30-8-
2018_1.pdf. 
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zájmů16. V práci se zaměříme na dva návrhy, které lze považovat za návrhy s potenciálem 

pro zásadnější zrychlení procesů. Pro současnou aktuálnost rekodifikace stavebního práva 

se budeme zabývat konceptem řízení, který byl představen ve věcném záměru stavebního 

zákona.17 O druhém návrhu změny v právní úpravě povolovacích procesů pro umístění a 

provedení stavby se již několik let polemizuje. Jedná se o použití fikce pozitivního 

závazného stanoviska v obecné právní úpravě povolovacích procesů pro umístění a 

provedení stavby. V obou případech se kritické posouzení zaměří nejen na představení 

potenciálu pro zrychlení procesů, ale především na posouzení adekvátnosti ochrany 

veřejných zájmů a na posouzení rizik spojených s danou úpravou.  

Diplomová práce bude především zaměřena na možné změny právní úpravy 

týkající se zejména podoby povolovacích procesů pro umístění a provedení stavby. Za 

účelem zjednodušení budeme v rámci práce za povolovací procesy pro umístění 

a provedení stavby považovat územní řízení pro vydání rozhodnutí o umístění stavby, 

stavební řízení a společné územní a stavební řízení. Za povolovací procesy ve výstavbě 

budeme pro účely práce považovat povolovací procesy pro umístění a provedení stavby 

společně s kolaudací stavby. Kolaudace stavby a její možné změny budou v práci 

rozebrány méně podrobně nežli možné změny v povolovacích procesech pro umístění 

a provedení stavby, neboť při kolaudaci staveb nedochází k větším zdržením oproti 

povolovacím procesům pro umístění a provedení stavby. Zjednodušující postupy k 

povolovacím procesům pro umístění a provedení stavby, nástroje stavebního dozoru 

stavebních úřadů a procesy podle zvláštních právních předpisů18 budou v práci rozebrány 

pouze okrajově. Práce bude zaměřena pouze na povolovací procesy pro umístění a 

provedení stavby vedené obecnými stavebními úřady. V práci nebude pojednáno mimo 

jiné o změně stavby před jejím dokončením, povolení o odstranění stavby nebo změně 

                                                
16 Adekvátní ochranu veřejných zájmů nelze přesně a především objektivně vymezit. Za povolovací proces 
pro umístění nebo provedení stavby, který adekvátně chrání veřejné zájmy, lze dle autora v jednoduchosti 
označit takový proces, který zejména (i) umožní správním orgánům vyjádřit se ve stanovisku ke stavbě 
(zejména pak k umístění stavby) v souvislosti s jím chráněnými veřejnými zájmy a dále (ii) umožní určit 
podmínky pro umístění a provedení stavby. Některá ze stanovisek by měla být závazná, tudíž při negativním 
závazném stanovisku by žádost musela být stavebním úřadem zamítnuta. 
17 Dne 6. února 2019 představilo Ministerstvo pro místní rozvoj věcný záměr stavebního zákona, který byl 
v návaznosti na vypořádání připomínek z meziresortního připomínkového řízení aktualizován dne 30. dubna 
2019. Věcný záměr stavebního zákona. In: Aplikace o/dok [online]. Praha: Ministerstvo pro místní rozvoj, 
2019. Poslední změna 30. 4. 2019. [cit. 1. 10. 2019]. Dostupné z: https://apps.odok.cz/attachment/-
/down/ALBSBBQP 
KN4G. 
18 V detailu nebudou rozebrána ani řízení dle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. 
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v jejím užívání. V práci dále nebude řešena právní úprava organizace veřejné stavební 

správy, územního plánování (s výjimkou územního řízení a zjednodušujících postupů k 

němu) ani vyvlastnění. 

 Práce bude rozdělena do čtyř kapitol. V první kapitole bude rozebrána platná právní 

úprava povolovacích procesů pro umístění a provedení stavby, to znamená právní úprava 

týkající se územního, stavebního a společného územního a stavebního řízení. Dále bude v 

této kapitole stručně uvedena právní úprava týkající se samotného provádění (se 

zaměřením na kontrolní prohlídky) a kolaudace staveb. V druhé kapitole budou rozebrány 

přední důvody pro prodlužování povolovacích procesů pro umístění a provedení stavby a 

závěrem budou k jednotlivým důvodům jednoduchým způsobem uvedeny možné změny 

právní úpravy, které by mohly napomoci ke zrychlení procesů. V třetí kapitole bude 

představena koncepce nově navrženého řízení, které Ministerstvo pro místní rozvoj 

prezentovalo ve věcném záměru stavebního zákona. V této kapitole budou rozebrána 

zejména možná pozitiva a negativa navržené úpravy, úvod však bude zaměřený na potíže 

se současnou právní úpravou společného územního a stavebního řízení, z něhož nová 

podoba řízení vychází, a problémy s ním spojené, které se snaží nový koncept řízení 

reflektovat. Ve čtvrté kapitole bude pozornost zaměřena na možnost zavedení fikce 

pozitivního závazného stanoviska do obecné právní úpravy povolovacích procesů pro 

umístění a provedení stavby a na případné pozitivní a negativní důsledky této fikce. 

Sekundárně budou rozebrány možné dopady fikce pozitivního rozhodnutí v povolovacích 

procesech pro umístění a provedení stavby.  
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1 Současná právní úprava povolovacích procesů ve výstavbě 

1.1 Obecně ke stavebnímu právu  

Dle Marka a Průchy je stavební právo „v našich podmínkách již tradičně spjato 

s režimy a výkonem veřejné správy na úseku územního plánování a stavebního řádu”.19 

Stěžejním právním předpisem stavebního práva je stavební zákon20 a dále související 

prováděcí předpisy. Správní řád21 je ve vztahu subsidiarity ke stavebnímu zákonu 

a ostatním zákonům zmiňovaným níže. Jedná se o pravidlo, dle kterého se správní řád 

použije, pokud zvláštní zákon nestanoví jiný postup. Vztah subsidiarity neboli zásada lex 

specialis derogat legi generali vychází z ust. § 1 odst. 2 správního řádu. Vztah subsidiarity 

těchto dvou předpisů je dále stanoven i v ust. § 192 odst. 1 stavebního zákona.  

Prováděcími předpisy stavebního zákona jsou vyhláška o dokumentaci staveb22, 

vyhláška o obecných požadavcích na využívání území23, vyhláška o technických 

požadavcích na stavby24 nebo pražské stavební předpisy25. Příkladem zvláštních právních 

předpisů souvisejících se stavebním zákonem je zákon o posuzování vlivu na životní 

prostředí26, o ochraně přírody a krajiny27, o památkové péči28 nebo vodní zákon29. 

Stavební úřady mají stavebním zákonem svěřenu působnost ve věcech územního 

rozhodování30, stavebního řádu a mají svěřen výkon stavebního dozoru31. Soustavu 

stavebních úřadů tvoří (i) obecné stavební úřady, (ii) speciální stavební úřady32,  

                                                
19 MAREK, K., PRŮCHA, P. Stavební právo veřejné a soukromé podle úpravy závazků v novém občanském 
zákoníku. Praha: Leges, 2013. s. 10.  
20 Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 
předpisů. 
21 Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. 
22 Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů. 
23 Vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů. 
24 Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů. 
25 Nařízení č. 10/2016 Sb. hl. m. Prahy, kterým se stanovují obecné požadavky na využívání území  
a technické požadavky na stavby v hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů. 
26 Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, 
ve znění pozdějších předpisů. 
27 Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. 
28 Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů. 
29 Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů. 
30 Ust. § 84 stavebního zákona. 
31 Ust. § 132 a násl. stavebního zákona. 
32 Podle ust. § 15 odst. 1 stavebního zákona speciální stavební úřady vykonávají působnost u staveb drah, 
staveb dálnic, silnic, místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací, staveb leteckých 
nebo u vodních děl. 
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(iii) vojenské stavební úřady33 a jiné stavební úřady34. Obecnými stavebními úřady jsou  

(i) městské a obecní úřady, které tuto působnost vykonávaly ke dni 31. prosince 2012,  

(ii) pověřené obecní úřady, (iii) obecní úřady obcí s rozšířenou působností,  

(iv) krajské úřady a (v) Ministerstvo pro místní rozvoj35. S výjimkou Ministerstva pro 

místní rozvoj vykonávají všechny jmenované obecné stavební úřady působnost svěřenou 

stavebním zákonem jako působnost přenesenou.36 Na obecních a městských úřadech 

spočívá těžiště výkonu činnosti obecných stavebních úřadů.37 

1.2 Územní řízení 

Jedná se o správní řízení, které je upraveno v ust. § 76 a násl. stavebního zákona. 

Meritorní rozhodnutí v územním řízení je označováno za územní rozhodnutí. Stavební úřad 

aplikuje při územním rozhodování územně plánovací dokumentace (zejména územní plán 

a případně regulační plán) a rozhoduje o konkrétních podmínkách využívání území.38 

Platná územně plánovací dokumentace obsahuje právní a věcný rámec pro posouzení 

umístění konkrétní stavby39, respektive určuje mantinely správního uvážení a aspekty pro 

posouzení umístění stavby40. Územní rozhodnutí obecně „řeší zpravidla jen ty parametry 

budoucí stavby, které mohou mít nějaké vlivy na území“41. Jedná se zejména o přesné 

určení zastavěné plochy, rozměrů stavby, vizuální podoby stavby, druhu stavby, účelu 

stavby a jejího napojení na dopravní a technickou infrastrukturu.42 Věcně příslušným 

správním orgánem pro vedení tohoto řízení je stavební úřad. Místně příslušný je stavební 

úřad, v jehož správním obvodu je pozemek, na němž má být stavba umístěna.43  

                                                
33 Ust. § 16 odst. 1 stavebního zákona k tomuto stanoví, že újezdní úřady vykonávají působnost stavebních 
úřadů na území vojenských újezdů. 
34 Příklady jiných stavebních úřadů jsou Ministerstvo obrany (§ 16 odst. 1 písm. c) stavebního zákona), 
Ministerstvo spravedlnosti (§ 16 odst. 2 písm. c) stavebního zákona) nebo obvodní báňské úřady (§ 16 odst. 3 
stavebního zákona). 
35 Ust. § 13 odst. 1 stavebního zákona.  
36 Ust. § 13 odst. 3 stavebního zákona.  
37 MAREK, K., PRŮCHA, P. Stavební právo veřejné a soukromé podle úpravy závazků v novém občanském 
zákoníku. Praha: Leges, 2013. s. 23.  
38 MACHAČKOVÁ, J. a kol. Stavební zákon: komentář. 3. vydání. Praha: C. H. Beck, 2018. s. 461.  
39 PLOS, J. Stavební zákon s komentářem pro praxi. Praha: Grada, 2013. s. 92.  
40 Tamtéž. 
41 ZAHUMENSKÁ, V., SVOBODA, P. Občanův průvodce po územním plánu (po novele stavebního 
zákona). Praha: Centrum pro podporu občanů sdružení Arnika, 2019. s. 29.  
42 Tamtéž. 
43 Případně v jehož správním obvodu se nachází stavba, na které má být stavba realizována. 
MACHAČKOVÁ, J. a kol. Stavební zákon: komentář. 3. vydání. Praha: C. H. Beck, 2018. s. 329.  
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Rozlišujeme následující územní rozhodnutí: (i) rozhodnutí o umístění stavby,  

(ii) rozhodnutí o změně využití území, (iii) rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na 

území, (iv) rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků a (v) rozhodnutí o ochranném 

pásmu. Záhumenská a Svoboda uvádí: “Nejdůležitějším druhem územního rozhodnutí je to 

o umístění stavby. Tím se povoluje umístění stavby v užším smyslu (tj. novostavby) anebo 

umístění nástavby nebo přístavby.”44 Zjednodušujícími postupy k územnímu rozhodnutí 

jsou (i) zjednodušené územní řízení45, (ii) územní souhlas, pokud stavební záměr spadá 

pod výčet uvedený v ust. § 96 stavebního zákona a (iii) veřejnoprávní smlouva o umístění 

stavby46, tedy smlouva mezi stavebním úřadem a žadatelem47 umožňující stavbu umístit a 

sjednávající související podmínky. Alternativou k vedení územního rozhodnutí je společné 

povolení.48 Variantou pro umístění stavby je i regulační plán, který v obdobném detailu 

jako územní rozhodnutí umísťuje stavby ve vymezeném území.49 Stavební zákon dále 

upravuje i takzvaný volný režim, kdy není zapotřebí povolit umístění stavebního záměru.50  

Územní řízení je správní řízení zahájené výlučně na žádost, v tomto případě se 

jedná o žádost o vydání územního rozhodnutí. Podle ust. § 86 stavebního zákona musí 

žadatel k žádosti přiložit: (i) souhlas k provedení stavby od vlastníka pozemku, (ii) závazná 

stanoviska vyžadovaná dle stavebního zákona a dle zvláštních právních předpisů, (iii) 

stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury k možnosti a způsobu 

napojení a (iv) dokumentaci pro vydání rozhodnutí o umístění stavby51. Tyto dokumenty 

tvoří přílohu žádosti. Územní řízení se zahajuje dnem podání žádosti na věcně a místně 

příslušný stavební úřad. Neobsahuje-li žádost zákonné náležitosti, stavební úřad v souladu 

                                                
44 ZAHUMENSKÁ, V., SVOBODA, P. Občanův průvodce po územním plánu (po novele stavebního 
zákona). Praha: Centrum pro podporu občanů sdružení Arnika, 2019. s. 24.  
45 Ust. § 95 stavebního zákona. 
46 Ust. § 78a stavebního zákona. 
47 Osobu, která podá žádost o vydání územního rozhodnutí, označuje stavební zákon za žadatele. Oproti tomu 
osobu, která podá žádost o vydání stavebního povolení nebo žádost o vydání společného povolení, označuje 
stavební zákon za stavebníka. Pokud se v některé části této práce probírá zároveň územní i stavební řízení, 
používá autor označení stavebník. 
48 Blíže bude rozebráno v kapitole 1.3 této práce. 
49 Jedná se o právní institut, který je mezi stavebníky často zmiňovaný a vidí v jeho rozvoji jistý potenciál pro 
zrychlení povolovacích procesů. Dle idey některých (především větších) stavebníků by obce plnily roli 
„developerů“, respektive stanovily by podrobné podmínky pro využití pozemků, pro umístění a prostorové 
uspořádání staveb. Při vydání regulačního plánu mohou stavebníci rovnou přistoupit ke stavebnímu řízení. 
Větší stavebníci (developeři) se často odkazují na obdobu regulačních plánů fungujících v Londýně či jiných 
anglických městech. Osobní konzultace s Cyrilem Dejanovskim, bývalým generálním ředitelem developerské 
a stavební společnosti Linkcity Czech Republic a.s., ze dne 5. června 2019. 
50 Ust. § 79 odst. 2 stavebního zákona. 
51 Rozsah a obsah dokumentace stanoven v příloze č. 1 vyhlášky o dokumentaci staveb. 
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s ust. § 45 odst. 2 správního řádu ve spojení s ust. § 86 odst. 4 stavebního zákonu řízení 

přeruší a vyzve žadatele k odstranění vad. Pro napravení vad určí lhůtu, po jejímž uplynutí 

stavební úřad zahájené řízení zastaví, pokud by nedošlo k odstranění vady. 

Dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby obsahuje zejména doložení 

souladu stavby s charakterem území a s územně plánovací dokumentací, vliv stavby na 

okolní stavby a pozemky, územně technické podmínky (zejména možnost napojení na 

stávající dopravní a technickou infrastrukturu), navrhované parametry stavby, základní 

popis technických a technologických zařízení, zásady požárně bezpečnostního řešení, 

popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana, situační výkresy (zakreslení stavby 

na pozemku), charakteristické řezy stavby a půdorysy jednotlivých podlaží, pohledy stavby 

(pohledy na stavbu z jednotlivých světových stran, pohledy dokumentující začlenění 

stavby do stávající zástavby nebo krajiny) a jiné dokumenty.52 Uvádí rovněž údaje o 

žadateli a projektantovi, který dokumentaci vyhotovil. Projektanti jsou za vady v jimi 

vypracované dokumentaci stavby odpovědní.53 V dokumentaci nejsou blíže řešeny 

technické aspekty stavby a výstavby (například statika, konstrukční řešení, rozvody vody), 

technické aspekty se řeší až v navazující projektové dokumentaci pro vydání stavebního 

povolení54 nebo ve velkém detailu až v projektové dokumentaci pro provádění stavby55. 

V aktuálně platné právní úpravě jsou závazná stanoviska klíčovým podkladem pro 

rozhodnutí o schválení či zamítnutí umístění stavby, neboť se jedná o závazný podklad pro 

toto rozhodnutí.56 Pokud i třeba jen jedno závazné stanovisko je negativní, nelze kladné 

rozhodnutí vydat.57 Toto platí pro všechna řízení, neboť obecná právní úprava závazných 

stanovisek vychází ze správního řádu.58  

Právní úprava vymezení okruhu účastníků územního řízení je rozdílná (speciální) 

oproti vymezení okruhu účastníků řízení podle správního řádu.59 Účastníky územního 

řízení dle ust. § 85 odst. 1 stavebního zákona jsou vždy (i) žadatel a (ii) obec, na jejímž 

území má být stavba uskutečněna. Podle druhého odstavce téhož paragrafu mohou být 

                                                
52 Příloha č. 1 vyhlášky o dokumentaci staveb. 
53 Ust. § 159 odst. 2 stavebního zákona. 
54 Rozsah a obsah dokumentace stanoven v příloze č. 12 vyhlášky o dokumentaci staveb. 
55 Rozsah a obsah dokumentace stanoven v příloze č. 13 vyhlášky o dokumentaci staveb. 
56 VEDRAL, J. Správní řád: komentář. 2. vydání. Praha: BOVA POLYGON, 2012. s. 1150.  
57 Ust. § 149 odst. 4 správního řádu. 
58 Blíže budou závazná stanoviska popsána v kapitole 2.1 této práce. 
59 Ust. § 27 správního řádu. 



 
 

14 

účastníky řízení dále (iii) vlastník pozemku (nebo stavby), kde má být příslušná stavba 

provedena, a (iv) osoba, jehož věcné právo může být územním rozhodnutím přímo 

dotčeno60. V případě pochybností bude v souladu s ust. § 28 odst. 1 správního řádu za 

účastníka řízení považována i ta osoba, která tvrdí, že je účastníkem řízení, dokud se 

neprokáže opak. Jedná se o ochranu před opomenutím některých účastníků řízení 

stavebním úřadem.61 Stavební úřad rozhoduje deklaratorním usnesením, zda je daná osoba 

účastníkem řízení, či nikoliv.62 

Dle správního řádu mají účastníci řízení zejména následující procesní práva: být 

vyrozuměn o zahájení řízení, nahlížet do spisu, podávat návrhy (zahrnuje uplatnění 

stanovisek a námitek), být slyšen, být informován o ústním jednání, účastnit se ústního 

jednání, namítnout podjatost úřední osoby, podat odvolání, podat žalobu podle soudního 

řádu správního.63 Mezi povinnosti na straně účastníků řízení patří: povinnost součinnosti se 

správním orgánem, povinnost označení důkazů na podporu svých tvrzení, povinnost 

žadatele označit jemu známé účastníky řízení.64 

V souladu s ust. § 87 stavebního zákona musí stavební úřad oznámit zahájení 

územního řízení účastníkům řízení a dotčeným orgánům alespoň 15 dnů před konáním 

ústního jednání. V rámci oznámení stavební úřad informuje účastníky řízení 

i o koncentrační zásadě, tedy že námitky mohou být uplatněny nejpozději při ústním 

jednání.65 Zásada koncentrace má za cíl, aby při ústním jednání již měl stavební úřad 

všechny podklady pro rozhodnutí k dispozici.66 Při překročení lhůty pro uplatnění námitky 

se k dané námitce nepřihlíží. Ústní jednání se ve většině případů spojuje s ohledáním na 

místě.67 Marek a Průcha k ústnímu jednání píší: „Vlastní ústní jednání, či veřejné ústní 

jednání má povahu námitkového a připomínkového řízení, přičemž se o daném ústním 

                                                
60 Tito účastníci řízení se neformálně označují za sousedy. 
61 VOPÁLKA, V. PRÁŠKOVÁ, V. In: HENDRYCH, D. a kol. Správní právo. Obecná část. 9. vydání. 
Praha: C. H. Beck, 2016. s. 264. 
62 JEMELKA, L., PONDĚLÍČKOVÁ, K., BOHADLO, D. Správní řád. Komentář. 6. vydání. Praha: C. H. 
Beck, 2019. s. 188.  
63 VOPÁLKA, V. PRÁŠKOVÁ, H. In: HENDRYCH, D. a kol. Správní právo. Obecná část. 9. vydání. 
Praha: C. H. Beck, 2016. s. 265. a ZAHUMENSKÁ, V., SVOBODA, P. Občanův průvodce po územním 
plánu (po novele stavebního zákona). Praha: Centrum pro podporu občanů sdružení Arnika, 2019. s. 13. 
64 Tamtéž. 
65 Ust. § 89 stavebního zákona. 
66 Viz MACHAČKOVÁ, J. a kol. Stavební zákon: komentář. 3. vydání. Praha: C. H. Beck, 2018. s. 487. 
67 Viz PLOS, J. Stavební zákon s komentářem pro praxi. Praha: Grada, 2013. s. 105. 
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jednání, jak vyplývá již ze správního řádu, sepisuje protokol.”68 Na tomto jednání by měl 

stavební úřad a účastníci řízení projednat stavbu a její přesné umístění na pozemku a 

zároveň by mělo dojít k projednání uplatněných závazných stanovisek, námitek a 

připomínek. Veřejného jednání by se měly účastnit i dotčené orgány. Dle Plose se však 

dotčené orgány na jednání často nedostaví s argumentem, že z jejich strany již došlo k 

vydání závazného stanoviska a k věci nemají nic dalšího.69 Od ohledání na místě a 

případně i od konání ústního jednání lze upustit, pokud jsou stavebnímu úřadu dobře 

známy poměry v území a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení záměru.70 Od 

ústního jednání však nelze upustit, nebyl-li na území vydán územní plán. Pokud stavební 

úřad upustí od ústního jednání, určí lhůtu delší než 15 dnů pro podávání námitek a 

uplatňování závazných stanovisek. 

Účastníci řízení mají zejména právo uplatnit své námitky podle ust. § 89 stavebního 

zákona. V námitce musí být uvedena skutečnost, pro kterou má daný subjekt postavení 

účastníka řízení, a dále důvody podání námitky. V námitce nelze uvést prostý nesouhlas se 

stavbou, ale musí v ní být uvedeny důvody podání námitky, které musí být vypořádány v 

odůvodnění rozhodnutí.71 Každý z účastníků řízení může uplatňovat pouze námitky v 

rozsahu, ve kterém mají význam pro ochranu jejich práv.72 Jedná se o zásadu parcializace 

námitek, kdy se rozsah námitek ke stavbě liší mezi jednotlivými skupinami účastníků 

řízení.73 To znamená, že obec může uplatňovat námitky pro ochranu zájmů obce a jejích 

občanů, soused může uplatňovat námitky v rozsahu možného přímého dotčení jeho 

vlastnického či jiného věcného práva a spolek pro ochranu životního prostředí může 

uplatňovat námitky v rozsahu dotčení předmětného veřejného zájmu stavbou.74 Při 

překročení možného rozsahu námitky se k dané námitce nepřihlíží. 

                                                
68 MAREK, K., PRŮCHA, P. Stavební právo veřejné a soukromé podle úpravy závazků v novém občanském 
zákoníku. Praha: Leges, 2013. s. 101.  
69 Osobní konzultace s JUDr. Jiřím Plosem, vyučujícím stavební právo na Fakultě architektury ČVUT Praze 
a autorem publikace Stavební zákon s komentářem pro praxi, ze dne 27. června 2019. 
70 Ust. § 87 odst. 1 stavebního zákona. 
71 MAREČEK, J. a kol. Komentář ke stavebnímu zákonu a předpisy související. 2. vydání. Plzeň: Aleš 
Čeněk, 2018. s. 253. 
72 Například obec může uplatňovat námitky pro ochranu zájmů obce a jejích občanů, soused může uplatňovat 
námitky v rozsahu možného přímého dotčení jeho vlastnického či jiného věcného práva. Toto vychází z ust. 
§ 89 odst. 4 stavebního zákona. 
73 ZAHUMENSKÁ, V., SVOBODA, P. Občanův průvodce po územním plánu (po novele stavebního 
zákona). Praha: Centrum pro podporu občanů sdružení Arnika, 2019. s. 18. 
74 Ust. § 89 odst. 4 stavebního zákona. 
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K námitce se nepřihlíží i v případě, kdy o ní bylo či mohlo být rozhodnuto při 

vydání územně plánovací dokumentace.75 Námitky můžeme dělit na námitky 

veřejnoprávní nebo soukromoprávní. Prostřednictvím veřejnoprávních námitek dochází k 

napadení záměru pro jeho rozpor s veřejnoprávními předpisy. Může se jednat například o 

rozpor s územním plánem či rozpor s hygienickými či požárními předpisy. 

Soukromoprávní námitky napadají stavbu z pohledu soukromoprávních předpisů, 

například občanského zákoníku76. Může se jednat o námitku proti vlastnickému právu 

žadatele či osoby vystupující jako vlastník pozemku, kde má být umístěna stavba, nebo o 

námitku proti míře imisí porušující ust. § 1013 občanského zákoníku.77 O veřejnoprávních 

námitkách, u nichž nebyla nalezena vzájemná dohoda účastníků řízení, může stavební úřad 

sám rozhodnout.78 U soukromoprávních námitek týkajících se obsahu vlastnického práva si 

stavební úřad učiní úsudek a rozhodne ve věci.79 Nicméně u soukromoprávní námitky 

týkající se existence nebo rozsahu vlastnických či jiných věcných práv je postup jiný. 

Stavební úřad musí vyzvat účastníka řízení, který podal danou soukromoprávní námitku, 

aby se v této věci obrátil na civilní soud ve lhůtě určené stavebním úřadem.80 Po dobu 

vedení řízení před civilním soudem se řízení před stavebním úřadem přerušuje. Pokud však 

účastník řízení nepodá žalobu k civilnímu soudu, stavební úřad „si podle převažujících 

názorů může (musí) o otázce existence a rozsahu vlastnického nebo jiného věcného práva 

učinit úsudek sám, a to přednostně podle údajů v katastru nemovitostí, jinak podle 

dostupných důkazů, a pokračovat v územním řízení.”81 V souladu s ust. § 89 stavebního 

zákona může veřejnost podávat připomínky k řízení, které budou stavebním úřadem 

posouzeny. 

Podle ust. § 90 stavebního zákona stavební úřad posuzuje, zda je stavba v souladu  

(i) s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů, zejména pak s požadavky 

dle vyhlášky o obecných požadavcích na využívání území, (ii) s požadavky na napojení k 

veřejné dopravní a technické infrastruktuře a (iii) s požadavky podle zvláštních právních 

                                                
75 Ust. § 4 odst. 5 stavebního zákona. 
76 Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 
77 ZAHUMENSKÁ, V., SVOBODA, P. Občanův průvodce po územním plánu (po novele stavebního 
zákona). Praha: Centrum pro podporu občanů sdružení Arnika, 2019. s. 20.  
78 Viz MACHAČKOVÁ, J. a kol. Stavební zákon: komentář. 3. vydání. Praha: C. H. Beck, 2018. s. 501.  
79 ZAHUMENSKÁ, V., SVOBODA, P. Občanův průvodce po územním plánu (po novele stavebního 
zákona). Praha: Centrum pro podporu občanů sdružení Arnika, 2019. s. 20. 
80 MACHAČKOVÁ, J. a kol. Stavební zákon: komentář. 3. vydání. Praha: C. H. Beck, 2018. s. 501.  
81 ZAHUMENSKÁ, V., SVOBODA, P. Občanův průvodce po územním plánu (po novele stavebního 
zákona). Praha: Centrum pro podporu občanů sdružení Arnika, 2019. s. 20. 
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předpisů. Plos dodává, že v územním řízením musí stavební úřad posoudit plánovanou 

stavbu na základě schválené a řádně vydané územně plánovací dokumentace a „zajistit 

vzájemný soulad předložených stanovisek dotčených orgánů státní správy vyžadovaných 

zvláštními předpisy a posoudit vyjádření účastníků řízení a jejich námitky.”82 Stavební 

úřad může územní řízení skončit (i) vydáním usnesení o zastavení řízení83, (ii) vydáním 

rozhodnutí o zamítnutí žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo (iii) vydáním 

územního rozhodnutí. Jedná se o rozhodnutí, na jehož základě vzniká žadateli právo 

umístit stavbu na daném pozemku při dodržení povinností podle tohoto rozhodnutí. 

Územní rozhodnutí musí splňovat náležitosti podle ust. § 68 správního řádu. V rozhodnutí 

je proto uvedena výroková část týkající se umístění stavby, odůvodnění tohoto výroku a 

poučení k možnému podání odvolání. Ve výrokové části se mohou rovněž určit „podmínky 

pro využití a ochranu území, jakož i podmínky pro další přípravu a realizaci záměru”.84 V 

souladu s ust. § 68 odst. 3 správního řádu “musí stavební úřad v odůvodnění územního 

rozhodnutí uvést důvody výroku rozhodnutí, podklady pro jeho vydání, úvahy, kterými se 

řídil při jejich hodnocení a při výkladu právních předpisů a informace o tom, jak se 

vypořádal s návrhy a námitkami účastníků a jejich vyjádřením k rozhodnutí včetně 

vyhodnocení připomínek veřejnosti”.85 

Územní rozhodnutí nezakládá žadateli právo provést stavbu na daném pozemku bez 

dalšího. Pro provedení stavby musí být v návaznosti na územní řízení vedeno stavební 

řízení či zjednodušený postup pro aprobaci provedení stavby. 

1.3 Stavební řízení  

Jedná se o správní řízení, které je upraveno v ust. § 108 a násl. stavebního zákona. 

Ůčelem stavebního řízení je především posouzení stavebně technických aspektů stavby 

stavebním úřadem, zejména zda lze stavbu podle předložených podkladů provést86 a zda 

nedojde provedením stavby k poškození některých veřejných zájmů chráněných zákonem. 

Stavební řízení zpravidla navazuje na územní rozhodnutí. Stavební povolení je meritorním 

rozhodnutím stavebního řízení, jež zakládá stavebníkovi právo na provedení stavby podle 
                                                
82 PLOS, J. Stavební zákon s komentářem pro praxi. Praha: Grada, 2013. s. 105.  
83 Ust. § 66 odst. 1 správního řádu. 
84 MAREK, K., PRŮCHA, P. Stavební právo veřejné a soukromé podle úpravy závazků v novém občanském 
zákoníku. Praha: Leges, 2013. s. 103.  
85 MAREČEK, J. a kol. Komentář ke stavebnímu zákonu a předpisy související. 2. vydání. Plzeň: Aleš 
Čeněk, 2018. s. 257.  
86 MACHAČKOVÁ, J. a kol. Stavební zákon: komentář. 3. vydání. Praha: C. H. Beck, 2018. s. 841. 



 
 

18 

předložené dokumentace a spolu s ním může toto povolení určit i povinnosti stavebníka. 

Věcně a místně příslušným správním orgánem je stavební úřad, v jehož správním obvodu 

je pozemek, na kterém má být stavba umístěna.87 

Podle ust. § 108 odst. 1 stavebního zákona je stavební povolení vyžadováno pro 

realizaci všech staveb bez ohledu na jejich druh, stavebně technické provedení, dobu trvání 

a účel, pokud však zákon nestanoví jinak. Podobně jako u územního rozhodnutí má i 

stavební povolení k sobě několik zjednodušujících postupů. Jedná se o (i) ohlášení 

stavebního záměru88, (ii) veřejnoprávní smlouvu o povolení stavby a (iii) oznámení 

stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora89. Společné povolení je rovněž 

do jisté míry alternativou ke stavebnímu řízení. Stavební zákon upravuje i takzvaný volný 

režim, kdy stavebník může provést stavbu bez dalšího, tedy není zapotřebí stavební záměr 

posuzovat stavebním úřadem a povolovat jeho provedení. Výčet staveb, pro které platí 

volný režim, je stanoven v ust. § 103 stavebního zákona.90 

Právní úprava stavebního řízení je obdobná výše popsané právní úpravě územního 

řízení. Stejně jako územní řízení je i stavební řízení správním řízením zahajovaným 

výlučně na žádost, přičemž stavební zákon ji označuje za žádost o stavební povolení.91 

Podle ust. § 111 odst. 1 stavebního zákona musí stavebník k žádosti připojit (i) souhlas s 

provedením stavby od vlastníka pozemku, (ii) územní rozhodnutí, (iii) projektovou 

dokumentaci pro vydání stavebního povolení92, (iv) závazná stanoviska vyžadovaná dle 

stavebního zákona či dle zvláštních právních předpisů, (v) stanoviska vlastníků veřejné 

dopravní a technické infrastruktury k možnosti a způsobu napojení a (vi) návrh plánu 

kontrolních prohlídek stavby. Tyto dokumenty tvoří přílohu žádosti a bez jejich předložení 

                                                
87 Ust. § 11 odst. 1 písm. b) správního řádu. 
88 Pro stavební záměry spadající do kategorie dle ust. § 104 stavebního zákona není zapotřebí obdržet 
stavební povolení, nicméně stavebník musí podat ohlášení stavebního záměru, jehož výsledkem může být 
souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru. Do této kategorie spadají dle tohoto paragrafu 
například stavby pro bydlení a rodinnou rekreaci s jedním podzemním podlažím do hloubky 3 m a nejvýše s 
dvěma nadzemními podlažími a podkrovím. 
89 Tento právní institut byl poprvé stanoven v současném stavebním zákoně. Od roku 2006, tedy od účinnosti 
stavebního zákona, si však tento právní institut prošel řadou změn, které snížily zájem stavebníků o jeho 
použití namísto stavebního řízení.  
90 Podle tohoto paragrafu se jedná například o stavební úpravy, pokud se jimi nezasahuje do nosných 
konstrukcí stavby, nebo o stavbu bazénu pro rodinnou rekreaci. 
91 Ust. § 110 odst. 2 stavebního zákona.  
92 Rozsah a obsah dokumentace stanoven v příloze č. 12 vyhlášky o dokumentaci staveb. 
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vyzve stavební úřad stavebníka k jejich doplnění a současně řízení přeruší a vyzve k 

odstranění vad.93  

Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení má obsahovat vedle 

informací k území především bližší informace ke stavebně technickým aspektům stavby. 

Dokumentace má obsahovat (i) identifikační údaje (ke stavbě, stavebníkovi, zpracovateli 

projektové dokumentace), (ii) souhrnnou technickou zprávu (mimo jiné charakteristiku 

území a stavebního pozemku, základní charakteristiku stavby a jejího užívání, urbanistické 

a architektonické řešení, stavební řešení, konstrukční a materiálové řešení, základní 

charakteristiku technických a technologických zařízení stavby, řešení požární bezpečnosti, 

připojení na technickou infrastrukturu, řešení napojení území na stávající dopravní 

infrastrukturu), (iii) situační výkresy (zejména koordinační stavební výkres) a (iv) 

dokumentaci objektů a technických a technologických zařízení.94 Tato dokumentace stavby 

musí splňovat podmínky určené v územním rozhodnutí. V dokumentaci nejsou ve větším 

detailu řešeny technické aspekty stavby a výstavby (například přesně rozepsané výpočty 

statiky, detail rozvodů vody a elektřiny v jednotlivých místnostech, umístění zásuvek). 

Jmenované detaily jsou řešeny až v navazující projektové dokumentaci pro provádění 

stavby, která je standardně zpracována po vydání stavebního povolení. 

Podle ust. § 109 stavebního zákona jsou účastníky řízení (i) stavebník, (ii) vlastník 

pozemku (nebo stavby), kde má být příslušná stavba provedena, a (iii) vlastník sousedních 

pozemků (nebo staveb), který může být provedením stavby přímo dotčen. Osoby, které 

mají k dotčeným nemovitým věcem právo odpovídající věcnému břemenu, jsou rovněž 

účastníky řízení. V případě poslední jmenované skupiny účastníků řízení musí být alespoň 

možné, že předmětné věcné právo může být dotčeno.95  

Stavební úřad musí oznámit účastníkům a dotčeným orgánům zahájení řízení 

alespoň 10 dnů před nařízeným ústním jednáním.96 Je zde rozdíl oproti územnímu řízení, 

kde je lhůta alespoň 15 dnů. Od ohledání na místě a případně i od konání ústního jednání 

lze upustit, pokud stavební úřad dobře zná poměry staveniště a žádost s přílohami 

poskytuje dostatečný podklad pro posouzení navrhované stavby a stanovení podmínek k 

                                                
93 Ust. § 111 odst. 3 stavebního zákona. 
94 Příloha č. 12 vyhlášky o dokumentaci staveb. 
95 Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 23. srpna 2012, č.j. 9 As 63/2012-23. 
96 Ust. § 112 stavebního zákona. 
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jejímu provádění.97 Pokud stavební úřad nenařídí ústní jednání, postupuje se stejně jako u 

územního řízení znovu s výjimkou toho, že lhůta se u stavebního řízení zkracuje na 10 dnů.  

I v tomto řízení mají účastníci řízení právo uplatnit své námitky vůči stavbě. 

Námitky by měly směřovat zejména proti stavebně technickým aspektům stavby. Námitky 

by již neměly směřovat proti umístění stavby. Na námitky ve stavebním řízení se vztahují 

obdobná práva a povinnosti jako na námitky pro územní řízení.  

Podle ust. § 111 stavebního zákona stavební úřad posuzuje, zda na základě 

předložených podkladů je možné stavbu provést a zda podklady jsou v souladu 

s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů, zejména pak požadavky dle 

vyhlášky o technických požadavcích na stavby, a zda je zajištěn příjezd ke stavbě a je 

zajištěno včasné vybudování technického vybavení k řádnému užívání stavby. Stavební 

úřad rovněž zkoumá, zda jsou podklady v souladu s požadavky dle závazných stanovisek 

dotčených orgánů. Stavební úřad musí rovněž posoudit účinky užívání stavby po jejím 

provedení. 

Stavební úřad může stavební řízení skončit (i) vydáním usnesení o zastavení řízení,  

(ii) vydáním rozhodnutí o zamítnutí žádosti o povolení stavby nebo (iii) vydáním 

stavebního povolení. Stavební povolení obsahuje výrokovou část týkající se povolení 

stavby a s ním související odůvodnění a poučení pro účastníky řízení. Ve stavebním 

povolení může stavební úřad určit podmínky pro provedení stavby či pro její budoucí 

užívání.98 Stavební povolení „schvaluje („ověřuje“) projektovou dokumentaci stavby, která 

se tím stává pro stavebníka závazným podkladem či „návodem“ pro následné fyzické 

provedení (vybudování) stavby”.99 Podmínky stanovené ve stavebním povolení musí být 

splněny, aby došlo ke kolaudaci stavby. Po obdržení stavebního povolení může stavebník 

nechat připravit projektovou dokumentaci pro provádění stavby, která bude vycházet 

z ověřené projektové dokumentace a v níž budou stavebně technické aspekty stavby do 

detailu zpracovány. Se stavebním povolením může stavebník zahájit stavbu, nestanoví-li 

povolení dodatečné podmínky ke splnění. Stavební povolení je platné po dobu 2 let, je 

však případně možné jeho platnost prodloužit.100 

                                                
97 Ust. § 112 odst. 2 stavebního zákona. 
98 Ust. § 115 stavebního zákona. 
99 ZAHUMENSKÁ, V., SVOBODA, P. Občanův průvodce po územním plánu (po novele stavebního 
zákona). Praha: Centrum pro podporu občanů sdružení Arnika, 2019. s. 32. 
100 Ust. § 115 odst. 4 stavebního zákona. 
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1.4 Společné územní a stavební řízení  

Společné územní a stavební řízení je integrací územního a stavebního řízení v řízení 

jediné. Meritorní rozhodnutí, kterým se rozhoduje o umístění a zároveň o povolení 

provedení stavby, je označováno za společné povolení.  

Do roku 2018 byla obdoba společného územního a stavebního řízení upravena 

v ust. § 94a stavebního zákona ve spojení s ust. § 140 správního řádu. Využití tohoto řízení 

bylo „omezeno na případy, kdy k vedení územního I stavebního řízení je oprávněn týž 

stavební úřad, což v praxi znamená pouze obecné stavby spadající do příslušnosti stejného 

obecného stavebního úřadu”101. Stavebník se speciální stavbou (například výstavba 

letiště), který musí vést stavební řízení před speciálním stavebním úřadem, nemohl zažádat 

o zahájení společného územního a stavebního řízení. Dřívější právní úprava nadto byla 

spíše vágní a obtíže působilo vydávání dvou výroků v jednom rozhodnutí – jeden výrok k 

umístění stavby a druhý výrok k povolení provedení stavby. 

Velkou novelou stavebního zákona došlo k doplnění ust. § 94j a násl. Stavebního 

zákona, které ve větším detailu právně upravovalo společné územní a stavební řízení. Dle 

aktuální právní úpravy toto správní řízení již není pouze založeno na principech dle ust. § 

140 správního řádu.102 Důvodová zpráva uvádí: „Zavádí se nové pojetí společného 

územního a stavebního řízení, které představuje základní stupeň integrace, neboť 

nahrazuje dvě samostatná řízení, a to územní řízení a stavební řízení.”103 Velká novela 

stavebního zákona významným způsobem rozpracovala společné územní a stavební řízení 

a odstranila výše zmiňovanou limitaci, kvůli níž nebylo možné na základě společného 

územního a stavebního řízení nechat stavět některé speciální stavby v působnosti 

speciálního, vojenského či jiného stavebního úřadu.104 Výsledkem je řízení, kdy je 

s podáním jedné žádosti vedeno jedno řízení a vydáno jedno rozhodnutí s jedním výrokem 

a jedním odůvodněním.105  

                                                
101 Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace podle obecných zásad (RIA), novela zákona  
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, 
sněmovní tisk 927/0, 7. volební období, 2013–2017. s. 17. 
102 VOBRÁTILOVÁ, Z. MAREČEK, J. Společné územní a stavební řízení. Stavební právo: bulletin. 2018, č. 
4. s. 44. 
103 Důvodová zpráva k vládnímu návrhu zákona, jímž se mění zákon č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve 
znění pozdějších předpisů, a další související zákony, sněmovní tisk 927/0, 7. volební období. s. 125. 
104 Tamtéž, s. 101. 
105 VOBRÁTILOVÁ, Z. MAREČEK, J. Společné územní a stavební řízení. Stavební právo: bulletin. 2018, č. 
4. s. 44.  
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Společné územní a stavební řízení je alternativou pro stavebníky namísto vedení 

územního a stavebního řízení odděleně. V důvodové zprávě se konstatuje: „Investor však 

I nadále může zvolit oba dva procesy v samostatných krocích, tzn. Že nejdříve projde 

územním řízením a následně samostatně stavebním řízením.”106 Pro stavebníky tak existují 

2 možnosti107 – vést obě řízení separátně nebo vést společné územní a stavební řízení. 

Záleží pouze na stavebníkovi, pro kterou variantu se rozhodne.  

Společné územní a stavební řízení je vždy zahájeno na žádost stavebníka. Žádost 

o vydání společného povolení musí splňovat požadavky podle ust. § 94l stavebního 

zákona, přičemž k žádosti musí být přiložena mimo jiné dokumentace pro vydání 

společného povolení podle přílohy č. 8 vyhlášky o dokumentaci staveb. Dokumentace pro 

vydání společného povolení je zjednodušeně souhrnem dokumentů a údajů z dokumentace 

pro vydání rozhodnutí o umístění stavby a projektové dokumentace pro vydání stavebního 

povolení. V dokumentaci je řešen jak soulad stavby s charakterem území a s územně 

plánovací dokumentací, tak stavebně technické aspekty stavebního objektu. 

Právní úprava společného územního a stavebního řízení je ve zjednodušení 

integrací práv a povinností stanovených pro územní a stavební řízení. Toto platí mimo jiné 

pro žádost o vydání společného povolení a přiložené přílohy, výčet účastníků řízení, 

oznámení o zahájení společného územního a stavebního řízení (upřednostněna lhůta podle 

územního řízení), nařízení ústního jednání, ohledání na místě, upuštění od ústního jednání 

(nesmí být upuštěno, pokud nebyl vydán územní �lan), uplatňování závazných stanovisek 

a námitek nebo posuzování stavby. 

Stavební úřad může řízení skončit (i) vydáním usnesení o zastavení řízení, (ii) 

vydáním rozhodnutí o zamítnutí žádosti o vydání společného povolení nebo (iii) vydáním 

společného povolení. Nová právní úprava společného územního a stavebního řízení nově 

nestanoví, že rozhodnutí má mít dvě výrokové části. V rozhodnutí je uváděn jeden výrok 

                                                
106 Důvodová zpráva k vládnímu návrhu zákona, jímž se mění stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, 
a další související zákony, sněmovní tisk 927/0, 7. volební období. s. 125. 
107 Pokud projekt podléhá řízení o posuzování vlivů na životní prostředí, existují 4 alternativy řízení: (i) 
vedení tří řízení separátně, (ii) vedení územního řízení s posouzením vlivů na životní prostředí dle ust. § 94a 
a násl. stavebního zákona, (iii) vedení řízení o posuzování vlivů na životní prostředí separátně od společného 
územního a stavebního řízení nebo (iv) vedení společného územního a stavebního řízení s posouzením vlivů 
na životní prostředí dle ust. 94q a násl. stavebního zákona. 
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týkající se povolení umístění I  provedení stavby.108 Po vydání společného povolení 

připraví stavebník projektovou dokumentaci pro provádění stavby. 

Výhodami společného územního a stavebního řízení pro stavebníky oproti vedení 

územního a stavebního řízení odděleně jsou: (i) snížení počtu závazných stanovisek, která 

musí stavebník obdržet pro zahájení společného územního a stavebního řízení ve srovnání 

s celkovým počtem závazných stanovisek, která musí obdržet pro zahájení odděleně 

vedených řízení, (ii) teoretické snížení případů, kdy by stavebníci museli řešit nečinnost 

správních orgánů a (iii) obstrukční jednání je možné používat pouze v jednom řízení. 

Lubasová k výhodám vycházejícím z integrace územního a stavebního řízení dále uvádí 

možné výhody pro veřejnou správu: „Stavebním úřadům i dotčeným orgánům, které by se 

takto mohly vyjadřovat ke každé stavbě pouze jedenkrát by již taková právní úprava 

výrazně snížila objem práce a úředníci by mohli snáze dodržovat alespoň stávající reálné 

lhůty.”109 Pozitiva spojená s právní úpravou jsou tedy na straně jak stavebníků, tak na 

straně úředníků stavebních úřadů a dotčených orgánů. Prostřednictvím velké novely 

stavebního zákona tak mělo dojít k širšímu využití společného územního a stavebního 

řízení, které méně administrativně zatěžuje úředníky a stavebníky a obecně přináší 

potenciál pro zrychlení povolovacích procesů pro umístění a provedení stavby. 

Vzhledem k výše uvedeným výhodám je právní úprava společného územního 

a stavebního řízení pro stavebníky vítanou alternativou k územnímu a stavebnímu řízení. 

Rozpracování institutu společného územního a stavebního řízení má však i jisté nevýhody.  

Prvním negativním důsledkem nové úpravy společného územního a stavebního 

řízení je představení nového závazného stanoviska, které musí stavebník obdržet před 

podáním žádosti o vydání společného povolení či žádosti o vydání územního rozhodnutí. 

Jedná se o závazné stanovisko pro umístění stavby. Při přípravě velké novely stavebního 

zákona musel zákonodárce rozhodnout, který správní orgán bude mít věcnou působnost 

vést společné územní a stavební řízení. Zákonodárce se rozhodl, že svěří tuto působnost 

správnímu orgánu, který by měl působnost vést stavební řízení. Tímto správním orgánem 

                                                
108 VOBRÁTILOVÁ, Z. MAREČEK, J. Společné územní a stavební řízení. Stavební právo: bulletin. 2018, č. 
4. s. 44.  
109 LUBASOVÁ, H. K věcnému záměru rekodifikace stavebního práva ve vztahu k předloženému hodnocení 
dopadů regulace (RIA). Urbanismus a územní rozvoj: Příloha Stavebně správní praxe. 2019, roč. XXII, č. 1. 
s. 57.  
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je stavební úřad, nicméně stavební zákon rozlišuje čtyři typy stavebních úřadů.110 V 

důvodové zprávě k velké novele stavebního zákona se píše: „Před novelou umisťoval 

stavby jen obecný stavební úřad, po novele budou smět umisťovat stavby nejen obecné 

stavební úřady (na různých úrovních), ale všechny stavební úřady (tzn. i jiné a speciální), 

včetně Ministerstva průmyslu a obchodu, Ministerstva dopravy, Ministerstva vnitra, 

Ministerstva spravedlnosti, vodoprávních úřadů, drážních úřadů a řady dalších.111 Jiné 

než obecné stavební úřady nerozhodovaly o umisťování staveb, rozhodovaly pouze o jejich 

povolení podle stavebního řádu. Z toho důvodu se Ministerstvo pro místní rozvoj rozhodlo 

pro představení nového závazného stanoviska k umístění stavby, které bude vydávat úřad 

územního plánování. Důvodová zpráva k tomuto doplňuje: „Proto je nezbytné závazným 

stanoviskem orgánu územního plánování koordinovat využití území a plnit další cíle a 

úkoly územního plánování.”112 Úřad územního plánování je součástí obecního úřadu obce s 

rozšířenou působností, nenajdeme jej tudíž na úrovni obce či obce s pověřeným obecním 

úřadem.  

Je třeba zdůraznit, že závazné stanovisko k umístění stavby musí být vydáno jak při 

společném územním a stavebním řízení, tak při odděleně vedeném územním řízení. 

Vobrátilová a Mareček uvádějí, že stavební úřad tak ztrácí postavení „správce území”, 

který byl komplexně odpovědný za rozhodování v něm a u něhož se soustřeďovaly všechny 

informace”.113 Nejenže došlo k vytvoření nového závazného stanoviska, přestože se volá 

spíše po snižování jejich počtů, ale dle Staši se toto závazné stanovisko „stalo ponejvíce 

nelegitimním nástrojem omezení působnosti jiných obecných stavebních úřadů než těch, 

které jsou součástí obecního úřadu obce s rozšířenou působností”.114 Praktickým 

negativem spojeným s novým závazným stanoviskem je přirozeně i zvýšení 

administrativní zátěže pro úřady územního plánování, které nebyly personálně připraveny 

                                                
110 Kapitola 1.1 této práce. 
111 Důvodová zpráva k vládnímu návrhu zákona, jímž se mění stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, 
a další související zákony, sněmovní tisk 927/0, 7. volební období, 2013–2017. s. 101. 
112 Tamtéž. 
113 VOBRÁTILOVÁ, Z., MAREČEK, J. Několik poznámek k možnostem rekodifikace veřejného stavebního 
práva. Urbanismus a územní rozvoj: Příloha Stavebně správní praxe. 2019, č. 1. s. 72.  
114 STAŠA, J. Nad stavem českého stavebního práva. In: STAŠA, J. a RAJCHL, J., eds. Sondy do stavebního 
práva. Praha: Univerzita Karlova, 2018. s. 20. 
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k výkonu nové agendy a s vydáváním těchto závazných stanovisek neměly žádnou 

zkušenost.115  

Druhou stinnou stránkou je zahlcování stavebních úřadů kvůli podávání většího 

počtu námitek. Žídek k společnému územnímu a stavebnímu řízení tvrdí, že 

„jednoznačným argumentem proti je velká administrativní náročnosti, velmi náročné 

hmotněprávní posouzení samotné věci, které by kladlo velké nároky na odbornost 

jednotlivých úředních osob”.116 Lze souhlasit, že vedení společného územního a stavebního 

řízení je pro úředníky stavebních úřadů pracnější než odděleně vedené územní či stavební 

řízení. Účastníci řízení předkládají více dokumentů, pravděpodobně bude uplatněno více 

námitek, obsáhlejší je i meritorní rozhodnutí. Fialová konstatuje, že „rozhodnutí bude 

velmi rozsáhlé a vznikne prostor pro procesní chyby, které bude snadnější ze strany 

různých odpůrců napadnout u správních soudů”.117 Lze souhlasit, že vedení společného 

územního a stavebního řízení je pro stavební úřady a dotčené orgány jistě administrativně 

náročnější, nežli je to v případě vedení jednotlivých řízení separátně. Může proto docházet 

k větší chybovosti při vedení společného územního a stavebního řízení. 

Třetí nevýhodou jsou jistá praktická rizika pro stavebníky spojená s tímto 

institutem. Tato rizika rozebírám ve větším detailu v kapitole 3.1. této práce.  

1.5 Provádění a kolaudace staveb 

Po povolení stavby může stavebník zahájit stavební práce, které by měly být 

provedeny na základě vyhotovené dokumentace pro provádění stavby. Dokumentace pro 

provádění stavby vychází z přílohy č. 13 vyhlášky o dokumentaci staveb a obsahuje 

detailnější informace týkající se stavebně technických aspektů stavby. Tato dokumentace 

vychází z projektové dokumentace, na jejímž základě bylo vydáno stavební povolení. 

Po zahájení stavby mají na stavbě probíhat v jednotlivých fázích kontrolní 

prohlídky podle ust. § 133 stavebního zákona. Podle Kývalové se jedná o základní nástroj 

                                                
115 STUDNIČKA, M. Oblast stavebního práva v činnosti veřejné ochránkyně práv v roce 2018. Urbanismus 
a územní rozvoj: Příloha Stavebně správní praxe. 2019, roč. XXII, č. 2. s. 69. 
116 ŽÍDEK, D. Stavební zákon a ochrana životního prostředí - novinky po 1. lednu 2018. Stavební právo: 
bulletin. 2018, č. 1. s. 35. 
117 MAREČKOVÁ, M. Společné stavební řízení tvoří jen 14 procent všech řízení. Nejvíc se uchytilo u 
rekonstrukcí. Hospodářské noviny [online]. 3. 10. 2018 [cit. 6. 11. 2019]. Dostupné z: 
https://archiv.ihned.cz/c1-66268920-spolecne-stavebni-rizeni-se-tvori-jen-14-procent-vsech-rizeni-nejvic-se-
uchytilo-u-rekonstrukci. 
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dozoru vykonávaného stavebními úřady.118 Účelem pravidelných kontrolních prohlídek je 

zjistit, zda je stavba prováděna v souladu se stavebním povolením, s ověřenou projektovou 

dokumentací a zda jsou dodržovány řádné stavební postupy a jiné povinnosti podle 

stavebního zákona či jiných předpisů. Provedením kontrolní prohlídky zjistí stavební úřad 

skutečný stav rozestavěné či dokončené stavby pro „zajištění bezproblémového procesu 

výstavby budovaného stavebního díla v souladu s ověřenou projektovou dokumentací, 

kterým bude dosaženo spolehlivosti, kvality, provozuschopnosti a trvanlivosti prováděné 

stavby“.119 Zejména je třeba vyzdvihnout nutnost revize řádných stavebních postupů v 

jednotlivých fázích výstavby, které při závěrečné kontrolní prohlídce, jež předchází 

kolaudaci, již nebude možné řádně zkontrolovat. Kontrolní prohlídky by měly být 

stavebním úřadem řádně vykonávány na základě plánu kontrolních prohlídek, jehož návrh 

se přikládá k žádosti o vydání stavebního povolení.120 Plán kontrolních prohlídek je 

rozvržen pro kontrolu jednotlivých fází výstavby, přičemž stavebník o dosažení příslušné 

fáze musí informovat stavební úřad a nechat jej provést kontrolní prohlídku. Výzva k 

účasti na kontrolní prohlídce stavby se u rozestavěné stavby s předstihem doručuje 

stavebníkovi, projektantovi, stavbyvedoucímu a osobě vykonávající stavební dozor. 

Všichni jmenovaní jsou povinni se kontrolní prohlídky zúčastnit.121 Podle okolností může 

stavební úřad přizvat mimo jiné dotčené orgány k účasti na kontrolní prohlídce. Bohužel 

plán kontrolních prohlídek není stavebními úřady v mnoha případech dodržován.122 

Dodržování plánu kontrolních prohlídek se přirozeně u jednotlivých úřadů liší. Dle Plose je 

důvodem pro neuspokojivý stavební dozor nedostatek kvalifikovaných úředníků, kteří by 

mohli tyto kontrolní prohlídky provádět.123 Před dokončením stavby se tak dle současné 

praxe setkáme především s kontrolními prohlídkami na podnět.  

Po dokončení stavby a před zahájením jejího užívání musí stavebníci zjistit, zda 

jejich stavba spadá do kategorie staveb, kdy musí stavebník podat žádost o vydání 

                                                
118 MACHAČKOVÁ, J. a kol. Stavební zákon: komentář. 3. vydání. Praha: C. H. Beck, 2018. s. 980.  
119 Tamtéž. 
120 Ust. § 110 odst. 2 písm. f) stavebního zákona. 
121 MAREČEK, J. a kol. Komentář ke stavebnímu zákonu a předpisy související. 2. vydání. Plzeň: Aleš 
Čeněk, 2018. s. 415. 
122 Osobní konzultace s JUDr. Jiřím Plosem, vyučujícím stavební právo na Fakultě architektury ČVUT v 
Praze a autorem publikace Stavební zákon s komentářem pro praxi, dne 27. 6. 2019. 
123 PLOS, J. Stavební zákon s komentářem pro praxi. Praha: Grada, 2013. s. 151. 
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kolaudačního souhlasu.124 Výčet staveb, které podléhají kolaudaci, je stanoven v ust. § 119 

odst. 1 stavebního zákona. Aby stavba spadala pod stavby vyžadující kolaudaci, musí být 

kumulativně splněny dvě podmínky.125 První podmínkou je, že se musí jednat o stavbu 

„uvedenou v § 103 odst. 1 písm. e) bodech 4 až 8, nebo stavbu, u které postačí ohlášení 

stavebnímu úřadu podle § 104 odst. 1 písm. a) až d) a k) nebo podle zvláštního právního 

předpisu, nebo pokud vyžaduje stavební povolení”. Druhou podmínkou je, že se musí 

zároveň jednat o jednu z těchto staveb: (i) stavbu veřejné infrastruktury, (ii) stavbu, jejíž 

vlastnosti nemohou budoucí uživatelé ovlivnit, (iii) stavbu, u které bylo stanoveno 

provedení zkušebního provozu nebo (iv) stavbu, která je kulturní památkou”. Není-li 

splněna jedna z podmínek, jedná se o stavbu, která nepodléhá kolaudaci.126 Pokud jsou obě 

kumulativní podmínky splněny, může stavebník předmětnou stavbu užívat pouze na 

základě kolaudačního souhlasu, nebo kolaudačního rozhodnutí.  

Pokud musí být stavba zkolaudována, prvním krokem je, že stavebník podá na 

příslušný stavební úřad127 žádost o vydání kolaudačního souhlasu.128 Přílohou žádosti bude 

mimo jiné dokumentace pro provádění stavby, případně dokumentace skutečného 

provedení stavby, pokud by během jejího provádění došlo k nepodstatným odchylkám 

oproti dokumentaci pro provádění stavby. I pro vydání kolaudačního souhlasu jsou potřeba 

závazná stanoviska dotčených orgánů.129 V případě kolaudačního souhlasu však není nutné 

závazná stanoviska přiložit k žádosti, nicméně je žádoucí je připojit pro rychlejší obdržení 

kolaudačního souhlasu.130 V návaznosti na tuto žádost určí stavební úřad do 15 dnů datum 

závěrečné kontrolní prohlídky a určí dodatečné podklady k předložení při prohlídce. 

Nejpozději do 45 dnů ode dne doručení žádosti provede stavební úřad závěrečnou 

kontrolní prohlídku, jež je povinná. Stavební úřad může při posuzování žádosti o vydání 

kolaudačního souhlasu od této prohlídky upustit, ale pouze v případě, pokud stavebník k 

žádosti připojí certifikát autorizovaného inspektora podle ust. § 122 odst. 6 stavebního 
                                                
124 Alternativou může být doložení certifikátu autorizovaného inspektora podle ust. § 122 odst. 6 stavebního 
zákona. Tomu však musí předcházet uzavření smlouvy mezi stavebníkem a autorizovanou osobou a splnění 
povinností dle ust. § 117 stavebního zákona. 
125 Kolaudace rodinných domů po 1. 1. 2018, Metodická pomůcka Ministerstva pro místní rozvoj [online]. 
Praha: Ministerstvo pro místní rozvoj, 2019. s. 2  [cit. 1. 10. 2019]. Dostupné z: 
https://www.mmr.cz/getmedia/ff9e000d-3769-4673-b8fc-89b5073271f2/Kolaudace_RD_po-novele-SZ-
cerven_2.docx.aspx. 
126 MACHAČKOVÁ, J. a kol. Stavební zákon: komentář. 3. vydání. Praha: C. H. Beck, 2018. s. 900.  
127 Dle ust. § 119 odst. 1 c) stavebního zákona je příslušný ten stavební úřad, který vydal stavební povolení. 
128 Ust. § 121 stavebního zákona. 
129 Příkladem může být závazné stanovisko od hasičského záchranného sboru k požární bezpečnosti. 
130 Viz MACHAČKOVÁ, J. a kol. Stavební zákon: komentář. 3. vydání. Praha: C. H. Beck, 2018. s. 907.  
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zákona.131 Pokud je předmětná žádost úplná, stavba je v souladu s územním rozhodnutím a 

stavebním povolením, splňuje povinnosti dle stavebního zákona a jiných právních předpisů 

(mimo jiné podmínky dle závazných stanovisek), stavební úřad vydá kolaudační 

souhlas.132 Pokud však nejsou splněny podmínky pro jeho vydání, stavební úřad rozhodne 

podle ust. § 122 odst. 5 stavebního zákona usnesením o provedení kolaudačního řízení a 

vyzve stavebníka ke zjednání nápravy. Kolaudační řízení je vedeno stavebním úřadem 

s použitím obecné úpravy správního řízení podle správního řádu.133 Podle ust. § 122a 

stavebního zákona je závěrečná kontrolní prohlídka povinná a nelze od ní upustit. Při 

nezjednání nápravy ve stanovené lhůtě dojde usnesením k zamítnutí žádosti o kolaudační 

rozhodnutí .134  Naopak při odstranění vad je vydáno kolaudační rozhodnutí, které může 

stanovit dodatečné podmínky pro odstranění některých drobných nedostatků a lhůtu pro 

jejich odstranění. Po obdržení kolaudačního souhlasu či rozhodnutí může být stavba 

užívána. 

  

                                                
131 MAREČEK, J. a kol. Komentář ke stavebnímu zákonu a předpisy související. 2. vydání. Plzeň: Aleš 
Čeněk, 2018. s. 382.  
132 Viz MACHAČKOVÁ, J. a kol. Stavební zákon: komentář. 3. vydání. Praha: C. H. Beck, 2018. s. 908. 
133 MAREČEK, J. a kol. Komentář ke stavebnímu zákonu a předpisy související. 2. vydání. Plzeň: Aleš 
Čeněk, 2018. s. 385.  
134 Podle ust. § 122 odst. 5 stavebního zákona původně podaná žádost o kolaudační souhlas se považuje za 
žádost o vydání kolaudačního rozhodnutí. 
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2 Příčiny prodlužování povolovacích procesů pro umístění a provedení 

stavby 

V této kapitole budou uvedeny klíčové příčiny prodlužování povolovacích procesů 

pro umístění a provedení stavby. Jak bylo uvedeno v úvodu práce, jedná se o příčiny 

vycházející zejména ze stavebního práva procesního. Neuvádíme detailněji například 

důvody vycházející ze současné organizace veřejné stavební správy135 či její nedostatečné 

digitalizace136. 

2.1 Potíže spojené se závaznými stanovisky 

Závazné stanovisko je vymezeno v ust. § 149 odst. 1 správního řádu jako „úkon 

učiněný správním orgánem na základě zákona, který není samostatným rozhodnutím ve 

správním řízení a jehož obsah je závazný pro výrokovou část rozhodnutí správního 

orgánu”. Obecně účelem stanovisek je to, aby správní orgán, jemuž přísluší ochrana 

jistého veřejného zájmu, vyjádřil svůj odborný názor na otázky, dotýkající se ochrany 

tohoto veřejného zájmu.137 Závazné stanovisko je takzvaným jiným úkonem podle části 

čtvrté správního řádu138 a samo o sobě nezakládá ani nedeklaruje práva či povinnosti 

fyzickým či právnickým osobám.139 Nejedná se o rozhodnutí, ale o (závazný) podklad pro 

meritorní rozhodnutí140, jež je směrováno nikoliv účastníkům řízení, ale orgánu veřejné 

moci, který vydává finální rozhodnutí.141 Zmocnění pro vydání závazného stanoviska je 

stanoveno v příslušných zákonech pro ochranu jednotlivých veřejných zájmů. Správní 

orgán řízení přeruší, pokud závazné stanovisko vyžadované zákonem pro rozhodnutí ve 

věci doposud nebylo vydáno. Závazné stanovisko musí být kladné, jinak žádosti o vydání 

rozhodnutí nelze vyhovět.142 Zákonnost a správnost rozhodnutí závisí mimo jiné na 

zákonnosti a správnosti závazných stanovisek, neboť závazné stanovisko je podkladem pro 

rozhodnutí podle ust. § 50 správního řádu. Bylo-li pravomocné rozhodnutí vydáno na 

                                                
135 S organizací veřejné správy však samozřejmě souvisí například potíže spojené s námitkami systémové 
podjatosti nebo vysoký počet uplatňovaných závazných stanovisek.  
136 Dle Helebrantové je digitalizace veřejné správy nezbytností a mohlo by tak dojít ke zrychlení procesů na 
stavebních úřadech. HELEBRANTOVÁ, V. Zamyšlení nad věcným záměrem stavebního zákona. 
Urbanismus a územní rozvoj: Příloha Stavebně správní praxe. 2019, roč. XXII, č. 2. s. 54. 
137 HENDRYCH, D. a kol. Správní právo. Obecná část. 9. vydání. Praha: C. H. Beck, 2016. s. 195.  
138 KLIKOVÁ, A. a kol. Správní řád. 2. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2016. s. 250.  
139 VEDRAL, J. Správní řád: komentář. 2. vydání. Praha: BOVA POLYGON, 2012. s. 1138.  
140 Ust. § 50 správního řádu. 
141 Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 14. května 2009, č.j. 1 As 20/2009-70. 
142 Ust. § 149 odst. 4 správního řádu. 
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základě později zrušeného či změněného závazného stanoviska, je tato skutečnost 

důvodem pro obnovu řízení dle ust. § 100 a násl. správního řádu.143  

Obsahem závazného stanoviska je závazná část a nově poté, co vstoupila v účinnost 

velká novela stavebního zákona, také odůvodnění. Po novele se tak u závazných stanovisek 

použijí některé náležitosti rozhodnutí dle ust. § 67 a násl. správního řádu.144 Důvodem pro 

novelizaci byla dosavadní praxe některých dotčených orgánů (mimo jiné dotčených orgánů 

vydávajících závazná stanoviska k územním a stavebním řízením), která se odchylovala od 

zmocnění stanoveného ve zvláštních právních předpisech a určovala požadavky k ochraně 

veřejných zájmů po zcela volné úvaze a bez odůvodnění.145 Dle Jemelky již před účinností 

velké novely stavebního zákona požadavek odůvodňování závazných stanovisek vycházel 

z judikatury Nejvyššího správního soudu, který rozhodl, že u závazných stanovisek by 

měly být přiměřeně použity ustanovení o obsahu, formě a náležitostech rozhodnutí podle 

ust. § 67 a 68 správního řádu, zejména by však mělo závazné stanovisko obsahovat 

odůvodnění.146 Dotčené orgány však přes judikaturu Nejvyššího správního soudu závazná 

stanoviska neodůvodňovaly. Podle novelizovaného znění má být v závazné části uveden 

odborný názor na otázku, která se týká příslušného úseku veřejného zájmu, který dotčený 

orgán chrání, a dále ustanovení zvláštního právního předpisu, který dotčený orgán 

zmocňuje k vydání závazného stanoviska a ustanovení právních předpisů, na nichž se 

zakládá obsah závazné části.147 V závazné části mohou být rovněž určeny podmínky, které 

by měly být dále obsaženy v rozhodnutí. Podmínky však mohou být obsaženy pouze tehdy, 

pokud zákon stanoví, že závazné stanovisko může podmínky obsahovat.148 Závazná část je 

                                                
143 Ust. § 149 odst. 7 správního řádu. 
144 JEMELKA, L., PONDĚLÍČKOVÁ, K., BOHADLO, D. Správní řád. Komentář. 6. vydání. Praha: C. H. 
Beck, 2019. s. 785. 
145 Důvodová zpráva k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění stavební zákon, ve znění pozdějších 
předpisů, a další související zákony, sněmovní tisk 927/0, 7. volební období, 2013-2017. s. 101. 
146 Nejvyšší správní soud píše: „S ohledem na zvláštní postavení závazného stanoviska, kdy jeho obsah je 
závazný pro výrokovou část rozhodnutí správního orgánu, je podle Nejvyššího správního soudu zvlášť 
významné přiměřené použití ustanovení o obsahu, formě a náležitostech rozhodnutí (§ 67 a 68 správního 
řádu), především pak ust. § 68 odst. 3 citovaného zákona, podle kterého se v odůvodnění uvedou důvody 
výroku nebo výroků rozhodnutí, podklady pro jeho vydání, úvahy, kterými se správní orgán řídil při jejich 
hodnocení a při výkladu právních předpisů, a informace o tom, jak se správní orgán vypořádal s návrhy a 
námitkami účastníků a s jejich vyjádřením k podkladům rozhodnutí.” Rozsudek Nejvyššího správního soudu 
ze dne 22. října 2009, č.j. 9 As 21/2009. JEMELKA, L., PONDĚLÍČKOVÁ, K., BOHADLO, D. Správní 
řád. Komentář. 6. vydání. Praha: C. H. Beck, 2019. s. 785. 
147 Ust. § 149 odst. 2 správního řádu. 
148 VEDRAL, J. Správní řád: komentář. 2. vydání. Praha: BOVA POLYGON, 2012. s. 1138.  
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závazná pro výrokovou část finálního rozhodnutí.149 Odůvodnění má obsahovat mimo jiné 

důvody pro odborný názor vyjádřený v závazné části.150  

Na právní úpravu týkající se závazných stanovisek ve správním řádu navazují ust. § 

4 odst. 2 až 11 stavebního zákona. Prostřednictvím závazných stanovisek se před 

zahájením řízení dotčené orgány vyjadřují ke stavbě a k jejímu možnému zásahu do jimi 

chráněných veřejných zájmů. V případě stavebního práva se jedná o veřejné zájmy 

chráněné prostřednictvím stavebního zákona a zvláštních právních předpisů. Stavební 

úřady mají s dotčenými orgány postupovat ve vzájemné součinnosti.151  

Správní orgány a jiné orgány veřejné moci, které jsou příslušné k vydání závazného 

stanoviska nebo vyjádření, které je podkladem rozhodnutí, se dle správního řádu označují 

za dotčené orgány152. Jedná se o orgány, jejichž úkolem je chránit jednotlivé veřejné zájmy 

vyplývající ze zvláštních právních předpisů.153 Prostřednictvím závazných stanovisek se 

v případě umisťování a povolování staveb vyjadřují například odbory památkové péče, 

ochrany přírody, vodohospodářské odbory či hasičské záchranné sbory. Plos k dotčeným 

orgánů dodává: „Jako dotčené správní orgány vykonávají svoji činnost a sledují zvláštní 

zájmy v území jednak obecné správní orgány (to jest orgány zařazené v soustavě obecních 

a krajských úřadů), jednak speciální správní orgány v této soustavě nezařazené – 

například orgány ministerstva obrany a vnitra, orgány hygieny, veterinární správy, správy 

národních parků a chráněných krajinných oblastí, obecněji orgány péče o přírodní složky 

životního prostředí, báňské úřady, drážní správní úřad, Úřad civilního letectví nebo Státní 

úřad pro jadernou bezpečnost.”154 Dotčené orgány jsou podle stavebního zákona vázány 

svými závaznými stanovisky a měněny mohou být pouze tehdy, pokud nastane změna 

podmínek nebo poměrů v území.155  

Závazná stanoviska byla významným nástrojem mimo jiné pro zrychlení 

povolovacích procesů pro umístění a provedení stavby, aby jednotlivé správní orgány 

nemusely vést samostatná správní řízení a vydávat rozhodnutí dle ust. § 67 a násl. 

                                                
149 Závazné stanovisko je podkladem pro meritorní rozhodnutí, pro které neplatí zásada volného hodnocení 
důkazů dle ust. § 50 odst. 4 správního řádu JEMELKA, L., PONDĚLÍČKOVÁ, K., BOHADLO, D. Správní 
řád. Komentář. 6. vydání. Praha: C. H. Beck, 2019. s. 783. 
150 Ust. § 149 odst. 2 správního řádu. 
151 Ust. § 4 odst. 2 stavebního zákona. 
152 Ust. § 136 správního řádu. 
153 MACHAČKOVÁ, J. a kol. Stavební zákon: komentář. 3. vydání. Praha: C. H. Beck, 2018. s. 39. 
154 PLOS, J. Stavební zákon s komentářem pro praxi. Praha: Grada, 2013. s. 99.  
155 MACHAČKOVÁ, J. a kol. Stavební zákon: komentář. 3. vydání. Praha: C. H. Beck, 2018. s. 41.  
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správního řádu. Povolovací procesy pro umístění a provedení stavby by byly nesrovnatelně 

pomalejší, pokud bychom museli místo závazných stanovisek vést samostatná správní 

řízení. Nicméně se závaznými stanovisky nyní spojujeme několik praktických potíží, které 

tyto povolovací procesy zpomalují. Těmito negativy jsou: (i) vysoký počet závazných 

stanovisek potřebných pro zahájení územního, stavebního či společného územního a 

stavebního řízení, (ii) v některých případech stanovení vzájemně si odporujících podmínek 

v závazných stanoviscích a (iii) omezení přezkumu závazných stanovisek po velké novele 

stavebního zákona. 

Velká část výtek směřujících proti současné právní úpravě povolovacích procesů 

má základ ve vysokém počtu závazných stanovisek potřebných pro zahájení územního a 

stavebního řízení.156 Vysoký počet vydávaných správních aktů před vydáním územního, 

stavebního či společného povolení je do jisté míry charakteristickým znakem naší současné 

právní úpravy. Tyto výtky zaznívají především ze strany stavebníků, pro které je časově 

náročné zajistit všechna závazná stanoviska, jež musí být součástí přílohy žádosti 

o zahájení územního, stavebního či společného územního a stavebního řízení. U výstavby 

například rodinných domů je povinnost přiložit standardně 4 závazná stanoviska ke 

každému řízení.157 U výstavby větších a komplexnějších staveb či souboru staveb musí 

stavebník obdržet desítky závazných stanovisek ke každému řízení.158 Bez předložení 

závazných stanovisek přeruší stavební úřad zahájené řízení a při nedoplnění závazných 

stanovisek ve lhůtě stavební úřad řízení zastaví.  

Nutné je brát v potaz i skutečnost, že závazná stanoviska jsou vydávána s dobou 

platnosti. Pokud tato doba uplyne, je nutné požádat o vydání závazného stanoviska znovu. 

Dochází tak k situacím, kdy stavebník obdrží poslední závazné stanovisko, načež zjistí, že 

první vydaná závazná stanoviska jsou již neplatná pro uplynutí doby platnosti.159  

                                                
156 Rekodifikace veřejného stavebního práva [online]. Praha: Ministerstvo pro místní rozvoj, 2018. s. 30  
[cit. 2. 11. 2019]. Dostupné z: https://www.komora.cz/files/uploads/2018/10/Rekodifikace_info_vlada_30-8-
2018_1.pdf. 
157 Standardně se jedná o závazná stanoviska od následujících dotčených orgánů: (i) krajská hygienická 
stanice, (ii) orgán územního plánování, (iii) orgán životního prostředí, (iv) hasičský záchranný sbor. Domek 
polopatě. Závazná stanoviska dotčených orgánů [online]. Brno: Veřejný ochránce práv, 2019 [cit. 15. 11. 
2019]. Dostupné z: https://domek.ochrance.cz/vyjadreni-subjektu/zavazna-stanoviska-dotcenych-organu/. 
158 Viz SF. Novela stavebního zákona všechny problémy nevyřešila. In: Stavební fórum [online]. 2017 [cit. 6. 
11. 2019]. Dostupné z: http://www.stavebni-forum.cz/cs/novela-stavebniho-zakona-vsechny-problemy-
nevyresila/. 
159 Osobní konzultace s Ing. Jaroslavem Žižkou, senior konzultantem pro developerské projekty, ze dne 27. 
září 2019. 
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V širším ohledu lze vytknout i zásadní nepřehlednost v právní úpravě týkající se 

závazných stanovisek. V současné době se jedná o 29 zákonů160, ze kterých vychází právní 

úprava týkající se závazných stanovisek. Pro stavebníky a úředníky stavebních úřadů 

a dotčených orgánů je u některých staveb obtížné určit, která závazná stanoviska mají být 

vydána před zahájením řízení.161  

Druhou podmnožinou jsou situace, kdy různé dotčené orgány stanoví podmínky ve 

svých závazných stanoviscích, jež si vzájemně odporují.162 Pokud nedojde ke změně 

předmětné podmínky, respektive k ústupku dotčeného orgánu, stavební zákon nenabízí 

zvláštní právní úpravu, jak situaci řešit163, a musí se postupovat podle správního řádu. 

Podle ust. § 136 odst. 6 správního řádu je možné postupovat přiměřeně podle ustanovení o 

řešení sporů o příslušnosti164, tudíž že společně nadřízený správní orgán spor mezi 

dotčenými orgány rozhodne. Ustanovení o řešení sporů o příslušnosti v řízeních podle 

stavebního zákona jsou však dle Blažka pouze málo používána pro řešení vzájemně si 

odporujících závazných stanovisek.165  

Poslední podmnožinou je omezení přezkumu závazného stanoviska po velké novele 

stavebního zákona. Závazné stanovisko není rozhodnutím ve správním řízení, proto není 

možné proti tomuto úkonu podat odvolání.166 Při pochybnosti o zákonnosti závazného 

stanoviska umožňuje správní řád účastníkům řízení podat podnět pro zahájení 

přezkumného řízení podle ust. § 94 a násl. správního řádu proti vydanému závaznému 

stanovisku167. Tato možnost platila do nabytí účinnosti velké novely stavebního zákona i 

pro závazná stanoviska ve správních řízeních podle stavebního zákona. Na základě 

pozměňovacích návrhů velké novely stavebního zákona došlo k doplnění ust. § 4 

stavebního zákona o odstavce 9 až 11, prostřednictvím kterých dochází ke značnému 

                                                
160 Věcný záměr stavebního zákona. In: Aplikace o/dok [online]. Praha: Ministerstvo pro místní rozvoj, 2019. 
Poslední změna 30. 4. 2019. s. 85 [cit. 1. 10. 2019]. Dostupné z: https://apps.odok.cz/ 
attachment/-/down/ALBSBBQPKN4G. 
161 PLOS, J. Stavební zákon s komentářem pro praxi. Praha: Grada, 2013. s. 35.  
162 Osobní konzultace s JUDr. Jiřím Plosem, vyučujícím stavební právo na Fakultě architektury ČVUT 
v Praze a autorem publikace Stavební zákon s komentářem pro praxi, dne 27. září 2019. 
163 Ust. § 4 odst. 8 stavebního zákona. 
164 Ust. § 133 stavebního zákona. 
165 BLAŽEK, J. Stavební zákon: s komentářem a souvisejícími předpisy. 4. vydání. Olomouc: ANAG, 2017. 
s. 30. 
166 Ust. § 81 správního řádu. 
167 Ust. § 149 odst. 5 správního řádu. 
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ztížení a v některých případech dokonce ke znemožnění přezkumu zákonnosti závazných 

stanovisek podle správního řádu.168 

Ust. § 4 odst. 9 stavebního zákona nově vylučuje možnost vydání usnesení 

o zahájení přezkumného řízení před vydáním meritorního rozhodnutí podle ust. § 94 

správního řádu. Nezákonné závazné stanovisko vydané pro účely územního či stavebního 

řízení tak lze zrušit nebo změnit pouze v rámci odvolacího řízení proti meritornímu 

rozhodnutí, pro něž bylo závazné stanovisko podkladem. Zákonnost závazného stanoviska 

bude posouzena nadřízeným správním orgánem dotčeného orgánu, který stanovisko vydal, 

přičemž se bude přiměřeně postupovat podle ust. § 94 a násl. správního řádu.  

Jak se uvádí v akademickém stanovisku k velké novele stavebního zákona, vynětí 

možnosti přezkumu závazných stanovisek v řízeních podle stavebního zákona je „ve 

zjevném a zcela neodůvodněném rozporu s principy zákonnosti a ochrany veřejného 

zájmu”.169 Vysvětleme si tuto zásadní změnu na příkladu. Pokud bylo vydáno nezákonné 

závazné stanovisko před účinností velké novely stavebního zákona, stačilo podat podnět a 

nadřízený správní orgán při důvodné pochybnosti o souladu rozhodnutí zahájil přezkumné 

řízení. Dle současné úpravy však nadřízený správní orgán již nemůže zahájit přezkumné 

řízení a musí počkat na meritorní rozhodnutí o příslušném stavebním záměru. Pro 

stavebníky tak nastává absurdní situace, kdy stavebník po obdržení nezákonného 

závazného stanoviska musí zajistit všechna ostatní závazná stanoviska pro „úspěšné” 

obdržení zamítavého meritorního rozhodnutí, až proti němuž může podat odvolání, ve 

kterém napadne nezákonnost závazného stanoviska.  

Po účinnosti velké novely stavebního zákona lze usnesení o zahájení přezkumného 

řízení vydat i v tomto případě nejpozději do 1 roku od právní moci rozhodnutí ve věci, kdy  

v ust. § 4 odst. 10 stavebního zákona se stanoví, že „lhůta jednoho roku se počítá ode dne 

vydání závazného stanoviska správního orgánu nadřízeného dotčenému orgánu”. V 

hypotetickém případě, pokud by došlo k vydání rozhodnutí podle stavebního zákona, jehož 

podkladem by bylo nezákonné závazné stanovisko, nicméně lhůta jednoho roku by již od 

doby vydání stanoviska uplynula, nebylo by podle ust. § 4 odst. 9 stavebního zákona již 

možné provést přezkum příslušného závazného stanoviska. Nadřízený správní orgán by tak 
                                                
168 ŽÍDEK, D. Stavební zákon a ochrana životního prostředí - novinky po 1. lednu 2018. Stavební právo: 
bulletin. 2018, č. 1. s. 40.  
169 Akademické stanovisko k novele stavebního zákona, kterou se mění mimo jiné zákon o ochraně přírody 
a krajiny. České právo životního prostředí. 2017, roč. 43, č. 1. s. 15.  
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již nebyl schopen změnit či zrušit příslušné (i třeba nezákonné) závazné stanovisko a s ním 

spojené rozhodnutí. Použití tohoto ustanovení tak může v některých případech vyvolávat 

konflikt se zásadou zákonnosti podle § ust. 2 odst. 1 správního řádu a zásadou souladu 

s veřejným zájmem dle § ust. 2 odst. 4 správního řádu. Přezkum rozhodnutí a závazného 

stanoviska podle soudního řádu správního by však byl i nadále možný.  

Neméně zásadní je i nově doplněné ust. § 4 odst. 11 stavebního zákona, které 

stanoví: „Zrušení nebo změna závazného stanoviska správního orgánu nadřízeného 

dotčenému orgánu v případě, že rozhodnutí, které bylo podmíněno závazným stanoviskem 

dotčeného orgánu, o jehož zrušení nebo změně nadřízený správní orgán rozhodl, a které 

současně založilo jeho adresátům právo podle tohoto zákona a již nabylo právní moci, není 

důvodem obnovy řízení.” Jednoduše řečeno, pokud dojde k nabytí právní moci rozhodnutí 

podle stavebního zákona a toto rozhodnutí založí práva jeho adresátům, není již možné 

obnovit řízení podle správního řádu, bude-li podkladové závazné stanovisko příslušného 

rozhodnutí zrušeno či změněno. Dochází tak k další nelegitimní změně ve stavebním 

zákonu ve srovnání s právní úpravou obecnou dle správního řádu, která v tomto případě 

obnovu umožňuje.170 V rovině správního řádu tak dochází k oslabení ochrany veřejných 

zájmů a nová právní úprava vytváří neopodstatněnou nerovnost v procesní ochraně 

stavebníků a ostatních účastníků řízení.171  

Přestože doplněním ust. § 4 odst. 9 až 11 dochází k jistým negativním důsledkům i 

pro stavebníky, je vcelku očividné, že doplněním předmětných ustanovení benefitují právě 

oni.172 Před účinností velké novely stavebního zákona se nezřídka stávalo, že účastníci 

územního či stavebního řízení podávali podnět na přezkoumání již vydaných pozitivních 

závazných stanovisek. V přezkumném řízení mohlo dojít ke změně či zrušení závazného 

stanoviska, následkem čehož by mohlo dojít k zamítnutí žádosti (pokud meritorní 

rozhodnutí nenabylo právní moci), nebo k obnově řízení (pokud meritorní rozhodnutí již 

právní moci nabylo). Novelizace ust. § 4 stavebního zákona napomáhá k posílení právní 

jistoty stavebníků v nezměnitelnost pravomocného rozhodnutí, ale to na úkor podstatného 

oslabení ochrany veřejných zájmů v důsledku toho, že ve výše uvedených případech nelze 

zahájit přezkumné řízení nezákonného závazného stanoviska. Případná nezákonnost však 

                                                
170 Ust. § 149 odst. 7 správního řádu. 
171 Akademické stanovisko k novele stavebního zákona, kterou se mění mimo jiné zákon o ochraně přírody 
a krajiny. České právo životního prostředí. 2017, roč. 43, č. 1. s. 15. 
172 Viz MACHAČKOVÁ, J. a kol. Stavební zákon: komentář. 3. vydání. Praha: C. H. Beck, 2018. s. 36. 
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může být napadena v soudním přezkumu správního rozhodnutí, jehož důsledkem může být 

zrušení závazného stanoviska a výsledného rozhodnutí a vrácení věci k novému rozhodnutí 

stavebnímu úřadu173, což znamená vedení nového řízení a prolomení právní jistoty 

stavebníků, pro které to může znamenat větší finanční ztráty. Je vhodné doplnit, že nově 

vložené odstavce 9 až 11 v ust. § 4 stavebního zákona jsou napadeny ústavní stížností174 a 

o jejich ústavnosti bude rozhodovat Ústavní soud České republiky.175 

Vysoký počet závazných stanovisek je jistým charakteristickým znakem české 

právní úpravy povolovacích procesů pro umístění a provedení stavby. Snižování jejich 

počtu by jistě byla cesta pro možné zrychlení těchto povolovacích procesů. Nicméně se 

snížením počtu závazných stanovisek potřebných pro vydání územního rozhodnutí či 

stavebního povolení dojde ke snižování ochrany veřejných zájmů, což nelze prioritizovat 

oproti zrychlení procesů. Jedním z navrhovaných východisek je modifikovat společné 

územní a stavební řízení.176  

2.2 Nečinnost správních orgánů  

V souvislosti s nečinností správních orgánů je vhodné si nejdříve představit dvě 

základní právní zásady vztahující se k nečinnosti – zásadu zákonnosti (legality) a zásadu 

rychlosti řízení. Východiskem principu zákonnosti je ust. čl. 2 odst. 3 Ústavy České 

republiky177 a ust. čl. 2 odst. 2 Listiny základních práv a svobod178. Jedná se o ústavní 

zásadu. Ve správním řádu je tato zásada stanovena v ust. § 2 odst. 1, kde se stanoví, že 

správní orgán postupuje v souladu se zákony a ostatními právními předpisy, jakož i 

mezinárodními smlouvami, které jsou součástí právního řádu. Zásada rychlosti řízení je 

rovněž zakotvena v Listině základních práv a svobod, a to v ust. čl. 38 odst. 2. Ve 

správním řádu je zásada stanovena v ust. § 6 odst. 1. V souladu s tímto ustanovením 

vyřizuje správní orgán věci bez zbytečných průtahů, přičemž se tato zásada (stejně jako 

                                                
173 Akademické stanovisko k novele stavebního zákona, kterou se mění mimo jiné zákon o ochraně přírody 
a krajiny. České právo životního prostředí. 2017, roč. 43, č. 1. s. 16. 
174 Společně s omezením přezkumu závazných stanovisek je napadeno i vyloučení účasti spolků pro ochranu 
životního prostředí z řízení podle stavebního zákona. K tomuto vyloučení spolků pro ochranu životního 
prostředí došlo rovněž na základě velké novely stavebního zákona. 
175 Dne 22. srpna 2017 byla podána ústavní stížnost skupinou senátorů Parlamentu České republiky, sp. zn. 
Pl. ÚS 22/17. 
176 Návrh modifikace společného územního a stavebního řízení z věcného záměru stavebního zákona bude 
představen a rozebrán v kapitole 3.2 této práce. 
177 Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů. 
178 Usnesení předsednictva České národní rady č. 2/1993 Sb., Listina základních práv a svobod, ve znění 
pozdějších předpisů. 
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zásada zákonnosti a ostatní základní zásady správního řádu) vztahuje na všechny postupy 

správních orgánů podle správního řádu179.  

Správní řád v ust. § 71 odst. 1 stanoví, že správní orgány mají rozhodnutí vydat bez 

zbytečného odkladu. Toto ustanovení navazuje na zásadu rychlosti řízení. Není-li možné 

vydat rozhodnutí bez zbytečného odkladu (dle Vedrala není-li možné vydat rozhodnutí v 

řádech několika dnů od zahájení řízení180), musí správní orgán vydat rozhodnutí do 30 dnů 

od zahájení řízení.181 Jedná se však o lhůty dle správního řádu. Pokud zvláštní právní 

předpis stanoví jinou lhůtu pro vydání rozhodnutí ve věci, použije se tato lhůta, nikoliv 

lhůty dle ust. § 71 správního řádu. 

V případě povolovacích procesů pro umístění a provedení stavby se rozhodnutí ve 

věci vydávají ve lhůtách stanovených stavebním zákonem. Lhůty pro vydání územního 

rozhodnutí jsou stanoveny v ust. § 87 odst. 4 stavebního zákona. V jednoduchých věcech 

stavební úřad rozhodne bez zbytečného odkladu, nejdéle však ve lhůtě do 60 dnů ode dne 

zahájení řízení. Ve zvlášť složitých případech má stavební úřad rozhodnout nejdéle ve 

lhůtě 90 dnů. Stejné lhůty jsou stanoveny i pro vydání stavebního povolení182 a společného 

povolení183. Poněkud zvláštně působí totožnost délky lhůty pro vydání společného 

povolení ve srovnání se lhůtami pro vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení. 

Jak bylo uvedeno v kapitole 1.4 této práce, společné povolení je výsledkem společného 

územního a stavebního řízení, tedy řízení, které integruje územní a stavební řízení. Z 

logiky věci by se lhůta pro vydání společného povolení měla prodloužit na dvojnásobek, 

nicméně nestalo se tak.  

Lhůty pro vydání závazných stanovisek jsou stanoveny v příslušných právních 

předpisech, ze kterých pravomoc uplatnit závazné stanovisko vychází. Jako příklad 

uveďme závazné stanovisko upravené v zákoně o ochraně přírody a krajiny, kdy lhůta na 

vydání závazného stanoviska činí 90 dnů od podání žádosti184, či závazné stanovisko podle 

                                                
179 VEDRAL, J. Správní řád: komentář. 2. vydání. Praha: BOVA POLYGON, 2012. s. 132. 
180 Tamtéž, s. 635. 
181 Ust. § 71 odst. 3 správního řádu. 
182 Ust. § 112 odst. 3 stavebního zákona. 
183 Ust. § 94p odst. 3 stavebního zákona. 
184 Ust. § 83 zákona o ochraně přírody a krajiny. 
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zákona o státní památkové péči, kdy lhůta pro vydání tohoto stanoviska nesmí být delší než 

30 dní185.  

 Nerozhodne-li správní orgán ve věci v zákonem stanovené lhůtě, může se účastník 

řízení domáhat ochrany proti nečinnosti správního orgánu.186 Frumarová doplňuje: „Od 

veřejné správy – v jejím pojetí jako služby veřejnosti – se vždy očekává aktivní činnost, 

konání příslušných orgánů – tedy naplňování daných cílů a úkolů veřejné správy ve smyslu 

příslušných forem, metod a funkcí veřejné správy. Jakákoli její nečinnost je proto ve zcela 

zjevném rozporu s tímto požadavkem a představuje tak v každém právním státě a 

demokratické společnosti jev zcela nežádoucí, resp. přímo protiprávní (jsoucí v rozporu se 

zásadou legality).”187 Dle Frumarové tak nečinnost správních orgánů porušuje nejen 

zásadu rychlosti, ale i zásadu zákonnosti.  

Stavební zákon nestanoví opatření proti nečinnosti stavebních úřadů, musíme proto 

vycházet z opatření proti nečinnosti stanovených ve správním řádu. Při nečinnosti 

správních orgánů lze postupovat podle ust. § 80 odst. 1 správního řádu. To znamená, 

nevydá-li správní orgán rozhodnutí ve věci v zákonné lhůtě, nadřízený správní orgán učiní 

opatření proti nečinnosti188 z moci úřední po jejím zjištění. Ochrany proti nečinnosti se lze 

domáhat v případech, kdy správní orgány nevydají rozhodnutí ve věci v zákonné lhůtě, 

nikoliv však nevydají-li usnesení, které nemá charakter rozhodnutí ve věci.189 Ochrany se 

lze domáhat i při nečinnosti správních orgánů v postupech podle části čtvrté správního 

řádu, to znamená i při nečinnosti dotčeného orgánu v postupech vydání závazného 

stanoviska.190 Opatření proti nečinnosti jsou uvedena v ust. § 80 odst. 4 správního řádu, 

jedná se o čtyři možná opatření. Mezi opatření proti nečinnosti patří (i) příkaz nadřízeného 

správního orgánu vůči nečinnému správnímu orgánu, aby ve stanovené lhůtě došlo k 

vydání rozhodnutí, (ii) převzetí věci a vydání rozhodnutí nadřízeným správním orgánem 

namísto nečinného správního orgánu, (iii) pověření jiného správního orgánu ve svém 

                                                
185 Ust. § 14 zákona o státní památkové péči. 
186 VEDRAL, J. Správní řád: komentář. 2. vydání. Praha: BOVA POLYGON, 2012. s. 694. 
187 FRUMAROVÁ, K. Ochrana před nečinnosti veřejné správy. 2. vydání. Praha: Leges, 2012. s. 287. 
188 Podle Vedrala se spíše nežli o ochranu proti nečinnosti jedná o „ochranu proti neodůvodněným průtahům 
v řízení, či jinému postupu správního orgánu podle správního řádu”. VEDRAL, J. Správní řád: komentář. 
2. vydání. Praha: BOVA POLYGON, 2012. s. 694. 
189 Srov. VEDRAL, J. Správní řád: komentář. 2. vydání. Praha: BOVA POLYGON, 2012. s. 694 a 
JEMELKA, L., PONDĚLÍČKOVÁ, K., BOHADLO, D. Správní řád. Komentář. 6. vydání. Praha: C. H. 
Beck, 2019. s. 517. 
190 VEDRAL, J. Správní řád: komentář. 2. vydání. Praha: BOVA POLYGON, 2012. s. 696. 



 
 

39 

správním obvodu vedením řízení a (vi) prodloužení zákonné lhůty pro vydání rozhodnutí 

nečinným správním orgánem. 

Nadřízený správní orgán191 vybere to opatření, které v daném případě zásadu 

rychlosti a zásadu hospodárnosti řízení192 naplní nejlépe, nepodal-li účastník řízení žádost 

o uplatnění opatření proti nečinnosti.193 Pokud účastník řízení194 podal tuto žádost, je 

správní orgán vázán jejím rozsahem.195 Nadřízený správní orgán při rozhodování o 

opatření vezme v úvahu zejména charakter věci, její složitost a dosavadní procesní jednání 

účastníků řízení (zda průtahy nejsou způsobeny i procesním chováním stěžovatele nebo 

jiných účastníků řízení).196  

Adamec zastává názor, že na ochranu proti nečinnosti lze rovněž použít právní 

institut stížnosti podle ust. § 175 správního řádu či podnětu dle ust. § 42 správního řádu, 

avšak doplňuje: „Účinnost stížností a podnětů je poměrně nejistá, mohly by však vyvolat 

určitou sebereflexi.”197 Jedná se spíše o sekundární nástroje ochrany proti nečinnosti. 

Nebude-li sjednána náprava za použití ust. § 80 správního řádu, může se účastník řízení 

domáhat soudní ochrany před nečinností prostřednictvím žaloby proti nečinnosti podle ust. 

§ 79 a násl. soudního řádu správního198.  

I přes výše uvedené nástroje se s průtahy řízení kvůli nečinnosti správních orgánů 

i nadále setkáváme. S průtahy se setkáváme i v řízeních dle stavebního zákona. Důvodů 

pro nečinnost stavebních úřadů (a dotčených orgánů) je celá řada. Jedněmi z nich jsou 

kapacitní nedostatky (zkušených) úředníků.199 Důvody pro nedostatek zkušených úředníků 

představují složitost a proměnlivost právní úpravy (potažmo celkově agendy stavebních 

                                                
191 V řízeních podle stavebního zákona je nadřízeným správním orgánem zpravidla odbor krajského úřadu, v 
případě nečinnosti krajského úřadu je to Ministerstvo pro místní rozvoj. 
192 Ust. § 6 odst. 2 správního řádu. 
193 JEMELKA, L., PONDĚLÍČKOVÁ, K., BOHADLO, D. Správní řád. Komentář. 6. vydání. Praha: C. H. 
Beck, 2019. s. 520. 
194 V povolovacích procesech ve výstavbě zpravidla stavebník. 
195 JEMELKA, L., PONDĚLÍČKOVÁ, K., BOHADLO, D. Správní řád. Komentář. 6. vydání. Praha: C. H. 
Beck, 2019. s. 520. 
196 VEDRAL, J. Správní řád: komentář. 2. vydání. Praha: BOVA POLYGON, 2012. s. 695.  
197 ADAMEC, M. Nečinnost v řízení dle stavebního zákona. In: STAŠA, J a RAJCHL, J, eds. Sondy do 
stavebního práva. Praha: Univerzita Karlova, 2018. s. 142. 
198 Zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů. 
199 POMAHAČ, R. In: HENDRYCH, D. a kol. Správní právo. Obecná část. 9. vydání. Praha: C. H. Beck, 
2016. s. 489 a Hodnocení dopadů regulace (RIA) k věcnému záměru stavebního zákona. In: Aplikace o/dok 
[online].  Praha: Ministerstvo pro místní rozvoj,  2019. s. 59  [cit. 8. 11. 2019]. Dostupné z: 
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/ALBSBBQPKPQQ. 
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úřadů) a nedostatečné finanční ohodnocení.200 Kapacitní tíseň je zejména zřetelná u 

menších obcí, kde stavební agendu ve spojení s další agendou mnohdy vykonává pouze 1 

úředník.201 Řízení nezrychluje ani fakt, že Ministerstvo pro místní rozvoj nezajišťuje 

vhodné metodické vedení, na což upozorňují úředníci stavebních úřadů a také některá 

ministerstva202. Neschopnost metodického vedení Ministerstvo pro místní rozvoj přiznává i 

ve věcném záměru stavebního zákona.203 

S ohledem na nedodržování lhůt je vhodné si položit otázku, zda jsou lhůty pro 

vydání meritorního rozhodnutí ve stavebním zákonu správně nastaveny. U staveb 

rodinných domů lze předpokládat, že by mimo jiné na prostudování žádosti s přílohami, 

ústní jednání, vypořádání námitek a rozhodnutí ve věci mělo 60 dnů postačovat. 

U komplexnějších staveb či u souboru staveb je odpověď obtížnější. Stavební úřad má 

v takovém případě 90 dnů na vydání meritorního rozhodnutí, kdy pouze dokumentace 

může být několikanásobně obsáhlejší a komplikovanější. Aktuálně neexistuje studie, ze 

které by bylo možné posoudit, zda současné lhůty pro vydání územního či stavební 

povolení pro komplexnější stavby jsou adekvátní, a pokud nejsou, jaké lhůty budou 

dostačující pro vydání jednotlivých rozhodnutí. Obdobná studie neexistuje ani pro analýzu 

lhůt pro vydání závazných stanovisek podle zvláštních právních předpisů. Neexistence 

řádné analýzy byla vzpomínána i v připomínkách k věcnému záměru stavebního zákona.204 

Nelze proto nyní činit závěry o vhodnosti aktuálně nastavených lhůt, nicméně analýza o 

jejich adekvátnosti ze strany Ministerstva pro místní rozvoj by byla žádoucí.  

Lze uvést úvahu, že vydávání rozhodnutí a závazných stanovisek v zákonodárcem 

stanovených lhůtách je mimo jiné o motivovanosti státu, stavebních úřadů a úředníků 

dostát těmto lhůtám. Pokud z nevydání rozhodnutí či závazného stanoviska neplyne právní 

                                                
200 STUDNIČKA, M. Oblast stavebního práva v činnosti veřejné ochránkyně práv v roce 2018. Urbanismus 
a územní rozvoj: Příloha Stavebně správní praxe. 2019, roč. XXII, č. 2. s. 70. 
201 Analýza 2015–2017, Analýza stavu na úseku územního plánování a stavebního řádu. Praha: Ministerstvo 
pro místní rozvoj, 2019. s. 46–56. 
202 Připomínky k návrhu věcného záměru stavebního zákona. In: Aplikace o/dok [online]. Praha: Ministerstvo 
vnitra, 2019. s. 3 [cit. 24. 8. 2019]. Dostupné z: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/ALBSB9RG3ZB0 
203 Věcný záměr stavebního zákona. In: Aplikace o/dok [online]. Praha: Ministerstvo pro místní rozvoj, 2019. 
s. 25 [cit. 10. 11. 2019] Dostupné z: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/ALBSBBQPKN4G a dále 
Hodnocení dopadů regulace (RIA) k věcnému záměru stavebního zákona. In: Aplikace o/dok [online]. Praha: 
Ministerstvo pro místní rozvoj, 2019. s. 68 [cit. 8. 11. 2019]. Dostupné z: https://apps.odok.cz/attachment/-
/down/ALBSBBQPKPQQ. 
204 Zásadní připomínky AO ČKAIT k „Věcnému záměru stavebního zákona“. In: Aplikace o/dok [online]. 
Praha: Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, 2019. s. 29-30 [cit. 4. 9. 
2019]. Dostupné z: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/ALBSB9SD2T2Q. 
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důsledek, lze se domnívat, že neexistuje motivace pro rychlejší postup v řízení ze strany 

úředníků, lepší řízení procesů a navýšení počtu úředníků na stavebních úřadech a u 

dotčených orgánů. Pokud stavební úřad nevydá rozhodnutí v zákonem stanovené lhůtě, 

neexistuje právní důsledek205 ani významná motivace.206 Hoetzel zastává tento názor: 

Pouhé stanovení vyřizovací lhůty beze vší další sankce jest arci polovičatostí, ne-li ránou 

do vody.”207  

Svoboda píše, že účinným nástrojem proti nečinnosti správních orgánů jsou právní 

úpravy, které s nečinností správních orgánů „výslovně počítají (umožňují ji) a spojují s ní 

určité právní důsledky”.208 Nabízí se otázka, o jaký právní důsledek by se jednalo, pokud 

by došlo k nečinnosti. Následkem by mohlo být vydání pozitivního či negativního 

fiktivního správního aktu. S fikcemi vydání správního aktu se můžeme setkat ve správním 

i stavebním právu již nyní. Možným následkem by mohla být rovněž devoluce, kdy 

automaticky dojde k přechodu věcné příslušnosti v dané věci na jiný správní orgán, pokud 

nebude dodržena zákonná lhůta pro vydání rozhodnutí.209  

V této práci se blíže zaměříme pouze na fikci vydání pozitivního správního aktu, 

respektive na vydání pozitivního závazného stanoviska a rozhodnutí. Tyto právní fikce 

budou rozebrány v kapitole 4. této práce. 

2.3 Nedostatečně připravená dokumentace stavby 

Neopominutelným důvodem způsobujícím prodlužování povolovacích procesů pro 

umístění a provedení stavby je předložení neúplné či jinak nevyhovující dokumentace 

stavby ze strany stavebníků.210 Millerová nedostatečně připravenou dokumentaci stavby 

uvádí jako jeden z hlavních důvodů pro zdlouhavost povolovacích procesů pro umístění a 

                                                
205 Hoetzel píše: „Pouhé stanovení vyřizovací lhůty beze vší další sankce jest arci polovičatostí, ne-li ránou 
do vody.” HOETZEL, J. Samočinné vyřizování správních záležitostí. Právník. 1914, roč. LIII, č. 9. s. 325. 
206 Otázky Václava Moravce. Zákon stavební. Ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová, architekt Jan 
Kasl, soudce Filip Dienstbier a místopředseda Starostů Jan Farský [díl diskuzního pořadu]. Česko, ČT24, 
2019.  
19. 5. 2019. 
207 HOETZEL, J. Samočinné vyřizování správních záležitostí. Právník, 1914, roč. LIII, č. 9. s. 325. 
208 SVOBODA. P. Fikce správního aktu, devoluce a podobné právní instituty - recept proti průtahům ve 
správním řízení? Správní právo, 1999, č. 5. s. 286. 
209 Tamtéž, s. 284. 
210 Písemná konzultace s RNDr. Kateřinou Lauermannovou, vedoucí odboru územního plánování 
a stavebního řádu, Krajský úřad Libereckého kraje, ze dne 28. května 2019, a písemná konzultace s Helenou 
Stündlovou, vedoucí oddělení stavebně správního řízení I., odbor stavebních a dopravních řízení, Magistrát 
města Zlína, ze dne 27. května 2019. 
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provedení stavby v České republice.211 Kvůli nedostatečně zpracované dokumentaci stavby 

nemají příslušné správní orgány dostatek informací k posouzení záměru a musí si od 

stavebníka vyžádat jejich doplnění. To přirozeně ovlivňuje délku řízení. 

V širším smyslu lze do této problematiky zahrnout i potíže s předimenzovaností 

staveb, které od začátku nesplňují požadavky územního plánu. Z důvodu neznalosti 

územních regulativ nebo úmyslného jednání212 stavebníků tak dochází k návrhu stavby, 

která od samého začátku nesplňuje požadavky územního plánu. Pro pozitivní rozhodnutí o 

umístění stavby či stavební povolení musí být stavba změněna dle požadavků územního 

plánu. Dochází tak ke zdržení v řízení, za což je však nezřídka kritizována veřejná správa. 

Zhodnocení stávající právní úpravy umísťování a povolování staveb prezentované 

ve věcném záměru stavebního zákona zcela opomíjí nedostatky ve stavebních 

dokumentaci.213 Na absenci tohoto důvodu pro prodlužování řízení upozornilo zejména 

Ministerstvo pro životní prostředí, které nedostatečně připravenou dokumentaci stavby 

považuje za jeden z hlavních důvodů pro větší délky trvání povolovacích procesů pro 

umístění a provedení stavby.214 Stavbu je možné umístit či povolit na základě dokumentace 

stavby, která splňuje mimo jiné rozsah a obsah dokumentace dle vyhlášky o dokumentaci 

staveb. Stavební úřad musí zkontrolovat úplnost a bezvadnost poskytnuté dokumentace 

stavby. Klíčové je také posoudit, zda informace v ní uvedené nejsou zkreslené či lživé.215 

Neobsahuje-li dokumentace stavby všechny dokumenty, respektive neobsahuje-li žádost 

jako taková všechny náležitosti, stavební úřad vyzve k doplnění a řízení přeruší. Dochází 

tak ke zdržení v řízení, které nemá souvislost s nečinností správních orgánů.  

Dle ČKAIT216 zdržení pro nevyhovující dokumentaci stavby nelze svalovat pouze 

na stavebníky (potažmo projektanty). Leckdy dochází k případům, kdy úředník stavebního 

úřadu pro nezkušenost požádá o doplnění dokumentů, které pro povolení daného záměru 

                                                
211 MILEROVÁ, J. Nejčastější příčiny oddalování realizace staveb. Urbanismus a územní rozvoj: Příloha 
Stavebně správní praxe. 2017, č. 1. s. 54–55. 
212 Mezi praktiky developerů patří, že nechají projektanty navrhnout stavbu, která překračuje některé vágně 
stanovené podmínky územního plánu a v územním řízení se snaží protlačit daný záměr pro zvýšení zisku 
z developerského projektu.  
213 Připomínky k materiálu s názvem: „Věcný záměr stavebního zákona". In: Aplikace o/dok [online]. Praha: 
Ministerstvo životního prostředí, 2019. s. 3. [cit. 25. 10. 2019]. Dostupné z: https://apps.odok.cz/attachment/-
/down/ALBSB9SPMV5X. 
214 Tamtéž. 
215 Písemná konzultace s RNDr. Kateřinou Lauermannovou, vedoucí odboru územního plánování a 
stavebního řádu, Krajský úřad Libereckého kraje, ze dne 28. května 2019. 
216 Zkratka pro Českou komoru autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. 
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jsou nadbytečné.217 Jednoduchým příkladem nedůvodné výzvy o doplnění může být 

požadavek předložení kótovaných plánků stavby, i když stavební úřad v původní 

dokumentaci obdržel plánky bez kót, ale v měřítku, z něhož lze snadno přesné výměry 

zjistit. Dle České komory architektů jsou úředníky stavebních úřadů mnohdy vyžadovány 

dokumenty nadbytečné218 či je řízení přerušeno pro vady právě v těchto nadbytečných 

dokumentech.219 Úředníci stavebních úřadů mnohdy nemají dostatečnou odbornost, aby 

stavební a technické aspekty stavby mohli posoudit a odhalit vady.220 Příkladů zcela 

bezdůvodných doplnění je celá řada. ČKAIT nadto namítá, že v některých případech 

dochází k výzvě k doplnění dokumentů účelově. Cílem takové výzvy není doplnění 

dokumentace potřebné k rozhodnutí, ale dodatečné prodloužení zákonné lhůty pro vydání 

rozhodnutí.221 Po výzvě k doplnění dokumentace již nemůže stavebník napadat stavební 

úřad pro nečinnost. Je na stavebníkovi, aby doplnil dokumentaci a řízení dál pokračovalo. 

Bohužel neexistuje způsob, jak tyto případy legitimního a účelového vyzvání k doplnění 

rozlišit.  

Možným řešením pro snížení dopadu nevyhovujících dokumentací stavby je jejich 

zjednodušení. Při snížení počtu dokumentů předávaných stavebnímu úřadu k posouzení 

stavby může teoreticky dojít ke snížení počtu výzev na odstranění vad dokumentace. Může 

dojít ke zrychlení řízení pro snížení počtu zpracovávaných a posuzovaných dokumentů 

týkající se stavby. Pro menší množství informací ke stavbě obsažených v dokumentaci 

stavby by však mohlo být negativním dopadem snížení ochrany veřejných zájmů. 

2.4 Nepřehlednost právní úpravy a složitost povolovacích procesů 

Nepřehlednost je jednou ze stěžejních výtek proti současné právní úpravě 

povolovacích procesů pro umístění a provedení stavby. Nepřehledná však není pouze 

právní úprava zmiňovaných povolovacích procesů, ale stavební právo veřejné jako takové. 

                                                
217 Viz Zásadní připomínky AO ČKAIT k „Věcnému záměru stavebního zákona“. In: Aplikace o/dok 
[online]. Praha: Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, 2019. s. 31-32 [cit. 
5. 9. 2019]. Dostupné z: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/ALBSB9SD2T2Q. 
218 To znamená dokumenty, které nejsou významné pro posouzení ochrany veřejných zájmů ze strany 
stavebního úřadu. Viz Připomínky ČKA k návrhu věcného záměru stavebního zákona. In: Aplikace o/dok 
[online]. Praha: Česká komora architektů, 2019. s. 18 [cit. 22. 10. 2019]. Dostupné z: 
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/KORNB9SDDAF7. 
219 Tamtéž. 
220 Tamtéž.  
221 Viz Zásadní připomínky AO ČKAIT k „Věcnému záměru stavebního zákona“. In: Aplikace o/dok 
[online]. Praha: Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, 2019. s. 31-32 [cit. 
5. 9. 2019]. Dostupné z: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/ALBSB9SD2T2Q. 
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Stavební zákon byl od nabytí účinnosti více jak dvacetkrát novelizován. Pro vedení 

územního a stavebního řízení před stavebním úřadem by měl mít účastník řízení jistou 

znalost práv a povinností, které jsou stanoveny ve více jak dvaceti zvláštních zákonech. 

Nadto je nutná znalost prováděcích předpisů stavebního zákona. K nepřehlednosti a 

složitosti právní úpravy lze doplnit i potíže, které činí pojmosloví stavebního zákona, kdy 

definice některých pojmů absentují či nejsou úplné.222 Tato nepřehlednost je samozřejmě 

problematická jak pro stavebníky a jiné účastníky řízení, tak pro projektanty.  

Po mnohonásobném novelizování stavebního zákona je zřejmé, že další změna 

úpravy prostřednictvím nové novely nepomůže ke zpřehlednění a zjednodušení právní 

úpravy. Nepřehlednost právní úpravy byla mimo jiné jedním z předních důvodů pro 

přistoupení k rekodifikaci ze strany Ministerstva pro místní rozvoj.223  

S nepřehledností právní úpravy souvisí složitost povolovacích procesů nejen pro 

účastníky řízení, ale rovněž pro úředníky. Sama o sobě je agenda související s 

povolovacími procesy ve výstavbě jednou z nejkomplexnějších ve veřejné správě, pokud 

se zamyslíme nad potřebnými znalostmi úředníků pro řádný výkon této agendy.224 

Úředníci by měli mít znalosti zejména ze správního práva, stavebního práva veřejného a ze 

stavebnictví (například stavební postupy a technologie, statika, stavební materiály). 

Vhodná je dále znalost práv a povinností vycházejících ze zvláštních právních předpisů225 

(to znamená právní předpisy týkající se ochrany přírody, památkové péče a ochrany jiných 

veřejných zájmů) vzhledem k tomu, že je vhodné do jisté míry kontrolovat i závazná 

stanoviska dotčených orgánů, protože při přehlédnutí očividné vady závazného stanoviska 

může po úspěšném odvolání dojít k řešení celé věci znovu.226  

Jednoduchosti povolovacích procesů pro umístění a provedení stavby nepomáhá 

počet zjednodušujících postupů k územnímu či stavebnímu řízení, které měly sloužit ke 

zjednodušení a zrychlení. Opak se však v případě některých novel stal pravdou. Jednotlivé 

                                                
222 STAŠA, J. Nad stavem českého stavebního práva. In: STAŠA, J. a RAJCHL, J., eds. Sondy do stavebního 
práva. Praha: Univerzita Karlova, 2018. s. 8-21. 
223 Viz  Věcný záměr stavebního zákona. In: Aplikace o/dok [online]. Praha: Ministerstvo pro místní rozvoj, 
2019. Poslední změna 30. 4. 2019. s. 25 [cit. 1. 10. 2019]. Dostupné z: https://apps.odok.cz/ 
attachment/-/down/ALBSBBQPKN4G. 
224 Viz STUDNIČKA, M. Oblast stavebního práva v činnosti veřejné ochránkyně práv v roce 2018. 
Urbanismus a územní rozvoj: Příloha Stavebně správní praxe. 2019, roč. XXII, č. 2. s. 70. 
225 HELEBRANTOVÁ, V. Zamyšlení nad věcným záměrem stavebního zákona. Urbanismus a územní 
rozvoj: Příloha Stavebně správní praxe. 2019, roč. XXII, č. 2. s. 54. 
226 Písemná konzultace s RNDr. Kateřinou Lauermannová, vedoucí odboru územního plánování a stavebního 
řádu, Krajský úřad Libereckého kraje, ze dne 28. května 2019. 
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novely, které měly za cíl proces zrychlit, nejednou zapříčinily naopak jeho zpomalení. 

Lauermannová prezentuje pohled, že si není vědoma novely z posledních let, která by 

procesy významnějším způsobem zjednodušila pro účastníky, naopak však došlo ke 

zvýšení obtížnosti agendy na stavebních úřadech.227 Více jak dvacet novelizací stavebního 

zákona zapříčinilo stav, kdy úředníci stavebních úřadů vedou řízení, na která se vztahují 

rozdílné právní úpravy podle různých znění stavebního zákona. Nadto se vedou některá 

řízení ještě dle starého stavebního zákona228 (zrušen v roce 2007) či dle starého správního 

řádu229 (zrušen v roce 2006).230 Časté novelizace se negativně podepisují na složitosti této 

agendy. 

Složitost přirozeně zvyšuje časovou náročnost a rovněž možnou chybovost v 

procesech. Například za rok 2017 bylo 58 % všech rozhodnutí stavebních úřadů prvního 

stupně zrušeno či změněno v odvolacím řízení.231 Pravděpodobnost chyby se pouze 

zvyšuje u větších a komplexnějších staveb. Chyby jsou zjišťovány v navazujících 

odvolacích či přezkumných řízeních, což dále prodlužuje čekání na pravomocné stavební 

či společné povolení.  

Cestou ke snížení složitosti povolovacích procesů pro umístění a provedení stavby 

pro účastníky řízení (včetně projektantů) a úředníky by mohlo být snížení počtu 

zjednodušujících postupů a dále ponechání jedné právní úpravy po delší dobu.  

2.5 Obstrukční jednání  

Stavebníci považují obstrukční jednání ze strany účastníků řízení podle ust. § 27 

odst. 2 správního řádu232 za jeden z předních důvodů prodlužování povolovacích procesů 

pro umístění a provedení stavby.233 Obstrukční jednání účastníků řízení lze vymezit jako 

úmyslné jednání účastníků příslušného správního řízení, které má za cíl především 

prodloužit a zkomplikovat řízení prostřednictvím svých úkonů v řízení. Obstrukčních 
                                                
227 Písemná konzultace s RNDr. Kateřinou Lauermannovou, vedoucí odboru územního plánování 
a stavebního řádu, Krajský úřad Libereckého kraje, ze dne 28. května 2019. 
228 Zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů. 
229 Zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení, ve znění pozdějších předpisů. 
230 Písemná konzultace s RNDr. Kateřinou Lauermannovou, vedoucí odboru Územního plánování a 
stavebního řádu, Krajský úřad Libereckého kraje, ze dne 28. května 2019. 
231 Analýza 2015–2017, Analýza stavu na úseku územního plánování a stavebního řádu. Praha: Ministerstvo 
pro místní rozvoj, 2019. s. 82. 
232 Bude-li v této kapitole dále uvedeno označení „účastník řízení”, jedná se o účastníka řízení ve smyslu ust. 
§ 27 odst. 2 správního řádu. 
233 Obstrukční jednání však mohou použít i osoby, které ve skutečnosti nesplňují zákonné podmínky, aby 
byly účastníky řízení, například účastník řízení podle ust. § 28 správního řádu. 
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jednání je celá řada. Při vedení povolovacích procesů pro umístění a provedení stavby se 

jedná zejména o (i) podávání námitek, které již byly vypořádány, (ii) podávání námitek 

překračujících jejich možný rozsah pro daného účastníka řízení, (iii) podávání námitek 

podjatosti (zejména pro systémovou podjatost), (iv) návrhy na provedení nadbytečných 

důkazů, (v) podání blanketních odvolání a následné doplnění odvolání nebo o (vi) 

opakované nahlížení do spisu. V navazujících odstavcích se budeme zabývat zejména 

prvními třemi obstrukčními jednáními. 

Námitky a jejich uplatňování již byly stručně popsány v kapitole 1.2 této práce. 

K námitkám, o kterých již bylo rozhodnuto v předchozích řízeních, by se dle stavebního 

zákona nemělo přihlížet bez ohledu na jejich podání v řádném termínu. Příkladem mohou 

být i námitky v územním řízení, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územně plánovací 

dokumentace.234 Adamusová dodává, 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”.235 Dle stavebního zákona by se nemělo přihlížet 

ani k námitkám přesahujícím rozsah námitek pro daného účastníka řízení.236 V obou výše 

uvedených případech však účastníka řízení nelimituje podání těchto námitek a stavební 

úřad k nim přihlíží, přestože by tak dle stavebního zákona činit neměl. Úředníci stavebního 

úřadu tak činí proto, aby nedošlo k přehlédnutí možné vady v řízení, pro niž by mohlo být 

výsledné rozhodnutí později zrušeno, a celá věc by se k stavebnímu úřadu vrátila.  

Ve správním řádu a stavebním zákonu existují mechanismy, které mají zajistit 

zrychlení správních řízení a do jisté míry limitovat právo podávat námitky účastníky řízení. 

Předním nástrojem je zásada koncentrace vycházející z ust. § 36 odst. 1 správního řádu ve 

spojení s ust. § 87 stavebního zákona (zásada koncentrace pro námitky v územním řízení),  

ust. § 94m stavebního zákona (zásada koncentrace pro námitky ve společném územním a 

stavebním řízení) a ust. § 112 stavebního zákona (zásada koncentrace pro námitky ve 

stavebním řízení). Základem této zásady je stanovení lhůty, v níž mohou účastníci řízení 

učinit určité úkony (například námitky), jinak se k nim nebude přihlížet.237 Zásadní však je, 

                                                
234 Ust. § 89 odst. 2 stavebního zákona. 
235 ADAMUSOVÁ, Z. Zásada koncentrace v územním a stavebním řízení. Právní rozhledy. 2018, č. 19. s. 
674. 
236 Ust. § 89 odst. 4 stavebního zákona. 
237 STAŠA, J. Úvod do českého správního práva. 4. dopl. vyd. Praha: Vydavatelství PA ČR, 2001. s. 109. 



 
 

47 

že podle soudní judikatury má zásada zákonnosti přednost před zásadou koncentrace.238 

Pokud bude námitka podána po zákonné lhůtě, musí se jí stavební úřad zabývat, pokud 

námitka poukazuje na porušení právního předpisu.239 Nadto zásada koncentrace sama o 

sobě neřeší výše uvedenou potíž s podáváním vypořádaných námitek či námitek 

překračujících rozsah pro daného účastníka řízení.  

 Námitka podjatosti může být rovněž použita jako účinný obstrukční nástroj, 

zejména pak námitka systémové podjatosti v některých případech. Námitka podjatosti 

vychází z ust. § 14 správního řádu, kde se stanoví: „Každá osoba bezprostředně se 

podílející na výkonu pravomoci správního orgánu (dále jen „úřední osoba"), o níž lze 

důvodně předpokládat, že má s ohledem na svůj poměr k věci, k účastníkům řízení nebo 

jejich zástupcům takový zájem na výsledku řízení, pro nějž lze pochybovat o její 

nepodjatosti, je vyloučena ze všech úkonů v řízení, při jejichž provádění by mohla výsledek 

řízení ovlivnit.” Obecným zájmem je, aby úřední osoby rozhodující ve správních řízeních 

byly nestranné, proto správní řád umožňuje podat námitku podjatosti a případně vyloučit 

úřední osobu, u které existuje možnost podjatosti.240 Podle jazykové metody výkladu 

tohoto ustanovení nemusí být podjatost úřední osoby prokázána a postavena najisto, ale 

postačuje důvodná pochybnost o podjatosti. Pokud má účastník řízení pochybnosti o 

nepodjatosti úřední osoby, může podat námitku. Oproti ostatním námitkám se zde 

nepoužije koncentrační zásada. To znamená, že tato námitka může být uplatněna kdykoliv 

během řízení, a to až do rozhodnutí ve věci. K námitce bude přihlédnuto pouze tehdy, 

pokud byla uplatněna bez zbytečného odkladu od zjištění skutečnosti, která zakládá 

pochybnosti o nepodjatosti úřední osoby. O námitce rozhoduje nadřízený příslušné úřední 

osoby (dle správního řádu označovaný za takzvaného představeného) usnesením, proti 

kterému může účastník řízení podat odvolání k nadřízenému správnímu orgánu. Bude-li 

úřední osoba vyloučena pro podjatost, určí představený jinou úřední osobu, která není ve 

vztahu podřízenosti k vyloučené úřední osobě. Pokud jsou na stavebním úřadě vyloučeny 

všechny úřední osoby (například pro podřízenost všech úředních osob k vyloučené osobě), 

                                                
238 Rozsudek Vrchního soudu v Praze ze dne 17. května 1999, č.j. 6 A 95/94. 
239 V rozsudku se píše: “Je-li námitka účastníka poukazující na porušení takového právního předpisu učiněna 
v průběhu řízení jeho účastníkem i po uplynutí lhůty k námitkám stanovené, nemůže ji správní úřad 
odmítnout jako opožděně podanou, ale musí se jí věcně zabývat.“ Rozsudek Vrchního soudu v Praze ze dne 
17. května 1999, č.j. 6 A 95/94. 
240 JEMELKA, L., PONDĚLÍČKOVÁ, K., BOHADLO, D. Správní řád. Komentář. 6. vydání. Praha: C. H. 
Beck, 2019. s. 83. 
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musí nadřízený stavební úřad pověřit jiný stavební úřad vedením příslušného správního 

řízení.  

S námitkou podjatosti je spojena systémová podjatost úředníků stavebních úřadů. 

Jedná se zejména o případy, kdy obec nebo právnická osoba založená obcí je stavebníkem 

či jiným účastníkem řízení, přičemž stavební úřad obce, která je účastníkem řízení, je 

příslušný k vedení a rozhodnutí v předmětném řízení.241 Úřední osobou rozhodující o 

stavebním záměru je tak úředník obce, respektive osoba v pracovním vztahu k obci, která 

je účastníkem řízení.242 Jedná se tedy o možnou systémovou podjatost, kterou lze 

namítnout. Nejvyšší správní soud při posouzení systémové podjatosti došel k 

následujícímu závěru: „Rozhoduje-li orgán územního samosprávného celku ve správním 

řízení ve věci, která se týká zájmu tohoto územního samosprávného celku, je důvodem 

pochyb o nepodjatosti úřední osoby dle § 14 odst. 1 správního řádu z roku 2004 její 

zaměstnanecký poměr k územnímu samosprávnému celku tehdy, je-li z povahy věci či 

jiných okolností patrné podezření, že v důsledku tohoto zaměstnaneckého poměru by mohl 

být její postoj k věci ovlivněn i jinými než zákonnými hledisky.”243 Dle usnesení Nejvyššího 

správního soudu tak samotná skutečnost pracovního vztahu úřední osoby k obci, která je 

účastníkem řízení, není důvodem pro její vyloučení z řízení. K této skutečnosti musí být 

připojena jiná skutečnost vytvářející důvodnou obavu z možné podjatosti. Příkladem této 

skutečnosti může být politický význam předmětné stavby. Podá-li účastník řízení námitku 

systémové podjatosti, musí o ní rozhodovat nadřízený správní orgán.  

Pro námitky systémové podjatosti docházelo k prodlužování řízení.244 Zákonodárce 

se proto rozhodl novelizovat správní řád. Jeho novelou v roce 2018245 došlo k doplnění ust. 

§ 14 odst. 2 správního řádu, kde se stanoví: „Úřední osoba není vyloučena podle odstavce 

1, pokud je pochybnost o její nepodjatosti vyvolána jejím služebním poměrem nebo 

pracovněprávním nebo jiným obdobným vztahem ke státu nebo k územnímu 

samosprávnému celku.” Podle Petrmichla dochází k presumování nepodjatosti úředních 

                                                
241 ZAHUMENSKÁ, V., SVOBODA, P. Občanův průvodce po územním plánu (po novele stavebního 
zákona). Praha: Centrum pro podporu občanů sdružení Arnika, 2019. s. 32. 
242 JEMELKA, L., PONDĚLÍČKOVÁ, K., BOHADLO, D. Správní řád. Komentář. 6. vydání. Praha: C. H. 
Beck, 2019. s. 84.  
243 Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 20. listopadu 2012, č.j. 1 As 89/2010. 
244 Viz Důvodová zpráva k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění 
pozdějších předpisů, sněmovní tisk 54/0, 8. volební období. s. 2. 
245 Zákon č. 176/2018 Sb., kterým se mění zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. 
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osob, přestože může být prokázáno, že jistá úřední osoba je skutečně podjatá.246 Dle 

Jemelky vztah úřední osoby ke státu nebo k územnímu samosprávnému celku nevylučuje 

možnost individuálního posouzení podjatosti této osoby v souladu s ust. § 14 odst. 1 

správního řádu.247 Svoboda a Zahumenská se rovněž domnívají, že rozhodování o 

systémové podjatosti se i nadále bude řídit podle závěrů usnesení Nejvyššího správního 

soudu.248  

Jak bylo zmíněno výše, mezi procesní obstrukce lze uvést mimo jiné návrhy na 

provedení nadbytečných důkazů, podání blanketních odvolání a následné doplnění 

odvolání nebo opakované nahlížení do spisu. Předními obstrukčními nástroji však jsou dle 

autora výše uvedené námitky, které jsou proto blíže rozebrány. 

Od obstrukčních jednání musíme zásadně odlišit oprávněné užití procesních práv. 

Co stavebník považuje za obstrukční jednání, může ve skutečnosti být pro příslušného 

účastníka řízení postup mající za cíl legitimní ochranu jeho práv. Příkladem pro stavebníky 

nepochopitelných obstrukcí jsou námitky či jiné právní úkony z řad spolků pro ochranu 

životního prostředí. Přestože nelze vyloučit, že mohou existovat spolky na ochranu 

životního prostředí, které zneužívají své postavení v řízeních dle stavebního zákona, nelze 

v žádném případě práva těchto spolků omezit, jako se tak stalo prostřednictvím velké 

novely stavebního zákona.249  

Pokud se nejedná o zcela očividné zneužití práva, lze se domnívat, že je pro 

stavební úřad nemožné odlišit zneužití a oprávněné užití procesních práv účastníky řízení. 

Přirozeně neexistuje mechanismus, který může zákonodárce představit v právní úpravě pro 

identifikaci obstrukčních jednání. Omezení účasti některých právních subjektů na 

procesech podle stavebního zákona (například spolků pro ochranu životního prostředí) 

může napomoci ke zrychlení řízení dle stavebního zákona, avšak důsledkem je zcela 

                                                
246 PETRMICHL, V. Systémová podjatost úředních osob v aktuální novele správního řádu. In: 
Pravniprostor.cz [online]. 11. 9. 2018 [cit. 5. 9. 2019]. Dostupné 
z:  https://www.pravniprostor.cz/clanky/spravni-pravo/systemova-podjatost-urednich-osob-v-aktualni-
novele-spravniho-radu. 
247 JEMELKA, L., PONDĚLÍČKOVÁ, K., BOHADLO, D. Správní řád. Komentář. 6. vydání. Praha: C. H. 
Beck, 2019. s. 86. 
248 ZAHUMENSKÁ, V., SVOBODA, P. Občanův průvodce po územním plánu (po novele stavebního 
zákona). Praha: Centrum pro podporu občanů sdružení Arnika, 2019. s. 15. 
249 Prostřednictvím velké novely stavebního zákona došlo k omezení účastenství v územních a stavebních 
řízení pro spolky pro ochranu životního prostředí. Mimo jiné pro toto omezení byla velká novela stavebního 
zákona napadena ústavní stížností ze strany senátorů Parlamentu České republiky, sp. zn. Pl. ÚS 22/17. 
Ústavní nález ke dni uzavření práce prozatím nebyl vydán. 
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zásadní zásah do práv těchto spolků a především snížení ochrany veřejných zájmů těmito 

spolky chráněných.  

Snížení počtu správních řízení je jedno z možných řešení k omezení použití 

obstrukčních jednání. Teoreticky může napomoci omezit tyto praktiky společné územní a 

stavební řízení podle ust. § 94j a násl. stavebního zákona. Obstrukční jednání tak lze použít 

pouze v jednom řízení, nikoliv opakovaně v navazujících řízeních.  
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3 Návrh nové podoby povolovacího procesu pro umístění a provedení 

stavby dle věcného záměru stavebního zákona  

 Současná právní úprava povolovacích procesů pro umístění a provedení stavby je 

dlouhodobě negativně hodnocena, mimo jiné i pro některé důvody uvedené v předchozí 

kapitole.250 Negativně hodnoceno je však stavební právo veřejné jako celek.251 

Ministerstvo pro místní rozvoj již nechce přicházet s novými novelami a má zájem 

stavební právo rekodifikovat jako celek, přičemž se nebojí větších změn.252 Dne 6. února 

2019 představilo Ministerstvo pro místní rozvoj věcný záměr stavebního zákona.253 Podle 

tohoto dokumentu je cílem rekodifikace vytvořit právní úpravu, která mimo jiné 

maximálním možným způsobem zrychlí a zjednoduší povolovací procesy pro umístění a 

provedení stavby.254 Pro splnění cíle tak věcný záměr stavebního zákona přichází skutečně 

s podstatnými změnami v povolovacích procesech. Věcný záměr stavebního zákona prošel 

v první polovině roku 2019 meziresortním připomínkovým řízením. Vláda České 

republiky schválila usnesením ze dne 24. června 2019 věcný záměr stavebního zákona255 

a uložila ministryni pro místní rozvoj vypracovat paragrafované znění nového stavebního 

zákona. Paragrafované znění by mělo být představeno v polovině listopadu 2019.256 

                                                
250 Předchozí kapitola neuvádí všechny potíže spojené se současnou právní úpravou povolovacích procesů 
pro umístění a provedení stavby. STAŠA, J.. Nad stavem českého stavebního práva. In: STAŠA, J. 
a RAJCHL, J., eds. Sondy do stavebního práva. Praha: Univerzita Karlova, 2018. s. 8-21. 
251 Mezi kritizované aspekty stavebního práva dále patří mimo jiné vysoký počet stavebních úřadů, problém 
systémové podjatosti, nedostačující metodické vedení a koordinace stavebních úřadů, nepřehlednost v právní 
úpravě stavebního práva hmotného nebo placený přístup k závazným technickým normám ČSN. 
252 Například reorganizace veřejné stavební správy, integrace většiny dotčených orgánů pod stavební úřady, 
fikce pozitivního rozhodnutí. 
253 Dlužno doplnit, že věcný záměr stavebního zákona byl kritizován nejen z věcného hlediska, ale také z 
hlediska jeho přípravy. Věcný záměr stavebního zákona byl totiž vypracován Hospodářskou komorou České 
republiky, tedy reprezentantem podnikatelské sféry. Jak uvádí Dienstbier, příprava dokumentu Hospodářskou 
komorou samo o sobě nemusí být účelové pro upřednostnění zájmů stavebníků oproti ostatním subjektům, i 
když to tak může na první pohled působit. Nicméně po pročtení věcného záměru stavebního zákona lze dle 
Dienstbiera dojít k závěru, že v dokumentu skutečně dochází k upřednostnění stavebníků a jejich zájmů. 
Otázky Václava Moravce. Zákon stavební. Ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová, architekt Jan Kasl, 
soudce Filip Dienstbier a místopředseda Starostů Jan Farský [díl diskuzního pořadu]. Česko, ČT24, 2019. 19. 
5. 2019. 
254 Ve věcném záměru stavebního zákona je zdůrazněno, že cílem rekodifikace je maximální zrychlení 
a zjednodušení procesů. Věcný záměr stavebního zákona. In: Aplikace o/dok [online]. Praha: Ministerstvo 
pro místní rozvoj, 2019. Poslední změna 30. 4. 2019. s. 12 [cit. 1. 10. 2019]. Dostupné z: 
https://apps.odok.cz/ 
attachment/-/down/ALBSBBQPKN4G.  
255 Znění věcného záměru stavebního zákona bylo pouze mírně upraveno v návaznosti na vypořádání 
připomínek. 
256 Advokátní deník. Paragrafové znění nového stavebního zákona bude 15. listopadu. In: advokatnidenik.cz 
[online]. 2019 [cit. 9. 11. 2019]. Dostupné z: https://advokatnidenik.cz/2019/10/09/babis-paragrafove-zneni-
noveho-stavebniho-zakona-bude-15-11/.  
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Ministerstvo pro místní rozvoj podle jím vypracovaného harmonogramu z roku 2018 

chtělo nechat přijmout nový stavební zákon do 3. čtvrtletí 2021.257 Podle tiskové zprávy 

však nakonec chce nechat nový stavební zákon přijmout již v roce 2020.258  

V této kapitole rozebereme jeden z hlavních návrhů Ministerstva pro místní rozvoj 

týkající se povolovacích procesů, který je uveden ve věcném záměru stavebního zákona. 

Jedná se o nově představený koncept takzvaného rozhodnutí o povolení stavby, které by 

mělo být vydáváno jako meritorní rozhodnutí takzvaného řízení o povolení stavby, jež bylo 

rovněž nově navrženo ve věcném záměru stavebního zákona. Do jisté míry lze tento návrh 

řízení označit za modifikovanou verzi společného územního a stavebního řízení. V této 

kapitole si proto nejdříve projdeme praktická negativa spojená se současnou právní 

úpravou společného územního a stavebního řízení, na které dle názoru autora podoba nově 

navrženého řízení reaguje. Následně blíže projdeme navrženou podobu řízení, zejména 

jeho pozitiva a negativa. V rámci této kapitoly budu vycházet z předpokladu, že dojde k 

zachování současné organizace stavební správy, nikoliv že dojde k její (nesystémové) 

reorganizaci a integraci většiny dotčených orgánů pod stavební úřady.259  

3.1 Praktické potíže společného územního a stavebního řízení  

Jak již bylo uvedeno v podkapitole 1.4 této práce, velkou novelou stavebního 

zákona došlo ke změně v právní úpravě společného územního a stavebního řízení. Stručně 

řečeno se jedná o integraci územního a stavebního řízení v řízení jedno, ve kterém se 

povoluje umístění a zároveň provedení stavby. Cílem velké novely stavebního zákona bylo 

zrychlení povolovacích procesů ve výstavbě.  

Aktuálně existuje více jak roční zkušenost s novou úpravou společného územního 

a stavebního řízení. Podle Brože, analytika online platformy cenova-mapa.org, tvořilo 

společné územní a stavební řízení přibližně 14 % správních řízení ze všech povolovacích 

                                                
257 Rekodifikace veřejného stavebního práva [online]. Praha: Ministerstvo pro místní rozvoj, 2018. s. 52  
[cit. 2. 11. 2019]. Dostupné z: https://www.komora.cz/files/uploads/2018/10/Rekodifikace_info_vlada_30-8-
2018_1.pdf. 
258 DOSTÁLOVÁ, K. Klára Dostálová: Práce na rekodifikaci veřejného stavebního práva běží podle 
harmonogramu [online]. Praha: Ministerstvo pro místní rozvoj, 2019 [cit. 9. 11. 2019]. Dostupné 
z:  https://www.mmr.cz/cs/Ostatni/Web/Novinky/Klara-Dostalova-Prace-na-rekodifikaci-verejneho-s. 
259 Věcný záměr stavebního zákona. In: Aplikace o/dok [online]. Praha: Ministerstvo pro místní rozvoj, 2019. 
Poslední změna 30. 4. 2019. s. 37-86 [cit. 1. 10. 2019]. Dostupné z: https://apps.odok.cz/ 
attachment/-/down/ALBSBBQPKN4G. 
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procesů pro umístění a provedení stavebních záměrů.260 Tyto údaje potvrzují i některé 

stavební úřady, například v Libereckém kraji se jedná o podíl přibližně 10 %.261 Podíl 

použití společného územního a stavebního řízení je však významně nižší v segmentu 

výstavby bytových domů. Společné územní a stavební řízení má podíl pouze 3 % ze všech 

povolovacích procesů pro umístění a provedení stavebních záměrů.262 Na základě těchto 

čísel lze dojít k závěru, že společné územní a stavební řízení nenašlo mezi stavebníky 

takové uplatnění, jak bylo zákonodárcem předpokládáno. Důvodem nízkého využití 

společného územního a stavebního řízení může být pouze krátká zkušenost s novou právní 

úpravou, což může platit pro menší stavebníky (například stavebníky rodinných domů). 

Nicméně stavebníci bytových domů a obecně větší stavebníci (developeři) nepředpokládají 

rozšíření využití tohoto řízení pro níže uvedená rizika.263  

Hlavní riziko pro větší stavebníky je v obsáhlosti dokumentace, která se musí 

přiložit k žádosti o vydání společného povolení. Pro podání žádosti je zapotřebí připojit 

dokumentaci, která je specifikována v příloze č. 8 ve vyhlášce o dokumentaci staveb. Do 

jisté míry je dokumentace pro vydání společného povolení kompilátem dokumentace pro 

vydání rozhodnutí o umístění stavby dle přílohy č. 1 vyhlášky o dokumentaci staveb a 

projektové dokumentaci pro vydání stavebního povolení podle přílohy č. 12 téže vyhlášky. 

V rámci územního řízení musí stavební úřad mimo jiné posoudit, zda stavba splňuje 

všechny podmínky stanovené zejména v územním plánu (pokud byl vydán) a dále zda 

splňuje povinnosti dle stavebního zákona a zvláštních právních předpisů. Ve stavebním 

řízení musí být posouzeny především stavebně technické aspekty stavby.264 Dokumentace 

pro vydání společného povolení obsahuje informace jak pro posouzení splnění povinností 

pro umístění stavby, tak pro posouzení stavebně technických aspektů. Je tedy zřejmé, že 

dokumentace pro vydání společného povolení je podstatně obsáhlejší nežli dokumentace 

                                                
260 MAREČKOVÁ, M. Společné stavební řízení tvoří jen 14 procent všech řízení. Nejvíc se uchytilo u 
rekonstrukcí. Hospodářské noviny [online]. 3. 10. 2018 [cit. 6. 11. 2019]. Dostupné z: 
https://archiv.ihned.cz/c1-66268920-spolecne-stavebni-rizeni-se-tvori-jen-14-procent-vsech-rizeni-nejvic-se-
uchytilo-u-rekonstrukci. 
261 Písemná konzultace s Mgr. Zdeňkem Hluštíkem, vedoucím oddělení stavebního řádu, dne 28. května 
2019. 
262 MAREČKOVÁ, M. Společné stavební řízení tvoří jen 14 procent všech řízení. Nejvíc se uchytilo u 
rekonstrukcí. Hospodářské noviny [online]. 3. 10. 2018 [cit. 6. 11. 2019]. Dostupné z: 
https://archiv.ihned.cz/c1-66268920-spolecne-stavebni-rizeni-se-tvori-jen-14-procent-vsech-rizeni-nejvic-se-
uchytilo-u-rekonstrukci.  
263 Tamtéž.  
264 Například statiku, konstrukci stavby, stavební materiály, půdorysy jednotlivých pater, páteřní rozvody, 
plánované technologie k instalaci, stavební postupy. 
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pro vydání rozhodnutí o umístění stavby a projektová dokumentace pro vydání stavebního 

povolení. 

Stavebník, který se rozhodne pro společné územní a stavební řízení, zaplatí na 

začátku projektu za vyhotovení dokumentace pro společné povolení minimálně třikrát více 

oproti nákladům za vyhotovení dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby.265 

Počáteční náklady jsou očividně mnohem vyšší než v případě vedení separátního územního 

řízení.  

Výhodou vedení územního a stavebního řízení odděleně je skutečnost, že 

dokumentace se připravuje postupně a počáteční náklady jsou proto menší. Uveďme si 

postupné kroky. Stavebník má na začátku jistou představu o stavbě. Její realizovatelnost s 

ohledem na územní plánování si stavebník může ověřit při nahlédnutí do územního plánu. 

Projektant tuto představu rozpracuje do architektonické studie pro vzájemné odsouhlasení 

podoby stavby a v další fázi studii rozpracuje do dokumentace pro vydání rozhodnutí o 

umístění stavby. Pokud stavebník obdrží rozhodnutí o umístění stavby, ve kterém bude 

schválena, získává stavebník jistotu mimo jiné o rozměrech stavby a o její vizuální podobě. 

Toto je pro stavebníka důležité, neboť může nechat vyhotovit projektovou dokumentaci 

pro vydání stavebního povolení s vědomím toho, že stavební úřad či dotčený orgán by již 

neměl požadovat výraznou změnu rozměru stavby či vizuální podoby. Pokud se však 

stavebník vydá cestou společného územního a stavebního řízení, nemá tuto jistotu a 

stavební úřad či některý dotčený orgán266 může požadovat mimo jiné změnu rozměrů a 

podoby stavby.267 Pokud by tyto změny byly požadovány v územním řízení, architekt by je 

zapracoval do dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby a po jeho vydání by 

vyhotovil projektovou dokumentaci na základě vydaného rozhodnutí. V případě vedení 

společného územního a stavebního řízení by však byla změna dokumentace stavby dle 

podmínek správních orgánů mnohem komplikovanější. Při zásahu do rozměru či podoby 

stavby musí být přepracována jak dokumentace související s umístěním stavby, tak i 

                                                
265 Osobní konzultace s Ing. Jaroslavem Žižkou, senior konzultantem pro developerské projekty, ze dne 27. 
září 2019. 
266 Tuto změnu stavby mohou požadovat dotčené orgány v jednotlivých závazných stanoviscích. Stavebník 
může mít velice jasnou představu o stavbě, ale jediné závazné stanovisko s požadavkem na například změnu 
vizuální podobu stavby může tuto představu narušit. 
267 Může se jednat o nejrůznější požadavky, například o požadavek zmenšení stavby o několik pater či o 
změnu podoby stavby, kdy namísto postmoderní stavby s rovnou střechou může na místě stát pouze stavba, 
která se podobá okolní zástavbě s klasickou sedlovou nebo valbovou střechou. 
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dokumentace související s povolením provedení stavby.268 Náklady na přepracování 

dokumentace k vydání společného povolení by byly významně vyšší. I menší změna ve 

stavebním záměru může znamenat značné náklady na přepracování dokumentace stavby. 

Přepracování zasáhne stavebníka nejen finančně, ale dochází rovněž k časovému zdržení. 

Připočítáme-li vyšší počáteční náklady na dokumentaci k možnému riziku vydání 

dalších nákladů při požadavku změny charakteru stavby, které se mohou rovnat, či i 

překračovat počáteční náklady, můžeme zde jasně identifikovat vyšší podnikatelské riziko, 

které je spojeno s žádostí o společné povolení, ve srovnání s vedením územního a 

stavebního řízení. Nadto zde existuje i související riziko, že stavební úřad může žádost o 

vydání společného povolení zamítnout (například pro nesplnění podmínek posuzovaných v 

územním řízení), čímž dochází k vyšší finanční ztrátě pro stavebníka z důvodu vyšších 

počátečních nákladů. Obě rizika platí rovněž pro menší stavebníky, nicméně u menších a 

méně komplexních staveb (například výstavba rodinného domu) se setkáváme s nižší 

pravděpodobností na změnu charakteru stavby či zamítnutí žádosti a dále s nižšími 

počátečními náklady. Pro tyto stavebníky je riziko spojené se společným územním a 

stavebním řízením menší.269 

S ohledem na výše uvedené je zřejmé, že přes pozitiva institutu společného 

povolení270 jsou stavebníci odrazováni od jeho využití, pravděpodobně pro výše uvedená 

rizika. Zavedení nového závazného stanoviska kvůli společnému povolení rovněž nebylo 

pro zrychlení povolovacích procesů pro umístění a provedení stavby přínosné.271 Lze 

souhlasit, že právní úprava společného územního a stavebního řízení má ještě daleko k 

ideálu. Ve věcném záměru stavebního zákona se však dále rozpracovává institut 

společného územního a stavebního řízení se zaměřením na mitigaci některých z výše 

uvedených rizik.  

3.2 Navržená modifikace společného územního a stavebního řízení 

Novou podobu povolovacího procesu pro umístění a provedení stavby navrhuje 

Ministerstvo pro místní rozvoj ve věcném záměru stavebního zákona. Ve svém návrhu 

                                                
268 Jedná se například o přepracování půdorysů jednotlivých pater, rozvržení chodeb a pokojů, páteřních 
rozvodů, umístění technologických zařízení. 
269 Samozřejmě za podmínky, že menší stavebníci využívají služeb projektanta či jiné osoby mající dostatek 
zkušeností ve stavebnictví. 
270 Kapitola 1.4 této práce. 
271 Tamtéž. 
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nepočítá se zachováním územního řízení, stavebního řízení a ani zjednodušujících postupů 

k těmto řízením. Nově navrhované řízení označuje za řízení o povolení stavby a výsledné 

pozitivní rozhodnutí označuje za rozhodnutí o povolení stavby. Rozhodnutí o povolení 

stavby by povolovalo umístění i provedení stavby, vedeno by tak mělo být výhradně jedno 

řízení. Po prostudování navržené podoby řízení lze dojít k závěru, že Ministerstvo pro 

místní rozvoj dále rozpracovává právní úpravu společného územní a stavební řízení.272 

Navržená podoba řízení o povolení stavby se snaží reflektovat výše zmíněné potíže se 

společným územním a stavebním řízením. Ministerstvo pro místní rozvoj ve svém návrhu 

představuje dvě hlavní změny oproti současné právní úpravě společného územního a 

stavebního řízení – (i) redukci dokumentů potřebných pro povolení umístění a provedení 

stavby a (ii) vynětí stavebně technických aspektů stavby z posouzení ze strany stavebního 

úřadu před vydáním rozhodnutí o povolení stavby. 

Jak je uvedeno v podkapitole 3.1 této práce, klíčovou potíž představuje pro 

stavebníky, zejména pak pro ty s většími a komplexnějšími stavbami, obsáhlost 

dokumentace, kterou musí k žádosti o vydání společného povolení přiložit. Ministerstvo 

pro místní rozvoj proto navrhuje, aby k žádosti stačilo přiložit dokumentaci stavby 

„odpovídající podrobnosti stávající dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby 

doplněné o stavebně konstrukční řešení s důrazem na návrh nosných konstrukcí a stabilitu 

stavby.”273 Věcný záměr stavebního zákona označuje tuto dokumentaci za dokumentaci 

pro povolení stavby. Stavební úřad by posuzoval pouze umístění stavby a z pohledu 

stavebního řádu by preventivně posuzoval statiku a nosnou konstrukci. 274 Pro navrženou 

podobu řízení by již nebylo zapotřebí předkládat dokumenty uvedené v příloze č. 12 

z vyhlášky o dokumentaci staveb. Stavba by dle návrhu měla být povolena v rámci 

jednoho řízení na základě méně obsáhlé dokumentace. Po obdržení rozhodnutí o povolení 

                                                
272 Vzhledem k navrženým změnám lze dojít i k závěru, že se nejedná o integraci řízení, ale že Ministerstvo 
pro místní rozvoj navrhuje zrušení stavebního řízení a ponechání pouze územního řízení doplněného o 
posouzení některých stavebně technických aspektů stavby, které jsou posuzovány ve stavebním řízení.  
273 Věcný záměr stavebního zákona. In: Aplikace o/dok [online]. Praha: Ministerstvo pro místní rozvoj, 2019. 
Poslední změna 30. 4. 2019. s. 145 [cit. 1. 10. 2019]. Dostupné z: https://apps.odok.cz/attachment/-
/down/ALBSBBQPKN4G. 
274 Machačková k současné právní úpravě územního rozhodnutí píše: „V procesu výstavby je zvýšený důraz 
kladen na územní rozhodování, tj. umisťování staveb, což souvisí s uvolněním kontroly na úseku stavebního 
řádu.” Dle Machačkové je posuzování souladu se stavebním řádem uvolněno již nyní. Věcný záměr 
stavebního zákona však uvolnění posuzování podstatným způsobem posouvá. MACHAČKOVÁ, J. a kol. 
Stavební zákon: komentář. 3. vydání. Praha: C. H. Beck, 2018. s. 408.  
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stavby by projektant připravoval rovnou projektovou dokumentaci pro provádění stavby.275 

Návrh tak počítá s podstatnou redukcí dokumentů, které by stavebník musel předložit 

stavebnímu úřadu. 

Druhou zásadní změnou v přístupu navrhovaného řízení je vynětí většiny stavebně 

technických aspektů stavby z preventivního posouzení ze strany stavebních úřadů. Ve 

věcném záměru stavebního zákona se k tomu uvádí: „Provádění stavby se již nebude 

samostatně povolovat (nebude se vydávat stavební povolení či některá z alternativ 

stavebního povolení).”276 Stavební úřad tak nebude provádět preventivní posouzení 

stavebně technických aspektů stavby s výjimkou statiky a nosné konstrukce.277 Jak vyplývá 

z věcného záměru stavebního zákona, preventivní posouzení těchto aspektů by neměly 

provádět ani dotčené orgány, nebude-li vedeno řízení o posuzování vlivů na životní 

prostředí. Dokumentaci k většině stavebně technických aspektů by tedy stavební úřad ani 

dotčené orgány neposuzovaly.278  

Jako tomu je za současné právní úpravy, stavební úřad by vykonával stavební 

dozor, aby „dohlížel na soulad stavby s rozhodnutím o povolení stavby, ověřenou DPPS279 

a požadavky nového stavebního zákona a dalších právních předpisů”.280 Kolaudační 

souhlas a případné kolaudační rozhodnutí by dle návrhu bylo vydáno za obdobných 

podmínek jako dle současné právní úpravy. Ve věcném záměru stavebního zákona se píše: 

„Některé druhy staveb by stejně jako podle stávající úpravy stavebního zákona 

nepodléhaly kolaudaci.”281 Z věcného záměru stavebního zákona však není zřejmé, zda by 

bylo ponecháno současné vymezení staveb, které musí být zkolaudovány. Návrh uvádí, že 

pokud musí být stavba zkolaudována, stavební úřad ověří provedení stavby, a to „jenom v 

                                                
275 Dle aktuálního věcného záměru stavebního zákona by stavebník neměl povinnost předložit dokumentaci 
pro provádění stavby stavebnímu úřadu před zahájením stavby, leda by si stavební úřad tuto dokumentaci 
vyžádal při výkonu stavebního dozoru. Stejně tomu je dle stavebního zákona. 
276 Věcný záměr stavebního zákona. In: Aplikace o/dok [online]. Praha: Ministerstvo pro místní rozvoj, 2019. 
Poslední změna 30. 4. 2019. s. 165 [cit. 1. 10. 2019]. Dostupné z: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/ 
ALBSBBQPKN4G. 
 
278 Pokud by rozsah a obsah dokumentace stavby byly v platné právní úpravě skutečně redukovány, vyvstává 
praktická otázka, zda Ministerstva pro místní rozvoj bude schopno zajistit, aby stavební úřady 
prostřednictvím výzev k doplnění dále nerozšiřovaly rozsah a obsah dokumentace potřebné pro obdržení 
povolení. Docházelo by pak jistě k zásadním zdržením v řízeních. 
279 Zkratka pro dokumentaci pro povolení stavby, kterou používá věcný záměr stavebního zákona. 
280 Věcný záměr stavebního zákona. In: Aplikace o/dok [online]. Praha: Ministerstvo pro místní rozvoj, 2019. 
Poslední změna 30. 4. 2019. s. 166 [cit. 1. 10. 2019]. Dostupné z: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/ 
ALBSBBQPKN4G. 
281 Tamtéž, s. 167. 
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rozsahu, který sám povolil, tj. v rozsahu rozhodnutí o povolení stavby (případně jeho změn) 

a ověřené DPPS ve znění povolených změn  

a z hlediska dalších aspektů”282. Věcný záměr stavebního zákona blíže nespecifikuje 

způsob, jak stavební úřad provedení stavby ověří. Lze uvažovat, že ověření provedení 

stavby by mohlo proběhnout na základě obdoby závěrečné kontrolní prohlídky. Za 

povšimnutí stojí, že věcný záměr stavebního zákona zdůrazňuje, že stavební úřad bude 

ověřovat provedení dokončené stavby pouze v rozsahu, který sám povolil. To by 

znamenalo, že stavební úřad by ověřoval pouze umístění stavby a dále její statiku s 

konstrukčním řešením. Explicitně není uvedeno, že by stavební úřad prováděl i posouzení 

stavebně technických aspektů stavby.  

Po prostudování věcného záměru stavebního zákona lze usoudit, že mimo jiné 

zahájení řízení283, vymezení účastníků řízení284, nařízení ústního jednání285, uplatňování a 

vypořádávání námitek286 nebo vydání rozhodnutí287 přibližně odpovídá současné podobě 

společného územního a stavebního řízení.288 Za úplnost a bezvadnost dokumentace stavby 

by měl být i nadále odpovědný projektant.289 Zhotovitel stavby by byl nadále odpovědný 

za řádné zhotovení stavby dle projektantem připravené dokumentace stavby.290 Věcný 

záměr stavebního zákona je však pouze obecný a popisuje jenom základní rysy 

navrhovaného řízení. Detailní právní úprava bude představena až v paragrafovaném znění 

návrhu nového stavebního zákona, jež by mělo být předloženo v první polovině roku 2020.  

Jak bylo uvedeno výše, věcný záměr stavebního zákona nepočítá se zachováním 

územního řízení, stavebního řízení a ani zjednodušujících postupů k těmto řízením. 

Ministerstvo pro místní rozvoj navrhuje, aby došlo ke „zrušení všech stávajících 

povolovacích procesů ve stavebním zákoně a jejich nahrazení jediným řízením o povolení 

                                                
282 Věcný záměr stavebního zákona. In: Aplikace o/dok [online]. Praha: Ministerstvo pro místní rozvoj, 2019. 
Poslední změna 30. 4. 2019. s. 167 [cit. 1. 10. 2019]. Dostupné z: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/ 
ALBSBBQPKN4G. 
283 Tamtéž, s. 145. 
284 Tamtéž, s. 148-149. 
285 Tamtéž, s. 148. 
286 Tamtéž, s. 148. 
287 Tamtéž, s. 150. 
288 Práce se zaměřuje především na analýzu nově navrženého přístupu k posuzování stavebně tcchnických 
aspektů stavby. Věcný záměr stavebního zákona představuje několik dalších změn v povolovacím procesu, 
které však nejsou rozhodující pro plánovanou změnu v přístupu posuzování staveb. 
289 Věcný záměr stavebního zákona. In: Aplikace o/dok [online]. Praha: Ministerstvo pro místní rozvoj, 2019. 
Poslední změna 30. 4. 2019. s. 168. [cit. 1. 10. 2019]. Dostupné z: https://apps.odok.cz/attachment/-
/down/ALBSBBQPKN4G. 
290 Tamtéž. 
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stavby směřujícím k vydání jediného rozhodnutí o povolení stavby”.291 Pokud by se nová 

podoba řízení přijala, stavebník by si již nemusel vybírat mezi jednotlivými alternativními 

procesy. Existovalo by pouze jedno řízení, které by bylo možné vést pro aprobaci umístění 

a provedení stavby. V původním návrhu věcného záměru stavebního zákona ze dne 6. 

února 2019 se počítalo s možností využití veřejnoprávní smlouvy jakožto alternativy 

k řízení pro povolení stavby, v aktualizované verzi ze dne 30. dubna 2019292 již není 

veřejnoprávní smlouva zmiňována. Územní souhlas a ohlášení stavby by měly být rovněž 

zrušeny, přičemž k těmto institutům věcný záměr stavebního zákona píše: „Stavební 

záměry, u nichž postačoval územní souhlas či ohlášení, budou podrobeny revizi a bude 

prověřeno, zda některé nebudou zcela vyjmuty z povolovacího režimu podle nového 

stavebního zákona.”293 Pokud některé ze stavebních záměrů budou vyjmuty z 

povolovacího režimu, pak by u nich stavebník nemusel žádat o povolení. Věcný záměr 

stavebního zákona však ve vymezení staveb, které by spadaly pod povolovací režim dle 

nového zákona, není konkrétní a specifikace bude uvedena až v paragrafovaném znění.  

Je zřejmé, že Ministerstvo pro místní rozvoj se prostřednictvím navrženého řízení 

snaží dosáhnout stanoveného cíle, tedy maximálního zrychlení a zjednodušení 

povolovacího procesu pro umístění a provedení stavby. Tyto změny na první pohled 

zásadně zjednodušují povolovací proces pro umístění a provedení stavby. Nicméně je 

vhodné si projít jednotlivá pozitiva a negativa navržené podoby řízeny v navazující 

podkapitole a zvážit, zda by navržená podoba povolovacího procesu byla přínosem. 

3.2.1 Pozitiva navržené podoby řízení  

Podoba řízení představená ve věcném záměru stavebního zákona má pro stavebníky 

a úředníky stavebních úřadů stejné výhody jako v případě společného územního a 

stavebního řízení.294 Oproti společnému územnímu a stavebnímu řízení však navržená 

podoba řízení přináší dodatečné přínosy: (i) mitigace rizika stavebníků spojeného s 

vysokými počátečními a případně dodatečnými náklady na dokumentaci stavby, (ii) 
                                                
291 Věcný záměr stavebního zákona. In: Aplikace o/dok [online]. Praha: Ministerstvo pro místní rozvoj, 2019. 
Poslední změna 30. 4. 2019. s. 142. [cit. 1. 10. 2019]. Dostupné z: https://apps.odok.cz/attachment/-
/down/ALBSBBQPKN4G. 
292 Ministerstvo pro místní rozvoj upravilo znění materiálu v návaznosti na vypořádání připomínek z 
meziresortního připomínkového řízení. 
293Věcný záměr stavebního zákona. In: Aplikace o/dok [online]. Praha: Ministerstvo pro místní rozvoj, 2019. 
Poslední změna 30. 4. 2019, s. 144. [cit. 1. 10. 2019]. Dostupné z: https://apps.odok.cz/attachment/-
/down/ALBSBBQPKN4G. 
294 Kapitola 1.4 této práce. 
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zjednodušení povolovacího procesu pro umístění a provedení stavby pro stavebníky i 

úředníky stavebních úřadů a dotčených orgánů vzhledem k méně obsáhlé dokumentaci 

stavby a (iii) zrušení zjednodušujících a alternativních postupů, kdy výsledkem by mělo 

být zpřehlednění povolovacího procesu. 

Mitigaci rizika spojeného s vysokými počátečními náklady především umožňuje 

méně obsáhlá dokumentace stavby přikládaná k žádosti. Při přijetí navržené podoby řízení 

by počáteční náklady stavebníků zůstaly na úrovni nákladů vynaložených na přípravu 

dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby. Laicky řečeno – za mírně vyšší 

počáteční náklady spojené s vydáním rozhodnutí o umístění stavby dle současné úpravy295 

by v případě vedení navrhované podoby řízení mohlo být povoleno nejen umístění, ale i 

provedení stavby. Pokud by stavební úřad požadoval změnu rozměrů či podoby stavby, 

nebo pokud by se rozhodl žádost o rozhodnutí o povolení stavby zamítnout, finanční ztráta 

stavebníka by byla totožná jako při vedení územního řízení. Je zde tudíž očividné snížení 

rizika pro stavebníka. 

Přemýšlíme-li o možných pozitivních důsledcích, které může přinést navržené 

snížení obsáhlosti dokumentace stavby, lze se domnívat, že toto snížení může v praxi 

zrychlit práci projektantů, stavebníků a v neposlední řadě úředníků stavebních úřadů. 

Teoreticky může dojít i k jistému snížení četnosti zdržení z důvodu nedostatečně 

připravené dokumentace.296 Byly však komunikovány názory, a to zejména ze strany 

ČKAIT, že navržená dokumentace nebude dostačující pro řádnou ochranu veřejných 

zájmů. Možné potíže s navrhovaným rozsahem dokumentace budou rozebrány v 

podkapitole 3.2.3 této práce.  

Integrací územního a stavebního řízení v řízení jedno bez ponechání možnosti vést 

obě řízení separátně by mělo dojít k jistému zpřehlednění povolovacího procesu pro 

umístění a provedení stavby. Během připomínkového řízení k návrhu velké novely 

stavebního zákona vyvstávaly argumenty, že je nevhodné ponechat možnost vedení jak 

separátních řízení, tak společného územního a stavebního řízení a nechat volbu na 

stavebníkovi. Například Žídek zastává názor, že je matoucí představit společné územní a 

                                                
295 Náklady by byly vyšší, protože by ke standardnímu rozsahu dokumentace pro vydání rozhodnutí o 
umístění stavby musela být přiložena dokumentace ke statice a konstrukčnímu řešení stavby. S tímto budou 
však spojeny již výrazně menší náklady oproti dokumentaci pro vydání společného povolení.  
296 Kapitola 2.3 této práce. 
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stavební řízení jako alternativu k územnímu a stavebnímu řízení.297 Ministerstvo pro místní 

rozvoj však jde dál a navrhuje zrušit i zjednodušující postupy k územnímu a stavebnímu 

řízení a nahradit je pouze jedním režimem. Zcela jistě by se jednalo o zpřehlednění a 

zjednodušení právní úpravy, a to zejména pro laiky. Výsledkem by však dle vize 

Ministerstva mohlo být zrychlení procesů, kdy by se úředníci stavebních úřadů nesetkávali 

s více druhy řízení, ale pouze s jedním, které budou dokonale ovládat. S těmito argumenty 

ministerstva lze souhlasit, i když se zde můžeme setkat s jinými negativními dopady, které 

rovněž rozebereme v navazující kapitole této práce.  

3.2.2 Vzdání se aktuálně platných povolovacích procesů  

Předně je vhodné se zabývat otázkou, zda je žádoucí se vzdát současně platných 

povolovacích procesů pro umístění a provedení stavby. Obdobnou otázku v rámci 

meziresortního připomínkového řízení k věcnému záměru stavebního zákona položilo 

mimo jiné Ministerstvo životního prostředí298, Sdružení místních samospráv299 

a Ministerstvo zemědělství300. 

Prvním z důvodů pro ponechání územního a stavebního řízení jsou praktické 

výhody spojené s vedením oddělených řízení. Ministerstvo životního prostředí k tomuto 

uvádí: „V praxi jednotlivá řetězící se řízení vedou stavebníky k tomu, že svůj záměr 

postupně zpřesňují, upravují a doplňují tak, aby byl v souladu s jednotlivými požadavky 

právních předpisů.”301 Právě postupné rozpracovávání detailu stavby je výhodou pro 

stavebníky. Zároveň postupné rozpracovávání je v jednotlivých řízeních posuzováno 

veřejnou správou, tudíž veřejné zájmy jsou lépe chráněny oproti navržené podobě řízení. 

Identifikujeme zde tedy dvě významné výhody ve srovnání s navrženou podobou řízení o 

povolení stavby. 

                                                
297 ŽÍDEK, D. Stavební zákon a ochrana životního prostředí - novinky po 1. lednu 2018. Stavební právo: 
bulletin. 2018, č. 1. s. 36.  
298 Připomínky k materiálu s názvem: „Věcný záměr stavebního zákona“. In: Aplikace o/dok [online]. Praha: 
Ministerstvo životního prostředí, 2019. s. 6 [cit. 25. 10. 2019]. Dostupné z: https://apps.odok.cz/attachment/-
/down/ALBSB9SPMV5X. 
299 Připomínky Sdružení místních samospráv České republiky k Věcnému záměru stavebního zákona. In: 
Aplikace o/dok [online]. Zlín: Sdružení místních samospráv České republiky, 2019. s. 1 [cit. 2. 8. 2019]. 
Dostupné z: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/ALBSB9STVJLQ. 
300 Stanovisko k materiálu s názvem: Věcný záměr stavebního zákona. In: Aplikace o/dok [online]. Praha: 
Ministerstvo zemědělství, 2019. s. 1 [cit. 2. 8. 2019]. Dostupné z: https://apps.odok.cz/attachment/-
/down/KORNB9SHMDZ9. 
301 Připomínky k materiálu s názvem: „Věcný záměr stavebního zákona“. In: Aplikace o/dok [online]. Praha: 
Ministerstvo životního prostředí, 2019. s. 6. [cit. 25. 10. 2019]. Dostupné z: https://apps.odok.cz/attachment/-
/down/ALBSB9SPMV5X. 
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Druhým důvodem je, že veřejná správa a její úředníci mají mnohaleté zkušenosti 

s vedením současně platných povolovacích procesů. Zřejmou výzvou při přijetí nové 

podoby řízení je samozřejmě nutnost přeškolit úředníky stavebních úřadů. Lze namítnout, 

že se může jednat o další z řady změn v povolovacích procesech, které pomohou leda k 

vyšší složitosti agendy stavebních úřadů.302 Soudní judikatura spojená s územním a 

stavebním řízením je rovněž široká a trvalo by mnoho let, než by byla doplněna o 

judikaturu k nové podobě řízení.  

Nehledě však na výše uvedené, v meziresortním připomínkovém řízení došlo spíše 

k podpoře navrženého konceptu řízení. I Ministerstvo zemědělství přes svou připomínku k 

otázce vhodnosti ponechání současného řešení povolovacích procesů pro umístění a 

provedení stavby uvádí: „Přesto je nutné vyzdvihnout v první řadě předloženou koncepci 

jednotného řízení o povolení stavby.“303 Zdá se, že jistá shoda se dá naleznout v úvaze, že 

rozhodnutí o povolení umístění a povolení stavby by mělo vycházet z co možná 

nejjednoduššího postupu, který však řádně ochraňuje veřejné zájmy.304 Možná právě pro 

tyto úvahy nebyl návrh koncepce řízení tolik kritizován.305 Vzhledem ke kladným či 

neutrálním ohlasům k nové podobě řízení lze usoudit, že existuje jistá vůle vzdát se 

současných povolovacích procesů pro umístění a provedení stavby a nahradit je nově 

navrženým řízením. 

Co se týká úředníků, jejich přeškolení by nemuselo být natolik složité. Podle 

Lauermannové jsou úředníci na stavebním úřadě flexibilní a dokáží se rychle naučit nové 

postupy.306 Pokud daná změna povolovacích procesů bude již změnou v čase neměnnou, 

výsledná stabilita v právní úpravě by tak mohla dávat smysl ke změně právní úpravy a 

přeškolení úředníků. Obdobnou logickou úvahu lze použít i u judikatury. 

                                                
302 Kapitola 2.4 této práce. 
303 Stanovisko k materiálu s názvem: Věcný záměr stavebního zákona. In: Aplikace o/dok [online]. Praha: 
Ministerstvo zemědělství, 2019. s. 1 [cit. 2. 8. 2019]. Dostupné z: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/ 
KORNB9SHMDZ9. 
304 Například Žídek píše, že integrovat jednotlivá řízení do co nejmenšího počtu procesních kroků se zdá být 
cesta správným směrem. ŽÍDEK, D. Stavební zákon a ochrana životního prostředí - novinky po 1. lednu 
2018. Stavební právo: bulletin. 2018, č. 1. s. 35. 
305 V rámci věcného záměru stavebního zákona byla představena celá řada návrhů, přičemž řada z nich byla 
účastníky meziresortního připomínkového řízení a veřejností značně kritizována. Příkladem kontroverzních 
návrhů je změna organizace veřejné stavební správy nebo fikce vydání pozitivního rozhodnutí. Lze se 
domnívat, že právě pro srovnání s takto kontroverzními návrhy nebylo řízení o povolení stavby tolik 
kritizováno. 
306 Písemná konzultace s RNDr. Kateřinou Lauermannovou, vedoucí odboru územního plánování 
a stavebního řádu, Krajský úřad Libereckého kraje, ze dne 28. května 2019. 
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Druhou otázkou je, zda by nebylo vhodné ponechat nově navržené řízení jako 

alternativu k územnímu a stavebnímu řízení. Ve velké novele stavebního zákona 

zákonodárce rovněž ponechal vedle společného územního a stavebního řízení možnost vést 

územní a stavební řízení.307 Ponechání alternativ ke společnému územnímu a stavebnímu 

řízení však bylo napadáno pro zvyšování počtu správních řízení ve stavebním zákoně, což 

vede k větší nepřehlednosti právní úpravy oproti úpravě původní.308 Nepřehlednost a 

vysoký počet alternativních procesů pro povolení umístění a provedení stavby může vést k 

vyšší chybovosti úředníků na stavebních úřadech. Postižena může být i rychlost procesů, 

kdy úředníci budou muset mít zkušenosti s dvěma či více řízeními, což ovlivní jejich 

rychlost ve vedení různých řízení. Pro zjednodušení práce a zrychlování procesů na 

stavebních úřadech by se dalo souhlasit s myšlenkou o snižování počtu alternativních 

řízení.  

Věcný záměr stavebního zákona navrhuje společně s územním a stavebním řízením 

zrušit i související zjednodušující postupy k těmto řízením. Navržená podoba řízení by k 

sobě dle věcného záměru stavebního zákona neměla mít zjednodušující postup. Z analýzy 

Ministerstva pro místní rozvoj vyplývá, že některé zjednodušené postupy se v praxi 

využívají pouze minimálně. Například veřejnoprávní smlouva nahrazující územní řízení 

má pro rok 2017 podíl pouze 0,7 % ze všech režimů pro umístění staveb.309 U 

zjednodušeného územního řízení je tento podíl 1 %.310 Statistika není lepší ani u některých 

zjednodušujících postupů k stavebnímu řízení. Pro stejný rok má veřejnoprávní smlouva 

nahrazující stavební řízení podíl pouze 1,9 % ze všech režimů, jejichž výsledkem je 

oprávnění provést stavební záměr.311 Počet přijatých oznámení stavebního záměru s 

certifikátem autorizovaného inspektora bylo za rok 2017 celkem 69, jedná se o podíl 0,2 

                                                
307 Nadto věcný záměr stavebního zákona počítá s možností vést řízení o povolení stavby a řízení 
o posuzování vlivů na životní prostředí společně či odděleně. Věcný záměr stavebního zákona. In: Aplikace 
o/dok [online]. Praha: Ministerstvo pro místní rozvoj, 2019. Poslední změna 30. 4. 2019. s. 160. [cit. 1. 10. 
2019]. Dostupné z: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/ALBSBBQPKN4G. 
308 ŽÍDEK, D. Stavební zákon a ochrana životního prostředí - novinky po 1. lednu 2018. Stavební právo: 
bulletin. 2018, č. 1. s. 36.  
309 Analýza 2015–2017, Analýza stavu na úseku územního plánování a stavebního řádu. Praha: Ministerstvo 
pro místní rozvoj, 2019. s. 75. 
310 Analýza 2015–2017, Analýza stavu na úseku územního plánování a stavebního řádu. Praha: Ministerstvo 
pro místní rozvoj, 2019. s. 75. 
311 Tamtéž, s. 76. 
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%.312 Na nízké využití těchto čtyř řízení je poukázáno i ve věcném záměru stavebního 

zákona.313  

Naopak hojně vydávané jsou územní souhlasy (podíl 62,2 % za rok 2017314) 

a souhlasy s ohlášením stavby (podíl 44,3 % za rok 2017315). Tyto dva zjednodušené 

postupy by se dle věcného záměru stavebního zákona měly rovněž zrušit, přičemž by mělo 

dojít k revizi stavebních záměrů316, u kterých dle současné právní úpravy postačuje vydání 

územního souhlasu či souhlasu s ohlášením stavby, zda u některých z nich nebude možné 

nechat stavebníky je umísťovat a provádět bez dalšího.317 Informace k revizi stavebních 

záměrů je dosti vágní318 a budeme si muset počkat na řádné posouzení zrušení těchto dvou 

institutů pro paragrafované znění nového stavebního zákona. Vzhledem k četnosti využití 

by však stálo za úvahu dále pracovat i v novém zákoně s obdobou těchto režimů či se 

společným souhlasem dle ust. § 96a stavebního zákona. S ohledem na aktuální návrh 

konceptu řízení o povolení stavby dle věcného záměru stavebního zákona by se však dalo 

spekulovat, že toto řízení je natolik zjednodušeno, že již není zapotřebí představovat 

dodatečně zjednodušený postup k tomuto řízení.  

Lze souhlasit, že omezení se na pouze jediné řízení pro povolení umístění 

a  provedení stavby bude mít za výsledek zpřehlednění úpravy. Jak můžeme vidět výše, 

některé z uvedených procesů se ani v praxi příliš nevyužívají. Otázka je, co s územními 

souhlasy a ohlášeními stavby, které jsou v současné praxi četněji využívány. Vliv absence 

zjednodušeného postupu k  navrhovanému řízení o povolení stavby lze nyní obtížně 

posoudit, dokud nebude představeno paragrafované znění nového stavebního zákona, 

zejména vzhledem k revizi stavebních záměrů, které nově nebudou spadat pod povolovací 

režim nového stavebního zákona.  

                                                
312 Analýza 2015–2017, Analýza stavu na úseku územního plánování a stavebního řádu. Praha: Ministerstvo 
pro místní rozvoj, 2019. s. 76. 
313 Věcný záměr stavebního zákona. In: Aplikace o/dok [online]. Praha: Ministerstvo pro místní rozvoj, 2019. 
Poslední změna 30. 4. 2019. s. 134. [cit. 1. 10. 2019]. Dostupné z: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/ 
ALBSBBQPKN4G. 
314 Analýza 2015 - 2017, Analýza stavu na úseku územního plánování a stavebního řádu. Praha: Ministerstvo 
pro místní rozvoj, 2019. s. 75. 
315 Tamtéž, s. 76. 
316 Věcný záměr stavebního zákona. In: Aplikace o/dok [online]. Praha: Ministerstvo pro místní rozvoj, 2019. 
Poslední změna 30. 4. 2019. s. 144. [cit. 1. 10. 2019]. Dostupné z: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/ 
ALBSBBQPKN4G. 
317 Jednalo by se o obdobu volného režimu podle ust. § 79 odst. 2 a § 103 stavebního zákona. 
318 Viz JANEČKOVÁ, J. Pár připomínek k věcnému záměru rekodifikace stavebního zákona. Urbanismus a 
územní rozvoj: Příloha Stavebně správní praxe. 2019, roč. XXII, č. 1. s. 46.  
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3.2.3 Dokumentace pro povolení stavby jakožto (ne)dostatečný podklad pro posouzení 

ochrany veřejných zájmů 

V meziresortním připomínkovém řízení vyjádřil ČKAIT zásadní připomínku 

k navrhovanému rozsahu a obsahu dokumentace pro povolení stavby, která by měla být 

přikládána k žádosti o povolení stavby.319 Předmětná dokumentace by měla být obdobou 

současné dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby doplněné o dokumentaci 

k nosné konstrukci a statice stavby. Dle ČKAIT „nelze z profesního pohledu v daném 

případě souhlasit se zjevným záměrem zpracovatele přiblížit se projektu stavby 

předkládanému úřadu v počátku minulého století”.320 ČKAIT zastává názor, že navržený 

rozsah dokumentace je nedostatečným podkladem pro preventivní posouzení, zda stavba 

splňuje základní požadavky na stavbu podle ust. § 156 stavebního zákona ve spojení s ust. 

čl. 3 a přílohou č. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví 

harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh321. Podle přílohy č. 1 

nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro 

uvádění stavebních výrobků na trh, základními požadavky na stavbu jsou (i) mechanická 

odolnost a stabilita, (ii) požární bezpečnost, (iii) hygiena, ochrana zdraví a životního 

prostředí, (iv) bezpečnost a přístupnost při užívání, (v) ochrana proti hluku, (vi) úspora 

energie a tepla a (vii) udržitelné využití přírodních zdrojů. Je zřejmé, že podle navrženého 

rozsahu a obsahu dokumentace by bylo možné řádně posoudit pouze první požadavek, tedy 

mechanickou odolnost a stabilitu stavby. Podle ČKAIT je pro adekvátní posouzení stavby 

se všemi výše uvedenými požadavky nutná její podrobnější dokumentace.322  

Doplnění dokumentů k stavebně technickým aspektům stavby do navrhované 

podoby dokumentace pro povolení stavby žádá i Ministerstvo životního prostředí 

a Ministerstvo vnitra. Ministerstvo životního prostředí ve svých připomínkách k věcnému 

záměru stavebního zákona navrhuje, aby dokumentace blíže specifikovala vlivy na životní 

                                                
319 Jedná se o navrhované označení žádosti, na základě které by mělo být zahájeno výše zmiňované řízení o 
povolení stavby. 
320 Zásadní připomínky AO ČKAIT k „Věcnému záměru stavebního zákona“. In: Aplikace o/dok [online]. 
Praha: Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, 2019. s. 34 [cit. 5. 9. 2019]. 
Dostupné z: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/ALBSB9SD2T2Q. 
321 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 ze dne 9. března 2011, kterým se stanoví 
harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh a kterým se ruší směrnice Rady 
89/106/EHS. 
322 Zásadní připomínky AO ČKAIT k „Věcnému záměru stavebního zákona“. In: Aplikace o/dok [online]. 
Praha: Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, 2019. s. 33 [cit. 5. 9. 2019]. 
Dostupné z: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/ALBSB9SD2T2Q. 
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prostředí a povinně obsahovala opatření na jeho ochranu323, což by nejspíše nebylo tolik 

problematické. Nicméně lze si těžko představit, že s navrhovanou dokumentací by bylo 

možné preventivně posoudit soulad stavby s požadavky na požární bezpečnost, leda by se 

jednalo o jednodušší stavby.324 Není možné posoudit splnění předpisů požární bezpečnosti 

staveb, pokud nejsou například zpracovány půdorysy s rozdělením místností, detaily 

rozvodů topení a elektřiny nebo kompletní výčet použitých stavebních materiálů. Lze 

uvést, že obecně by některé dotčené orgány měly potíže vydat závazné stanovisko ke 

stavbě na základě navrhované dokumentace vzhledem k nemožnosti dostatečně posoudit, 

zda nebude porušen některý veřejný zájem. Na základě navrhovaného rozsahu a obsahu 

dokumentace stavby by nebylo možné preventivně posoudit mimo jiné dodržení předpisů 

pro ochranu veřejného zdraví či požární bezpečnost.  

 Vzhledem k absenci preventivního posouzení většiny stavebně technických 

hledisek stavby vyjadřuje ČKAIT dále obavu, že navrhovaná podoba řízení s příslušnou 

dokumentací stavby „povede k anarchii v povolování”.325 V Irsku, kde tamní správní 

orgány preventivně neposuzují stavebně technické aspekty staveb326, v minulosti řešili 

několik případů staveb provedených v rozporu s irskými právními předpisy. Známým 

příkladem byl developerský projekt s názvem Priory Hall, ze kterého museli být rezidenti 

po zahájení jeho užívání evakuováni pro zcela zásadní porušení irských právních 

předpisů.327 Pro snižování kvality provedených staveb došlo v roce 2014 k novelizaci328 

irského stavebního zákona, čímž došlo ke zpřísnění pravidel pro kolaudaci staveb. I 

vzhledem k irské zkušenosti lze s připomínkou ČKAIT souhlasit, a to zejména u staveb, 

které by nepodléhaly kolaudaci. Věcný záměr stavebního zákona ale neuvádí přesné 

                                                
323 Připomínky k materiálu s názvem: „Věcný záměr stavebního zákona“. In: Aplikace o/dok [online]. Praha: 
Ministerstvo životního prostředí, 2019. s. 26 [cit. 25. 10. 2019]. Dostupné z: 
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/ALBSB9SPMV5X. 
324 Připomínky k návrhu věcného záměru stavebního zákona. In: Aplikace o/dok [online]. Praha: Ministerstvo 
vnitra, 2019. s. 9 [cit. 24. 8. 2019]. Dostupné z: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/ALBSB9RG3ZB0. 
325 Zásadní připomínky AO ČKAIT k „Věcnému záměru stavebního zákona“. In: Aplikace o/dok [online]. 
Praha: Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, 2019. s. 33-34 [cit. 5. 9. 
2019]. Dostupné z: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/ALBSB9SD2T2Q. 
326 Number 3 of 1990, Building Control Act, 1990. Dostupné z: 
http://www.irishstatutebook.ie/eli/1990/act/3/enacted/en/html. 
327 O'CARROLL, S. Explainer: What is happening with Priory Hall? In: Journal Media [online]. 4. 9. 2013  
[cit. 6. 9. 2019]. Dostupné z: https://www.thejournal.ie/priory-hall-whats-happening-1067402-Sep2013/. 
328 S. I. No. 9/2014 – Building Control (Amendment) Regulations 2014. Dostupné z: 
http://www.irishstatutebook.ie/eli/2014/si/9/made/en/print a S. I. No. 105/2014 – Building Control 
(Amendment) (No. 2) Regulations 2014. Dostupné z: 
http://www.irishstatutebook.ie/eli/2014/si/105/made/en/print. 
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vymezení staveb, které by nepodléhaly kolaudaci.329 Dle současné úpravy stavebník 

nemusí kolaudovat například rodinný dům určený pro bydlení, pokud neobsahuje 

technologie, které vyžadují dle zákona zkušební provoz, pokud se nejedná o stavbu, jejíž 

vlastnosti nemohou budoucí uživatelé ovlivnit nebo pokud se nejedná o změnu stavby, 

která je kulturní památkou. Při absenci posouzení většiny stavebně technických aspektů dle 

navržené úpravy řízení o povolení stavby se naskýtá otázka, zda by v takovém případě 

nemělo být upuštěno od prohloubené deregulace v právní úpravě kolaudace staveb330 a 

vrátit se k původní úpravě před velkou novelou stavebního zákona.  

V souvislosti s kolaudací je nutné si položit otázku, jakým způsobem by bylo 

kontrolováno dodržování zvláštních právních předpisů při provádění stavby, pokud by 

v závazných stanoviscích nebylo možné mimo jiné určit všechny podmínky na stavbu 

vzhledem k redukovanému rozsahu a obsahu dokumentace pro povolení stavby. Dle 

aktuálně platné právní úpravy jsou dotčené orgány příslušné kontrolovat dodržování 

podmínek, které stanovily, přičemž stavební úřad jim poskytne součinnost pro řádný výkon 

kontroly331. Plos k současné právní úpravě prezentuje pohled, že kontrola ze strany 

dotčených orgánů by měla probíhat zejména prostřednictvím kontrolních prohlídek, na 

kterých budou přítomni úředníci stavebního úřadu a dotčených orgánů.332 Při přijetí 

nového konceptu řízení by pro zajištění řádné ochrany veřejných zájmů bylo vhodné, aby 

všechny dotčené orgány, které v daném případě měly uplatnit své závazné stanovisko, byly 

přítomny na kontrolních prohlídkách či aby jinak prováděly správní dozor nad prováděním 

stavby v souladu s právními předpisy. Něco takového však není myslitelné vzhledem ke 

kapacitám těchto správních orgánů. Alternativou by bylo, kdyby správní dozor při 

provádění stavby zajistili úředníci stavebního úřadu, kteří by byli dostatečně kvalifikovaní 

pro dozor nad dodržováním většiny, či dokonce všech veřejných zájmů dle zvláštních 

právních předpisů. S ohledem však na současný nedostatek zkušených úředníků stavebního 

úřadu pro vlastní agendu333 by se jednalo o utopickou představu. Obecně by bylo pro řádný 

dozor nad plněním předpisů při provádění stavby vhodné patřičně provádět kontrolní 

                                                
329 Věcný záměr stavebního zákona. In: Aplikace o/dok [online]. Praha: Ministerstvo pro místní rozvoj, 2019. 
Poslední změna 30. 4. 2019. s. 165. [cit. 1. 10. 2019]. Dostupné z: https://apps.odok.cz/attachment/-
/down/ALBSBBQPKN4G. 
330 Kapitola 1.5 této práce. 
331 Ust. § 4 odst. 6 stavebního zákona. 
332 PLOS, J. Stavební zákon s komentářem pro praxi. Praha: Grada, 2013. s. 36. 
333 Viz STUDNIČKA, M. Oblast stavebního práva v činnosti veřejné ochránkyně práv v roce 2018. 
Urbanismus a územní rozvoj: Příloha Stavebně správní praxe. 2019, roč. XXII, č. 2. s. 70. 
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prohlídky ze strany stavebních úřadů. Nicméně jak bylo uvedeno v podkapitole 1.5 této 

práce, kontrolní prohlídky se často neprovádějí podle jejich plánu, ale ve většině případů se 

jedná o kontrolní prohlídku na podnět. V praxi se tak kontrola dodržení zvláštních právních 

předpisů, respektive podmínek určených v závazných stanoviscích, mnohdy provádí až při 

závěrečné kontrolní prohlídce.  

Závěrečnou kontrolní prohlídku provádí úředníci stavebního úřadu a účastní se jí 

dotčené orgány. Pokud nejsou dotčené orgány přítomny, dle současné úpravy úředníci 

stavebního úřadu při kontrole dodržení podmínek určených dotčenými orgány vychází ze 

závazných stanovisek, ve kterých by mělo být dle Kývalové určeno, jakým způsobem 

může být ověřeno jejich splnění.334 Tudíž by i sami úředníci měli mít možnost posoudit 

dodržení podmínek určených dotčenými orgány. Dojde-li k přijetí navrženého konceptu 

řízení, lze se domnívat obdobně jako v případě kontrolních prohlídek, že pro ochranu 

veřejných zájmů by se závěrečné kontrolní prohlídky měly účastnit všechny dotčené 

orgány, které dle zákona mají uplatnit závazné stanovisko v daném případě. Nelze 

očekávat, že by se všechny relevantní dotčené orgány standardně účastnily závěrečných 

kontrolních prohlídek. Alternativou by znovu byla kontrola dodržení všech podmínek ze 

strany úředníků stavebního úřadu, nicméně i zde by se jednalo o iluzorní představu. 

Druhou alternativou by mohlo být širší využití autorizovaných inženýrů, kteří by zastali 

provádění kontrolní prohlídek, včetně závěrečné kontrolní prohlídky, podobně jako tomu je 

v Anglii.335  

Autor se dále domnívá, že méně detailní dokumentací mohou být postižena práva 

některých účastníků navrhované podoby řízení. V rámci územního a stavebního řízení 

podle stavebního zákona mohou účastníci řízení standardně podávat námitky k ochraně 

veřejných a svých soukromých zájmů v souvislosti s možnými dopady stavby. Vzhledem k 

navrhovanému omezení rozsahu a obsahu dokumentace stavby lze předpokládat, že může 

být snížena ochrana veřejných a soukromých zájmů, neboť s obecnou dokumentací pro 

vydání rozhodnutí o umístění stavby doplněnou o stavebně konstrukční řešení bude 

omezena možnost podávat námitky proti stavebně technickým aspektům stavby, které jsou 

za současně platné právní úpravy podávány v rámci stavebního řízení. Je překvapivé, že 

                                                
334 MACHAČKOVÁ, J. a kol. Stavební zákon: komentář. 3. vydání. Praha: C. H. Beck, 2018. s. 908. 
335 Právní úprava postupů autorizovaných inspektorů v Anglii a Walesu vychází z paragrafu 47 (Section 47) a 
násl. z anglického stavebního zákona (Building Act 1984, 1984 - Chapter 55. Dostupné z: 
http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1984/55).  
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tato připomínka k omezení práv účastníků řízení v meziresortním připomínkovém řízení 

nezazněla. Tento názor nesdílí ani veřejná ochránkyně práv, která v připomínkách uvádí: 

„Věcný záměr tím opouští princip „řetězení správních aktů“, což vítám.”336  

Vzhledem k nedostatečně obsáhlé dokumentaci ČKAIT navrhl, aby jako příloha 

pro žádost o povolení stavby byla místo modifikované dokumentace pro vydání rozhodnutí 

o umístění stavby raději připojena obdoba dokumentace pro vydání společného 

povolení.337 Dle ČKAIT vyhovuje tato dokumentace lépe účelům navrženého řízení a 

řádně chrání veřejné zájmy. Při použití dokumentace pro vydání společného povolení však 

nedochází ke snížení rozsahu a obsáhlosti dokumentace, čímž bychom se dostali k 

nulovému posunu oproti současné právní úpravě společného územního a stavebního řízení. 

Pravdou je, že ve věcném záměru stavebního zákona nebylo zdůvodněno, co vede k 

požadavku snížení obsáhlosti dokumentace stavby. ČKAIT dovozoval, že důvodem pro 

navržení méně obsáhlé dokumentace stavby je především snížení administrativní zátěže a 

naplnění znalostní úrovně úředníků těchto úřadů338, čímž by mohlo dojít ke snížení 

chybovosti a zrychlení procesů při posuzování stavebních záměrů. Lze se však domnívat, 

že důvodem pro navržení méně rozsáhlé a obsáhlé dokumentace stavby je mimo jiné 

snížení rizika pro stavebníky, a to zejména stavebníky větších staveb. 

Z komunikace ČKAIT je zřejmé, že v rámci komory existují i opačné názory 

k navržené dokumentaci stavby. Klepáčková, vedoucí Legislativně právního střediska 

ČKAIT, ve svém článku uvedla, že „podporují a vítají zejména nastavení jednoduché 

a čitelné dokumentace pro povolení stavby v rozsahu dnešní dokumentace pro územní 

rozhodnutí”.339 Klepáčková dále píše: „Jednoznačnou podporu si zasluhuje stanovení 

odpovědnosti autorizovaných osob tak, aby stavební úřad povoloval pouze hmotné řešení 

stavby a hodnotil vliv stavby na okolí. Je to zásadní z pohledu nedostatku kvalifikovaných 

                                                
336 Připomínky veřejné ochránkyně práv, Věcný záměr stavebního zákona. In: Aplikace o/dok [online]. Brno: 
Kancelář veřejné ochránkyně práv, 2019. s. 4 [cit. 3. 9. 2019]. Dostupné z: https://apps.odok.cz/attachment/-
/down/ALBSB9SL4GPY. 
337 Zásadní připomínky AO ČKAIT k „Věcnému záměru stavebního zákona“. In: Aplikace o/dok [online]. 
Praha: Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, 2019. s. 33-34 [cit. 5. 9. 
2019]. Dostupné z: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/ALBSB9SD2T2Q. 
338 Tamtéž, s. 36-37. 
339 KLEPÁČKOVÁ, H. Rekodifikace stavebního zákona popáté - jak dopadlo mezirezortní vypořádání 
zásadních připomínek? [online]. Praha: Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve 
výstavbě, 2019  
[cit. 10. 7. 2019]. Dostupné z: http://zpravy.ckait.cz/vydani/2019-02/rekodifikace-stavebniho-zakona-popate/. 
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sil.”340 Můžeme vidět, že názor vedoucí Legislativně právního střediska ČKAIT je odlišný 

od připomínek ČKAIT k věcnému záměru stavebního zákona.  

Ministerstvo pro místní rozvoj si nadále stojí za svým návrhem méně obsáhlé 

dokumentace stavby. Ve vypořádání připomínek ministerstvo zamítlo všechny související 

připomínky. Není se čemu divit. Při přijetí připomínky od ČKAIT by se řízení o povolení 

stavby takřka neodlišovalo od společného územního a stavebního řízení dle stavebního 

zákona. 

Lze souhlasit, že pro preventivní posuzování stavby je navržený rozsah 

dokumentace nedostačující. Nicméně nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se 

stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh, ani jiný předpis 

Evropské unie nestanoví, že základní požadavky na stavby musí být posouzeny před 

zahájením provádění stavby, tedy že by se mělo jednat o preventivní kontrolu.341 Podle 

jazykového výkladu ust. čl. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady EU musí stavba 

před zahájením jejího užívání splňovat základní požadavky, kdy posouzení jejich splnění 

nemusí být prováděno před zahájením provádění stavby, ale může být provedeno až v 

průběhu provádění nebo po dokončení stavby při kolaudaci. Toto potvrzuje i irská právní 

úprava povolovacích procesů pro provedení stavby, kdy irské stavební úřady preventivně 

neposuzují většinu základních požadavků na stavby. Preventivní posouzení základních 

požadavků na stavby na základě navržené dokumentace stavby vzhledem k výše 

uvedenému z velké části není možné, nicméně během provádění stavby je posuzování 

těchto požadavků realizovatelné prostřednictvím kontrolních prohlídek a po dokončení 

stavby je posouzení možné v rámci kolaudace. Stavební úřad by tak preventivně posuzoval 

pouze splnění povinností pro aprobaci umístění stavby a ze stavebně technických aspektů 

pouze splnění požadavků na nosné konstrukce a statiku stavby. Naskýtá se však výše 

zmíněná otázka, které dotčené orgány by musely být na kontrolních prohlídkách či na 

závěrečné kontrolní prohlídce přítomny. 

                                                
340 KLEPÁČKOVÁ, H. Rekodifikace stavebního zákona popáté - jak dopadlo mezirezortní vypořádání 
zásadních připomínek? [online]. Praha: Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve 
výstavbě, 2019  
[cit. 10. 7. 2019]. Dostupné z: http://zpravy.ckait.cz/vydani/2019-02/rekodifikace-stavebniho-zakona-popate/. 
341 Jistou výjimku tvoří v zákonem stanovených případech povinné preventivní posouzení vlivu stavby na 
životní prostředí vycházející ze směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/92/EU ze dne 13. prosince 
2011 o posuzování vlivů některých veřejných a soukromých záměrů na životní prostředí. Směrnice byla 
transponována do českého právního řádu zákonem o posuzování vlivů na životní prostředí. 
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Současný návrh kolaudace staveb dle věcného záměru stavebního zákona je dle 

názoru autora nesmyslný. Ověření provedení stavby pouze v rozsahu posouzeném a 

povoleném stavebním úřadem by v žádném případě adekvátně nechránilo veřejné zájmy. 

Vhodné by proto bylo zachovat alespoň současnou právní úpravu procesu kolaudace, kdy 

by stavební úřad a dotčené orgány ověřovaly soulad provedené stavby s příslušnými 

právními předpisy. Odpovědnost za úplnost a bezvadnost připravené dokumentace stavby 

by nadále byla na straně projektanta. Pro absenci preventivního posouzení některých 

stavebně technických aspektů stavby před zahájením provádění stavby však dochází k 

faktickému rozšíření rozsahu odpovědnosti projektantů, s čímž je spojeno i jisté zvýšení 

rizika pro stavebníky. Toto téma bude rozebráno v navazující kapitole. 

3.2.4 Rizika pro projektanty a stavebníky  

Věcný záměr stavebního zákona nepočítá s preventivním posouzením stavebně 

technických aspektů stavby ze strany stavebních úřadů (a logicky ani ze strany dotčených 

orgánů), s výjimkou konstrukčního řešení a statiky. Jedná se o zásadní změnu v přístupu 

k povolovacím procesům pro umístění a provedení stavby, neboť podle aktuálně platné 

právní úpravy jsou tyto aspekty posuzovány v rámci stavebního řízení.342 Dojde-li k vydání 

stavebního povolení dle současné právní úpravy, stavební úřad je tímto rozhodnutím vázán 

a stavebník má určitou jistotu, že projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení 

je v souladu s právními předpisy a může z ní vycházet pro vyhotovení dokumentace pro 

provádění stavby. Stavba a s ní související dokumentace stavby je tedy kontrolována 

stavebním úřadem a příslušnými dotčenými orgány a dochází tak k mitigaci rizika pro 

stavebníky, že se v projektové dokumentaci vyskytne vada či dokonce zásadní vada, která 

by mohla mít za následek možné nezkolaudování stavby a nutnost dodatečných nákladů na 

její nápravu pro obdržení kolaudačního souhlasu či rozhodnutí. ČKAIT se však v 

souvislosti s prováděním staveb obává, že řízení o povolení stavby v navržené podobě 

povede k „následným problémům s kolaudováním”.343  

Dle věcného záměru stavebního zákona by měl stavebník společně s žádostí 

o povolení stavby přiložit mimo jiné výše specifikovanou dokumentaci pro povolení 

                                                
342 Případně v rámci zjednodušujících postupů.  
343 Zásadní připomínky AO ČKAIT k „Věcnému záměru stavebního zákona“. In: Aplikace o/dok [online]. 
Praha: Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, 2019. s. 34 [cit. 5. 9. 2019]. 
Dostupné z: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/ALBSB9SD2T2Q. 
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stavby. Po obdržení rozhodnutí o povolení stavby připraví projektant rovnou obdobu 

projektové dokumentace pro provádění stavby. Absentuje zde příprava obdoby projektové 

dokumentace pro vydání povolení stavby, která by byla posouzena a ověřena stavebním 

úřadem, ze které by projektant mohl následně vycházet při přípravě navazující 

dokumentace pro provádění stavby. Pokud by projektant učinil chybu již v dokumentaci 

pro povolení stavby, lze předpokládat, že by tato vada mohla zásadně ovlivnit navazující 

dokumentaci. Pokud by se na chybu nepřišlo, mohla by být stavba realizována na základě 

vadné dokumentace, přičemž konečným důsledkem by mohlo být v krajním případě 

nezkolaudování stavby. 

Zjistí-li se ve fázi před kolaudací, že existují důvody, pro které není možné stavbu 

zkolaudovat, musí stavebník alokovat dodatečné finanční prostředky na nápravu vady. Při 

dokončení stavby mají stavebníci již takřka vyčerpané finanční zdroje. Ať už se jedná 

o stavebníky vlastních rodinných domů či stavebníky podnikající ve výstavbě (developeři), 

samotná stavba stojí nemalé peníze a stavebníci často používají peníze z cizích zdrojů 

(například hypoteční úvěry, investory) pro její financování. Pokud se jedná o zcela zásadní 

vadu a stavebník nebude mít k dispozici dostatečné finanční zdroje k její nápravě, 

výsledkem může být nezkolaudování stavby a možný prodej pozemku se stavbou za nižší 

než tržní cenu. Pro stavebníky podnikající ve výstavbě to může v nejhorším případě 

znamenat i úpadek podle insolvenčního zákona344. Pravděpodobnost výskytu takto 

zásadních vad je sice nízká vzhledem k odborné úrovni, jíž by měli projektanti dosahovat 

vzhledem k požadavkům pro jejich autorizaci podle ust. § 7 a § 8 autorizačního zákona345, 

nicméně přesto toto riziko existuje. Dle věcného záměru stavebního zákona by však 

stavební úřady a dotčené orgány již neměly procházet dokumentaci stavby a posuzovat 

stavebně technické aspekty stavby s výhradou nosné konstrukce a statiky. Lze proto 

usuzovat, že pravděpodobnost výskytu závažnějších vad v dokumentaci, kvůli nimž by 

mohlo být obtížné stavbu zkolaudovat, by se mohla zvýšit. Můžeme zde identifikovat 

riziko pro stavebníky. 

Odpovědnost projektantů za jimi vyhotovenou dokumentaci by se dle věcného 

záměru stavebního zákona měla zachovat v obdobné podobě. Tato odpovědnost je nyní 

stanovena v ust. § 159 stavebního zákona, kde se stanoví, že projektant odpovídá za 
                                                
344 Zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, ve znění pozdějších předpisů. 
345 Zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných 
inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů. 
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správnost, celistvost, úplnost, bezpečnost a proveditelnost stavby provedené podle jím 

zpracované projektové dokumentace, jakož i za technickou a ekonomickou úroveň 

projektu technologického zařízení, včetně vlivů na životní prostředí. Pokud dokumentace 

stavby vyhotovená projektantem je vadná, může projektantovi vzniknout 

občanskoprávní346, správní či trestněprávní odpovědnost.347  

Vzhledem k možnému zvýšení pravděpodobnosti výskytu závažnějších vad 

dokumentace dle ČKAIT dochází ke zvýšení odpovědnosti projektantů.348 Jedná se však 

spíše než o zvýšení odpovědnosti o faktické rozšíření jejího rozsahu. Dá se spekulovat, do 

jaké míry jsou úředníci stavebních úřadů a dotčených orgánů schopni nyní odhalit vady v 

projektové dokumentaci. Při absenci preventivního posouzení většiny stavebně 

technických aspektů stavby tak projektanti přichází o kontrolu a ověření dokumentace 

stavby ze strany stavebních úřadů. Při tomto posouzení může dojít k nalezení a nápravě 

vady v dokumentaci. Lze tedy dovodit, že navržená podoba řízení o povolení stavby 

fakticky rozšiřuje rozsah odpovědnosti projektantů. 

Projektanti musí splňovat kvalifikační požadavky podle ust. § 7 a § 8 autorizačního 

zákona. Tyto požadavky by měly zajistit dostatečnou odbornost projektantů. Nicméně 

i sebezkušenější projektant se může setkat s výkladovými potížemi u některých pojmů či 

ustanovení právních předpisů. Pokud má úředník stavebního úřadu nebo dotčeného orgánu 

odlišný výklad některého pojmu či ustanovení, stavebník anebo projektant se za současné 

právní úpravy raději v rámci stavebního řízení podřídí úředníkovi a dokumentaci stavby 

náležitě upraví, pokud to je možné. Pokud by se řízení vedlo podle představeného 

konceptu, je pravděpodobné, že výkladové potíže v souvislosti se stavebně technickými 

aspekty stavby by nebyly zachyceny v rámci tohoto správního řízení, ale až ve fázi 

provádění či při kolaudaci stavby.349 V tomto hypotetickém případě může úředník 

stavebního úřadu či dotčeného orgánu trvat na svém výkladu (i pokud by výklad 

příslušného ustanovení nebyl správný) a vyzve stavebníka ke zjednání nápravy, jež by ho 
                                                
346 Povinnost nahradit škodu projektantem za vadnou dokumentaci se standardně sjednává ve smlouvě o dílo 
uzavřené mezi stavebníkem (objednatelem) a projektantem (zhotovitelem). Dílem v těchto případech je 
příslušná dokumentace stavby. Pokud tato povinnost nebyla sjednána ve smlouvě o dílo mezi stavebníkem a 
projektantem, platí právní úprava dle ust. § 2630 občanského zákoníku, kde se stanoví zákonná povinnost 
projektanta (zhotovitele) nahradit škodu způsobenou vadnou dokumentací stavebníkovi (objednateli). 
347 MACHAČKOVÁ, J. a kol. Stavební zákon: komentář. 3. vydání. Praha: C. H. Beck, 2018. s. 764. 
348 Zásadní připomínky AO ČKAIT k „Věcnému záměru stavebního zákona“. In: Aplikace o/dok [online]. 
Praha: Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, 2019. s. 37 [cit. 5. 9. 2019]. 
Dostupné z: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/ALBSB9SD2T2Q. 
349 Za předpokladu, že by nedošlo k jejich objevení při kontrolních prohlídkách. 
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stála dodatečné náklady, jejichž náhradu by mohl požadovat po projektantovi. Bylo by 

následně na civilním soudu, aby rozhodl, zda se projektant mohl chyby v dokumentaci 

vyvarovat. Pokud by stavební úřad nesprávně vykládal příslušné ustanovení, chybě by se 

sebezkušenější projektant vlastně vyhnout ani nemohl, což se však může prokázat až po 

letech.  

Jak bylo uvedeno výše, pravděpodobnost učinění zásadní chyby projektantem 

v obdobě projektové dokumentace pro provádění stavby se zvyšuje kvůli absenci 

posouzení stavebně technických aspektů stavby dokumentace stavebním úřadem 

a dotčenými orgány. Výsledkem těchto vad v projektové dokumentaci pro provádění 

stavby mohou být potíže s kolaudací stavby, které by mohly vyžadovat po stavebníkovi 

dodatečné náklady. Ty by mohly být požadovány po projektantech pro způsobení škody 

vzniklé z jimi vyhotovené dokumentace stavby. Náhrada škody pro vadnou dokumentaci 

stavby může být pro projektanty (zejména u větších staveb) až likvidační. Lze proto 

souhlasit, že při přijetí navržené podoby řízení by projektanti měli fakticky širší rozsah 

odpovědnosti.  

Obecně pro stavebníka není vymáhání náhrady škody od projektanta nijak rychlé 

ani jednoduché. Prvním aspektem je rychlost obdržení náhrady škody. Pokud projektant 

škodu nenahradí dobrovolně, vede se předně soudní řízení pro určení nároku na náhradu 

škody. Až po určení nároku a výše náhrady škody se přejde k vymáhání pohledávky. 

Druhý aspekt je, zda projektant má dostatečné finanční prostředky či dostatečné pojištění 

pro nahrazení způsobené škody. Riziko stavebníků, jež bylo zmíněno výše, tak i při 

povinnosti nahradit škodu projektantem nadále zůstává. 

Řešením, jak snížit riziko pro projektanty a stavebníky, je k žádosti o povolení 

stavby připojit obdobu dokumentace pro vydání společného povolení, jak navrhuje 

ČKAIT.350 Došlo by tak ke snížení rizika, ale reforma povolovacích procesů pro umístění a 

provedení stavby by následně ztrácela smysl. Lze se domnívat, že by se tato rizika 

významně snížila, prováděl-li by stavební úřad důkladně kontrolní prohlídky rozestavěné 

stavby v jednotlivých fázích výstavby. Stavební úřad a dotčené orgány by mohly 

kontrolovat stavbu v jednotlivých fázích a během kontrolních prohlídek by kontrolovaly 

úplnost a bezvadnost navržené obdoby projektové dokumentace pro provádění stavby. 

                                                
350 Rozebráno v kapitole 3.2.3 této práce. 
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Pokud by byla objevena vada v projektové dokumentaci pro provádění stavby, byl by na to 

stavebník upozorněn v příslušné fázi výstavby, nikoliv po dokončení stavby při závěrečné 

kontrolní prohlídce. Mohlo by tak být docíleno snížení výše specifikovaného rizika pro 

projektanty a stavebníky. 

3.2.5 Shrnutí 

Přijetí navržené podoby řízení podle věcného záměru stavebního zákona by bylo 

nepochybně zásadní změnou v povolovacích procesech. Navržený koncept kombinuje 

pozitiva vycházející ze společného územního a stavebního řízení s následujícími 

výhodami: (i) mitigace rizika stavebníků spojeného s vysokými počátečními a případně 

dodatečnými náklady na dokumentaci stavby, (ii) zjednodušení povolovacího procesu pro 

umístění a provedení stavby pro stavebníky i úředníky stavebních úřadů a dotčených 

orgánů vzhledem k méně obsáhle dokumentaci stavby a (iii) zrušení zjednodušujících a 

alternativních postupů, kdy výsledkem by mělo být zpřehlednění povolovacího procesu. 

Navržené řízení má nepochybný potenciál pro rychlejší vydání rozhodnutí, na jehož 

základě je možné zahájit provádění stavby.  

V souvislosti s navrženou úpravou je vhodné se zamyslet nad několika spornými 

body navržené koncepce. Prvním bodem je, zda je nutné se odklonit od aktuálně platných 

povolovacích procesů pro umístění a provedení stavby, se kterými má veřejná správa i 

soudy bohaté zkušenosti. Pokud se bude jednat o změnu trvalou, jež napomůže ke 

zrychlení procesů při zachování přiměřené ochrany veřejných zájmů, zdá se, že existuje 

vůle pro zrušení územního a stavebního řízení a jejich nahrazení novým řízením. Se 

zrušením platných povolovacích procesů pro umístění a provedení stavby souvisí 

i navržené zrušení všech zjednodušujících procesů. S myšlenkou existence povolovacího 

režimu bez zjednodušujících postupů se dá souhlasit vzhledem k významnému 

zpřehlednění úpravy (zejména pro stavebníky laiky a pro úředníky stavebních úřadů). 

Nicméně je otázka, zda v novém zákoně dále nestanovit obdobu společného souhlasu 

jakožto zjednodušující postup k rozhodnutí o povolení stavby.351 

Druhým sporným bodem je, zda navržený rozsah a obsah dokumentace stavby, 

která by byla přikládána k žádosti o povolení stavby, by byla dostatečným podkladem pro 

posouzení ochrany veřejných zájmů. Dle věcného záměru stavebního zákona by stavební 

                                                
351 Ust. § 96a stavebního zákona. 
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úřady a dotčené orgány preventivně posuzovaly splnění povinností pro umístění stavby a 

ze stavebně technických aspektů pouze splnění požadavků na nosné konstrukce a statiku 

stavby. Lze souhlasit, že pro posuzování stavby před jejím zahájením (preventivní 

posouzení) je navržený rozsah dokumentace nedostačující. Veřejné zájmy by dle návrhu 

měly být posuzovány stavebním úřadem a dotčenými orgány v průběhu provádění stavby a 

následně po jejím dokončení. Za soulad stavby se všemi předpisy by nadále byl odpovědný 

mimo jiné projektant a zhotovitel stavby.  

Třetím bodem je, že kvůli absenci posouzení většiny stavebně technických aspektů 

stavby stavebním úřadem a dotčenými orgány dochází k faktickému rozšíření rozsahu 

odpovědnosti projektanta za bezvadnost dokumentace stavby. Pro absenci tohoto 

posouzení může dojít ke zvýšení chybovosti v dokumentacích, které by byly obdobou 

projektové dokumentace pro provádění stavby podle současné právní úpravy. Vyšší 

chybovostí mohou být dotčeni stavebníci, kteří by pro zásadnější vadu či soubor vad 

museli platit dodatečné náklady na nápravu vad stavby. Tyto dodatečné náklady mohou být 

menšího rázu, ale může se jednat i o náklady likvidačního charakteru. Jedná se o významné 

riziko pro stavebníky, ale i pro projektanty, kteří by mohli být povinni nahradit  

(v krajním případě rovněž likvidační) škodu způsobenou vadnou dokumentací stavby. 

Pozitiva úpravy jsou zřejmá, nicméně vzhledem k výše uvedeným sporným bodům 

navržené podoby řízení je rozumné si klást otázku, zda toto řízení adekvátně ochraňuje 

veřejné zájmy. Lze se domnívat, že klíčovou otázkou je důsledek redukce rozsahu a 

obsahu dokumentace stavby a absurdní představa Ministerstva pro místní rozvoj o 

kolaudaci stavby pouze v rozsahu, ve kterém ji stavební úřad povolil. Důsledkem sice 

může být zrychlení řízení při udržení současné kvality staveb ze stavebně technického 

pohledu, ale pokud vezmeme v potaz podobu řízení představenou ve věcném záměru 

stavebního zákona v kontextu české společnosti, bude pravděpodobnějším důsledkem 

snižování kvality staveb ze stavebně technického pohledu a zvyšování počtu zásahů do 

veřejných zájmů. Pochybovat lze i o zrychlení řízení. Pokud se snižováním kvality staveb 

měli zkušenosti správní orgány v Irsku, tím spíše lze předpokládat potíže s deregulovanou 

právní úpravou v České republice. Lze tak dojít k závěru, že navržený koncept nechrání 

veřejné zájmy na dostatečné úrovni.  

Řízení by však nemuselo doznat významných změn pro zlepšení ochrany veřejných 

zájmů. Postačovat by mohlo (i) posuzování souladu všech stavebně technických aspektů 
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dokončené stavby s platnou právní úpravou v rámci kolaudace352, (ii) rozšíření výčtu 

staveb podléhajících kolaudaci ve srovnání se současnou právní úpravou, na kterou věcný 

záměr stavebního zákona odkazuje, a (iii) provádění průběžných kontrolních prohlídek v 

jednotlivých fázích provádění stavby. Zejména provádění kontrolních prohlídek by bylo 

dle autora posunem k adekvátní ochraně veřejných zájmů a došlo by tak i k mitigaci rizika 

pro projektanty a stavebníky zmiňovaného v předchozí kapitole. Řádným prováděním 

těchto prohlídek by se docílilo i zvýšení kvality staveb ze stavebně technického hlediska. 

Pro aktuální kapacitní důvody by však dodržování plánu kontrolních prohlídek stavebními 

úřady nebylo možné, a to zejména vzhledem k tomu, že pro změnu v přístupu k posouzení 

stavebně technických aspektů stavby by bylo vhodné, aby při kontrolních prohlídkách byly 

přítomny i příslušné dotčené orgány. Teoretickou alternativou by však mohlo být rozšíření 

využití autorizovaných inspektorů, kteří by mimo jiné mohli zajistit i provádění 

kontrolních prohlídek.353 

  

                                                
352 Nejednalo by se tedy o ověření provedení stavby pouze v povoleném rozsahu, jak navrhuje věcný záměr 
stavebního zákona. 
353 Využití služeb autorizovaného inspektora by mohlo být možnou alternativou k navržené podobě řízení dle 
věcného záměru stavebního zákona. Jistou inspirací pro tento proces by mohla být právní úprava 
autorizovaných inspektorů v Anglii, která se podobá právní úpravě zkráceného stavebního řízení podle 
původního znění stavebního zákona. Nicméně je otázka, do jaké míry by prostřednictvím autorizovaných 
inspektorů byly (při změně přístupu k preventivnímu posuzování stavebně technických aspektů stavby ze 
strany stavebních úřadů a dotčených orgánů) chráněny veřejné zájmy. 
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4 Fikce pozitivního závazného stanoviska 

Jedním z důvodů pro nespokojenost stavebníků se současnou právní úpravou 

povolovacích procesů pro umístění a provedení stavby je nedodržování lhůt pro vydání 

příslušných rozhodnutí a jiných správních aktů ze strany správních orgánů.354 Možným 

prostředkem pro zrychlení těchto povolovacích procesů by mohla být fikce pozitivního 

závazného stanoviska. Ministerstvo pro místní rozvoj dále přichází ve věcném záměru 

stavebního zákona dokonce s fikcí pozitivního rozhodnutí. V této kapitole si blíže 

rozebereme pozitiva a negativa obou těchto právních fikcí. 

4.1 Obecně k fikci vydání správního aktu 

Právní fikce je právní konstrukce, kdy za splnění zákonem stanovených podmínek 

se finguje právní skutečnost, která určitě nenastala.355 Fiktivní právní skutečnost vyvolává 

právní následky a dochází ke vzniku, zániku či změně práv a povinností. V případě fikce 

vydání správního aktu356 vyvolává tento fiktivní správní akt stejné právní následky jako 

správní akt, který by byl příslušným správním orgánem vydán.357 Účelem této právní 

konstrukce je chránit adresáty správních aktů před nečinností správních orgánů.358 Na 

právní následky vyvolané fiktivním správním aktem nemá žádný vliv pozdější oznámení 

správního aktu, přestože by později oznámený správní akt měl rozdílný obsah.359 

Fikce vydání správního aktu dělíme na fikce pozitivního a negativního správního 

aktu. Fikce pozitivního správního aktu finguje správní akt, ve kterém bylo žádosti či 

jinému návrhu v plném rozsahu vyhověno, pokud příslušný správní orgán nevydá 

rozhodnutí v zákonem stanovené lhůtě.360 Fikce negativního správního aktu naopak finguje 

vydání správního aktu, který v plném rozsahu zamítá žádost, pokud správní orgán nevydá 

                                                
354 Blíže rozebráno v kapitole 2.2 této práce. 
355 Viz FRUMAROVÁ, K. Ochrana před nečinnosti veřejné správy. 2. vydání. Praha: Leges, 2012. s. 86.  
356 Teorie rozlišuje mezi fikcí a nevyvratitelnou domněnkou vydání správního aktu. Fikce vydání správního 
aktu nastává, pokud v zákonné lhůtě správní akt nebyl vydán. Oproti tomu nevyvratitelná domněnka nastává, 
pokud správní akt nebyl oznámen. Podle judikatury však má být správní akt v zákonné lhůtě vydán i 
oznámen, tudíž se v praxi rozdíl stírá. STAŠA, J. In: HENDRYCH, D. a kol. Správní právo. Obecná část. 9. 
vydání. Praha:  
C. H. Beck, 2016. s. 160. 
357 FRUMAROVÁ, K. Ochrana před nečinnosti veřejné správy. 2. vydání. Praha: Leges, 2012. s. 86. 
358 STAŠA, J. In: HENDRYCH, D. a kol. Správní právo. Obecná část. 9. vydání. Praha: C. H. Beck, 2016. s. 
160. 
359 Tamtéž. 
360 Tamtéž. 
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svůj akt v zákonné lhůtě.361 Frumarová píše: „Fikce rozhodnutí tedy představuje poměrně 

radikální způsob ochrany před nezákonnou nečinností orgánů veřejné správy, právní 

účinky fikce nastávají přímo ze zákona marným uplynutím lhůty pro rozhodnutí, aniž by se 

vyžadoval návrh ze strany účastníka či jiný podnět.”362 Pokud nastane fikce vydání 

správního aktu, je vyloučeno použití nástrojů na ochranu před nečinností.363  

V souvislosti se zrychlením povolovacích procesů pro umístění a provedení stavby 

se budeme zabývat především fikcí vydání pozitivního závazného stanoviska a sekundárně 

fikcí pozitivního rozhodnutí. S oběma fikcemi se můžeme setkat v českém správním právu. 

Jedná se například o fikci pozitivního souhlasu České národní banky s některými 

majetkovými operacemi osob jednajících ve shodě podle zákona o podnikání na 

kapitálovém trhu364 nebo o fikci pozitivního rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské 

soutěže o spojení soutěžitelů podle zákona o ochraně hospodářské soutěže365. Pozitivní 

fikce tedy nejsou ve správním právu ničím novým. 

V urychlovacím zákoně, což je lex specialis ke stavebnímu zákonu, se můžeme 

setkat s fikcí pozitivního závazného stanoviska. Ve větším detailu je tato úprava pozitivní 

fikce řešena v následující kapitole. 

Existují zejména dva způsoby, jak lze uplatnit fikci vydání pozitivního správního 

aktu v povolovacích procesech pro umístění a provedení stavby za účelem jejich zrychlení. 

První možností je zakomponování fikce pozitivního závazného stanoviska, která se již 

používá v řízeních, na které dopadá urychlovací zákon, do obecné právní úpravy 

povolovacích procesů pro umístění a provedení stavby. Druhou možností je 

zakomponování fikce vydání pozitivního rozhodnutí do obecné právní úpravy 

povolovacích procesů pro umístění a provedení stavby. Návrh použití fikce vydání 

pozitivního rozhodnutí představilo Ministerstvo pro místní rozvoj ve věcném záměru 

stavebního zákona jako jeden z klíčových nástrojů nového stavebního zákona pro zrychlení 

                                                
361 STAŠA, J. In: HENDRYCH, D. a kol. Správní právo. Obecná část. 9. vydání. Praha: C. H. Beck, 2016. s. 
160. 
362 FRUMAROVÁ, K. Ochrana před nečinnosti veřejné správy. 2. vydání. Praha: Leges, 2012. s. 85-86. 
363 STAŠA, J. In: HENDRYCH, D. a kol. Správní právo. Obecná část. 9. vydání. Praha: C. H. Beck, 2016. s. 
161.  
364 Ust. § 10d odst. 2 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů. 
PETRMICHL, V. Fikce stanovisek a koncentrace ve stavebním právu. In: STAŠA, J a RAJCHL, J, eds. 
Sondy do stavebního práva. Praha: Univerzita Karlova, 2018. s. 48. 
365 Ust. § 16 odst. 3 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění pozdějších předpisů. 
PETRMICHL, V. Fikce stanovisek a koncentrace ve stavebním právu. In: STAŠA, J a RAJCHL, J, eds. 
Sondy do stavebního práva. Praha: Univerzita Karlova, 2018. s. 48. 
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povolovacího procesu. Fikce vydání pozitivního správního aktu by v mnoha případech 

zajistily rychlejší vydávání rozhodnutí a závazných stanovisek, výhody jsou tedy celkem 

očividné. Je vhodné však rozebrat i nevýhody, které by využití těchto právních fikcí mohlo 

přinést. Výhody a nevýhody spojené s fikcí vydání pozitivních závazných stanovisek 

a fikcí vydání rozhodnutí budou probírány v kapitolách 4.3 a 4.4 této práce, v uvedeném 

pořadí. 

4.2 Fikce pozitivního závazného stanoviska dle urychlovacího zákona 

Právní úprava v urychlovacím zákoně je zvláštní úpravou ke stavebnímu zákonu. 

To znamená, že urychlovací zákon odlišně upravuje některá práva a povinnosti účastníků 

správních řízení podle stavebního zákona, pokud příslušná stavba spadá pod tento zákon. 

Účelem zákona je zajistit urychlení povolovacích procesů pro umístění a provedení 

některých staveb dopravní, vodní, energetické a komunikační infrastruktury, na jejichž 

výstavbě je naléhavý veřejný zájem.  

Urychlovací zákon se použije pouze u vybraných staveb spadajících pod taxativní 

výčet podle ust. § 1 urychlovacího zákona. Jedná se například o stavby dálnic nebo silnic I. 

třídy366, stavby ropovodů a produktovodů367 nebo stavby vysokotlakých plynovodů 

distribuční soustavy368. O postupu podle urychlovacího zákona musí stavební úřad 

účastníky řízení poučit v oznámení o zahájení řízení.369  

Jedním z nástrojů tohoto zákona pro urychlení povolovacích procesů je fikce 

pozitivního závazného stanoviska, která se uplatní za podmínky, že ve lhůtě nedojde 

k vydání závazného stanoviska dotčeného orgánu. V urychlovacím zákoně je fikce 

pozitivního závazného stanoviska obecně upravena v ust. § 2 odst. 7. Zvláštní právní 

úprava (odlišující se od úpravy obecné) je stanovena v ust. § 2c odst. 4 a v ust. § 2d odst. 4 

urychlovacího zákona, kdy tato právní úprava se použije u vybraných staveb energetické 

infrastruktury nebo infrastruktury elektronických komunikací.  

Lze se domnívat, že neexistuje důvod, proč zákonodárce v urychlovacím zákoně 

stanoví dvě právní úpravy pro fikci pozitivního závazného stanoviska. Ust. § 2c a § 2d 

urychlovacího zákona byla vložena do tohoto zákona velkou novelou stavebního zákona, 

                                                
366 Ust. § 1 odst. 2 písm. a) urychlovacího zákona. 
367 Ust. § 1 odst. 4 písm. e) urychlovacího zákona. 
368 Ust. § 1 odst. 4 písm. g) urychlovacího zákona. 
369 Ust. § 2 odst. 1 urychlovacího zákona. 
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přičemž znění obou ustanovení bylo změněno prostřednictvím pozměňovacích návrhů v 

Poslanecké sněmovně České republiky. První tedy byla stanovena zvláštní právní úprava 

fikce. Obecná právní úprava byla dodatečně doplněna zákonem č. 169/2018 Sb.370, který 

novelizoval urychlovací zákon. Návrh novelizačního zákona předložila vláda, nicméně v 

původním znění návrhu nebyla zmínka o vložení ust. § 2 odst. 7 do urychlovacího zákona. 

Doplnění obecné právní úpravy fikce do novely urychlovacího zákona bylo navrženo 

ústavně právním výborem Poslanecké sněmovny.371 V důvodové zprávě proto neexistuje 

zdůvodnění pro existenci jak obecné, tak zvláštní právní úpravy fikce pozitivního 

závazného stanoviska. Poslanci nejspíše chtěli umožnit použití právní fikce pro všechny 

stavby stanovené v ust. § 1 urychlovacího zákona. Je ale otázka, zda došlo k úmyslnému 

ponechání zvláštní právní úpravy fikce vedle obecné právní úpravy, či nikoliv. 

Obecná právní úprava fikce pozitivního závazného stanoviska se může uplatnit 

v řízeních, na která dopadá urychlovací zákon. Výjimkou, kdy se tato fikce neuplatní, jsou 

řízení, kde se použije zvláštní právní úprava fikce v souladu se zásadou lex specialis 

derogat legi generali. Obecná právní fikce pozitivního závazného stanoviska je upravena v 

ust. § 2 odst. 7 urychlovacího zákona, kde se stanoví, že je-li správní rozhodnutí 

podmíněno závazným stanoviskem a dotčený orgán příslušný k vydání závazného 

stanoviska toto závazné stanovisko nevydá ani ve lhůtě 60 dní ode dne, kdy o to byl 

správním orgánem příslušným k vedení řízení podle ust. § 1 urychlovacího zákona vyzván, 

platí, že „rozhodnutí není podmíněno tímto závazným stanoviskem” a k případnému později 

vydanému závaznému stanovisku se nepřihlíží. Nejedná se tedy o standardní fikci 

pozitivního závazného stanoviska, neboť nedošlo k plnému vyhovění ve věci, ale k 

právnímu následku, že závazné stanovisko není podmíněno pro meritorní rozhodnutí. 

Vzhledem k jazykovému výkladu ust. § 2 odst. 7 urychlovacího zákona lze dovodit, že by 

měl stavebník obdobně jako u standardního postupu dle stavebního zákona vyčkat na 

obdržení závazných stanovisek od dotčených orgánů. Pokud stavebník neobdrží závazná 

stanoviska v zákonných lhůtách, může podat žádost o zahájení územního či stavebního 

řízení a k ní doplnit obdržená závazná stanoviska, nicméně informuje stavební úřad o 

                                                
370 Zákon č. 169/2018 Sb., kterým se mění zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní 
a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací, ve znění pozdějších předpisů,  
a další související zákony. 
371 Usnesení ústavně právního výboru ze 17. schůze dne 9. května 2018, sněmovní tisk 76/7, 8. volební 
období. s. 3. 
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nevydání některého ze závazných stanovisek v zákonné lhůtě. Stavební úřad následně 

informuje účastníky řízení o postupu dle urychlovacího zákona a vyzve příslušný dotčený 

orgán k vydání závazného stanoviska do 60 dní. Ve výzvě by měl stavební úřad informovat 

dotčený orgán o případném právním důsledků nevydání závazného stanoviska ve lhůtě pro 

řádnou ochranu veřejných zájmů. Nevydá-li dotčený orgán závazné stanovisko ve lhůtě 60 

dní od výzvy stavebního úřadu, není ho dále třeba k vydání meritorního rozhodnutí a k 

dodatečně vydanému závaznému stanovisku se nepřihlíží.372 Tato právní fikce se však nedá 

použít na závazné stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí.  

Zvláštní právní úprava fikce dle urychlovacího zákona se použije pouze u 

společného územního a stavebního řízení pro stavby energetické infrastruktury373 nebo u 

územního řízení pro stavby energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických 

komunikací374. Oproti obecné právní úpravě stavebník k žádosti o umístění stavby či 

k žádosti o společné povolení přiloží závazná stanoviska dotčených orgánů „jen tehdy, 

jestliže byla opatřena před podáním žádosti”.375 Důvodová zpráva k tomuto ustanovení 

dodává: „Tím však není popřena povinnost projektantů podle § 159 odst. 1 stavebního 

zákona postupovat v součinnosti s příslušnými orgány územního plánování a dotčenými 

orgány.”376 Urychlovací zákon explicitně nestanoví povinnost, že stavebník musí nejdříve 

podat žádost o vydání závazných stanovisek a vyčkat na doběhnutí zákonných lhůt pro 

jejich vydání. Stavebník tak nemusí podávat žádosti o vydání závazných stanovisek. Tento 

výklad potvrzuje i důvodová zpráva k připravované novele urychlovacího zákona, kde se 

píše: „Je vyžadováno, aby stavební úřad požádal o vydání závazných stanovisek namísto 

stavebníka v těch případech, kdy je stavebník neopatřil před podáním žádosti 

(tj. nepředložil k žádosti) a zároveň o ně dosud vůbec dotčený orgán nepožádal.”377 

Stavebník tak dle současně platné právní úpravy může podat žádost o vydání příslušného 
                                                
372 Pro fikce vydání správního aktu obecně platí, že správní akt musí být správním orgánem nejen vydán, ale 
i oznámen v zákonné lhůtě. Tudíž aby nenastala fikce, dotčený orgán musí v zákonné lhůtě závazné 
stanovisko nejen vydat, ale i oznámit. Rozsudek Vrchního soudu v Praze ze dne 24. září 1993, sp. zn. 6 A 
180/93. STAŠA, J. In: HENDRYCH, D. a kol. Správní právo. Obecná část. 9. vydání. Praha: C. H. Beck, 
2016. s. 160. 
373 Ust. § 1 odst. 4 zákona o urychlení výstavby. 
374 Ust. § 1 odst. 5 zákona o urychlení výstavby. 
375 Ust. § 2c odst. 2 zákona o urychlení výstavby. 
376 Důvodová zpráva k vládnímu návrhu zákona, jímž se mění stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, 
a další související zákony, sněmovní tisk 927/0, 7. volební období. s.189. 
377 Důvodová zpráva k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby 
dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací, ve znění pozdějších 
předpisů, a další související zákony. In: Aplikace o/dok [online]. Praha: Ministerstvo dopravy, 2019. s. 14  
[cit. 2. 10. 2019]. Dostupné z: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/KORNBHECC4IH. 
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rozhodnutí i bez podání jediné žádosti o vydání závazného stanoviska a stavební úřad 

nebude moci řízení přerušit pro nutnost doplnění chybějících závazných stanovisek. 

Naopak stavební úřad si sám vyžádá od dotčených orgánů uplatnění závazných stanovisek, 

která se mají uplatnit do termínu určeného stavebním úřadem.  

Po obdržení žádosti o vydání územního rozhodnutí či o vydání společného povolení 

nařídí stavební úřad společné jednání k zajištění či doplnění závazných stanovisek 

dotčenými orgány a řešení jejich případných rozporů. Důvodová zpráva píše ke 

společnému jednání: „Institut společného jednání má zajistit jednoznačný a bezrozporový 

podklad pro další řízení.”378 Cílem společného jednání je předcházet praktickým potížím 

se závaznými stanovisky, které stanoví mimo jiné podmínky odporující podmínkám jiných 

uplatněných závazných stanovisek. Oproti ústnímu jednání je společné jednání pouze pro 

dotčené orgány a stavební úřad, nikoliv pro účastníky řízení. Nejedná se o právní úpravu 

lex specialis k řešení sporů mezi stavebním úřadem a dotčenými orgány podle ust. § 133 

správního řádu.379 Společné jednání je pouze vágně upraveno v urychlovacím zákoně a 

blíže se v něm nespecifikují například důsledky nezúčastnění se společného jednání ze 

strany dotčeného orgánu, který již uplatnil své závazné stanovisko.  

Pokud některý z dotčených orgánů neuplatní závazné stanovisko do konání 

společného jednání, může si dotčený orgán vyhradit lhůtu nejdéle 30 dnů ode dne konání 

společného jednání na uplatnění závazného stanoviska. Dle ust. § 2c odst. 4 a ust. § 2d 

odst. 4 urychlovacího zákona, nevydá-li dotčený orgán v prodloužené lhůtě závazné 

stanovisko, má se za to, že dotčený orgán nemá výhrady a jím hájený veřejný zájem není 

dotčen. K později vydanému závaznému stanovisku by se tedy nepřihlíželo. U zvláštní 

právní úpravy fikce dle urychlovacího zákona existuje rovněž výjimka pro závazná 

stanoviska k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí, na které nelze použít 

tuto právní fikci, a musí se vyčkat na uplatnění závazného stanoviska. 

                                                
378 Důvodová zpráva k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění stavební zákon, ve znění pozdějších 
předpisů, a další související zákony, sněmovní tisk 927/0, 7. volební období. s. 189. 
379 PETRMICHL, V. Fikce stanovisek a koncentrace ve stavebním právu. In: STAŠA, J.  
a RAJCHL, J., eds. Sondy do stavebního práva. Praha: Univerzita Karlova, 2018. s. 49. 
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4.3 Návrh zakomponování fikce pozitivního závazného stanoviska do obecné právní 

úpravy povolovacích procesů pro umístění a provedení stavby 

Pokud uvažujeme o zakomponování fikce pozitivního závazného stanoviska do 

obecné právní úpravy týkající se povolovacích procesů pro umístění a provedení stavby, 

lze vycházet v úvahách zejména z výše popsaných právních fikcí dle urychlovacího 

zákona. Podle Adamce je úprava právních fikcí dle urychlovacího zákona „individuální 

řešení nečinnosti s prvky širší ochrany a prevence”.380 Uplatnění fikce přináší jistý 

potenciál pro možné zrychlení povolovacích procesů při zachování adekvátní ochrany 

veřejných zájmů. 

Autor usuzuje, že vhodnější právní úpravou fikce pozitivního závazného stanoviska 

je právní úprava fikce vycházející z ust. § 2c a ust. § 2d urychlovacího zákona. Důvodem 

větší vhodnosti této právní úpravy je mimo jiné ta skutečnost, že právní úprava využívá 

společné jednání popsané v předchozí kapitole. Z této právní úpravy by však nebylo 

vhodné převzít, že si stavebník nemusí před podáním žádosti o zahájení řízení zajistit 

potřebná závazná stanoviska, respektive že nemusí ani podávat jednotlivé žádosti o vydání 

závazného stanoviska. Stavebník by dle názoru autora měl vyčkat na doběhnutí lhůt pro 

vydání závazných stanovisek a až následně by mohl stavební úřad zahájit příslušné řízení, 

pokud stavebníkem podaná žádost a její přílohy budou v pořádku. 

Postup by mohl být následující. Stavebník by podal žádost o vydání závazných 

stanovisek. Pokud by některé z nich nebylo vydáno v zákonné lhůtě, mohl by stavebník 

podat žádost o vydání územního rozhodnutí, stavebního povolení, nebo společného 

povolení s příslušnými přílohami včetně závazných stanovisek, jež stavebník doposud 

obdržel. U závazných stanovisek, která nebyla ve lhůtě vydána, by bylo vhodné, aby 

stavebník doložil stavebnímu úřadu skutečnost, že dotčený orgán obdržel příslušnou žádost 

o vydání závazného stanoviska a že toto závazné stanovisko v zákonné lhůtě skutečně 

nebylo vydáno. Pokud by stavebník doložil, že neobdržel některé ze závazných stanovisek 

po uběhnutí příslušné zákonné lhůty, řízení by nemuselo být přerušeno a stavební úřad by 

nařídil konání obdoby společného jednání dle urychlovacího zákona. Pokud by nebylo 

závazné stanovisko uplatněno do doby společného jednání, dotčený orgán by si mohl 

vyhradit uplatnění příslušného závazného stanoviska v jím určené lhůtě. Neuplatnil-li by 

                                                
380 ADAMEC, M. Nečinnost v řízení dle stavebního zákona. In: STAŠA, J. a RAJCHL, J., eds. Sondy do 
stavebního práva. Praha: Univerzita Karlova, 2018. s. 148. 



 
 

85 

dotčený orgán závazné stanovisko v určené lhůtě po konání společného jednání nebo 

nevyhradil-li by si dotčený orgán uplatnění závazného stanoviska po společném jednání, 

nastala by právní fikce, že dotčený orgán nemá výhrady a jím hájený veřejný zájem není 

dotčen. K dodatečně uplatněnému závaznému stanovisku by se nepřihlíželo. 

Před zakomponováním fikce pozitivního závazného stanoviska do obecné právní 

úpravy povolovacích procesů pro umístění a provedení stavby by bylo vhodné připravit 

analýzu současných zákonných lhůt pro vydávání jednotlivých závazných stanovisek 

a případně upravit délku těchto lhůt. Nutné je proto určit lhůty adekvátní, které budou 

odpovídat možnostem dotčených orgánů na prostudování dokumentů a na informované 

rozhodnutí.  

Délka lhůty, kterou si dotčený orgán může vyhradit pro uplatnění svého závazného 

stanoviska po konání obdoby společného jednání, by musela být zákonem omezena, jako 

tomu je v případě zvláštní právní úpravy fikce v urychlovacím zákoně. Dle urychlovacího 

zákona je tato lhůta 30 dnů. V případě zakomponování fikce závazného stanoviska do 

obecné právní úpravy povolovacích procesů pro umístění a provedení stavby však lze 

uvažovat o vhodnosti prodloužení této lhůty. Urychlovací zákon se přece jen používá v 

povolovacích procesech pro umístění a provedení staveb ve veřejném zájmu, pro které by 

vydání závazného stanoviska dotčenými orgány mělo být prioritizováno. Pro řádné 

zajištění ochrany veřejných zájmů i u ostatních staveb by stálo za uvážení prodloužit tuto 

lhůtu alespoň na 60 dnů. Znamenalo by to, že dotčené orgány by si mohly vyhradit, že 

závazné stanovisko uplatní nejpozději do 60 dnů od konání obdoby společného jednání, 

jinak se uplatní fikce pozitivního závazného stanoviska. 

Na jednání obdobné společnému jednání dle urychlovacího zákona by se měly 

dotčené orgány a stavební úřad domluvit na tom, zda stavbu povolí a za jakých podmínek. 

Prostřednictvím společného jednání by se mohlo předcházet vzájemně si odporujícím 

podmínkám vycházejícím ze závazných stanovisek. Dle Plose by obdoba společného 

jednání v obecné právní úpravě povolovacích procesů pro umístění a provedení stavby 

významným způsobem napomohla zpřehlednit požadavky na stavebníky.381 Významné pro 

fungování tohoto institutu by však bylo stanovení jisté formy „donucení” k účasti 

dotčených orgánů na obdobě společných jednání. Při vedení územního a stavebního řízení 

                                                
381 Osobní konzultace s JUDr. Jiřím Plosem, vyučujícím stavební právo na Fakultě architektury ČVUT 
v Praze a autorem publikace Stavební zákon s komentářem pro praxi, dne 27. 6. 2019. 
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se v praxi stává, že k ústnímu jednání se nedostaví jeden či více dotčených orgánů. 

Důvodem pro jejich neúčast může být již vydání závazného stanoviska ze strany 

nepřítomného dotčeného orgánu, k němuž již dotčený orgán nemá co doplnit.382 Pro řádné 

fungování obdoby společného jednání by však dotčené orgány měly mít povinnost na toto 

jednání dorazit a projednat stavbu se stavebním úřadem a ostatními dotčenými orgány.383  

Uplatněním fikce pozitivního závazného stanoviska lze předpokládat vyšší 

motivovanost úředníků dotčených orgánů k rychlejšímu vydávání závazných stanovisek. 

Mohlo by tak dojít ke zrychlení povolovacích procesů pro umístění a provedení stavby.384 

Na druhou stranu je zde celá řada negativních důsledků při použití fikce pozitivního 

závazného stanoviska.  

Zjevným negativem je fakt, že prostřednictvím fikce pozitivního závazného 

stanoviska může dojít k poškození veřejných zájmů a k dotčení právního postavení i jiných 

osob než pouze stavebníka.385 Účastníci řízení mohou jednat zcela v souladu s právními 

předpisy (například uplatnit své námitky, ve kterých upozorňují na rozpor stavby s 

právními předpisy), nicméně pro nečinnost dotčeného orgánu by došlo k fikci pozitivního 

závazného stanoviska a konečným důsledkem by mohlo být i vydání rozhodnutí o umístění 

stavby či stavebního povolení. Dle Svobody je obecně fikce pozitivního správního aktu 

myslitelná, pokud by (i) použití právní fikce nemohlo ohrozit veřejný zájem386 a pokud by 

se (ii) fiktivní správní akt dotýkal pouze žadatele nebo by mezi účastníky řízení byl 

vyloučen vznik zájmového rozporu387. V případě fikce pozitivního správního aktu se 

fiktivní závazné stanovisko dotýká i jiných účastníků řízení, kteří jsou v zájmovém 

rozporu. Především ale může dojít k ohrožení celé řady veřejných zájmů. Lze tudíž 

pochybovat, zda fikce pozitivního závazného stanoviska je vhodným nástrojem pro 

ochranu před nečinností. 

                                                
382 Přirozeně s tím znovu souvisí i nedostatek úředníků dotčených orgánů. 
383 Lze se domnívat, že pro využití obdoby společného jednání by bylo dále vhodné, aby stavební úřad 
zastával pozici nikoliv pouze moderátora celého jednání, ale spíše arbitra, který například v případě rozporů 
mezi požadavky dotčených orgánů rozhodne o jejich vyřešení. 
384 Svoboda se domnívá, že možným důsledkem zavedení fikce pozitivního správního aktu do českého 
právního řádu by mohlo být povrchní zamítání většiny návrhů úředníky, aby uplatněním této právní fikce 
nemohlo dojít k ohrožení veřejného zájmu. SVOBODA. P. Fikce správního aktu, devoluce a podobné právní 
instituty - recept proti průtahům ve správním řízení? Správní právo, 1999, č. 5. s. 284. 
385 Tamtéž. 
386 Tamtéž. 
387 Tamtéž, s. 283. 
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Přední potíží s fikcí vydání pozitivního závazného stanoviska je dále její možná 

kolize se (i) zásadou materiální pravdy, (ii) zásadou legality a (iii) zásadou souladu 

s veřejným zájmem. 

Zásada materiální pravdy je stanovena v ust. § 3 správního řádu, kde se stanoví, že 

správní orgán má postupovat „tak, aby byl zjištěn stav věci, o němž nejsou důvodné 

pochybnosti”. Podle Janečkové – pokud by při nevydání závazného stanoviska nastala 

automaticky právní fikce, nebude zjištěn stav věci, o kterém by nebyla důvodná 

pochybnost.388 Existuje zde tedy kolize dvou zásad správního práva, a to zásady rychlosti 

řízení389 a zásady materiální pravdy. Nejvyšší správní soud ve svém rozhodnutí ke kolizi 

mezi zásadou rychlosti řízení a zásadou materiální pravdy rozhodl: „Požadavek rychlosti 

řízení však není možné nadřadit nad zásadu materiální pravdy, podle níž je správní orgán 

povinen zjistit skutečný stav věci, jež je předpokladem zákonnosti a správnosti jeho 

rozhodnutí. Uplatňování požadavku na hospodárné a rychlé řízení před správním orgánem 

proto nesmí vést k porušování jiných zásad správního řízení.”390 Ústavní soud došel k 

podobnému závěru v nálezu sp. zn. IV. ÚS 114/96.391 Vzhledem k výše uvedenému lze 

usoudit, že zásada rychlosti řízení by neměla být upřednostněna oproti zásadě materiální 

pravdy, ale ani oproti jiné správní zásadě.392 

Druhou výše jmenovanou zásadou je zásada zákonnosti.393 Představíme-li si situaci, 

že by závazné stanovisko nebylo vydáno a nastala by fikce pozitivního závazného 

stanoviska, v takovém případě by meritorní rozhodnutí vycházelo z fiktivního závazného 

stanoviska, které ve skutečnosti nereflektuje posouzení, zda stavba je v souladu s právními 

předpisy.394 Pokud navržená stavba není v souladu s právními předpisy, nicméně pro fikci 

pozitivního závazného stanoviska došlo k vydání rozhodnutí ve věci, je dané rozhodnutí 

                                                
388 LUBASOVÁ, H. K věcnému záměru rekodifikace stavebního práva ve vztahu k předloženému hodnocení 
dopadů regulace (RIA). Urbanismus a územní rozvoj: Příloha Stavebně správní praxe. 2019, roč. XXII, č. 1. 
s. 56. 
389 Ve stručnosti popsána v kapitole 2.2 této práce. 
390 Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 27. června 2005, č.j. 5 As 22/2004-52. 
391 Nález Ústavního soudu ze dne 25. září 1997, sp. zn. IV. ÚS 114/96. 
392 ŠVÁSTA, P. Ke střetu zásady rychlosti a zásady materiální pravdy v řízení o správním deliktu. In: 
Epravo.cz [online]. 27. 12. 2012 [cit. 10. 11. 2019]. Dostupné z: https://www.epravo.cz/top/clanky/ke-stretu-
zasady-rychlosti-a-zasady-materialni-pravdy-v-rizeni-o-spravnim-deliktu-87235.html. 
393 Tato zásada byla přiblížena v kapitole 2.2 této práce. 
394 Viz FRUMAROVÁ, K. Ochrana před nečinnosti veřejné správy. 2. vydání. Praha: Leges, 2012. s. 90.  
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nezákonné.395 Nadřízený stavební úřad může z moci úřední zahájit přezkumné řízení podle 

ust. § 94 a násl. správního řádu. Nadřízený stavební úřad by mohl následně zrušit meritorní 

rozhodnutí pro nezákonnost a vrátil by věc původnímu stavebnímu úřadu k vydání 

rozhodnutí nového. Důvodem zrušení meritorního rozhodnutí by bylo nezákonné závazné 

stanovisko, které slouží jako podklad pro meritorní rozhodnutí. Obecně se tak u fikce 

pozitivního závazného stanoviska může stavebník obávat i po vydání meritorního 

rozhodnutí, které se stane pravomocným, že rozhodnutí by mohlo být zrušeno a celý 

proces by musel proběhnout znovu. Stavebník by tak byl v právní nejistotě, zda nebude 

meritorní rozhodnutí zrušeno. Stavebníkům by tak mohly vzniknout větší škody než při 

několikaletém čekání na územní rozhodnutí či stavební povolení. Nezákonné fiktivní 

závazné stanovisko by však mohlo poškodit zejména ostatní účastníky řízení. Pokud by 

fiktivní závazné stanovisko porušovalo právní předpisy, mohlo by tak dojít k porušení 

veřejných zájmů.  

V souvislosti s konfliktem předmětné právní fikce se zásadou zákonnosti je vhodné 

poukázat na možnou kolizi fiktivního závazného stanoviska se zásadou souladu s veřejným 

zájmem. Tato zásada vychází z ust. § 2 odst. 4 správního řádu, kde se stanoví, že správní 

orgán má dbát, aby jím „přijaté řešení bylo v souladu s veřejným zájmem”. Petrmichl 

k tomuto píše: „V obecné rovině platí, že fikce pozitivního závazného stanoviska koliduje 

s ochranou veřejného zájmu, je v kontrapozici s požadavkem na soulad řešení s veřejným 

zájmem, což je nejen základním východiskem pro správní praxi, ale smyslem veřejnoprávní 

regulace vůbec.”396 Je zřejmé, že fiktivní závazné stanovisko může být rovněž v kolizi s 

touto zásadou. 

Podá-li aktivně legitimovaný subjekt žalobu proti rozhodnutí stavebního úřadu397, 

ve kterém byla použita fikce závazného stanoviska, narážíme dále na významné negativum 

spojené s fiktivními závaznými stanovisky, a to na možnou nepřezkoumatelnost fiktivních 

závazných stanovisek. Fiktivní závazné stanovisko nemá odůvodnění. Soudy by takové 

stanovisko mohly při soudním přezkumu meritorního rozhodnutí dle soudního řádu 

správního zrušit, jako je tomu u fiktivních rozhodnutí podle zákona o svobodném přístupu 

                                                
395 Staša píše: „Lze mít za to, že pokud adresát aktu vědomě nebo zjevně nesplňuje zákonem stanovené 
předpoklady, nemohla fikce nebo domněnka pozitivního aktu vůbec nastat.” STAŠA, J. In: HENDRYCH, D. 
a kol. Správní právo. Obecná část. 9. vydání. Praha: C. H. Beck, 2016. s. 161. 
396 PETRMICHL, V. Fikce stanovisek a koncentrace ve stavebním právu. In: STAŠA, J. a RAJCHL, J., eds. 
Sondy do stavebního práva. Praha: Univerzita Karlova, 2018. s. 49. 
397 Ust. § 65 a násl. soudního řádu správního. 
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k informacím, kdy „judikatura dovozuje nepřezkoumatelnost takových rozhodnutí pro 

nedostatek důvodů”.398 Existuje celá řada judikátů, ve kterých Nejvyšší správní soud 

rozhodl o nepřezkoumatelnosti fiktivních rozhodnutí pro nedostatek důvodů.399 I v případě 

fikce závazného stanoviska by nebylo uvedeno odůvodnění a při přezkumu výsledného 

rozhodnutí dle soudního řádu správního by soud mohl rozhodnout, že napadené závazné 

stanovisko není podle ust. § 76 odst. 1 písm. a) soudního řádu správního možné řádně 

přezkoumat pro nedostatek důvodů, jako je tomu v případě fiktivních rozhodnutí. Na 

druhou stranu odůvodnění je uváděno v závazných stanoviscích pouze krátce, a sice od 

velké novely stavebního zákona. Jistým argumentem ve prospěch nepřezkoumatelnosti 

fiktivního závazného stanoviska je rozsudek Nejvyššího správního soudu, ve kterém tento 

soud dospěl k závěru, že fiktivní závazné stanovisko, kde není obsaženo odůvodnění, je 

nepřezkoumatelné pro nedostatek důvodů, takže trpí nepřezkoumatelností i navazující 

rozhodnutí.400 Nejvyšší správní soud v tomto případě rozhodoval o fikci negativního 

závazného stanoviska. Je tedy otázka, jak by soud rozhodl v případě fikce pozitivního 

závazného stanoviska. Je možné že na toto pozitivní stanovisko by Nejvyšší správní soud 

pohlížel stejným způsobem jako na negativní fikci rozhodnutí a negativní fikci závazného 

stanoviska. Závazné stanovisko by tedy nemuselo ani porušovat povinnosti dle stavebního 

zákona či zvláštních právních předpisů, ale použití právní fikce samo o sobě vyvolá 

nepřezkoumatelnost tohoto závazného stanoviska, jež je podkladem pro meritorní 

rozhodnutí. Proto samo výsledné meritorní rozhodnutí by muselo být zrušeno pro 

nepřezkoumatelnost, pokud by byla podána žaloba proti tomuto rozhodnutí dle soudního 

řádu správního. Celá věc by se vrátila před stavební úřad, který rozhodl v prvním stupni.401 

Pokud by fiktivní závazná stanoviska byla skutečně nepřezkoumatelná, fikce pozitivního 

závazného stanoviska nepřinese zrychlení správních řízení, ale naopak je může 

prodlužovat. U stavebníků by panovala obava, že i po obdržení pravomocného rozhodnutí 

by mohlo být toto rozhodnutí zrušeno pro nepřezkoumatelnost závazného stanoviska. 

Jednalo by se tedy o významný zásah do právní jistoty stavebníků.  

                                                
398 PETRMICHL, V.. Fikce stanovisek a koncentrace ve stavebním právu. In: STAŠA, J. a RAJCHL, J., eds. 
Sondy do stavebního práva. Praha: Univerzita Karlova, 2018. s. 52. 
399 Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 4. listopadu 2003, č.j. 7 A 76/2002-47, a rozsudek 
Nejvyššího správního soudu ze dne 15. ledna 2004, č.j. 6 A 11/2002-26, a dále mimo jiné rozsudek 
Nejvyššího správního soudu ze dne 14. prosince 2004, č.j. 5A 16/2002-43. 
400 Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 22. října 2009, č.j. 9 As 21/2009. 
401 Ust. § 78 odst. 4 soudního řádu správního. 
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Nesmíme zapomenout zmínit, že fikce pozitivních závazných stanovisek by mohly 

sloužit jako prostředek korupce. Ovlivněný úředník by nemusel ani aktivně jednat.402 

Naopak úředník může „zapomenout” na vydání závazného stanoviska a tím napomoci 

k vydání rozhodnutí, které poškozuje veřejný zájem. 

Srovnejme pozitiva a negativa při zakomponování fikce pozitivního závazného 

stanoviska do obecné právní úpravě povolovacích procesů pro umístění a provedení 

stavby. Pozitivním důsledkem této fikce může být zrychlení těchto procesů, a to pro vyšší 

motivovanost úředníků, aby závazná stanoviska byla vydávána v zákonem určených 

lhůtách. Motivovaný úředník však nemusí stačit k vydávání závazných stanovisek včas. 

Pozitivem může být i použití obdoby společného jednání dle urychlovacího zákona pro 

koordinaci podmínek, jež vycházejí ze závazných stanovisek. Společné jednání může být 

zavedeno i samo o sobě do obecné právní úpravy povolovacích procesů pro umístění a 

provedení stavby bez uplatnění právních fikcí. Zřejmým negativem fikcí závazných 

stanovisek je, že by jejich prostřednictvím mohlo docházet k poškozování veřejných zájmů 

a k dotčení právního postavení i jiných osob nežli stavebníka. Negativní implikací je však 

především konflikt fikce závazných stanovisek s některými zásadami správního práva, kdy 

nelze upřednostnit rychlost řízení oproti zásadě materiální pravdy, zásadě legality a zásadě 

souladu s veřejným zájmem. Vzhledem ke konfliktu se zásadami správního práva nelze 

doporučit vložení právní úpravy fikce pozitivního závazného stanoviska do obecné právní 

úpravy povolovacích procesů pro umístění a provedení stavby.  

Nadto pokud by fiktivní závazné stanovisko bylo nepřezkoumatelné, fikce by 

naopak tyto procesy prodlužovala. V takovém případě by se dalo pochybovat i o vhodnosti 

použití fikce u řízení, u kterých se uplatní urychlovací zákon. 

4.4 Návrh zakomponování fikce pozitivního rozhodnutí do obecné právní úpravy 

povolovacích procesů pro umístění a provedení stavby 

Ministerstvo pro místní rozvoj ve věcném záměru stavebního zákona mezi nástroje 

pro zrychlení povolovacích procesů pro umístění a provedení stavby zahrnuje fikci 

pozitivního rozhodnutí. Dle věcného záměru stavebního zákona, „pokud stavební úřad 

nerozhodne v prvním stupni o žádosti o povolení stavby v závazné lhůtě, informační systém 
                                                
402 Zásadní připomínky AO ČKAIT k „Věcnému záměru stavebního zákona“. In: Aplikace o/dok [online]. 
Praha: Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, 2019. s. 6 [cit. 4. 9. 2019]. 
Dostupné z: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/ALBSB9SD2T2Q. 
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automaticky vygeneruje rozhodnutí o povolení stavby”.403 Věcný záměr stavebního zákona 

předpokládá vytvoření informačního systému přístupného přes internet, který by uváděl 

aktuální stav jednotlivých řízení a v němž by automaticky docházelo k vygenerování 

rozhodnutí.404 Aby nedošlo k fikci pozitivního rozhodnutí, musel by stavební úřad 

meritorně rozhodnout, řízení zastavit nebo jej přerušit.405 Ve vygenerovaném rozhodnutí 

by dle návrhu nebyl uveden výrok ani odůvodnění, výrok bude fiktivní. Pokud by bylo 

vydáno (respektive vygenerováno) pozitivní fiktivní rozhodnutí, mají účastníci řízení právo 

podat proti němu odvolání.406 Pokud by nepodal odvolání žádný z účastníků řízení, stane 

se rozhodnutí pravomocným. Fiktivní rozhodnutí by dle věcného záměru stavebního 

zákona bylo možné vydat pouze v řízeních v prvním stupni.407 

Možná pozitiva jsou podobná jako v případě fikce pozitivního závazného 

stanoviska. Jedná se o nástroj mající předcházet nečinnosti úřadů, jeho prostřednictvím by 

mohlo dojít k větší motivovanosti stavebních úřadů k plnění zákonných lhůt pro vydání 

meritorního rozhodnutí. Mohlo by se tak docílit zrychlení povolovacího procesu pro 

umístění a provedení stavby.  

 

Navržená úprava ze strany Ministerstva pro místní rozvoj je však značně 

kritizována akademiky408, úředníky stavebních úřadů409 i účastníky meziresortního 

připomínkového řízení k věcnému záměru stavebního zákona410. Veškerá negativa fikce 

závazných stanovisek zmíněná v předchozí kapitole platí i v případě fikce rozhodnutí. 

                                                
403 Věcný záměr stavebního zákona. In: Aplikace o/dok [online]. Praha: Ministerstvo pro místní rozvoj, 2019. 
Poslední změna 30. 4. 2019. s. 154. [cit. 1. 10. 2019]. Dostupné z: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/ 
ALBSBBQPKN4G. 
404 Tamtéž, s. 89. 
405 Tamtéž, s. 154. 
406 Tamtéž, s. 157. 
407 Tamtéž. 
408 V otevřeném dopisu proti věcnému záměru nového stavebního zákona se píše: „Tento model umožňuje, 
aby bylo legálně vydáno povolení stavby i v rozporu se zákonem, s územním plánem, bez ohledu na námitky 
dalších účastníků řízení i stanoviska dotčených správních orgánů. Představuje extrémní riziko pro ochranu 
zákonnosti, veřejných zájmů i soukromých práv a zájmů dalších účastníků řízení.” SVOBODA, P. a kol. 
Otevřený dopis proti věcnému záměru nového stavebního zákona. In: Ekolist.cz [online]. 23. 4. 2019 [cit. 4. 
9. 2019]. Dostupné z: https://ekolist.cz/cz/publicistika/nazory-a-komentare/petr-svoboda-a-kol.otevreny-
dopis-vlade-proti-novemu-stavebnimu-zakona. 
409 PAVELKOVÁ, M. Věcný záměr stavebního zákona - je schopen naplnit deklarované cíle?. Stavební 
právo: Bulletin. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2019, č. 1. s. 69-70 a LUBASOVÁ, H. K 
věcnému záměru rekodifikace stavebního práva ve vztahu k předloženému hodnocení dopadů regulace 
(RIA). Urbanismus a územní rozvoj: Příloha Stavebně správní praxe. 2019, roč. XXII, č. 1. s. 56. 
410 Zásadní připomínky k tomuto návrhu měli takřka všichni účastníci meziresortního připomínkového řízení, 
většina navrhuje fikci pozitivního rozhodnutí vypustit. 
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Zcela zásadním negativem je tedy i v tomto případě rozpor fikce rozhodnutí se zásadou 

materiální pravdy, zásadou legality a zásadou souladu s veřejným zájmem. Dále se autor 

domnívá, že pokud by byla uplatněna fikce pozitivního rozhodnutí podle návrhu ve 

věcném záměru stavebního zákona, tak při případném soudním přezkumu fiktivního 

rozhodnutí dle soudního řádu správního je pravděpodobné, že by Nejvyšší správní soud 

dospěl k závěru, že toto fiktivní rozhodnutí je pro nedostatek důvodů nepřezkoumatelné a 

muselo by být zrušeno. 

V rámci meziresortního připomínkového řízení k věcnému záměru stavebního 

zákona připojil Nejvyšší správní soud k návrhu fikce pozitivního rozhodnutí výstižnou 

připomínku odkazující na některé nevydařené novelizace stavebního zákona z posledních 

let: „Doporučujeme vyhnout se dalším procesním „experimentům“ v oblasti stavebního 

práva. V minulosti obdobné nestandardní povolovací úkony (veřejnoprávní smlouvy, 

certifikáty autorizovaných inspektorů, souhlasy stavebního úřadu apod.) vyvolaly 

pochybnosti, jak s nimi z procesního hlediska nakládat, jak zajistit přiměřenou ochranu 

jimi dotčených třetích osob, jak je odklidit v případě jejich nezákonnosti apod. Tyto 

pochybnosti byly až po mnoha letech postupně vyřešeny judikaturou soudů, která byla po 

dlouhou dobu nejednotná a musela být opakovaně korigována rozšířeným senátem 

Nejvyššího správního soudu či zvláštním senátem pro rozhodování některých 

kompetenčních sporů. Původní účel zrychlení, zjednodušení a posílení právní jistoty se ve 

vztahu k těmto institutům nenaplnil a jejich použití v mnoha případech vedlo ke zcela 

opačným účinkům.”411 S touto připomínkou nelze než souhlasit, vezmeme-li v úvahu, jaké 

teoretické a praktické potíže může fikce pozitivního rozhodnutí přinést.  

Dle Dienstbiera může být s tímto institutem spojena celá řada praktických potíží. 

Jedním z příkladů může být například způsob informování účastníků řízení o tom, že mají 

právo podat odvolání v řízení, ve kterém pro nečinnost stavebního úřadu bylo 

vygenerováno pozitivní rozhodnutí, pokud stavební úřad nestihl ani formálně informovat 

účastníky řízení o tom, že jsou účastníky příslušného řízení.412 Je zde možná úvaha, že 

                                                
411 Připomínky k návrhu věcného záměru stavebního zákona. In: Aplikace o/dok [online]. Brno: Nejvyšší 
správní soud, 2019. s. 5 [cit. 3. 10. 2019]. Dostupné z: https://apps.odok.cz/attachment/-
/down/ALBSB9RMTQYC. 
412 Otázky Václava Moravce. Zákon stavební. Ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová, architekt Jan 
Kasl, soudce Filip Dienstbier a místopředseda Starostů Jan Farský [díl diskuzního pořadu]. Česko, ČT24, 
2019.  
19. května 2019. 
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notifikace bude zajištěna přes informační systém vzpomínaný ve věcném záměru 

stavebního zákona. Dle Dienstbiera ale není myslitelné, aby informační systém dokázal 

samostatně určit účastníky řízení, což je obtížný úvahový proces413 i pro stavební úřady a 

soudy.414  

Janečková trefně poukazuje na další praktický problém s fikcí pozitivního 

rozhodnutí. Dle jejího názoru „automatické vygenerování povolení bez konkrétních 

podmínek bude v praxi ve většině případů pro stavebníka nepoužitelné”.415 S touto 

připomínkou lze souhlasit. Nejenže se stavebník může obávat toho, že fiktivní rozhodnutí 

by při soudním přezkumu bylo nepřezkoumatelné a mohlo by být soudem zrušeno, ale 

stavebník by v rozhodnutí ani neměl například určeny podmínky, které by stavba měla 

splňovat. Méně problematické by to bylo pro menší a méně komplexní stavby (například 

rodinné domy), nicméně tato připomínka platí zejména pro větší a komplexnější stavby.  

Ve srovnání s nastíněním možného použití právní fikce pozitivních závazných 

stanovisek by uplatnění fikce pozitivních rozhodnutí v obecné právní úpravě povolovacích 

procesů pro umístění a provedení stavby mohla být zásadnějším zásahem do veřejných 

zájmů. Při fikci pozitivního závazného stanoviska mohou být poškozeny pouze veřejné 

zájmy chráněné daným dotčeným orgánem, který neuplatnil své závazné stanovisko. 

Avšak při použití fikce pozitivního rozhodnutí by byly ohroženy všechny veřejné zájmy 

chráněné stavebním zákonem a zvláštními právními předpisy.  

Vzhledem k závěrům učiněným v předchozí kapitole se lze domnívat, že potíže 

spojené s fikcí pozitivního závazného stanoviska převažují nad pozitivy. U fikce 

pozitivního rozhodnutí ještě musíme mezi výčet negativ zahrnout ohrožení většího počtu 

chráněných veřejných zájmů a některé praktické potíže spojené s touto právní fikcí, které 

byly stručně popsány výše. Fikce pozitivního rozhodnutí s ohledem na praktické potíže by 

mohla vyvolat nikoliv zrychlení, ale zpomalení povolovacích procesů pro umístění a 

provedení stavby. Vzhledem k těmto skutečnostem lze dojít k závěru, že návrh k fikcím 

                                                
413 Vopálka a Prášková píší: „Vymezení účastníků řízení je jedním z nejsložitějších institutů zákona.” 
VOPÁLKA, V. PRÁŠKOVÁ, H. In: HENDRYCH, D. a kol. Správní právo. Obecná část. 9. vydání. Praha: 
C. H. Beck, 2016, s. 263. 
414 Otázky Václava Moravce. Zákon stavební. Ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová, architekt Jan 
Kasl, soudce Filip Dienstbier a místopředseda Starostů Jan Farský [díl diskuzního pořadu]. Česko, ČT24, 
2019.  
19. května 2019. 
415 JANEČKOVÁ, J. Pár připomínek k věcnému záměru rekodifikace stavebního zákona. Urbanismus a 
územní rozvoj: Příloha Stavebně správní praxe. 2019, roč. XXII, č. 1. s. 46. 
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pozitivních rozhodnutí prezentovaný ve věcném záměru stavebního zákona by neměl být 

zapracován do návrhu nového stavebního zákona. 
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Závěr 

 Tato diplomová práce měla dva cíle. Prvním bylo prezentovat hlavní příčiny 

prodlužování povolovacích procesů pro umístění a provedení stavby. Autor je toho názoru, 

že těmito příčinami jsou zejména (i) potíže spojené se závaznými stanovisky, (ii) nečinnost 

správních orgánů, (iii) nedostatečně připravené dokumentace stavby, (iv) nepřehlednost 

právní úpravy povolovacích procesů pro umístění a provedení stavby a složitost vedení 

těchto procesů a (v) obstrukční jednání uplatňovaná v povolovacích procesech pro 

umístění a provedení stavby.  

 Druhým cílem bylo představit a kriticky posoudit dva návrhy, které dle autora mají 

potenciál pro zrychlení povolovacích procesů pro umístění a provedení stavby. Prvním byl 

návrh nové podoby řízení pro umístění a provedení stavby podle věcného záměru 

stavebního zákona. Toto řízení je označováno za řízení o povolení stavby, přičemž jeho 

prostřednictvím by mohlo docházet k povolení umístění a provedení stavby. Jak bylo 

uvedeno ve shrnutí k pozitivům a negativům tohoto návrhu, představená podoba řízení má 

bezesporu potenciál pro zrychlení a zjednodušení povolovacího procesu pro umístění a 

provedení stavby. Autor nicméně dochází k závěru, že představená podoba řízení nechrání 

adekvátně veřejné zájmy. V kontextu české společnosti se lze obávat, jaká by byla kvalita 

nově provedených staveb, pokud by navržená podoba řízení byla zakomponována do 

nového stavebního zákona a tento zákon byl přijat. Lze odkázat na irskou zkušenost 

s deregulací stavebního řízení. Aby byly veřejné zájmy chráněny na dostatečné úrovni, 

muselo by dle autora dojít (i) k posouzení souladu všech stavebně technických aspektů 

dokončené stavby s platnou právní úpravou v rámci kolaudace stavby, (ii) k rozšíření výčtu 

staveb podléhajících kolaudaci, a (iii) provádění průběžných kontrolních prohlídek v 

jednotlivých fázích provádění stavby. Ve všech třech případech by měla být stavba 

posouzena úředníky stavebního úřadu i úředníky dotčených orgánů, které uplatnily 

závazné stanovisko.  

 Druhým posuzovaným návrhem bylo zakomponování fikce pozitivního závazného 

stanoviska do obecné právní úpravy povolovacích procesů pro umístění a provedení 

stavby. Dle současné právní úpravy může být tato právní fikce použíta v řízeních, na které 

dopadá urychlovací zákon. Pozitivním důsledkem může být zrychlení povolovacích 

procesů pro umístění a provedení stavby. Negativem této fikce je především její konflikt se 
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zásadami správního práva, přičemž nelze dát přednost možnému zrychlení řízení oproti 

zásadě materiální pravdy, zásadě zákonnosti a zásadě souladu s veřejným zájmem. Pro 

rozpor se zásadami správního práva nelze doporučit použití fikce pozitivního závazného 

stanoviska v povolovacích procesech pro umístění a provedení stavby. Nadto existuje 

relevantní obava, že fiktivní závazná stanoviska by v případném soudním přezkumu dle 

soudního řádu správního byla nepřezkoumatelná pro nedostatek důvodů. 

Nepřezkoumatelné závazné stanovisko by mělo za následek zrušení výsledného 

meritorního rozhodnutí a vrácení věci zpět stavebním úřadům. Pokud by závazné 

stanovisko bylo nepřezkoumatelné, nedošlo by v žádném případě ke zrychlení procesů. V 

povolovacích procesech pro umístění a provedení stavby by se však mohla uplatnit obdoba 

společného jednání dle urychlovacího zákona pro zajištění či doplnění závazných 

stanovisek dotčených orgánů a řešení jejich případných rozporů. Obdoba společného 

jednání může být zavedena do obecné právní úpravy povolovacích procesů pro umístění a 

provedení stavby i samostatně bez zakomponování této právní fikce. 

 V souvislosti s návrhem fikce pozitivního závazného stanoviska byla v práci 

rozebrána i fikce pozitivního rozhodnutí. Tato právní fikce rovněž přináší možný potenciál 

pro zrychlení povolovacích procesů pro umístění a provedení stavby podobně jako fikce 

pozitivního závazného stanoviska. Nicméně mimo jiné pro rozpor se zásadami správního 

práva a pro pravděpodobnou nepřezkoumatelnost fiktivního rozhodnutí nelze doporučit 

uplatnění této právní fikce v povolovacích procesech pro umístění a provedení stavby.  

 Vzhledem k výše uvedenému se lze domnívat, že ani jeden z návrhů není vhodný 

pro zapracování do nového stavebního zákona. Je možné souhlasit s názorem, že nová 

právní úprava by měla směřovat ke zjednodušování procesů. Lze rovněž souhlasit, že pro 

zrychlení procesů při zachování adekvátní ochrany veřejných zájmů je nezbytné 

komplexně rekodifikovat stavební právo. Rekodifikaci však musí předcházet řádná analýza 

současného stavu stavebního práva, aby Ministerstvo pro místní rozvoj na základě těchto 

zjištění mohlo připravit návrh zákona, který ve své právní úpravě bude tato zjištění 

reflektovat. Je rovněž vhodné uvést, že rychlost by neměla být hlavní kvalita nově 

navržených povolovacích procesů ve výstavbě, na kterou by se mělo Ministerstvo pro 

místní rozvoj zaměřovat. Na nový stavební zákon by se nemělo spěchat. Mělo by se jednat 

o vizi stavebního práva pro příštích alespoň 15 let, která by měla být podrobena veřejné 

diskuzi.   
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Možnosti zrychlení povolovacích procesů ve výstavbě 

Abstrakt 

Tato diplomová práce se zabývá návrhy pro zrychlení povolovacích procesů ve 

výstavbě při zachování adekvátní úrovně ochrany veřejných zájmů. Téma práce je aktuální 

s ohledem na připravovanou rekodifikaci veřejného stavebního práva a vizi přijetí nového 

stavebního zákona do roku 2021. Cílem je určit hlavní příčiny prodlužování povolovacích 

procesů pro umístění a provedení stavby a dále představit a kriticky posoudit některé 

návrhy možného zrychlení těchto procesů. Práce je zaměřena na dva návrhy, jež lze 

považovat za návrhy s potenciálem pro zásadnější zrychlení povolovacích procesů pro 

umístění a provedení stavby. Prvním z nich je návrh nové podoby řízení pro povolení 

umístění a provedení stavby, které bylo představeno ve věcném záměru nového stavebního 

zákona. O druhém návrhu se již několik let polemizuje, zda by mohl přinést zrychlení 

povolovacích procesů pro umístění a provedení stavby při zachování dostatečné úrovně 

ochrany veřejných zájmů. Jedná se o zavedení fikce pozitivního závazného stanoviska do 

obecné právní úpravy týkající se povolovacích procesů pro umístění a provedení stavby.  

Práce je rozdělena do čtyř kapitol. V první kapitole je rozebrána současná právní 

úprava povolovacích procesů pro umístění a provedení stavby a dále stručně pojednáno 

o právní úpravě týkající se samotného provádění staveb a kolaudace staveb. V druhé 

kapitole jsou prezentovány dle autora přední důvody pro prodlužování povolovacích 

procesů pro umístění a provedení stavby a v jednoduchosti uvedeny možné změny právní 

úpravy, které by mohly pomoci ke zrychlení procesů. Ve třetí kapitole je představen návrh 

nové koncepce povolovacího procesu pro umístění a provedení stavby, kterou Ministerstvo 

pro místní rozvoj navrhuje ve věcném záměru stavebního zákona. V této kapitole jsou 

rozebrána možná pozitiva a negativa navržené podoby povolovacího procesu a dále 

předpokládané důvody pro zvolenou podobu procesu. Čtvrtá kapitola je zaměřena na 

možnost zavedení fikce pozitivního závazného stanoviska do obecné právní úpravy 

povolovacích procesů pro umístění a provedení stavby a na případné dopady této fikce. 

Sekundárně jsou v této kapitole rozebrány možné dopady uplatnění fikce pozitivního 

rozhodnutí v povolovacích procesech pro umístění a provedení stavby. 

Klíčová slova: územní řízení, stavební řízení, rekodifikace veřejného stavebního 

práva 
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Possibilities of acceleration of permitting processes in construction 

Abstract 

This master thesis focuses on proposals for an acceleration of permitting processes 

in construction while the processes would maintain an adequate level of protection of 

public interests. The topic of the thesis has high relevance concerning the preparation of 

the public construction law recodification and with regard to the vision of adopting the new 

building act by 2021. The thesis aims to identify the major causes of the prolongation of 

the permitting processes. The work is focused on two proposals, which can be considered 

to have the potential to significantly accelerate the processes. The first one is a proposal for 

a new form of procedure for planning and building authorisation; The proposal was 

presented in the intended subject-matter of the new building bill. The second proposal has 

been debated for several years as to whether it could bring about an acceleration of the 

permitting processes while maintaining a sufficient level of protection of public interests. It 

is an introduction of the legal fiction of a positive binding opinion into the general legal 

regulation on the planning and building permit procedure. 

The thesis is composed of four chapters. The first chapter deals with the current 

legal regulation of planning permit and building permit procedure and then briefly 

describes the legal regulation concerning the structure realization and the final inspection 

approval of the structure. In the second chapter, the main reasons for prolonging the 

processes are presented and, in simplicity, possible changes of legal regulation that could 

help to accelerate the processes are mentioned. The third chapter introduces a proposal for 

a new concept of planning and building permitting procedure, which the Ministry of 

Regional Development proposes in the intended subject-matter of the new building bill. 

The author analyzes the positives and negatives of the proposed form of the permitting 

procedure and the assumed reasons for the chosen form of the procedure. Finally, the 

fourth chapter focuses on the possibility of introducing the legal fiction of a positive 

binding opinion into the general legal regulation concerning the planning and building 

permit procedures and on the possible impacts of the legal fiction. In the second part, this 

chapter deals with the potential implications of exercising the legal fiction of positive 

decision in the planning and building permit procedures. 
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