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Diplomant (autor):  Jiří Hamouz 

 

Vedoucí:   JUDr. Jiří Rajchl, Ph.D. 

 

Oponent:   JUDr. Petr Svoboda, Ph.D.  

 

I. 

 

K tématu (předmětu) práce: 

 

Téma práce je - vzhledem k návrhu nového stavebního zákona z dílny Hospodářské komory 

ČR a převládající politické vizi na zrychlení povolovacích procesů ve výstavbě za každou 

cenu - velmi aktuální a důležité. Autorovi se správně zaměřil jen na některé stěžejní instituty, 

k nimž se tvůrci návrhu (v době uzavření rukopisu autorovy práce ještě v podobě věcného 

záměru) upnuli jako ke spáse zrychlení povolovacích procesů, a to (i) na jednotné řízení o 

povolení stavby a (ii) na pozitivní fikce, tj. fikce pozitivních závazných stanovisek a 

automatické povolení stavby coby de facto fikci pozitivního rozhodnutí o žádosti. 

 

K systematice práce: 

 

Práce má necelých 91 stran čistého textu. Má zdařilou, logickou systematiku. Po Úvodu autor 

v kapitole 1 „Současná právní úprava povolovacích procesů ve výstavbě“ přibližuje podstatu 

platné zákonné úpravě v zákoně č. 183/2006 Sb. V kapitole 2 „Příčiny prodlužování 

povolovacích procesů pro umístění a povolení stavby“ rozebírá hlavní problémy spojené 

v současné době se závaznými stanovisky, nečinností (průtahy) dotčených orgánů a 

stavebních úřadů, nedostatečnou přípravou dokumentace staveb, nepřehledností úpravy a 

složitostí povolovacích procesů a obstrukčními taktikami účastníků. Kapitoly 3 a 4 jsou 

jádrem práce. V kapitole 3 „Návrh nové podoby povolovacího řízení dle věcného záměru 

stavebního zákona“ autor analyzuje koncept jediného a jednotného řízení o povolení stavby 

ve srovnání se současným modelem společného územního a stavebního řízení. V kapitole 4 

„Fikce pozitivního závazného stanoviska“ pak rozebírá výhody a rizika pozitivních fikcí, a to 

nejen závazného stanoviska, ale i rozhodnutí (to v podobě svérázného institutu 

„automatického povolení“ stavby). 

 

K obsahu práce: 

 

Obecně: 

 

Práce je vynikající. Autor dokázal zpracovat mimořádně složitou právní problematiku a 

proniknout do jádra stěžejních institutů současného i navrženého stavebního práva a 

v navržené úpravě identifikovat podstatné problémy, kriticky (ale s nadhledem) je rozebrat a 

dospět k pozoruhodně vyspělým závěrům.   
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Konkrétně: 

 

Ke str. 40: Správný postřeh: „Ministerstvo pro místní rozvoj nezajišťuje vhodné metodické 

vedení, na což upozorňují úředníci stavebních úřadů a také některá ministerstva.“ 

Zaznamenal autor míru využití směrnic ze strany MMR? Viz § 61 odst. 2 písm. b) bod 1 

zákona o obcích a § 30 písm. b) bod 1 zákona o krajích. 

 

Ke str. 53: Zajímavé zjištění: „Podle Brože, analytika online platformy cenova-mapa.org, 

tvořilo společné územní a stavební řízení přibližně 14 % správních řízení ze všech 

povolovacích procesů pro umístění a provedení stavebních záměrů“ (cit. M. Marečková). 

 

Ke str. 56: Zcela klíčový a vynikající postřeh v poznámce pod čarou č. 272, které odhaluje 

„kouzlo“ navrženého konceptu jednotného řízení o povolení stavby: „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.“ 

 

Ke str. 57: Jen poznamenávám, že návrh paragrafového znění nakonec vůbec nepočítá 

s občanskoprávními námitkami účastníků. Srov. § 101 odst. 1 návrhu. Prosím autora, aby se 

nad tím zamyslel. 

 

Ke str. 75-76: Autor velmi pěkně vystihl a zhodnotil hlavní přínosy a rizika jednotného řízení 

o povolení stavby. Návrh de facto likviduje současné stavební řízení a ponechává již jen 

územní řízení, do něhož zařadil jen dvě nejvýznamnější hlediska stavebního řízení, a to 

posouzení statiky a nosných konstrukcí. Stavebník tak bude oproštěn od povinnosti zpracovat 

pro účely povolovacího řízení projektovou dokumentaci, ale bude mu stačit více méně jen 

obdoba současné dokumentace pro územní řízení. Dotčené orgány tak nebudou znát řadu 

aspektů budoucí stavby v podrobnosti projektové dokumentace a v důsledku toho nebudou 

schopny je preventivně posoudit (např. dispozici místností z hlediska požární ochrany). Autor 

proto správně upozorňuje, že „bude pravděpodobnějším důsledkem snižování kvality staveb ze 

stavebně technického pohledu a zvyšování počtu zásahů do veřejných zájmů“ (str. 76). 

 

Ke str. 85: Souhlasím s autorem, pokud doporučuje prodloužení lhůty pro vydání fikce 

pozitivního závazného stanoviska z 30 na 60 dnů. 

 

Ke str. 88: Opravuji autora v tom, že správní soudy nemohou na základě § 75 odst. 2 

soudního řádu správního závazná stanoviska rušit, ale jen posoudit jejich zákonnost a 

výsledek deklarovat v odůvodnění rozsudku, kterým se ruší napadené (finální) rozhodnutí. 

 

 

K formální stránce práce: 

 

Autor se vyjadřuje jasně a srozumitelně. Tok textu je logicky uspořádaný.  

 

K práci s prameny: 

 

Citace jsou poctivé a správné. Chybí poznámka pod čarou č. 77 na str. 57. A myslím, že je 

nesoulad mezi autorkou Janečkovou, zmíněnou v textu práce na str. 87, a citací zdroje 
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v příslušné poznámce pod čarou č. 388 (Lubasová). Poznámkový aparát je nicméně 

obdivuhodný. Čítá celkem 415 poznámek pod čarou. 

 

V „Seznamu použitých zdrojů“ nedává smysl, pokud autor řadu článků z právnických 

časopisů nezařadil do „Seznamu použité literatury“, ale do „Seznamu ostatních zdrojů“ 

(např. článek Z. Adamusové, uváděný na str. 103). Myslím, že autor výčet jednotlivých 

kategorií zdrojů zbytečně překombinoval. 

 

Shrnuji: 

 

Práce splňuje všechny požadavky stanovené pro diplomové práce. Prosím autora, aby se při 

obhajobě pokusil odpovědět na mé otázky a připomínky výše. 

 

 

II. 

 

Předloženou práci doporučuji k obhajobě a - s výhradou průběhu obhajoby – ji předběžně 

navrhuji klasifikovat známkou „výborně“. 

 

 

V Praze dne 25.1.2020 

 

 

JUDr. Petr Svoboda, Ph.D. 

Katedra správního práva a správní vědy PF UK 


