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ÚVOD 

 

Problematika ochrany životního prostředí, potažmo ochrana na úseku přírody  

a krajiny, se stává v posledních desetiletích více diskutovanou, a to nejen na národní 

úrovni. Toto téma je společností skloňováno stále častěji a autorka práce si dovoluje 

konstatovat, že ochrana životního prostředí je konečně chápána jako určitá priorita  

a veřejný zájem, který je nejenom často uváděn v preambulích a základních zákonech, 

ale je tak i prakticky vnímám. 

Ochranou přírody a krajiny se rozumí péče státu, fyzických i právnických osob  

o vybrané části konkrétní složky životního prostředí, které jsou specifikovány 

v ustanovení § 2 odst. 1 zákona o ochraně přírody a krajiny. Jsou jimi například volně 

žijící živočichové, planě rostoucí rostliny, nerosty či paleontologické nálezy. Péče  

o dané ekosystémy a organismy je zabezpečována prostřednictvím činností 

demonstrativně vymezených v ustanovení § 2 odst. 2 zákona o ochraně přírody  

a krajiny.  

Životní prostředí představuje nenahraditelnou hodnotu, na níž je závislá samotná 

lidská existence. Paradoxně pak bude znít konstatování, že největším zdrojem ohrožení 

životního prostředí je bohužel sám člověk, respektive lidská činnost. Autorka zastává 

názor, že jedna z činností, která nezpochybnitelně ovlivňuje životní prostředí, a která 

současně může mít na přírodu a krajinu velké dopady, a to jak v pozitivním tak 

v negativním smyslu slova, je zásah člověka do přírody a krajiny při výstavbě. Dopady 

změn na území a míra (i negativního) ovlivnění se pak odvíjí především od povahy 

stavebního záměru, jeho rozsahu, lokace či identifikace chráněných zájmů, které  

by byly zásahem pravděpodobně ovlivněny. 

„Důsledky nedostatečné ochrany životního prostředí ale dosahují daleko  

za sféru materiálního blahobytu jednotlivce, protože dopadají na samu existenci 

a fungování přírodního prostředí, druhů rostlin i živočichů či ekosystémy. Přitom člověk 

je součástí životního prostředí a jeho život i veškerá jeho činnost je na něm závislá.“
1
 

Ochranu přírody a krajiny zákonodárce označuje za veřejný zájem,
2
 a preferuje 

proto eliminaci možných negativních změn na životním prostředí. Není-li to možné, 

prosazuje alespoň minimalizaci takových vlivů. Úloha státu je v tomto ohledu 

                                                           
1
 MÜLLEROVÁ, Hana. Právo na příznivé životní prostředí: Zkušenosti vybraných evropských zemí  

a návrhy pro budoucí uplatňování v ČR. Praha: Ústav státu a práva AV ČR, 2018, s. 165. 
2
 Ustanovení § 58 odst. 1 věta první zákona o ochraně přírody a krajiny. 
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nezastupitelná. Stát musí především vyvářet vhodné legislativní prostředí, v rámci 

něhož budou všechny složky životního prostředí dostatečně chráněny. 

Závazné stanovisko je administrativně právní nástroj ochrany životního prostředí 

mající na úseku ochrany přírody a krajiny klíčovou úlohu. Důsledkem existence 

institutu závazných stanovisek vydávaných jako podkladové akty pro účely správního 

rozhodnutí, se právo snaží předcházet narušení, poškození či vzniku jiných negativních 

změn na životním prostředí, a to na základě systému preventivního vyjádření zákonem 

určeného (dotčeného) orgánu státní správy k danému záměru.  

Závazná stanoviska představují jeden z klíčových nástrojů, na základě kterých je 

díky jejich specifické povaze zákonodárcem prosazena ochrana definovaného úseku 

životního prostředí v určité fázi aplikace práva. Konkrétně řečeno, prostřednictvím 

závazných stanovisek je umožněno dotčeným orgánům v rámci vymezených mezí 

ovlivňovat výsledky správních řízení, a to takovým způsobem, že v zákonem daných 

případech může být správní rozhodnutí vydáno až po předchozím projednání se všemi 

orgány státní správy, jejichž zájmy budou tímto rozhodnutím dotčeny. Závazné 

stanovisko tak představuje závazný podkladový akt vydávaný konkrétním dotčeným 

orgánem pro potřeby konečného rozhodnutí jiného správního orgánu. 

Řízení a postupy, pro které jsou závazná stanoviska jako podklad vydávána, jsou 

v nejčastějších případech vedeny dle stavebního zákona, dále však i dle vodního  

či horního zákona. Autorka je toho názoru, že vazba závazných stanovisek na stavební 

zákon je klíčová a závazné stanovisko dotčených orgánů je tak možno chápat především 

jako nástroj územního řízení uplatňovaný v jeho realizační fázi. Proces umisťování  

a povolování stavebních záměrů je dle současné právní úpravy administrativně náročný 

a rozfázovaný proces zahrnující v sobě velký počet dalších řetězících se rozhodovacích 

procesů probíhajících na různých úrovních a stupních správních orgánů. Z pozice 

subjektu majícího v úmyslu uskutečnit svůj stavební záměr: „… získání kladného 

závazného stanoviska (…) je pouze jedním z mnoha zákonných požadavků, které musí 

subjekt pro uskutečnění svého cíle učinit. Z objektivního pohledu je v rámci územního 

řízení chráněným zájmem udržitelný rozvoj území a jeho rozvoj. Aby byl tento chráněný 

zájem respektován, vzhledem ke složitosti a rozličnosti dopadů konkrétních 

subjektivních cílů, mají orgány územní správy a stavební úřady postupovat ve vzájemné 
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součinnosti s dotčenými orgány chránícími veřejné zájmy podle zvláštních právních 

předpisů. Tato spolupráce se projevuje vydáváním závazných stanovisek (…)”
3
 

Ochrana přírody a krajiny je právně zakotvena na ústavní úrovni.
4
 Jádrem právní 

úpravy ochrany přírody a krajiny je zákon o ochraně přírody a krajiny. Právní úprava 

ochrany přírody a krajiny je však daleko širší a je dále pokryta například zákonem  

o posuzování vlivů na životní prostředí či obecně závaznými právními předpisy 

zřizujícími zvláště chráněná území. Oporu též nachází v mezinárodním právu a právu 

Evropské unie. 

Obecná právní úprava závazných stanovisek je však obsažena ve správním řádu, 

a to nehledě na fakt, že daná ustanovení správního řádu jsou spíše procesního 

charakteru. Dalším stěžejním právním předpisem, mající především procesní charakter, 

který vedle územního plánování obsahuje právní úpravu rozhodování o umisťování  

a povolování stavebních záměrů, je stavební zákon. Právní kontext stavebnímu zákonu 

tvoří dalších přibližně osmdesát zákonů, určujících speciální požadavky kladené  

na stavebníka za účelem získání povolení stavebního záměru. Tyto požadavky 

představují v zákonem daných případech mimo jiné i vydání závazných stanovisek 

jednotlivých dotčených orgánů. Konkrétní závazná stanoviska včetně účelů, pro které 

jsou vydávána, a dotčené správní orgány příslušné pro jejich vydání, jsou tedy 

stanoveny zvláštním právním předpisem. V kontextu předložené práce je tímto 

zvláštním právním předpisem rovněž zákon o ochraně přírody a krajiny. 

Cílem této rigorózní práce je analýza právní úpravy závazných stanovisek 

vydávaných v souvislosti s ochranou přírody a krajiny a zhodnocení právní úpravy 

z hlediska její účelnosti a efektivnosti. Autorka práce si je vědoma,  

že problematika závazných stanovisek je značně rozsáhlá. Předložená rigorózní práce 

proto necílí ke komplexní analýze předmětného nástroje se všemi souvisejícími aspekty, 

ale ke kompaktní analýze zaměřené na klíčové či problematické oblasti právní úpravy. 

Autorka vnímá jako podstatné se v předložené práci zaměřit i na obecnou právní úpravu 

závazných stanovisek ve správním řádu, a to s ohledem na konkrétní ustanovení zákona 

o ochraně přírody a krajiny, vše v kontextu stavebního zákona. Za účelem ucelené 

analýzy má autorka předložené práce v úmyslu samozřejmě čerpat i z jiných právních 

předpisů a zohlednit i judikaturu správních soudů a právní praxi dotčených orgánů. 

Z hlediska toho, že má autorka práce za to, že aktivita nejvíce ovlivňující přírodu  

                                                           
3
 Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 23. 8. 2011, sp. zn. 2 As 75/2009-113. 

4
 Čl. 7 Ústavy; čl. 35 LZPS. 
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a krajinu je stavební činnost, pokládá za důležité zdůraznění významu institutu 

závazných stanovisek v kontextu zmíněné činnosti a procesu umístění  

a povolování staveb. Autorka práce si dále ukládá za cíl prokázat tvrzení, že účel 

vydávání závazných stanovisek ve spojení s ochranou přírody a krajiny se v převážných 

případech váže právě k regulaci výstavby.  

Problematika, jež je tématem předložené práce, je autorkou práce pojímána jako 

velmi aktuální a diskutovaná, a to především s ohledem na provedené (a rovněž  

i připravované) novelizace. Je nutno uvést, že nedávnou novelizací byl rozšířen okruh 

závazných stanovisek vydávaných orgány ochrany přírody, a tím byl upraven rozsah 

působnosti dotčených orgánů, které prostřednictvím institutu závazných stanovisek mají 

garantovat ochranu veřejných zájmů. Ve spojení se speciální právní úpravou přezkumu 

závazných stanovisek vydaných pro postupy dle stavebního zákona tato změna snížila  

i možnost přezkumu jejich zákonnosti. Práce si proto také klade za cíl zhodnocení 

dotčených částí tzv. novelizace veřejného stavebního práva provedenou zákonem  

č. 225/2017 Sb. a věnovat se těm nepodstatnějším změnám v právní úpravě dotýkající 

se předmětného nástroje ochrany přírody a krajiny a skutečnostmi s nimi souvisejícími. 

V kontextu se schválením věcného záměru připravovaného nového stavebního zákona, 

který byl vládou schválen usnesením vlády č. 448 ze dne 24. června 2019, má autorka 

práce v úmyslu upozornit na navrhované změny, jež by se mohly předložené 

problematiky dotknout.  

Autorka práce čerpala především ze znění právních předpisů a důvodových 

zpráv, přičemž není-li stanoveno jinak, jsou veškeré užité právní předpisy citovány  

ve znění pozdějších předpisů. Jako informační zdroj autorka práce též využila dostupné 

informace o teprve připravovaných právních předpisech. Čerpáno bylo taktéž  

z odborných knižních publikací, z řady odborných článků, internetových zdrojů  

a samozřejmě relevantní judikatury správního soudnictví. Nehledě na velký počet 

zdrojů zabývajících se problematikou, jež je tématem předložené práce, se stále 

vyskytují otázky, na které prameny nezaujímají jednotný názor či nástin řešení dané 

problematiky neobsahují vůbec. 

Autorka v předložené práci využila několik metod zpracování. V kontextu 

s platnou právní úpravou je problematika závazných stanovisek zkoumána analyticky, 

metodou dedukce i indukce a v částech práce de lege lata je pracováno taktéž 

s deskriptivní metodou. V rámci každého k tomuto účelu vhodného systematického  
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a obsahového celku jsou zahrnuty myšlenky de lege ferenda, na základě kterých autorka 

práce prezentuje vlastní hodnocení práva a případně uvažuje, jak ho změnit. 
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1 DOTČENÝ ORGÁN PŘI OCHRANĚ VEŘEJNÉHO ZÁJMU 

 

Ochrana životního prostředí je za veřejný zájem a ústavně konformní cíl chápána 

na českém poli odborné literatury
5
 a taktéž i Ústavním soudem.

6
 Převaha veřejného 

zájmu na ochraně přírody a krajiny nad zájmy jinými je explicitně uvedena v ustanovení 

§ 58 odst. 1 zákona o ochraně přírody a krajiny, kdy zákonodárce označil ochranu 

přírody a krajiny za veřejný zájem. 

Termín „veřejný zájem“ je pojem, který není právním řádem definován a lze 

označit za tzv. neurčitý právní pojem: „Ačkoli není pojem veřejný zájem nikterak 

definován zákonem, lze jej vymezit stejně, jak to učinil ve svém rozhodnutí již krajský 

úřad, který konstatoval odvoditelnost zájmu jako zájmu veřejného, „jestliže je zájmem 

celé společnosti nebo podstatné části společnosti (veřejnosti) a směřuje k všeobecnému 

blahu a dobru“. Co je takovým veřejným zájmem, lze v praxi vysledovat zejména 

z politických a zákonodárných aktů legitimních orgánů, z politického diskursu, 

veřejného diskursu k nejrůznějším odborným otázkám aj.”
7
 

Autorka si pojem „veřejný zájem“ vysvětluje jako vyšší cíl či jako určitou 

společnou hodnotu společnosti, na které vázne zájem jejího udržení. Je nutné připustit, 

že taková hodnota nemůže ve společnosti existovat pouze jedna: „Při jejich střetu 

v konkrétní věci nelze logicky plně uspokojit všechny vymezené zájmy a nalezen jako 

převažující může být pouze jeden. Proces takového vývoje lze nazývat formulací 

veřejného zájmu. Formulace veřejného zájmu veřejnou mocí probíhá ve dvou fázích, 

a to vymezením veřejného zájmu zákonodárnou mocí (abstraktní fáze) a jeho nalezením 

mocí výkonnou a popř. i mocí soudní (konkrétní fáze), nejčastěji veřejnou správou, tedy 

v činnostech správních orgánů. Ve fázi nalézání veřejného zájmu již nelze vymezovat 

nové veřejné zájmy, toto je úkolem zákonodárné moci; veřejná správa toliko jako 

činnost podzákonná slouží k řešení střetu zájmů a  jejich případné harmonizaci zájmů 

a  nalezení převažujícího veřejného zájmu a tím i jeho konkrétní ochraně.“
8
 

Do postavení nositele, posuzovatele a prosazovatele daného veřejného zájmu se 

dostává dotčený orgán. Úlohu dotčeného orgánu lze proto hodnotit v určitém směru 

jako nezastupitelnou. V rámci zákonem stanovené působnosti zabezpečuje a prosazuje 

                                                           
5
 DAMOHORSKÝ, Milan. Právo životního prostředí. Praha: C. H. Beck, 2010, s. 57. 

6 Nález Ústavního soudu ze dne 8. 7. 2010, sp. zn. Pl. ÚS 8/08. 
7
 Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 13. 1. 2017, sp. zn. 2 As 207/2016-46. 

8
HORÁČEK, Zdeněk. Prosazování veřejného zájmu na ochraně životního prostředí. České právo 

životního prostředí, 2012, č. 31, s. 7-43. 
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ochranu veřejných zájmů, a to mimo jiné vydáním závazného stanoviska, 

prostřednictvím kterého je tak poskytována potřebná kooperace s dalšími správními 

orgány.
9
 

Správní řád definuje dotčené orgány jako „orgány, o kterých to stanoví zvláštní 

zákon“ a dále i jako „správní orgány a jiné orgány veřejné moci příslušné k vydání 

závazného stanoviska (§ 149 odst. 1) nebo vyjádření, které je podkladem rozhodnutí 

správního orgánu.“ 
10

 

Na základní právní úpravu postavení dotčených orgánů obsaženou ve správním 

řádu navazuje stavební zákon, který výslovně zakotvuje požadavek spolupráce orgánů 

územního plánování a stavebních úřadů s dotčenými orgány chránícími veřejné zájmy 

dle zvláštních zákonů. V této souvislosti podle ustanovení  

§ 4 odst. 2 písm. a) stavebního zákona vydávají dotčené orgány závazná stanoviska pro 

účely rozhodnutí či jiných úkonů stavebních úřadů nebo úkonů autorizovaného 

inspektora dle uvedeného zákona, není-li stanoveno jinak.  

Za účelem ochrany jim svěřených zájmů jsou dotčené orgány vybaveny určitými 

právy, ale stejně tak mají vůči jiným subjektům povinnosti. Dle ustanovení  

§ 136 odst. 4 správního řádu mohou například nahlížet do spisu a obdržet jeho kopie, 

mohou se vyjadřovat k ostatním podkladům rozhodnutí či mají právo podat podnět 

k zahájení přezkumného řízení. Vůči jinému příslušnému správnímu orgánu jsou 

naopak povinny mu poskytnout všechny důležité informace pro rozhodnutí.
11

 

Z důvodu faktu, že pojem veřejného zájmu na ochraně životního prostředí je 

pojem velice široký, zahrnující mnoho aspektů a hledisek, je při konkrétní aplikaci 

nutné si ho blíže konkretizovat. Úžeji vymezený konkrétní chráněný veřejný zájem je 

uváděn ve zvláštních zákonech stanovující mimo jiné i působnost a pravomoc 

dotčených orgánů. Pakliže veřejný zájem na ochraně životního prostředí je prezentován 

právem životního prostředí, ochranu přírody a krajiny označuje za veřejný zájem zákon 

o ochraně přírody a krajiny,
12

 jehož gestorem je orgán ochrany přírody jako dotčený 

orgán dle ustanovení § 75 odst. 1 zákona o ochraně přírody a krajiny. Pro znázornění 

jednotlivého veřejného zájmu, je možné formulovat veřejný zájem na ochraně 

                                                           
9
 KLIKOVÁ, Alena, PRŮCHA, Petr. Závazná stanoviska a jejich přezkum po nejnovějších změnách 

stavebního zákona. Forenzní vědy, právo, kriminalistika. 2018, roč. 3, č. 1, s. 67-78. 
10

 Ustanovení § 136 odst. 1 správního řádu. 
11

 VOMÁČKA, Vojtěch, KNOTEK, Jaroslav, KONEČNÁ, Michaela, HANÁK, Jakub, DIENSTBIER, 

Filip, PRŮCHOVÁ, Ivana. Zákon o ochraně přírody a krajiny: komentář. Praha: C. H. Beck, 2017,  

s. 622. 
12

 Ustanovení § 58 odst. 1 zákona o ochraně přírody a krajiny. 
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památných stromů reprezentován pátou částí zákona a konkrétně implicitní veřejný 

zájem na stanovení ochranného pásma památného stromu vyjádřeného v ustanovení  

§ 46 zákona o ochraně přírody a krajiny. Počet stupňů konkretizace veřejného zájmu se 

v konkrétním případě vždy liší, nicméně lze obecně vyjádřit přímou úměru mezi 

detailností právních předpisů a konkretizací veřejných zájmů.
13

 

Jako základní interpretační vodítko pro vyjádření zájmů, které by měly být 

orgánem ochrany přírody jako dotčeným orgánem dle zákona o ochraně přírody  

a krajiny chráněny, slouží vyjádření samotného účelu předmětného zákona uvedeného  

v ustanovení § 1 zákona o ochraně přírody a krajiny. Autorka práce zastává názor,  

že pokud základním účelem zákona má být přispění k: „… udržení a obnově přírodní 

rovnováhy v krajině, k ochraně rozmanitostí forem života, přírodních hodnot a krás,  

k šetrnému hospodaření s přírodními zdroji a vytvořit v souladu s právem Evropských 

společenství v České republice soustavu Natura 2000“, zákonodárce pojímá ochranu 

přírody a krajiny celistvě a kompaktně. Lze tedy konstatovat, že vyjádření veřejného 

zájmu na ochraně přírody a krajiny vyplývá nejen z ustanovení § 58 odst. 1 zákona  

o ochraně přírody a krajiny, ale nýbrž i z ustanovení § 1 zákona stanovující primární cíl 

a účel zákona.
14

 

„Veřejným zájmem tudíž není jen chráněný zájem, tzn. příroda a krajina,  

ale také jejich ochrana, tedy činnost směřující k udržení a obnově vyjmenovaných 

chráněných zájmů.“
15

 

V souvislosti s vyjádřením účelu zákona o ochraně přírody a krajiny 

zákonodárce uvádí i jistý korektiv, vyjadřující nutnost zohlednění lidských zájmů  

při ochraně přírody a krajiny, konkrétně se jedná o: „… hospodářské, sociální a kulturní 

potřeby obyvatel a regionální a místní poměry.“ Nutnost zohlednění uvedeného 

hlediska nemůže znamenat částečnou či dokonce úplnou negaci primárního účelu 

zákona a cíle ochrany přírody a krajiny. Naopak by to mělo znamenat zdůraznění snahy 

k dosažení kompromisního řešení.
16

 

Explicitní vyjádření antropocentrických potřeb beroucí v potaz realitu světa  

i společnosti autorka práce hodnotí jako přiznání existence mnohdy různých 

protichůdných zájmů na ochraně přírody a krajiny. Pojetí chápání konkrétního 

                                                           
13

 HORÁČEK, Zdeněk. Prosazování veřejného zájmu na ochraně životního prostředí. Op. cit. 
14

 Rozsudek Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 2. 12. 2015, sp. zn. 10 A 5/2015-106. 
15

 VOMÁČKA, Vojtěch, KNOTEK, Jaroslav, KONEČNÁ, Michaela, HANÁK, Jakub, DIENSTBIER, 

Filip, PRŮCHOVÁ, Ivana. 2017, op. cit., s. 1. 
16

 MIKO, Ladislav. Zákon o ochraně přírody a krajiny: komentář. Praha: C. H. Beck, 2007, s. 75. 
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veřejného zájmu může být odlišné na mezinárodním a vnitrostátním poli či z pohledu 

konkrétního státu či obce. Může být dokonce proměnné v čase a na konkrétním místě. 

Kolidujícími se dokonce mohou stát společné hodnoty, tedy veřejné zájmy vůči sobě 

navzájem. Daleko častěji se ale do konfliktu dostává zájem soukromý a zájem veřejný. 

Autorka má za to, že nejčastěji se s veřejným zájmem na ochraně přírody a krajiny 

střetává soukromý hospodářský zájem, přičemž udržení rovnovážného stavu mezi 

přírodou a společností leží právě na orgánech státní správy: „Je však nutno si uvědomit, 

že ochrana životního prostředí má při prosazování před jinými zájmy jednu zcela 

zásadní nevýhodu, a tou jsou její často nemalé finanční nároky nebo nižší zisk z dotčené 

činnosti.“
17

 

Konkrétně se k výše uvedenému vyjádřil Nejvyšší správní soud ve spojitosti 

s posuzováním zásahu do krajinného rázu. Jádrem sporu bylo to, zda zásah  

do krajinného rázu stavbou větrné elektrárny může být vyvážen jejím ekonomickým  

a hospodářským přínosem. Nejvyšší správní soud opětovně shledal, že udělování 

souhlasu je nástroj orgánu ochrany přírody k dosažení smyslu a účelu ochrany přírody  

a krajiny (v tomto případě závazné stanovisko k zásahu do krajinného rázu)  

a konstatoval, že: „Zohlednění ekonomického přínosu je tedy namístě pouze tehdy, 

pokud navrhovaná stavba zasahuje do krajinného rázu co možná nejméně. Pokud je vliv 

na krajinný ráz příliš velký, není možné jej vyvážit o to větším ekonomickým přínosem, 

lze-li najít alternativní řešení zasahující do krajinného rázu méně, a přitom ještě 

z hlediska hospodárnosti vhodné. (…) Je však samozřejmě namístě hledání 

kompromisního řešení. Opačný výklad § 1 zákona o ochraně přírody a krajiny by proto 

nebyl výkladem účelovým (teleologickým), nýbrž naopak výkladem účel zákona 

popírajícím.”
18

 

Vydáním závazného stanoviska dotčeným orgánem je zprostředkována ochrana 

veřejných zájmů, a proto v rámci ochrany přírody a krajiny má dotčený orgán zásadní 

úlohu. Orgán ochrany přírody se dostává do role, kdy při své rozhodovací činnosti je 

povinen v kontextu každého jednotlivého případu identifikovat zájem, jenž by mohl být 

odlišný od veřejného zájmu na ochraně přírody a krajiny. Ve vztahu ke konkrétní 

posuzované záležitosti musí být veřejný zájem jasně formulován a přesvědčivě odlišen 

od zájmu soukromého nebo kolektivního.
19

 Dotčený orgán v posuzovaném případě 

                                                           
17

 HORÁČEK, Zdeněk. Prosazování veřejného zájmu na ochraně životního prostředí. Op. cit. 
18

 Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 9. 11. 2007, sp. zn. 2 As 35/2007-75. 
19

 Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 10. 5. 2013, sp. zn. 6 As 65/2012. 
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vyjadřuje svůj názor na předmětný záměr s ohledem na případný kolidující veřejný 

zájem a v rámci svých pravomocí ve spojení s objektivními předpoklady rozhoduje  

o vydání kladného či záporného stanoviska, vydání souhlasu či například o povolení 

výjimky či jejím neudělení.  

Závěrem je nutné podotknout, že postavení dotčeného orgánu přiznává správním 

orgánům desítky zákonů, přičemž každý dotčený orgán chrání specifické veřejné zájmy.  

Jasné a konkrétní vymezení definice veřejného zájmu, tedy jinak řečeno důvodu, 

z jakého se má dotčený orgán k záměru vyjadřovat, je proto v tomto ohledu nezbytné. 

Zamyšlení nad zbytečně velkým počtem dotčených orgánů, výhodách redukce jejich 

počtu či omezení jejich redundantních působností dle autorky přesahují rozsah  

a zaměření této práce.
20

 

 

 

  

                                                           
20  

Ministerstvo pro místní rozvoj. Rekodifikace veřejného stavebního práva: Informace o hlavních 

směrech a cílech rekodifikace. Komora.cz. [online]. Publikováno v srpnu 2018 [cit. 27. 6. 2019]. 

Dostupné z WWW: <https://www.komora.cz/files/uploads/2018/10/Rekodifikace_info_vlada_30-8-

2018_1.pdf>. 
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2 ZÁVAZNÁ STANOVISKA 

 

Závazná stanoviska jsou institutem, prostřednictvím kterého jsou dotčenými 

orgány prosazovány a chráněny veřejné zájmy spočívající i v ochraně přírody a krajiny. 

Za účelem spojení souvislostí problematiky závazných stanovisek s jejich nastíněnou 

klíčovou úlohou, má autorka za to, že prvotně je nutné si tento administrativně právní 

nástroj ochrany přírody a krajiny definovat, analyzovat ho v právním kontextu ochrany 

přírody a krajiny a popsat proces jeho vydávání s ohledem na důležitou roli dotčených 

orgánů ochrany přírody. 

 

 

2.1 DEFINIČNÍ ZNAKY A PRÁVNÍ POVAHA ZÁVAZNÝCH 

STANOVISEK   

 

 Povahu závazného stanoviska lze odvozovat z ustanovení § 149 správního řádu, 

přestože stricto sensu předmětné ustanovení spíše upravuje právní režim rozhodnutí, 

které je závazným stanoviskem podmíněno. Ustanovení § 149 odst. 1 věta první 

správního řádu uvádí, že je to: „… 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.“ 

Z výše uvedeného vymezení lze vyvodit následující definiční znaky závazného 

stanoviska: 

1. Jedná se o úkon vydávaný na základě zvláštního zákonného zmocnění. 

Vydání takového úkonu musí vždy být presumováno zvláštním zákonem,  

a to v souladu se zásadou legality vyjádřenou v čl. 2 odst. 3 Ústavy. Tato 

premisa však platí i opačně a správní orgán finální správní rozhodnutí 

nemůže podmiňovat vydáním závazného stanoviska bez zákonného 

podkladu. Jinak řečeno, v případě, že toto zvláštní zákonné zmocnění  

pro vydání závazného stanoviska absentuje, dotčený orgán není oprávněn 

závazné stanovisko v daném případě vydat ani nemůže po účastnících 

správního řízení vyžadovat jeho doložení. Zvláštní zákonné zmocnění 
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nemůže nahradit ani zdůvodněním přínosnosti takového podkladu pro účely 

konečného rozhodnutí.
21

 

Zvláštní zákon může předpokládat vydání určitého podkladového aktu, 

nicméně nemusí explicitně hovořit o závazném stanovisku. S ohledem  

na aplikaci materiálního pojetí, o kterém autorka pojednává dále, stačí, aby 

předpokládaný podmiňující akt naplňoval materiální znaky závazného 

stanoviska.  

Obdobně se k výše uvedenému vyjadřuje i judikatura: „Pokud zvláštní 

zákon výslovně neurčuje, že podle něj vydávaná stanoviska jsou závazným 

stanoviskem ve smyslu správního řádu (…), ani neuvádí, že se jedná 

o správní rozhodnutí, je rozhodující, zda příslušné stanovisko podle 

zvláštního zákona naplňuje znaky závazného stanoviska vymezené  

v § 149 správního řádu (…) a konkretizované v judikatuře správních 

soudů.“
22

 

 

2. Jedná se o úkon vydávaný správním orgánem. 

K vydávání závazných stanovisek je příslušný tzv. dotčený orgán, jehož 

elementární úlohou je chránit veřejné zájmy konkretizované zvláštním 

zákonem. V zákonem předvídaných situacích je dotčený orgán daným 

způsobem povinen formulovat právní názor k předem danému záměru 

s ohledem na právem chráněný zájem, a to v časové rovině ještě předtím než 

je předmětný záměr realizován. Pravomoc a příslušnost dotčeného orgánu 

danému správnímu orgánu určuje zákon, ze kterého plyne mimo jiné  

i povinnost správního orgánu se k záměru vyjádřit. Dotčený orgán má být 

schopen rozpoznat případné ohrožení či poškození veřejného zájmu 

předmětným plánovaným záměrem a toto potencionální nebezpečí odvrátit 

vyjádřením negativního názoru: „Pokud by se určitá zamýšlená činnost 

dostala do rozporu se zájmy na ochranu životního prostředí, lze jí zabránit 

právě neudělením potřebného povolení, souhlasu nebo vydáním negativního 

či podmíněného závazného stanoviska.“
23

  

                                                           
21

 HANDRLICA, Jakub. Závazné stanovisko a rozhodnutí podmíněné závazným stanoviskem. Právní 

forum. 2006, č. 10, s. 366-372. 
22 

Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 29. 11. 2012, sp. zn. 4 As 52/2012-26. 
23

 DAMOHORSKÝ, Milan a kol. Právo životního prostředí. Praha: C. H. Beck, 2007, s. 37-38. 

https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=onrf6mrqga2f6njqga
https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=onrf6mrqga2f6njqgaxhazrrgq4q
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Závazným stanoviskem dotčený správní orgán formuluje svůj odborný 

názor, uplatňuje své zájmy a zároveň je tento úkon v rámci procesu 

rozhodování určen jinému vykonavateli veřejné správy.
24

 Z uvedeného 

důvodu institut závazných stanovisek lze zařadit do kategorie nástrojů 

ochrany životního prostředí působících preventivně, u nichž se zároveň 

zřetelným způsobem projevuje princip předběžné opatrnosti a prevence.  

 

3. Závazné stanovisko nemá charakter samostatného rozhodnutí. 

Závazná stanoviska jsou úkony prováděné dle části čtvrté správního řádu. 

Tento fakt lze usuzovat nejen z dikce zákona ustanovení § 149 správního 

řádu, jež závazné stanovisko označuje za úkon, který ve smyslu ustanovení  

§ 67 správního řádu nezakládá, nemění nebo neruší práva anebo povinnosti 

konkrétní osoby (a nejedná se tedy o rozhodnutí konstitutivní) či v dané věci 

neprohlašuje, že taková osoba práva nebo povinnosti má anebo nemá,  

ani v zákonem stanovených případech nerozhoduje o procesních otázkách  

(a nejedná se v tomto případě o rozhodnutí deklaratorní).  Tento definiční 

znak formuje závazné stanovisko negativně. 

Závazné stanovisko nenaplňuje materiální znaky správního rozhodnutí. 

Charakter závazného stanoviska jako úkonu dle části čtvrté správního řádu 

lze podpořit skutečností, že zákonodárce v ustanovení  

§ 149 odst. 5 správního řádu upravil zvláštní mechanismus přezkumu 

instančním postupem, a vyloučil tak obecný postup přezkumu rozhodnutí  

ve smyslu § 67 správního řádu.
25

 Problematikou právní formy závazného 

stanoviska se autorka práce zabývá dále. 

Neschopnost závazných stanovisek obstát samostatně lze odvozovat  

i z jejich účelu. Toto konstatování platí rovněž i opačně, a to tak, že z jeho 

nemožnosti obstát samostatně lze odvozovat jejich účel.  Jejich posláním je 

totiž pouze poskytnout určité podkladové vyjádření pro potřeby meritorního 

rozhodnutí ve věci (například pro stavební povolení).  

 

                                                           
24

 HRABÁK, Jan, NAHODIL, Tomáš. Správní řád s výkladovými poznámkami a vybranou judikaturou. 

Praha: Wolters Kluwer, 2012, s. 452. 
25

 VEDRAL, Josef. Rozhodnutí správního orgánu ve správním řádu a v soudním řádu správním - pokus  

o srovnání na vybraných příkladech. ASPI. 2010. 
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4. Jedná se o úkon závazný pro výrokovou část rozhodnutí správního orgánu. 

Výše uvedená premisa znamená, že: „… závazné stanovisko podmiňuje 

výrokovou část ve věci samé. Bude-li tedy závazné stanovisko negativní 

a brání-li vydání navazujícího rozhodnutí, je správní orgán v navazujícím 

řízení povinen žádost o vydání navazujícího rozhodnutí zamítnout.”
26

  

Účelem tohoto úkonu je poskytnout v rámci daného správního řízení 

závazný podklad pro následné finální rozhodnutí, a to v případech, kdy je 

zákonem takové rozhodnutí vydáním závazného stanoviska podmíněno. 

Pozitivní právo označuje závazné stanovisko jako akt podmiňující vydání 

konečného rozhodnutí. Správní orgán vedoucí správní řízení, pro něhož bylo 

závazné stanovisko jako podklad vydáno, je povinen obsah závazného 

stanoviska respektovat. Není oprávněn ho nikterak měnit či jiným způsobem 

do něj zasahovat, naopak je povinen k němu přistupovat jako k závaznému 

podkladovému aktu. Problematikou přebírání obsahu závazného stanoviska 

do konečného rozhodnutí se autorka věnuje níže. 

Obsahová vazba mezi navazujícími správními akty se nazývá subsumpce. 

V případě tzv. čisté subsumpce je podkladový správní akt iniciován  

ve správním řízení správním orgánem z úřední povinnosti a obsah závazného 

stanoviska jako podkladového aktu se projevuje až právními účinky 

finálního rozhodnutí. Nezávaznost právních účinků podkladového aktu vůči 

adresátovi má vliv na nemožnost jeho rozporovatelnosti. Z pohledu adresáta 

se subsumpce projevuje koncentrací projevů vůle více správních orgánů  

a vydáním pouze jednoho konečného rozhodnutí.
27 

 

 

Institut závazného stanoviska je nutné odlišovat od doporučení, vyjádření, 

poskytnutí informace či stanoviska, která nejsou vydávána pro potřeby správního 

rozhodnutí. Tyto jiné úkony správních orgánů nenaplňují uvedené materiální  

ani definiční znaky závazných stanovisek ve smyslu ustanovení § 149 správního řádu. 

Formální označení úkonu je však z hlediska posuzování jeho právní povahy 

nepodstatné.
28

 Legislativa se vypořádává s terminologickou nejednotností projevující se 

                                                           
26

 HANDRLICA, Jakub. Závazné stanovisko a rozhodnutí podmíněné závazným stanoviskem. Op. cit. 
27

 HENDRYCH, Dušan. Správní právo: obecná část. Praha: C. H. Beck, 2009, s. 246. 
28

 Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 6. 11. 2008, sp. zn. 5 As 40/2008-52. 
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tím, že zákonodárce využívá různé názvy pro úkony naplňující materiální znaky 

závazného stanoviska. Konkrétně jde například o označení „souhlas“ či „povolení“.  

I přes tento terminologický nesoulad objevující se v právních předpisech autorka 

práce neshledává nutnost nápravy ze strany zákonodárce. Posouzení o naplnění 

materiálních znaků závazného stanoviska je sice klíčové a v praxi může vyvolávat řadu 

problematických situací, autorka má však za to, že dostačujícím řešením je například 

přehled kompetencí dle zákona o ochraně přírody a krajiny vydaný Ministerstvem 

životního prostředí
29

 či metodický pokyn Ministerstva pro místní rozvoj uveřejňující 

taxativní výčet úkonů orgánů územního plánování mající formu závazného stanoviska 

vydávaných podle stavebního zákona za účelem posouzení vyvolaných změn v území.
 30

  

De lege ferenda je možné uvažovat o sjednocení terminologie v rámci nových právních 

předpisů.  

„Moderní systémy správního práva nicméně akceptují, že jak při činnosti 

veřejné správy, tak v činnosti moci zákonodárné může dojít k rozporům mezi formou  

a obsahem aktu. Stanoví také mechanismy, jak na tento rozpor reagovat. Výchozím 

pravidlem je respektování formálního označení určitého aktu; je-li správní akt 

nadepsán „rozhodnutí“ a má náležitosti rozhodnutí, pak se má v první fázi za to, že se 

vskutku o rozhodnutí jedná. Může však dojít k situacím, kdy, ač je určitý výstup 

formálně označen za akt jednoho typu, ve skutečnosti  

(s ohledem na jeho materiální znaky) se jedná o akt typově jiný. Jak judikatura 

správních soudů (…) tak judikatura Ústavního soudu (…) akceptují, že v případě 

podobného rozporu může dojít, s ohledem na požadavek účinné ochrany práv fyzických 

a právnických osob, k situaci, kdy obsah převládne nad formou.“
31

 

V návaznosti na citaci usnesení Nejvyššího správního soudu a taktéž v souladu 

se zásadou materiálního pojetí rozhodnutí platí, že bez ohledu na faktické označení 

daného úkonu v právních předpisech, je nutné považovat úkon naplňující veškeré 

materiální znaky závazného stanoviska za závazné stanovisko ve smyslu ustanovení  

                                                           
29

 Ministerstvo životního prostředí. Přehled kompetencí dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody  

a krajiny. MZP.cz. [online]. [cit. 1. 10. 2019]. Dostupné z WWW:  

<https://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/ kompetence_114/$FILE/OZCHP-Prehled_kompetenci_ 

podle_ZOPK_01012018-20180111.pdf>. 
30

 Ministerstvo pro místní rozvoj. Závazná stanoviska orgánů územního plánování. Metodický pokyn. 

UUR.cz. [online]. Publikováno 2018 [cit. 20. 4. 2019]. Dostupné z WWW: <http://www.uur.cz/images/8-

stanoviska-a-metodiky/od-01-01-2018/19-zavazne-stanovisko-%C2%A796b-3vydani-mmr-38672-31-08-

2018.pdf>. 
31

 Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 21. 10. 2008, sp. zn. 8 As 47/2005-86. 
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§ 149 správního řádu. Autorka si je vědoma, že určení naplnění materiálního hlediska je 

v řadě případů obtížné. 

Odborná literatura uvádí, že právní povaha závazných stanovisek závisí  

na skutečných účincích, jež vyvolávají, a které lze zároveň odvozovat pouze  

ze zvláštních zákonů. Z hlediska určení právního charakteru úkonu, kterým je závazné 

stanovisko vydáváno, je ustanovení § 149 správního řádu označováno za ustanovení 

procesní a o samotné formě úkonu nepojednává.
32

 

„Přitom rozlišení, kterou formou je konkrétní závazné stanovisko vydáváno, je 

velmi důležité z hlediska možností přezkumu a obrany proti takovému závaznému 

stanovisku.“
33

 

Judikatura poskytuje rozmanitý náhled na problematiku právní povahy 

předmětného institutu a zároveň přiznává, že závazné stanovisko lze nalézt jak ve formě 

samostatného rozhodnutí ve smyslu ustanovení § 67 správního řádu, tak ale i ve formě 

podkladového stanoviska ve smyslu ustanovení § 149 správního řádu.
34

  

Nejvyšší správní soud však sám označuje rozdíl mezi závazným stanoviskem  

a rozhodnutím jako zásadní: „Rozhodnutí je totiž aktem, který je adresován účastníkům 

řízení a směřuje vně veřejné správy. Zavazuje účastníky řízení a též orgány veřejné 

správy, nabývá právní moci a zakládá překážku věci pravomocně rozhodnuté  

(§ 48 a 73 nového správního řádu). Naproti tomu závazné stanovisko není určeno 

účastníkům řízení, nýbrž směřuje toliko k orgánu veřejné správy, jenž vydává finální 

rozhodnutí. Nezavazuje přímo účastníky řízení o vydání finálního rozhodnutí, ale pouze 

orgány veřejné správy, navenek působí nepřímo teprve prostřednictvím finálního aktu,  

pro jehož výrok je závazné.“
35

 

Vývoj právního názoru vyjádřeného v judikatuře Nejvyššího správního soudu 

týkající se tématiky právní povahy závazného stanoviska považuje autorka  

                                                           
32

 VEDRAL, Josef. K pojetí rozhodnutí správního orgánu ve správním řádu a soudním řádu správním. 

MVCR.cz. [online]. [cit. 1. 4. 2019]. Dostupné z WWW: <https://www.mvcr.cz/clanek/k-pojeti-

rozhodnuti-spravniho-organu-ve-spravnim-radu-a-soudnim-radu-spravnim.aspx>; 

shodně i: Ministerstvo vnitra. Poradní sbor ministra vnitra ke správnímu řádu. Závěr č. 31 ze zasedání 

poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu ze dne 10. 4. 2006: Aplikace ustanovení § 149 zákona 

č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, v případě, že zvláštní zákon nestanoví formu 

určitého podmiňujícího úkonu, souhlasu, stanoviska apod. MVCR.cz. [online]. [cit. 15. 4. 2019]. Dostupné 

z WWW: <https://www.mvcr.cz/clanek/zavery-poradniho-sboru-ministra-vnitra-ke-spravnimu-radu-a-

spravnimu-trestani.aspx>. 
33

KASL, Jakub. Závazná stanoviska pro účely zjednodušujících postupů podle stavebního zákona. 

Pravniprostor.cz. [online]. Publikováno 4. 7. 2018 [cit. 20. 5. 2019]. Dostupné z WWW: 

<https://www.pravniprostor.cz/clanky/spravni-pravo/ht-zavazna-stanoviska-pro-ucely-zjednodusujicich-

postupu-podle-stavebniho-zakona>. 
34

 Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 23. 8. 2011, sp. zn. 2 As 75/2009-113. 
35

 Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 14. 5. 2009, sp. zn. 1 As 20/2009-70. 
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za nekonzistentní, zároveň však vzhledem k účelu obsahu této kapitoly  

za neopominutelný.  

Za účinnosti správního řádu z roku 1967
36

 rozšířený senát Nejvyššího správního 

soudu vydal sjednocující stanovisko, ve kterém jako klíčovým rozlišovacím parametrem 

rozdílnosti závazného stanoviska jako podkladového aktu a závazného stanoviska jako 

samostatného rozhodnutí označil schopnost se závazně a autoritativně dotknout právní 

sféry konkrétních adresátů, a to v konkrétně vymezeném předmětu správního řízení. 

Schopnost úkonu správního orgánu založit, změnit či zrušit práva  

a povinnosti adresáta nepovažoval Nejvyšší správní soud za rozhodující.
37

 

Judikatura se následně musela vypořádat s důsledky derogace správního řádu 

z roku 1967 a s otázkou, zda jsou uvedené názory Nejvyššího správního soudu 

přenositelné na právní úpravu nastolenou účinným správním řádem. S ohledem na velké 

množství rozdílných právních názorů na danou problematiku byla věc předložena 

opětovně rozšířenému senátu Nejvyššího správního soudu. 

Závazná stanoviska dle ustanovení § 149 správního řádu byla následně 

rozsudkem Nejvyššího správního soudu označena jako podkladový úkon nemající 

objektivně určený samostatný předmět řízení. Z důvodu faktu, že pro vydání rozhodnutí 

je většinou zapotřebí většího množství závazných stanovisek tvořící v souhrnu podklad 

pro finální rozhodnutí, lze vymezit jejich předmět řízení za daleko širší než je tomu tak 

u rozhodnutí ve smyslu ustanovení § 67 správního řádu. Pakliže si závazné stanovisko 

obstarává sám žadatel (většinou osoba stavebníka) před zahájením samotného hlavního 

správního řízení, je tato možnost dle soudní judikatury vnímána jako východisko pro 

bezprostřední komunikaci mezi žadatelem a dotčeným orgánem. Tento způsob není 

schopen založit samostatný předmět řízení, a to z důvodu toho, že specializovaný 

správní orgán formuluje svůj postoj k danému záměru pouze v rámci své (vůči 

posuzovanému záměru úzké) působnosti. Schopnost právního úkonu správního orgánu 

zasáhnout do subjektivních práv tentokrát rozšířený senát Nejvyššího správního soudu 

považoval za rozhodující.
38

 

Nutno ovšem dodat, že dle Nejvyššího správního soudu povahu samostatného 

rozhodnutí mít závazné stanovisko může, a to v případě, že tak stanoví zákon jako lex 
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 Zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení. 
37

 Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 21. 10. 2008, sp. zn. 8 As 47/2005-86; obdobně Usnesení 

Nejvyššího správního soudu ze dne 21. 10. 2008, sp. zn. 6 As 7/2005-97. 
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specialis ke správnímu řádu.
39

 V této rovině je naopak nutno poukázat na ustanovení  

§ 90 odst. 1 zákona o ochraně přírody a krajiny, kde zákonodárce explicitně uvádí,  

že: „… závazná stanoviska vydávaná podle tohoto zákona jako podklad pro rozhodnutí 

podle zvláštního právního předpisu jsou závazným stanoviskem podle správního řádu.” 

V případě takto vydaného podkladového aktu orgánem ochrany přírody, a to za účelem 

vydání rozhodnutí jiným správním orgánem, se jedná o úkon dle části čtvrté správního 

řádu. V tomto konkrétním případě zákon o ochraně přírody a krajiny jako zvláštní 

zákon explicitně vyjadřuje nesamostatnost tohoto podkladového aktu a formulací 

zdůrazňuje podřazenost takového aktu vůči konečnému rozhodnutí. Zákon o ochraně 

přírody a krajiny sám tedy připouští možnost existence závazného stanoviska jak  

ve formě samostatného rozhodnutí dle ustanovení § 67 správního řádu či závazného 

stanoviska dle ustanovení § 149 správního řádu. Pro samotné určení právní povahy 

závazných stanovisek bude rozhodující účel jejich vydání. 

Autorka předložené práce pokládá za důležité závěrem poukázat na věcný záměr 

stavebního zákona, jenž byl vládou České republiky schválen v červnu letošního roku  

a jehož paragrafové znění bylo v listopadu zasláno do mezirezortního připomínkového 

řízení. Návrh integrací dotčených orgánů do nově zřizované stavební soustavy reviduje 

taktéž i právní charakter vyjádření dotčených orgánů vydaných za účelem postupů dle 

stavebního zákona. Stavební úřad by dle návrhu měl vykonávat pravomoc 

integrovaných dotčených orgánů dle jiných zákonů a též nahrazovat jejich úkony, které 

by jinak byly vydávány dle jiných právních předpisů.
40

  

Jestliže by nedošlo k integraci kompetencí dotčeného orgánu, dle navrhovaných 

změn by nastala změna formy vstupů těchto orgánů ze závazných stanovisek na formu 

vyjádření.
41

 Autorka se plně ztotožňuje s připomínkou Jihočeského kraje k věcnému 

záměru nového stavebního zákona, která zásadně odmítá změnu právní formy 

závazného stanoviska dotčeného orgánu ve smyslu § 149 správního řádu na formu 

vyjádření, jež je podpořena argumentem: „V materiálu se uvádí, že tato forma 

stanoviska dotčených orgánů v praxi přináší mnohé komplikace, např. v případě 

stanovení reálně nesplnitelné podmínky pro uskutečnění záměru či v případech, v nichž 

různé dotčené orgány stanoví ve svých závazných stanoviscích navzájem si odporující 

                                                           
39 

Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 28. 7. 2009, sp. zn. 2 As 34/2009-65. 
40

 Ustanovení § 2 nového stavebního zákona. 
41

 Dle důvodové zprávy k nárvhu paragrafového znění nového stavebního zákona by výjimky tvořilo 

závazné stanovisko správ národních parků a Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky  

ve zvláště chráněných územích podle zákona o ochraně přírody a krajiny. 
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podmínky. Jedná se ovšem o naprosté nepochopení principu ochrany veřejných zájmů 

státní správou, protichůdná závazná stanoviska nejsou chybou dotčených orgánů,  

ale výsledkem nepřípustnosti předloženého záměru.“
42

 

Pakliže je institut závazného stanoviska silným nástrojem ochrany životního 

prostředí, autorka práce v předmětné změně v navrhované podobně spatřuje nepřijatelné 

upřednostnění veřejného zájmu na výstavbě před veřejným zájmem na ochraně 

životního prostředí. Vybrané dotčené orgány se stanou fakticky stavebním úřadem  

a nebude tak pro ně formálně stanovena forma vstupu do řízení dle stavebního zákona. 

Navrhovaná změna právní formy stanoviska neintegrovaných dotčených orgánů by dle 

autorky mohla předjímat určitou redukci ochrany veřejného zájmu na ochraně životního 

prostředí a současně zvýšený prostor pro libovolné rozhodování v rámci správního 

uvážení.  

 

 

2.2 OBSAHOVÉ NÁLEŽITOSTI ZÁVAZNÝCH STANOVISEK 

 

Obsahové náležitosti závazných stanovisek jsou nově explicitně upraveny 

správním řádem, a to na základě novelizace provedené zákonem č. 225/2017 Sb. Jedná 

se o určitou obdobu nároků kladených na obsah správního rozhodnutí, i když  

ve zjednodušené podobě. Autorka má za to, že zakomponování obsahových náležitostí 

do znění zákona je odezvou zákonodárce na nejednotnou a nesystematickou praxi 

dotčených orgánů formulujících text stanoviska dle svého uvážení bez patřičných 

náležitostí, a to i bez ohledu na fakt, že odborná literatura
43

 i judikatura
44

 obligatorní 

obsahové náležitosti závazného stanoviska dovozovala: „Jedná se však pouze  

o zpřesnění právní úpravy, neboť odborná literatura i soudní judikatura takovouto 

podobu závazného stanoviska dovozuje, když na základě ustanovení § 154 správního 
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 Věcný záměr stavebního zákona. Příloha: Materiál. [online]. Publikováno 24. 6. 2019 [cit. 3. 8 2019]. 
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řádu dovozuje obsah závazného stanoviska přiměřené použití ustanovení o náležitostech 

rozhodnutí.“
45

 

Dle dikce ustanovení § 149 odst. 2 správního řádu závazné stanovisko musí 

obligatorně obsahovat závaznou část, v rámci níž je dotčený správní orgán povinen 

formulovat své vyjádření k předmětu závazného stanoviska, jakožto i odkazy  

na příslušná ustanovení zákonné úpravy opravňující dotčený orgán k provedení daného 

úkonu a taktéž odkazy na příslušná zákonná ustanovení, na kterých je obsah závazné 

části založen. Závazné stanovisko musí dále obsahovat odůvodnění obsahu závazné 

části včetně podkladů pro vydání závazného stanoviska, úvah jeho hodnocení a výkladu. 

Nutno dodat, že zákonodárce neshledává žádný rozdíl mezi kladným a záporným 

stanoviskem, a odůvodnění musí tak obsahovat i kladné závazné stanovisko. Praxe 

ukazuje, že v závěru vydávaných závazných stanovisek dotčené správní orgány uvádí 

poučení o opravných prostředcích. 

Z pohledu ochrany přírody a krajiny bude závazné stanovisko ve svých 

obligatorních částech vymezovat záměr, který byl předmětem posouzení dotčeným 

orgánem ochrany přírody a samozřejmě samotný kladný či negativní posuzující výrok 

dotčeného orgánu s ohledem na konkrétní chráněné zájmy přírody a krajiny (například 

významný krajinný prvek). Stanovisko orgánu ochrany přírody musí být podpořeno 

odkazem na příslušná hmotněprávní i procesněprávní ustanovení zákona. Orgán 

ochrany přírody je dále povinen odkázat na podklady a úvahy pro vydání stanoviska.
46

 

V případě závazného stanoviska ke kácení dřevin dle ustanovení § 8 odst. 6 zákona  

o ochraně přírody a krajiny by se mohlo jednat o fotografie dřevin pořízené z místa 

ohledání, které odpovídají skutečnosti a které dostatečně odůvodňují zásah do přírody  

a realizaci daného záměru.
47

 

Z výše uvedeného vyplývá, že závazné stanovisko musí obsahovat základní 

atributy rozhodnutí. Dle Nejvyššího správního soudu z odůvodnění musí: „… být 

zřejmé, jaké skutkové okolnosti dotčený orgán posuzoval a z jakých úvah vycházel  

při svém odborném hodnocení. Odborné posouzení musí být srozumitelné a dostatečně 

odůvodněné, jinými slovy musí naplňovat kritéria přezkoumatelnosti.”
48

 

                                                           
45

 FRANKOVÁ, Martina. Změny v právní úpravě ochrany přírody a krajiny při umisťování staveb  

a změnách využití území. Op. cit. 
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 Problematikou obsažení podmínek realizace záměru se autorka zabývá dále. 
47

 VOMÁČKA, Vojtěch, KNOTEK, Jaroslav, KONEČNÁ, Michaela, HANÁK, Jakub, DIENSTBIER, 

Filip, PRŮCHOVÁ, Ivana. 2017, op. cit., s. 622.  
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Za nedokonalou část právní úpravy závazných stanovisek považuje autorka 

práce otázku možnosti formulace podmínek do jejich obsahu, vnášející do praxe 

nejednotnost přístupu. 

 V případě podmínek jako vedlejšího ustanovení správního úkonu jde  

o konkretizaci obsahu závazného stanoviska, a to pokud jde o vznik a zánik jeho 

právních účinků z hlediska určení časového, věcného i osobního.
49

  Jinými slovy, jde o 

vymezení podmínek vedoucích například k minimalizaci způsobených škod 

plánovaným stavebním záměrem z pohledu ochrany přírody. 

Odborná literatura se však neshoduje v názoru, zda podmínku dotčený správní 

orgán může do obsahu závazného stanoviska uvést i bez explicitního zákonného 

zmocnění.
50

  

Na jedné straně se objevuje názor, že bez výslovného zákonného zmocnění 

dotčený orgán není oprávněn uvést v závazném stanovisku podmínky: „Zvláštní zákon 

musí stanovit pro obsah závazného stanoviska, zda může závazné stanovisko obsahovat 

podmínky, případně jaké a v jakém rozsahu. Ty se pak mohou stát součástí vydaného 

správního rozhodnutí.“
51

   

Z opačného názoru naopak vyplývá, že závazné stanovisko i bez explicitního 

zákonného svolení může kromě souhlasu či nesouhlasu dotčeného orgánu obsahovat  

i předmětné vedlejší ustanovení. Jediným korektivem při určování konkrétních 

podmínek realizace daného záměru je zachování samotné podstaty záměru žadatele.
52

  

Stejného názoru je rovněž Agentura ochrany přírody a krajiny jako příslušný 

dotčený správní orgán ochrany přírody: „Obsahem stanoviska je buď souhlas k vydání 

povolujícího rozhodnutí v navazujícím stavebním řízení, případně souhlas vázáný  

na stanovené podmínky, nebo nesouhlas k vydání takového rozhodnutí.“
53

  

Autorka považuje za důležité uvést fakt, že sama praxe vydávání závazných 

stanovisek ukazuje, že dotčené orgány stanovují podmínky svých závazných podkladů 

velmi často, a to bez ohledu na neexistenci zvláštního zákonného zmocnění. Autorka 

má za to, že se odborná literatura ve většině případů přiklání k názoru, že souhlas lze 

vázat na podmínky i bez zvláštního zákonného svolení. Obdobně se vyjadřuje  
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i Ministerstvo vnitra, když v Dokumentu „Dotazy a odpovědi ke správnímu řádu“ 

v reakci na dotaz možnosti uvedení podmínek do závazných stanovisek uvedlo,  

že: „Mnohdy tato možnost vyplývá ze zvláštního zákona.“
54

  

Správní řád odpověď na tuto problematiku neposkytuje, samotný zákon  

o ochraně přírody a krajiny rovněž ne. Stavební zákon se podmínkami v závazném 

stanovisku zabývá, i když pouze implicitně, a to v ustanovení § 4 odst. 6 stavebního 

zákona. Ze zmíněného ustanovení vyplývá, že: „… stavební zákon ponechává  

pro dotčené orgány zmocnění, aby mohly vázat souhlas na splnění podmínek,  

na zvláštních zákonech, které jednotlivé veřejné zájmy upravují a chrání.“
55

  

Některé zvláštní zákony
56

 však zmocnění pro dotčené správní orgány výslovně 

obsahují, a to například zákon o lesích v ustanovení § 14 odst. 2: „Dotýká-li se řízení 

podle zvláštních předpisů
 
zájmů chráněných tímto zákonem, rozhodne stavební úřad 

nebo jiný orgán státní správy jen se souhlasem příslušného orgánu státní správy lesů, 

který může svůj souhlas vázat na splnění podmínek.“  

 Autorka se domnívá, že vydání závazného stanoviska dotčeným orgánem je 

výkon veřejné moci, a proto je nutné aplikovat ústavní zásadu zákonnosti  

dle čl. 2 odst. 3 Ústavy a rovněž ustanovení čl. 2 odst. 2 Listiny. Z nastíněného hlediska 

je dle autorky pro obsažení podmínky, která ve výsledku bude působit restriktivně, 

nutný zákonný podklad a neztotožňuje se s opačným názorem odborné literatury.  

Pro nutnost explicitního zákonného zmocnění pro dotčený orgán svědčí i fakt,  

že obecné zákonné zmocnění správní řád ani stavební zákon neobsahuje, avšak některé 

zvláštní zákony ano a tudíž ve vztahu k chráněnému zájmu se dotčený správní orgán 

musí při určování podmínek svého podkladu opírat o zákonné zmocnění.  

I přes zavedenou praxi správních orgánů uvádět podmínky do závazných stanovisek se 

autorce tato oblast jeví jako problematika odbornou teorií i soudní judikaturou 

nedostatečně pokrytá. Autorka předložené práce si je na druhou stranu vědoma toho,  

že vydání restriktivního kladného závazného stanoviska (za současného dodržení 

standardu ochrany přírody a krajiny) může být administrativně úspornější (z pohledu 

možné další žádosti) a rovněž pro stavebníka výhodnější než zamítnutí podání ve formě 
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vydání negativního závazného stanoviska. Jasné zákonné určení faktu, zda závazné 

stanovisko může obsahovat podmínky, případně vymezení mezí správního uvážení 

v tomto kontextu, pokládá proto autorka práce za zásadní určení.  

 

 

2.3 PROCES VYDÁVÁNÍ ZÁVAZNÝCH STANOVISEK 

 

Závazné stanovisko lze vydat pouze v případech, ve kterých to zákon presumuje. 

Toto specializované a závazné vyjádření je vydáváno dotčeným orgánem, který je 

k tomu ustanovením § 136 správního řádu vybaven příslušnými pravomocemi.  

Právní úprava procesního postupu při vydávání závazných stanovisek se řídí 

danými ustanoveními části správního řádu v plném rozsahu, ve zbylém rozsahu jsou 

ustanovení správního řádu aplikována pouze v přiměřené míře.
57

 To plyne z ustanovení 

§ 154 správního řádu, kde zákonodárce odkazuje na obdobné užití ustanovení části 

druhé a části třetí, s přiměřeným užitím zbylých ustanovení správního řádu, je-li to 

třeba.
58

 Speciální postup pro vydání závazných stanovisek nebyl zákonodárcem 

stanoven. 

Kromě základních zásad činnosti správních orgánů bude dotčený správní orgán 

v rámci procesu vydávání závazných stanovisek podpůrně postupovat podle dalších 

ustanovení správního řádu upravujících například vedení řízení a jednací jazyk 

(ustanovení § 15 a 16), doručování (ustanovení § 19 – 25), procesní způsobilost, úkony 

právnické osoby a zastupování s výjimkou ustanovení opatrovníka (ustanovení § 29 až 

31, § 33 až 35), podání (ustanovení § 37) a dále i například ustanovení o počítání času 

(ustanovení § 40). Správní řád neposkytuje taxativní výčet ustanovení, která by byla 

možná aplikovat v průběhu procesu vydávání závazných stanovisek, a to z důvodu 

velké rozmanitosti právních úkonů, ke kterým může ve veřejné správě docházet. 

Pravděpodobně proto zákonodárce zvolil metodu odkazu na přiměřené užití zbylých 

ustanovení správního řádu, bude-li to potřebné.
59

 

S ohledem na fakt, že zákonodárce umožňuje při vydávání závazného stanoviska 

obdobné užití velkého množství ustanovení druhé části správního řádu, autorka se 

ztotožňuje s názorem poradního sboru Ministerstva vnitra, když uvádí, že: „Do jisté 
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míry je lhostejné, zda bude určitý podmiňující úkon (stanovisko, souhlas) učiněn 

postupem podle části druhé (ve správním řízení) nebo postupem podle části čtvrté 

správního řádu /§154 správního řádu/, neboť vzhledem ke konstrukci procesního režimu 

části čtvrté správního řádu se bude v konkrétním případě vydávání podmiňujícího 

úkonu přibližovat postupu podle části druhé (správnímu řízení), a to pro zásadní 

důsledky, které podmiňující úkony mají pro práva dotčených osob a výsledek celého 

řízení.“
60

  

V rámci procesu vydávání závazného stanoviska se uplatňují zásady obdobné 

pro správní řízení a jejich nedodržení způsobuje nezákonnost závazného stanoviska.  

K aplikaci právních zásad při vydávání závazných stanovisek se vyjádřil Krajský soud 

v Hradci Králové: „Tedy při jeho vydávání musí správní orgán mimo jiné postupovat 

v souladu se zákony a ostatními právními předpisy, musí šetřit oprávněné zájmy osob, 

jichž se činnost správního orgánu v jednotlivém případě dotýká, dbát toho, aby přijaté 

řešení bylo nejen v souladu s veřejným zájmem a aby odpovídalo okolnostem daného 

případu, ale i na to, aby při rozhodování skutkově shodných nebo podobných případů 

nevznikaly nedůvodné rozdíly (viz § 2 správního řádu). Nevyplývá-li ze zákona něco 

jiného, postupuje správní orgán tak, aby byl zjištěn stav věci, o němž nejsou důvodné 

pochybnosti, a to v rozsahu, který je nezbytný pro soulad jeho úkonu s požadavky 

uvedenými v § 2 správního řádu (viz § 3 správního řádu). Podle § 4 odst. 2 poskytne 

správní orgán v souvislosti se svým úkonem dotčené osobě přiměřené poučení o jejích 

právech a povinnostech, je-li to vzhledem k povaze úkonu a osobním poměrům dotčené 

osoby potřebné. Podle jeho odstavce 3. správní orgán s dostatečným předstihem 

uvědomí dotčené osoby o úkonu, který učiní, je-li to potřebné k hájení jejich práv 

a neohrozí-li to účel úkonu. Podle odstavce 4. téhož ustanovení pak správní orgán 

umožní dotčeným osobám uplatňovat jejich práva a oprávněné zájmy.”
61

 

Závazné stanovisko je vydáváno na základě žádosti správního orgánu  

či na základě žádosti žadatele o vydání závazného stanoviska ke konkrétnímu záměru  

a za účelem vydání určitého podmíněného rozhodnutí. Žádost musí splňovat zákonné 

požadavky kladené ustanovením § 37 odst. 2 správního řádu a musí být z ní tedy patrno, 

kdo jej činí, které věci se týká a co žádostí navrhuje. V případě, že si žadatel není jistý 
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tím, zda k finálnímu rozhodnutí je závazné stanovisko zapotřebí či jaké jsou podmínky 

vydání kladného závazného stanoviska, může zažádat o vydání předběžné informace dle 

ustanovení § 139 správního řádu ve spojení s § 90 odst. 18 zákona o ochraně přírody  

a krajiny.
62

 

Zahájení procesu vydání závazného stanoviska lze dělit dle toho, zda je ho dle 

zákona zapotřebí přiložit již k žádosti o konečné rozhodnutí či zákon přepokládá jeho 

vydání až v průběhu správního řízení. V prvním případě si žadatel podkladový 

dokument tedy opatřuje sám, a to nehledě na fakt, že není adresován jemu, nýbrž jinému 

vykonavateli veřejné správy. Nutno upozornit, že pokud výslovně zákon závazné 

stanovisko jako přílohu k žádosti nepředpokládá, nemůže být žadatel k jeho přiložení 

nucen.
63

 

De lege ferenda v rámci naplnění cíle zjednodušení a zkrácení procesu 

povolování staveb lze uvažovat o sjednocení právní úpravy vyžádání si závazných 

stanovisek. Právní úprava nabízí prostor pro zakotvení pouze volitelné možnosti 

přiložení závazného stanoviska žadatelem, čímž by se nepochybně snížila jeho 

byrokratická zátěž.  Pakliže by si žadatel závazné stanovisko neobstaral, povinnost  

by přecházela na správní orgán. Otázkou však zůstává, zda by výsledek takového 

procesu neměl zřejmě zcela opačné následky. Při neaktivitě žadatele by nepochybně 

několikanásobně vzrostla byrokratická a administrativní zátěž správních orgánů,  

a to v souvislosti s koordinací chodu subjektů veřejné správy, čímž by kýžený cíl 

zrychlení procesu naplněn nebyl.
64

 

„Správní orgán, který vede řízení ve věci, musí vždy zjistit dotčené orgány, 

jejichž součinnost bude pro vydání rozhodnutí ve věci nutná. Příslušné dotčené orgány 

je nutno zjišťovat podle jednotlivých složkových předpisů práva životního prostředí. 

Správní orgán, který řízení vede, po zahájení řízení dotčené orgány vyrozumí spolu  

s účastníky řízení. Tímto zákonem stanoveným postupem je tedy zajištěno prosazování 

veřejného zájmu na ochraně životního prostředí. Pokud v řízení bude dotčena některá  
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ze složek životního prostředí, musí se k předmětu řízení vyjadřovat ten dotčený orgán, 

jemuž přísluší hájit zájmy na ochraně dané složky.“
65

 

V případě, že správní řízení již probíhá a správní orgán se dozví skutečnost,  

že má být vydáno závazné stanovisko, obligatorně řízení usnesením přeruší dle 

ustanovení § 64 odst. 1 písm. e) správního řádu, vše na základě ustanovení  

§ 149 odst. 3 správního řádu. Přestože uvedené ustanovení správního řádu hovoří  

o „řízení, v němž má být vydáno závazné stanovisko“, zákonodárce tím zřejmě myslí 

neformální řízení dle čtvrté části správního řádu. Lze se setkat s názorem, že v případě 

totožnosti správního orgánu a dotčeného orgánu příslušného vydat závazné stanovisko, 

se správní řízení nepřeruší, ale podmiňující úkon i finální rozhodnutí budou vydány  

ve společném řízení dle ustanovení § 140 odst. 2 správního řádu.
66

 

Zákon neuvádí žádnou speciální lhůtu pro vydání závazného stanoviska, a proto 

se uplatní základní zásada správního řízení vyjádřená v ustanovení § 6 odst. 1 správního 

řádu a závazné stanovisko je dotčený orgán povinen vydat bez zbytečných průtahů.  

Ke zjednání nápravy při nečinnosti dotčeného orgánu lze aplikovat ustanovení  

o ochraně před nečinností dle ustanovení § 80 správního řádu a následující. 

Autorka má za to, že lhůta pro vydání rozhodnutí není aplikovatelná na proces 

vydání závazného stanoviska, a to nejen s ohledem na skutečnost, že zákonodárce 

ustanovení § 71 správního řádu neuvedl mezi ustanovení
67

 správního řádu, která se 

použijí na úkony podle části čtvrté obdobně, nýbrž jen ustanovení aplikovatelná 

přiměřeně, je-li to potřebné. Autorka práce se proto ztotožňuje s názorem Ministerstva 

pro místní rozvoj: „V případě závazného stanoviska není namístě aplikovat lhůty  

pro vydání rozhodnutí. Tyto lhůty sice lze za jistých okolností použít jako jedno  

z referenčních kritérií pro posouzení přiměřenosti lhůty, v níž správní orgán závazné 

stanovisko vydává, nicméně vzhledem k odlišné povaze závazného stanoviska  

a rozhodnutí nelze lhůty pro vydání rozhodnutí bez dalšího vztáhnout též na závazná 

stanoviska.“
68
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Proces umisťování a povolování stavebních záměrů může s ohledem  

na administrativní náročnost vydávání závazných stanovisek a ostatních postupů 

představovat časově zdlouhavý proces a dle úvah de lege ferenda lze uvažovat  

o vhodnosti zavedení akceptovatelné lhůty pro vydání závazného stanoviska, při jejímž 

nedodržení by nastala právní fikce vydání souhlasného stanoviska. Jinými slovy, pokud 

by dotčený orgán nestihl vydat závazné stanovisko v zákonem stanovené lhůtě, platilo 

by, že dotčený správní orgán vydal souhlasné závazné stanovisko, a to bez jakýchkoli 

podmínek či vedlejších ustanovení.
69

  

Vydáním kladného závazného stanoviska jako následek zmeškání zákonem 

stanovené lhůty by principiálně mohlo dojít k urychlení povolovacího procesu. V úvahu 

však musí být vzat fakt, že nedodržení dané lhůty by znamenalo jisté opominutí ochrany 

daného veřejného zájmu ze strany dotčeného orgánu. V tomto kontextu se naskýtá 

otázka, zda toto opominutí je dostatečně proporcionální ve vztahu ke kýženému cíli, 

neboli k urychlení povolovacích procesů a zda tedy neexistuje jiné efektivnější řešení, 

které by s sebou přineslo nejen zachování lhůt, ale taktéž i zachování dané úrovně 

standardu ochrany veřejného zájmu.  

Při zavedení zákonné lhůty by bylo v případech zvýšené ochrany veřejného 

zájmu však nutné zohlednit jisté záchranné mechanismy a brzdy, aby například 

administrativní chybou úředníka nedošlo k fatálním následkům. Za účelem zachování 

principu ochrany veřejného zájmu má autorka za to, že by bylo nezbytně nutné stanovit 

případy mimořádných okolností, v rámci kterých by se lhůta pro vydání závazných 

stanovisek lišila (či by dokonce neplatila vůbec). Bylo by též nutné stanovit způsob, 

jakým by se žadatel či jiná dotčená osoba dozvěděla o vydání souhlasného závazného 

stanoviska fikcí. Jisté riziko při zavedení fikce souhlasu by mohl přinášet prostor pro 

podání velkého množství žádostí za účelem úmyslného administrativního zavalení 

správního orgánu, který by následkem časového presu nestíhal podání vyřizovat v rámci 

dané lhůty. 

Nehledě na fakt, že závazné stanovisko je pouze podkladový akt pro konečné 

rozhodnutí, neplatí pro následné zacházení s ním jedna z důležitých zásad správního 

řízení, a to zásada volného hodnocení důkazů. Závaznost předmětného právního 
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institutu vychází z jeho charakteru a jeho existenci je správní orgán povinen vzít 

v úvahu a „… rozhodnutí ve věci již nehodnotí, ale rozhoduje v souladu s ním.“
70

 

Dle dikce ustanovení § 149 odst. 4 správního řádu není správní orgán oprávněn 

vyhovět žádosti stavebníka, pokud bylo k záměru vydáno negativní závazné stanovisko. 

Správní orgán neprovádí další dokazování a žádost zamítne. Jinými slovy v souladu 

s ustanovením § 50 odst. 4 správního řádu zákon tento podklad pokládá za závazný. 

Správní orgán ho takto musí uznat a obsah závazného stanoviska je povinen 

interpretovat do výrokové části konečného rozhodnutí. Zásadní je tento fakt převážně  

v situaci, kdy vydané závazné stanovisko je negativní a znemožňuje tak správnímu 

orgánu vydat kladné meritorní rozhodnutí. Správní orgán žádost zamítne i bez 

jakéhokoliv dokazování. Odbornou literaturou je zamítnutí žádosti bez náležitého 

dokazování označováno jako určitá obdoba ustanovení § 51 odst. 3 správního řádu:  

„Je-li v souladu s požadavky § 3 zjištěna skutečnost, která znemožňuje žádosti vyhovět, 

neprovádí správní orgán další dokazování a žádost zamítne.”
71

 

Pokud je vydání závazného stanoviska iniciováno žadatelem před zahájením 

samotného správního řízení a dotčený správní orgán vydá závazné stanovisko 

s negativním závěrem znemožňující žádosti vyhovět, správní orgán správní řízení přesto 

zahájí. Známé účastníky řízení v oznámení o zahájení řízení vyzve k vyjádření se 

k podkladům rozhodnutí a žádost o zahájení správního řízení v souladu s ustanovením  

§ 149 odst. 4 správního řádu zamítne.
72

 

Jak bylo uvedeno, správní orgán neprovádí dokazování a žádost zamítne pouze 

v případě, že byly dostatečně zjištěny všechny příslušné relevantní skutečnosti. Soudní 

judikatura uvádí, že vydání negativního rozhodnutí k danému záměru na základě 

pouhého odkazu na negativní závazná stanoviska není dostačující. Rovněž dovozuje,  

že podkladem pro rozhodnutí, jakým závazné stanovisko dotčeného orgánu je, se dále 

mohou stát i skutečnosti zjištěné vlastním průzkumem a místním šetřením. Negativní 
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finální rozhodnutí s absencí vlastního názoru správního orgánu vedoucí správní řízení 

označuje jako alibistický způsob rozhodování.
73

 

Projev principu hospodárnosti řízení a procesní ekonomie řízení
74

 ve smyslu 

zamítnutí žádosti při negativním závazném stanovisku má však své limity. Krajský soud 

v Plzni k tomu uvádí, že: „Správní orgán, který řízení vede, musí závazné stanovisko 

vydané podle § 149 správního řádu (…) posoudit. Posouzení přitom nepodléhá odborná 

stránka stanoviska ve smyslu její správnosti (to by popíralo samotný smysl závazných 

stanovisek). Správní orgán, který řízení vede, je však oprávněn (a povinen) zabývat se 

úplností, určitostí a srozumitelností závazného stanoviska, jakož i tím, zda se správní 

orgán příslušný k vydání závazného stanoviska nedopustil zjevného skutkového nebo 

právního pochybení.”
75

 

Závazné stanovisko nevyvolává externí právní účinky, nýbrž svým obsahem 

zavazuje pouze správní orgány. Jak bylo již nastíněno, je obsahem závazného 

stanoviska správní orgán v navazujícím řízení vázán ex lege a zákon mu nedovoluje ho 

měnit či jiným způsobem s ním obsahově disponovat. Jedinou možností zásahu 

správního orgánu do obsahu závazného stanoviska je situace, že závazné stanovisko 

nebude jednoznačné a bude tak připouštět více interpretací. Pokud je vydáno kladné 

závazné stanovisko, může dle charakteru závazného stanoviska správní orgán upravit 

právní účinky doplněním podmínek, omezení či povinností.
76

  

Autorka má za to, že sporným se může jevit způsob přebírání obsahu závazného 

stanoviska do konečného rozhodnutí. V rámci procesu výstavby je zainteresován velký 

počet dotčených orgánů vnášejících do povolovacího procesu velké množství závazných 

stanovisek, které stavebnímu úřadu může práci s nimi komplikovat. Systém 

podkladových dokumentů je vystavěn na myšlence, že dotčené orgány státní správy  

v rámci své dané působnosti disponují odbornou znalostí. Prostřednictvím svého 

vyjádření sui generis hájí oprávněné veřejné zájmy a poskytují určitý druh pomoci 

správnímu orgánu vedoucí správní řízení, který konkrétními odbornými znalostmi 

předmětné působnosti dotčeného orgánu nedisponuje, a který zastává roli pouze  
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tzv. koordinátora.
77

 Správní orgán vedoucí správní řízení však musí k daným 

podkladovým aktům zaujmout rovněž své stanovisko. Právě v tomto ohledu dle názoru 

autorky často správní orgán jen tlumočí obsah podkladových aktů. Autorka má za to,  

že je to pravděpodobně způsobeno neschopností správního orgánu se orientovat  

v rozmanité problematice obsahu závazných stanovisek a nejistotou při posuzování 

jejich právní síly.  

Správní orgán vedoucí správní řízení se však může dostat do rozporné situace, 

kdy k jednomu záměru jsou vydána dvě či více vzájemně protichůdných závazných 

stanovisek. Protichůdnost nastane z důvodu toho, že jednotlivé dotčené orgány  

na posuzovaný záměr hledí optikou ochrany jiných veřejných zájmů. Nutno však 

podotknout, že pokud je v řízení souběžně vydané kolidující kladné i záporné závazné 

stanovisko vztahující se ke stejnému záměru, nemusí jít vždy o spor: „O rozpor se 

nejedná, pokud záměr nelze s ohledem na právní normy jednoho ze složkových zákonů 

práva životního prostředí (zde zákona o ochraně přírody a krajiny) vůbec realizovat, 

popř. pouze při dodržení určitých podmínek, avšak z pohledu jiného složkového zákona 

lze záměr realizovat bez dalšího. Nesouhlasné stanovisko orgánu ochrany přírody 

nepůsobí rozpor v územním řízení mezi dotčenými orgány státní správy, ale jedná 

se o negativní rozhodnutí zavazující stavební úřad, které znemožňuje vydání územního 

rozhodnutí.” 78  V případě protichůdnosti závazných stanovisek vznikne prostor  

na poměřování a vyvažování mezi jednotlivými veřejnými zájmy prosazovanými 

dotčenými orgány, jejichž úloha byla nastíněna v první kapitole.
79

 

Nastane-li rozpor mezi dotčenými orgány navzájem, stejně jako v případě sporu 

mezi orgánem vedoucím řízení a dotčeným orgánem, způsobený kolidujícím obsahem 

závazného stanoviska a závěrem správního orgánu, ustanovení § 136 odst. 6 správního 

řádu odkazuje na ustanovení o řešení sporů o příslušnost. Spor rozhoduje nejbližší 

společný nadřízený správní orgán, případně ústřední správní úřad.
80  

Pokud je 

dohodovací řízení bezvýsledné, musí být zpráva o jeho průběhu spolu s návrhy 

jednotlivých ústředních správních úřadů předložena k řešení vládě ústředním správním 

úřadem, na jehož návrh bylo dohodovací řízení zahájeno, a to bez zbytečného 
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odkladu.
81

 Odborná literatura
82

 vyjadřuje určitou pochybnost a skepsi v souvislosti 

s finálním rozhodnutím vlády ve věci. Na uvedenou obecnou právní úpravu řešení sporů 

obsaženou ve správním řádu též odkazuje stavební zákon, a to konkrétně ustanovením  

§ 4 odst. 8, v rámci něhož zákonodárce řeší rozpory mezi správními orgány  

dle předmětného zákona a dotčenými orgány či dotčenými orgány navzájem. 

V procesu vydávání závazných stanovisek jsou dotčené orgány povinny 

dodržovat zásadu kontinuity, legitimního očekávání a návaznosti závazných stanovisek. 

Aplikace uvedených právních principů znamená, že dotčené orgány jsou svým 

závazným stanoviskem, jež mohlo být vydáno v různých stádiích povolovacího procesu 

daného záměru, vázány.
83

 Zákonodárce v ustanovení § 4 odst. 4 stavebního zákona 

zformuloval podmínky, při jejichž splnění je dotčenému orgánu umožněno se od svého 

závazného stanoviska, které bylo vydáno pro účely postupů dle stavebního zákona, 

odchýlit a přeformulovat své pozdější závazné vyjádření. Navazující závazné 

stanovisko je dotčený orgán oprávněn v téže věci vydat „… pouze na základě nově 

zjištěných a doložených skutečností, které nemohly být uplatněny dříve a kterými se 

podstatně změnily podmínky, za kterých bylo původní stanovisko nebo závazné 

stanovisko vydáno, nebo skutečností vyplývajících z větší podrobnosti pořízené územně 

plánovací dokumentace nebo podkladů pro rozhodnutí nebo jiný úkon orgánu územního 

plánování nebo stavebního úřadu podle tohoto zákona (…)“
84

 

Orgán ochrany přírody jako dotčený orgán dle zákona o ochraně přírody  

a krajiny je tedy jinými slovy „… vázán svojí předchozí praxí, v důsledku čehož by měl 

nejen stejně rozhodovat ve skutkově obdobných věcech, ale je také povinen odůvodnit, 

proč se od své předchozí praxe zamýšlí odchýlit, zvláště jedná-li se o opakované 

rozhodování ve stejné věci. Pokud se rozhodnutí o výjimce odchyluje od rozhodnutí 

v podobné předchozí věci nebo ignoruje například rozhodnutí nadřazeného správního 

orgánu, které se týká poměrů na stejném území, pak při nedostatečném odůvodnění lze 

usuzovat až na účelovost takového rozhodnutí.”
85

 Sankcí za nedodržení podmínek  

pro vydání navazujícího závazného stanoviska je zdánlivost takového úkonu a nebude 

se k němu přihlížet. 
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Právní předpisy poskytují orgánu ochrany přírody ohraničený prostor 

k oprávněné a odůvodněné formulaci vlastního názoru na záměr, jenž by mohl 

představovat ohrožení veřejného zájmu: „Ze zákonné úpravy vyplývá, že orgán ochrany 

přírody výjimku ze zákazů stanovených zákonem může, avšak nemusí povolit. Zákon 

nestanoví, že za určitých okolností je správní orgán povinen výjimku udělit. (…) Tento 

zákon slovem může vyjadřuje naprostou (absolutní) volnost rozhodnutí orgánu ochrany 

přírody; tato volnost je však pouze zdánlivá, protože v případě, kdy správní orgán 

dospěje k závěru, že jiný veřejný zájem výrazně převyšuje nad zájmem ochrany přírody, 

je povinen výjimku udělit (jinak řečeno, slovo může se obsahově mění na slovo musí, jak 

je ostatně známo i z výkladu a aplikace jiných právních předpisů, které toto slovní 

pojení obsahují).“
86

 

Rozhodovací proces dotčeného orgánu, často obsahující poměřování 

proporcionality zásahu do chráněných zájmů, stejně jako každý jiný proces ústící 

v rozhodnutí, je spojen i s určitým prostorem k uvážení. Na základě své diskreční 

pravomoci dotčený orgán po zvážení volí jedno možné a předvídané řešení. Správní 

uvážení se však musí pohybovat ve stanovených mezích a neznamená libovůli 

rozhodování.
87

 

 Jak bylo výše uvedeno, dotčený orgán nemůže jednat libovolně: „I když správní 

orgán není při svém rozhodování vázán přesnými kritérii stanovenými zákonem  

a rozhoduje v mezích volného správního uvážení, musí být jeho postup a rozhodnutí 

přezkoumatelné a musí být zřejmé, že z mezí a hledisek správního uvážení nevybočil. 

Proto i v těchto případech musí správní orgán respektovat jak stanovené procesní 

postupy (v to zahrnující rozhodnutí se všemi stanovenými náležitostmi), tak elementární 

právní principy správního rozhodování (princip právní jistoty, princip rovnosti osob  

o jejichž právech se jedná – s obdobným rozhodováním v obdobných případech atd.)“
88

 

 Odborná literatura jako další omezení správního rozhodování dotčených orgánů 

při vydávání závazných stanovisek uvádí zmíněnou kontinuitu závazných stanovisek,
89

 

přičemž kontinuita závazných stanovisek znamená, že: „… dotčené orgány jsou vázány 

svým stanoviskem vydaným v předchozích etapách. Měnit je mohou pouze v případě,  

že se změnily podmínky nebo poměry v předmětném území. To klade zvýšené požadavky 
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na dotčené orgány, které musí věnovat pozornost každému záměru již od počátku  

a ne až v závěrečných fázích povolovacích procesů a dodatečně pak přicházet s novými 

požadavky, kterými by se vlastně neustále celý proces vracel zpět (…)“
90

 

Souhrnně řečeno, v rámci celkové procesní právní úpravy vydávání závazných 

stanovisek autorka předložené práce považuje za klíčové, aby zákonodárce jasně určil 

meze správního uvážení dotčeného orgánu z hlediska konkrétní ochrany zvláštních 

zájmů. Jinými slovy de lege ferenda vymezil jasné podmínky a určil meze, kdy je 

dotčený orgán oprávněn vydat negativní závazné stanovisko. Aby tohoto cíle bylo 

dosaženo, je dle autorky práce nutné jasně definovat veřejný zájem, neboli důvody  

a účely ochrany včetně jejich důvodnosti a oprávněnosti.  

Zákonodárce neomezil dobu platnosti právních účinků závazného stanoviska.  

De lege ferenda lze uvažovat o trvání právních účinků vydaného závazného stanoviska 

za současného dodržení klauzule rebus sic stantibus. Zahájení nového řízení o vydání 

předmětného podkladového aktu by tedy mělo přicházet v úvahu v situaci, že došlo  

ke změně poměrů, které by měly za následek vydání obsahově odlišného závazného 

stanoviska, jež by to původní nahrazovalo.
91

 

V neposlední řadě by autorka práce ráda zdůraznila potřebu přechodu 

povolovacích procesů v digitální podobu. Nedostatečná míra digitalizace povolovacích 

procesů zahrnující taktéž i proces vydávání závazných stanovisek nepochybně přispívá 

k prodloužení celého řízení. De lege ferenda lze uvažovat o podávání žádostí 

prostřednictvím interaktivních formulářů či například o uložení dokumentace 

stavebního záměru na centrální místo s možností dálkového přístupu, jež by ve výsledku 

urychlilo, zefektivnilo a zkvalitnilo nejen práci dotčených orgánů, ale i celkový 

povolovací proces.
92

 

Elektronizace a digitalizace by nepochybně zrychlila, a především ulehčila,  

i celý proces přípravy a realizace stavebních záměrů (včetně fáze vydávání závazných 

podkladů dotčenými orgány). Zároveň by napomohla efektivnější komunikaci  

a spolupráci správních orgánů zapojených do povolovacího procesu. Autorka práce má 

dále za to, že digitalizace povolovacího procesu stavebních záměrů by jistě snížila 

administrativní zatížení kladené na orgány veřejné správy. Bezpochyby by rovněž 
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mohla dopomoci k částečnému vyřešení problematiky prodlevy při vyjadřování se 

dotčených orgánů k daným stavebním záměrům a též možná k zachování případně 

zavedené zákonné lhůty k vydání závazných stanovisek, o níž autorka práce de lege 

ferenda polemizovala výše. 

Autorka dále vnímá jako vhodné uvést zamyšlení nad účastí veřejnosti  

při vydávání závazných stanovisek.  Právo každého na příznivé životní prostředí je 

ústavní právo přiznané Listinou. Dle preambule Aarhuské úmluvy, aby bylo pro 

každého zajištěno žití v prostředí zajišťující jeho zdraví a pohodu, má každý občan 

právo na přístup k informacím o životním prostředí a oprávnění podílet se  

na rozhodování týkající se životního prostředí. Závazné stanovisko představuje důležitý 

nástroj, skrze nějž mohou dotčené orgány ovlivňovat správní řízení. Tento nástroj 

ochrany životního prostředí, potažmo ochrany přírody a krajiny, je vhodné uvést  

do kontextu dalšího významného nástroje ochrany životního prostředí, kterými právo  

na informace o životním prostředí a právo na účast v rozhodovacích procesech týkající 

se životního prostředí bezpochyby jsou.  Ačkoli oba nástroje sledují stejný cíl, autorka 

si pokládá otázku, jakým způsobem je zajištěna možnost účasti veřejnosti  

při rozhodovacích procesech závazného podkladu, při němž mohou být dotčeny zájmy 

ochrany přírody a krajiny.  

Jak již bylo uvedeno výše, podkladové závazné stanovisko podle ustanovení  

§ 149 správního řádu není vydáváno ve správním řízení. Nejedná se tedy  

o plnohodnotné správní řízení s účastníky řízení: „Tohoto zjednodušeného řízení se však 

žádní účastníci účastnit nemohou, protože v něm žádní účastníci ve smyslu  

§ 27 a 28 SpŘ nejsou.“
93

 Z uvedeného důvodu dotčené orgány jako nositelé odbornosti 

s ohledem na konkrétní chráněné zájmy formulují svůj odborný názor bez stanoviska 

jiných osob. Stavební zákon však poskytuje možnost účastníkům stavebního řízení 

podávat proti obsahu závazného stanoviska námitky.
94

 

Nehledě na zásadu materiální pravdy, která musí být dotčeným orgánem  

ve vztahu k ověřované skutečnosti naplněna, de lege ferenda by vyjádření žadatele  

či jiné osoby dotčenému orgánu mohlo minimálně ulehčit práci, a tím i urychlit vydání 

jeho stanoviska. Možnost vznést připomínky či poznámky za předem stanovených 

podmínek a vymezených lhůt již během vydávání závazného podkladu by mohla 
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předcházet vyvolání možného přezkumného řízení. Princip hospodárnosti a rychlosti 

řízení by tím oslaben být nemusel. Zároveň by se předešlo praxi, kdy je osoba 

domáhající se účasti v procesu vydávání závazného stanoviska ze stran dotčeného 

orgánu odmítána a následně je námitka účastníka správním orgánem ve správním řízení 

odmítnuta z důvodu toho, že danou problematikou se zabýval již dotčený orgán.
95

 

Účast občanů na ochraně životního prostředí se dle zákona o ochraně přírody  

a krajiny uskutečňuje mimo jiné prostřednictvím občanských sdružení, jejichž hlavním 

posláním dle stanov ve smyslu ustanovení § 70 odst. 2 zákona o ochraně přírody  

a krajiny je ochrana přírody a krajiny. Pokud má takové občanské sdružení právní 

subjektivitu, je oprávněno požadovat (s výjimkami uvedenými v zákoně) u příslušných 

orgánů státní správy informace o všech zamýšlených zásazích a zahajovaných správních 

řízeních, při nichž mohou být dotčeny zájmy ochrany přírody a krajiny chráněné (nově 

„již jen“) uvedeným zákonem.  

Tyto občanské spolky, označované též jako „ekologické spolky“, své oprávnění 

často využívají. Nicméně jejich aktivní účast ve stádiu vydávání závazného stanoviska 

není zákonem povolena. 

Nutno dodat, že novelizace ustanovení § 70 odst. 3 zákona o ochraně přírody  

a krajiny provedená zákonem č. 225/2017 Sb. „… podstatně zúžila možnost účasti 

ekologických spolků na rozhodovacích procesech tím, že slova „správního řízení“ 

nahradila slovy „řízení podle tohoto zákona“. Znamená to tedy, že spolky, jejichž 

hlavním posláním a předmětem činnosti je ochrana přírody a krajiny, se nadále budou 

moci v postavení účastníků řízení účastnit pouze správních řízení vedených orgánem 

ochrany přírody podle ZOPK. Možnost účasti ekologických spolků na řízení, kdy 

povolující rozhodnutí vydávají stavební úřady či jiné orgány státní správy (s výjimkou 

případů, kdy záměr je předmětem posuzování vlivů na životní prostředí), byla takto 

zcela anulována.“
96

 Nově se spolky tedy mohou angažovat pouze ve správních řízeních 

rozhodovaných orgány ochrany přírody.
97

 Autorka má za to též podotknout, že uvedená 

novelizace navíc nahradila některá správní rozhodnutí orgánu ochrany přírody 

závazným stanoviskem, čímž prostor pro angažování ekologických spolků byl ještě více 

zúžen. 
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Ačkoli soudní výklad účasti ekologických spolků ve správních řízeních je 

extenzivní a jejich účastenství se vztahuje též na jiné procesní postupy „… v nichž jsou 

dotčeny zájmy ochrany přírody a krajiny chráněné zákonem. Musí jít vždy o konkrétní 

věc ústící v akt, jenž se týká subjektivních práv a povinností dotčených subjektů (…)”
98

 

Odborná literatura nepovažuje soudní výklad „… natolik extenzivní, aby pod řízení 

podřadil i proces přípravy a vydávání závazného stanoviska.”
 99 

Oprávnění požadovat 

informace o zahajovaných správních řízeních dle ustanovení § 70 odst. 2 zákona  

o ochraně přírody a krajiny není novelizací dotčeno. 

Přestože ústavně založené právo na příznivé životní prostředí náleží každému, 

otevírá se zásadní otázka, zda dostatečnou ochranu tohoto veřejného zájmu nepokrývají 

již dotčené orgány, jimž je tato povinnost předurčena zákonem. Ekologické spolky by 

naopak do řízení mohly vstupovat pouze účelově s cílem způsobit negativní obstrukce  

a blokace uskutečnění práva. 

Dotčený orgán by měl dostatečně chránit obecné blaho a na to konto se účast 

ekologických spolků v rámci rozhodovacích procesů ve veřejné správě může jevit jako 

ochrana nadbytečně zdvojená. „Co se týče účasti občanských sdružení na procesu 

vydávání závazných stanovisek, je jejich účast pravděpodobně bezúčelná. V řadě 

procesů přinášejí občanská sdružení do řízení odbornost. Dotčený orgán by však sám 

měl být odborníkem v dané oblasti a chránit veřejné zájmy, které mu byly svěřeny.“
100

 

Přestože by cíl ochrany životního prostředí měl být pouze jeden, může být na něj 

hleděno optikou zájmů soukromých, zájmů veřejných chráněných dotčenými orgány  

či veřejných zájmů chráněných ekologickými spolky: „… smyslem a účelem jejich 

[ekologických spolků] účasti ve stavebních řízeních není blokace, zdržování 

a protahování realizace stavebního záměru procesními obstrukcemi, nýbrž to, aby 

kvalifikovaně, tj. odbornými argumenty z oblasti ochrany životního prostředí, 

urbanismu apod., hájila dotčené (veřejné) zájmy ochrany přírody a krajiny v konkurenci 

jiných veřejných zájmů a zájmů soukromých.”
101

 

Limitací účastí spolků ve správních řízeních však dochází i k limitaci plného 

využití práva na příznivé životní prostředí, kvality a účinnosti nástroje veřejnosti 

k prosazování zájmů na ochraně životního prostředí. V krajních souvislostech by se tato 
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limitace dala označit jako oslabení práva na ochranu životního prostředí založené 

Listinou.
102

 Lze se však setkat s názorem, že limitace účastenství spolků ve správních 

řízeních (mimo řízení dle zákona o ochraně přírody a krajiny) představuje omezení  

i jejich aktivní žalobní legitimace v přezkumných řízeních, a tím i snížení již nabytého 

standardu ochrany.
103

 Tato skutečnost by se nepochybně promítla i do přezkumných 

mechanismů závazných stanovisek. 
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3 PŘEZKUM ZÁVAZNÝCH STANOVISEK  
 

Základní principy právního státu předurčují existenci opravných a dozorčích 

prostředků umožňujících nápravu, jak objektivně nesprávné aplikace hmotněprávního 

předpisu, tak samozřejmě i v případě pouhé nesprávnosti subjektivní. Právní úpravu 

postupu přezkumného mechanismu výsledku činnosti dotčených správních orgánů 

upravuje správní řád a soudní řád správní, odchylka od obecné úpravy je dále upravena 

stavebním zákonem. 

Z důvodu faktu, že závazné stanovisko není samostatným rozhodnutím a tudíž  

se proti němu nelze samostatně odvolat, možnost přezkumu jeho věcné správnosti  

i zákonnosti spočívá až v odvolání se proti meritornímu rozhodnutí podmíněného tímto 

závazným stanoviskem. Závazné stanovisko jako subsumovaný podkladový akt  

se promítá do obsahu finálního rozhodnutí a je pro jeho výrokovou část závazné.  

S poukazem na ustanovení § 82 odst. 1 správního řádu lze odvodit, že odvolatel je 

oprávněn napadnout výrokovou část rozhodnutí s odvoláním na obsah závazného 

stanoviska, a to buď výlučně či současně s jinými námitkami odvolatele. Přezkum 

závazného stanoviska bude tak zprostředkován odvolacím řízením vedeným proti 

podmíněnému rozhodnutí. 

Pakliže existují důvodné pochyby o souladu závazného stanoviska s právními 

předpisy, je z moci úřední zahájeno samostatné přezkumné řízení, jehož výsledkem 

může být potvrzení zákonnosti závazného stanoviska, jeho změna či zrušení. Takový to 

přezkum není spjatý s nastíněným odvolacím řízením a může být uskutečněn před jeho 

zahájením, po jeho skončení či k němu může dojít souběžně s ním. Následná změna  

či zrušení závazného stanoviska jsou pak důvodem pro obnovu řízení. 

Stavební zákon prostřednictvím novelizace provedené zákonem č. 225/2017 Sb. 

ustanovil pro závazná stanoviska vydaná pro účely postupů podle stavebního zákona 

zvláštní právní úpravu jejich přezkumu. Touto speciální úpravou implementoval 

odchylku od obecné úpravy přezkumného řízení závazného stanoviska upraveného 

správním řádem. Pro účely této práce je zmíněná novelizace velmi podstatná,  

a to z hlediska faktu, že valná většina závazných stanovisek vydávaných podle zákona  

o ochraně přírody a krajiny jsou vydávána právě pro potřeby řízení vedených dle 

stavebního zákona. Dopad změny je poté umocněn skutečností, že uvedená novela navíc 

spektrum závazných stanovisek vydávaných orgánem ochrany přírody jako dotčeným 

orgánem dle zákona o ochraně přírody a krajiny podstatně rozšířila.  
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3.1 PŘEZKUM ZÁVAZNÝCH STANOVISEK V ODVOLACÍM 

ŘÍZENÍ V REŽIMU SPRÁVNÍHO ŘÁDU 

 

Jak již bylo uvedeno, ochrana před účinky a dopady nesprávného závazného 

stanoviska je zprostředkována v rámci odvolacího řízení proti meritornímu rozhodnutí 

podmíněného předmětným závazným stanoviskem. Jinými slovy, vydá-li orgán ochrany 

přírody závazné stanovisko neslučující se se stavebním záměrem, odvolatel je oprávněn 

opravný prostředek podat až proti rozhodnutí zamítající jeho žádost o povolení 

stavebního záměru. Důvodem je právní povaha závazného stanoviska, o níž bylo 

pojednáno v předchozích kapitolách. Zahájení takového řízení je oprávněna vyvolat jak 

oprávněná osoba bránící se proti vydanému zápornému závaznému stanovisku 

způsobujícímu zamítnutí žádosti, ale rovněž i jiný účastník řízení proti kladnému  

(či zápornému) závaznému stanovisku majícímu za následek povolení (či nepovolení) 

záměru. Stavebník či jiný účastník řízení může rovněž podat odvolání proti kladnému 

závaznému stanovisku obsahující podmínky, jež se staly součástí meritorního 

rozhodnutí nebo se naopak nestaly a stát se měly.
104

 

Zákonodárce připustil možnost vznést námitky proti obsahu závazného 

stanoviska a upravil tak speciální režim přezkumu obsahu závazných stanovisek 

skrze procesní ustanovení § 149 správního řádu. Výsledkem takového odvolacího řízení 

je potvrzení či změna závazného stanoviska a specifika uvedeného partikulárního 

přezkumného řízení jsou uvedena v ustanovení § 149 odst. 5 správního řádu.  

Poukazuje-li odvolatel v odvolání na obsah závazného stanoviska a ten bude tak 

skrze odvolání via facti zpochybněn, je odvolací správní orgán povinen si před vydáním 

rozhodnutí o odvolání vyžádat vyjádření (respektive potvrzení či změnu závazného 

stanoviska) nadřízeného správního orgánu příslušného k vydání onoho závazného 

stanoviska. Tento postup je pro odvolací správní orgán obligatorní, protože odvolací 

správní orgán nedisponuje oprávněním závazné stanovisko přezkoumávat sám. 

Judikatura uvádí, že odvolací správní orgán se dostatečně nevypořádá 

s odvolacími námitkami pouhým odkazem na obsah podkladu pro rozhodnutí správního 

orgánu prvého stupně, tedy na závazné stanovisko. Nebyla by tím naplněna povinnost 

odvolacího správního úřadu řádně a úplně přezkoumat odvoláním napadené rozhodnutí 

a nikterak ani povinnost se podrobně a úplně vypořádat s namítanými skutkovými 
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a právními okolnostmi v odůvodnění rozhodnutí o odvolání. Není-li dodržen procesní 

postup v souladu s ustanovením § 149 odst. 5 správního řádu, je odvolací řízení 

zatíženo podstatnou vadou, jež může mít za následek vydání nezákonného meritorního 

rozhodnutí.
105

 

“Účelem tohoto postupu je (…) zajistit, aby odvolací námitky, které směřují 

proti závaznému stanovisku dotčeného orgánu, podléhaly odbornému posouzení  

ze strany orgánu nadřízeného dotčenému orgánu, který na rozdíl od odvolacího orgánu 

disponuje odpovídajícími znalostmi.”
106

 

Právní úprava přezkumu závazných stanovisek obsahuje tak zřetelně oddělenou 

roli jednotlivých správních orgánů zainteresovaných v přezkumu a neumožňuje 

odvolacímu orgánu „… formulovat ve vztahu k přezkoumávanému závaznému 

stanovisku vlastní odůvodněné závěry, případně způsobilost tohoto orgánu 

kvalifikovaně rozporovat odborné závěry, přijaté dotčeným nadřízeným orgánem. Platí 

tedy, že tato dílčí část odvolacího přezkumu je zcela mimo stanovenou věcnou 

působnost odvolacího orgánu. Pokud by v otázkách svěřených do působnosti dotčeného 

nadřízeného orgánu měl přesto konečné slovo odvolací orgán, šlo by o jednání ultra 

vires, tedy nezákonný a zároveň protiústavní postup.”
107

 

Zákonodárce svěřil odvolacímu správnímu orgánu klíčovou roli řízení, v rámci 

něhož působí jako koordinátor celého procesu. Po obdržení odvolání směřujícího proti 

obsahu závazného stanoviska je odvolací správní orgán povinen ho adresovat 

nadřízenému správnímu orgánu příslušného k vydání závazného stanoviska, a to spolu 

s vyjádřením správního orgánu prvního stupně a vyjádřením účastníků.
108

  

Zákonodárce tedy určil vyjádření prvoinstančního dotčeného orgánu jako jednu 

z příloh odvolání. Autorka práce má však za to, že zákonodárce měl zřejmě na mysli 

vyjádření orgánu, který vydal napadené meritorní rozhodnutí. Autorka práce je názoru, 

že vyjádření dotčeného orgánu k závaznému stanovisku, který jej sám vydal, by bylo 

neúčelné a zavádějící. Dále se zde otevírá otázka dostatečnosti uvedených 

podkladových dokumentů za účelem vydání vyjádření nadřízeného dotčeného orgánu. 

V této souvislosti má autorka za to, že pro naplnění zásady materiální pravdy a zjištění 
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stavu věci, o němž nejsou důvodné pochybnosti v zákonem daném rozsahu,
109

 je 

minimálně potřeba poskytnout nadřízenému dotčenému orgánu i předmětné závazné 

stanovisko, proti němuž dané odvolání směřuje. 

Judikatura dále přiznává odvolacímu orgánu jako gestorovi odvolacího řízení  

i odpovědnost za postup v řízení: „Odvolací správní orgán by však měl ověřit, zda 

nadřízený orgán řádně reagoval na odvolací námitky, a není-li tomu tak, měl by od něj 

žádat nápravu. Jinak se vystavuje riziku, že pro nepřezkoumatelnost bude zrušeno jeho 

vlastní rozhodnutí, ačkoli on sám při zdůvodňování svých hmotněprávních úvah 

nepochybil.”
110

 

 Postup, jakým by měl nadřízený dotčený orgán konat, není však explicitně 

zákonem určen. Minimálně pro určení rozsahu přezkumu lze de facto skrze ustanovení   

§ 154 správního řádu odkázat na přiměřené využití ustanovení zákona, pokud jsou 

potřebná a aplikovat tak obecné ustanovení § 89 odst. 2 správního řádu pro odvolací 

řízení. Dotčený nadřízený orgán by tedy analogicky měl napadaný akt přezkoumávat 

z hlediska zákonnosti v celém svém rozsahu a z hlediska jeho správnosti pouze 

v rozsahu námitek uvedených v odvolání.
111

 

 Pokud příslušný nadřízený dotčený orgán dojde k závěru, že napadené závazné 

stanovisko bylo vydáno v souladu s právními předpisy, případně netrpí právními 

vadami, jež by mohly ovlivnit jeho zákonnost, jeho správnost potvrdí. Potvrdí ho taktéž 

v případě, že dle jeho úsudku vznesené námitky týkající se věcné správnosti závazného 

stanoviska nejsou relevantní. Pokud jsou však vady právního či věcného charakteru 

shledány, dotčený nadřízený organ závazné stanovisko změní a svůj úkon adresuje 

odvolacímu orgánu.
112

 

Ohledně role a postavení prvoinstančního správního orgánu, jež napadené 

meritorní rozhodnutí vydal, se zákon vyjadřuje v souvislosti s jeho povinností předat 

spis odvolacímu orgánu.  Dikce zákona není zcela logická: „Po dobu vyřizování věci 

nadřízeným správním orgánem správního orgánu, který je příslušný k vydání závazného 

stanoviska, lhůta podle § 88 odst. 1 neběží.“
113

 Zákon tedy nesmyslně uvádí, že  
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po dobu, kdy je nadřízeným dotčeným orgánem posuzováno závazné stanovisko, neběží 

správnímu orgánu, který vedl řízení a jehož rozhodnutí bylo napadeno odvoláním, lhůta 

třiceti dní ode dne doručení odvolání na předání spisu odvolacímu správnímu orgánu. 

Nutno konstatovat, že odkaz na ustanovení § 88 odst. 1 správního řádu je 

v ustanovení § 149 odst. 5 větě třetí správního řádu uveden chybně. Jedná se o slovní 

pozůstatek znění vládního návrhu správního řádu, který po systematických  

a obsahových změnách a změně celkového postupu přezkumu závazného stanoviska 

zůstal v předmětném ustanovení zapomenut. Zákonodárce měl zmínkou ohledně 

neběžící lhůty zřejmě na mysli, že odvolacímu správnímu orgánu během posuzování 

obsahu závazného stanoviska nadřízeným dotčeným orgánem neběží lhůta pro vydání 

rozhodnutí o odvolání dle ustanovení § 90 odst. 6 správního řádu, a proto v průběhu 

vydávání potvrzení či změny závazného stanoviska příslušným dotčeným orgánem, 

nemůže být odvolací správní orgán žalován pro nečinnost.  Přestože však dikce zákona 

speciálně neupravuje lhůtu pro potvrzení či změnu závazného stanoviska, stále platí 

obecné ustanovení § 6 odst. 1 správního řádu, že nadřízený dotčený orgán má povinnost 

vyřizovat věc bez zbytečných průtahů a pokud tak nečiní v přiměřené lhůtě, bude 

v tomto případě možno využít ustanovení o ochraně před nečinností dle ustanovení  

§ 80 správního řádu a násl. S ohledem na fakt, že postup orgánu příslušného k vydání 

potvrzení správnosti závazného stanoviska nebo jeho změny bude obdobný postupu 

odvolacího správního orgánu při standardním odvolacím řízení, bude se za přiměřenou 

lhůtu považovat lhůtu stanovenou pro vydání rozhodnutí o odvolání dle ustanovení  

§ 90 odst. 6 správního řádu.
114

 

Odborná literatura
115

 a stejně jako logický pohled na procesní postup se shodují 

v názoru, že je vyloučena pro prvoinstanční orgán možnost autoremedury. Je-li tak 

odvoláním napaden obsah závazného stanoviska, jeho opravu nemůže provést tentýž 

správní orgán, který napadené závazné stanovisko vydal ani orgán, který vydal 

meritorní rozhodnutí, jehož podkladem bylo napadené závazné stanovisko. A to ani 

v případě, že tato možnost nápravy by proběhla za splnění podmínky plného vyhovění 

účastníkovi řízení bez vzniku újmy dalšímu účastníku řízení.  
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K odůvodnění nemožnosti provést autoremeduru je uváděn logický argument:  

„Pokud odvolací orgán sám nemůže závazné stanovisko přezkoumat a je mu ve vztahu 

k tomuto stanovisku uloženo zajistit dílčí přezkumný postup, tím spíše tyto otázky 

nemůže samostatně řešit orgán prvního stupně. Tento přezkum nemůže zajistit 

prvoinstanční orgán, jelikož k vyžádání změny či potvrzení závazného stanoviska jde dle 

§ 149 odst. 4 SpŘ oprávněn výlučně odvolací orgán. Právní úprava, eventuálně 

zakládající možnost obrátit se v rámci posouzení předpokladů pro provedení 

autoremedury na dotčený orgán, který závazné stanovisko vydal, či na dotčený 

nadřízený orgán, což by navíc v rámci autoremedury přisuzovalo odvolání částečný 

devolutivní účinek, by byla navíc zřejmě proti smyslu autoremedury jakožto rychlého 

prostředku nápravy.”
116

 

V rámci tohoto dílčího odvolacího procesu se nadřízený dotčený orgán vyjadřuje 

úkonem potvrzující či měnící původní závazné stanovisko. „Zákon nepředpokládá,  

že by závazné stanovisko bez náhrady zrušil, neboť by pak nebyla splněna zákonná 

podmínka vydání rozhodnutí v dohodě či se souhlasem dotčeného správního orgánu, 

tedy na základě závazného stanoviska.“
117

 V souvislosti s tímto dílčím vyvrcholením 

procesu je na místě otázka právní formy onoho vyjádření. Daný úkon může mít povahu 

opět závazného stanoviska dle ustanovení § 149 odst. 1 správního řádu, případně  

by se mohlo jednat o jiný úkon v režimu čtvrté části správního řádu. Zajisté však platí, 

že závaznost onoho úkonu pro odvolací orgán v souvislosti s navazujícím rozhodnutím 

o odvolání je obdobná jako závaznost závazného stanoviska pro výrokovou část 

meritorního rozhodnutí.   

K tématu právní povahy úkonu potvrzující či měnící závazné stanovisko 

neexistuje početná soudní judikatura. Nejvyšší správní soud se přiklání k názoru,  

že se jedná o závazné stanovisko ve smyslu ustanovení § 149 odst. 1 správního řádu.
118

 

Závěr podporuje tvrzením, že režim vydání závazného stanoviska dle ustanovení  

§ 149 odst. 1 správního řádu a úkonu nadřízeného dotčeného orgánu v režimu 

ustanovení § 149 odst. 5 správního řádu se neliší a dodává, že: „Úkon žalovaného proto 
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má stejnou formu jako posuzovaný úkon jemu podřízeného správního orgánu, tj. formu 

závazného stanoviska (...)”
119

 

Autorka se taktéž přiklání k názoru, že ve výše uvedeném případě se jedná  

o právní formu závazného stanoviska, které není vydáváno ve správním řízení. Tento 

úkon totiž naplňuje všechny jeho definiční a materiální znaky a měl by mít stejné právní 

účinky a „… zejména v případě změny napadeného závazného stanoviska je zřejmé,  

že správní orgán bude při vydání rozhodnutí vázán změněným závazným stanoviskem, 

tedy i změnou provedenou příslušným správní orgánem; stejně tak v případě potvrzení 

závazného stanoviska bude toto potvrzení tvořit jednotu s potvrzovaným závazným 

stanoviskem.“
120

 Následné rozhodnutí o odvolání vydané odvolacím orgánem však již 

správním rozhodnutím je.   

Odvolací řízení může být zakončeno tím, že odvolací orgán obdrží závazné 

stanovisko akceptující původní napadené závazné stanovisko a pro účely vydání 

meritorního rozhodnutí bude mít tento závazný podklad pro odvolací orgán spíše 

procesní význam. Potvrzující závazné stanovisko bude vydáno v případě, „… kdy bylo 

vydáno v souladu s právními předpisy nebo v případě, kdy právní vady při jeho vydání 

nemohly ovlivnit jeho zákonnost (odstraňování takových vad by vedlo k totožnému 

závaznému stanovisku), a také v případě, kdy dojde na základě námitek rozporujících 

jeho správnost k závěru, že je věcně správné.“
121

 

Druhou variantou je vydání změněného závazného stanoviska, jež to původní 

nahradí, a to pro právní či věcnou vadu. Ať již změněné závazné stanovisko bude mít 

opačnou povahu a z nesouhlasného závazného stanoviska bude modifikováno souhlasné 

či naopak, případně bude jen doplněno o vedlejší ustanovení, odvolací orgán má 

povinnost tuto změnu do výroku rozhodnutí o odvolání promítnout. Otázkou však 

zůstává, zda tento absolutní obrat při změně z negativního na pozitivní závazné 

stanovisko (platí i vice versa) není v rozporu se zásadou zákazu překvapivých 

rozhodnutí, předvídatelnosti a principem legitimního očekávání. Uvedená spornost je 

rovněž umocněná faktem, že změna závazného stanoviska se děje bez účasti účastníka 

řízení (obdobně jako jeho prvotní vydání, jak je blíže uvedeno v kapitole o procesu 

vydání závazného stanoviska). Jako jedinou možnost vyrovnání této nedokonalosti lze 

spatřovat v právu účastníka řízení se vyjádřit k podkladům rozhodnutí (a tím nové 
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závazné stanovisko bez pochyby je) před jeho vydáním, a to v souladu s ustanovením  

§ 36 odst. 3 správního řádu.  

Proti závaznému stanovisku neexistuje možnost se samostatně odvolat. Revize 

jeho obsahu je možná až v souvislosti s odvoláním se proti navazujícímu správnímu 

rozhodnutí, jehož podkladem pro rozhodnutí bylo dané závazné stanovisko. V rámci 

odvolacího řízení jsou zákonodárcem striktně odděleny role a funkce jednotlivých 

správních orgánů, přičemž zásadní úlohu koordinátora řízení hraje odvolací orgán. 

Obsah napadeného závazného stanoviska přezkoumává správní orgán nadřízený 

dotčenému orgánu, který závazné stanovisko vydal. Stejně jako je závazné stanovisko 

závazné pro meritorní rozhodnutí, proti němuž bylo podáno odvolání, bude pak závazné 

stanovisko potvrzující (či měnící) napadené závazné stanovisko závazné pro rozhodnutí 

o odvolání. 

 

 

3.2 PŘEZKUM ZÁVAZNÝCH STANOVISEK V PŘEZKUMNÉM 

ŘÍZENÍ V REŽIMU SPRÁVNÍHO ŘÁDU 

 

Ačkoli závazné stanovisko není samostatným rozhodnutím, ale úkonem dle části 

čtvrté správního řádu, správní řád dovoluje jeho přezkum na základě dozorčího 

prostředku. Přezkumné řízení je jeden z mimořádných opravných prostředků, jehož 

účelem je náprava právních pochybení. Je zahajováno ex offo, a proto je přezkumné 

řízení označováno jako prostředek instančního dozoru: „V případě závazných 

stanovisek přesto nejde o přezkumné řízení jako takové, v jeho pravém smyslu. Ostatně 

předmětem přezkoumání není rozhodnutí, nýbrž tzv. jiný úkon – závazné stanovisko, jak 

vyplývá i z definice závazných stanovisek podle § 149 odst. 1 SpŘ.”
122

 

Je nutné zdůraznit, že právní úprava přezkumného řízení závazných stanovisek 

se liší od právní úpravy přezkumného řízení tzv. jiných úkonů vydaných v režimu části 

čtvrté správního řádu obsaženou v ustanovení § 156 odst. 2 správního řádu. Z důvodu 

zvláštní povahy závazného stanoviska, jež se svými právními účinky blíží rozhodnutí  

o předběžné otázce dle ustanovení § 57 odst. 3 správního řádu, zákonodárce pro 

přezkum zákonnosti závazných stanovisek stanovil odchylku od obecného 

přezkumného řízení zbylých úkonů dle čtvrté části správního řádu, a to na základě dikce 
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ustanovení § 149 odst. 6 správního řádu. Toto ustanovení je zvláštním ustanovením  

ve vztahu k ustanovení § 156 odst. 2 správního řádu.
123

  

Vzhledem k samotné právní povaze institutu závazného stanoviska  

a charakteristice předmětného přezkumného řízení jako řízení dle části čtvrté správního 

řádu (a nikoliv jako správního řízení dle části druhé a třetí správního řádu), budou se 

obecná ustanovení právní úpravy přezkumného řízení aplikovat pouze přiměřeně.  

„Zatímco provádění (vydávání) těchto úkonů [závazných stanovisek]se realizuje 

zjednodušeným neformálním postupem mimo správní řízení, na který se vztahují jen 

vybraná ustanovení části druhé a třetí správního řádu, přezkum těchto úkonů 

[závazných stanovisek] je již formalizovaným řízením.”
124

  

Důvodová zpráva ke správnímu řádu k výše uvedenému dále dodává, že ačkoli 

je úkon vydáván neformálním postupem, základní princip právního státu - zásada právní 

jistoty - klade minimální formální nároky alespoň na jeho opravu.
125

 Myšlenku potvrdil 

i Nejvyšší správní soud v rozsudku
126

 vyjadřujícím se k  přezkumnému řízení dle 

ustanovení § 156 odst. 2 správního řádu jako postupu správního orgánu ve správním 

řízení. Judikoval, že účelem správního postupu je rozhodnout o souladu daného 

správního úkonu se zákonem a zajistit tím jednak ochranu práv účastníků a dále i právní 

jistotu účastníků spočívající ve vyvrcholení přezkumného řízení v pravomocné 

rozhodnutí zakládající překážku rei iudicatae. Pravomocné rozhodnutí vytváří tedy 

negativní podmínku řízení, která vylučuje opětovné přezkoumávání stejného úkonu 

z týchž důvodů a za stejných okolností. Nejvyšší správní soud tím tak zdůraznil potřebu 

zajištění adekvátní soudní ochrany účastníků. 

Iniciovat zahájení přezkumného řízení je oprávněn pouze správní orgán. Zákon 

v ustanovení § 149 odst. 6 větě druhé správního řádu dokonce formuluje povinnost 

jakéhokoli správního orgánu, který v rámci své úřední činnosti dojde ke zjištění 

existence nezákonného závazného stanoviska, podat o tomto faktu podnět správnímu 

orgánu příslušného k zahájení přezkumného řízení a následně vyčkat na jeho 

rozhodnutí. Poradní sbor ministra vnitra k tomuto dále však dodává, že uvedené nelze 
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chápat jako „aktivní legitimaci“ správního orgánu k samotnému provedení přezkumu 

zákonnosti závazného stanoviska.
127

  

Jak bylo již naznačeno výše, přezkumné řízení je postavené na zásadě oficiality, 

a to na rozdíl od odvolacího řízení provázeného dispoziční zásadou. Podat podnět  

k zahájení takového řízení může kdokoli, avšak řízení může být zahájeno jen z moci 

úřední.
128

 

Orgánem oprávněným vést přezkumné řízení je příslušný nadřízený správní 

orgán správního orgánu, který napadené závazné stanovisko vydal. Otázkou účastenství 

přezkumného řízení zákonnosti závazných stanovisek se však právní úprava explicitně 

nezabývá, ačkoli takové vymezení je klíčové nejen pro určení okruhu osob, jimiž  

se bude stejnopis písemného vyhotovení rozhodnutí oznamovat, ale hlavně  

pro následnou možnost žádat obnovu řízení
129

 a v jejím rámci případnou změnu jím 

podmíněného rozhodnutí. 

Obecně jsou účastníky řízení zahájeného z moci úřední v souladu s obecným 

ustanovením § 27 odst. 1 písm. b) správního řádu dotčené osoby, jimž má rozhodnutí 

založit, změnit nebo zrušit právo nebo povinnost či prohlásit, že právo nebo povinnost 

dané osoby mají nebo nemají. Nutno ovšem dodat, že obecnou definici účastenství 

řízení zahájeného z moci úřední nelze pro přezkumné řízení zákonnosti závazných 

stanovisek aplikovat. A to proto, že závazné stanovisko jako úkon podle části čtvrté 

správního řádu uvedené právní účinky nemá, a z toho důvodu tyto právní účinky 

nemůže mít ani rozhodnutí, jímž by se takový úkon pro nezákonnost dle ustanovení  

§ 149 odst. 6 správního řádu rušil či měnil. Za další je nezbytné konstatovat,  

že přezkumné řízení v režimu části čtvrté správního řádu zákonodárce patrně 

nekoncipoval jako řízení s účastníky, a v této rovině přichází v úvahu pravděpodobně 

jen myšlenka, že: „Účastníkem přezkumného řízení podle § 149 odst. 5 [po novele  

§ 149 odst. 6] správního řádu může být v užší variantě účastenství jen ten, komu bylo 

závazné stanovisko vydáno, tzn. ten, kdo žádá o vydání rozhodnutí podmíněného 

závazným stanoviskem podle § 149 správního řádu, v širší variantě účastenství to 

mohou být všichni účastníci správního řízení, v němž se o takové žádosti rozhoduje.“
130
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Poradní sbor ministra vnitra zastává obdobný názor. V řízení podle něj 

nefigurují účastníci řízení z důvodu faktu, že takové řízení není správním řízením  

ve smyslu části druhé správního řádu. Implicitně taktéž vyslovil názor, že ačkoli dané 

řízení účastníky nemá, je účelné oznámit vydání rozhodnutí alespoň určitému okruhu 

osob, „… neboť by tyto osoby v důsledku nevědomosti nemohly ze zrušení nebo změny 

závazného stanoviska dovodit kýžené následky spočívající právě v možnosti žádat 

obnovu řízení a v jejím rámci změnu jím podmíněného rozhodnutí.“ Přičemž  

za dotčenou osobu označil každého účastníka řízení, v němž bylo přezkoumávané 

závazné stanovisko podkladem pro rozhodnutí.
131

 

V rámci předmětného přezkumného řízení je nadřízený dotčený orgán povinen 

přezkoumat soulad závazného stanoviska s právními předpisy v plném rozsahu a nikoli 

pouze v mezích případně podaného podnětu. Rovněž je zkoumáno, zda v rámci vydání 

podkladového aktu nedošlo k vadě, jejímž vlivem by mohl nastat nesoulad takového 

závazného stanoviska s právním řádem.   

Výsledkem přezkumného řízení je zrušení či změna závazného stanoviska. 

Vzhledem k přiměřenému využití ustanovení § 94 až 99 správního řádu lze, dle závěrů 

Poradního sboru ministerstva vnitra, oproti změně závazného stanoviska v rámci 

odvolacího řízení popsaného v předchozí podkapitole, aplikovat ustanovení správního 

řádu upravující určitou formu autoremedury obsaženou v ustanovení § 95 odst. 2 

správního řádu. Nezákonnost vydaného závazného stanoviska by tedy mohla být 

napravena samotným správním orgánem, jenž podkladový akt vydal, pokud by tím plně 

vyhověl podnětu a zároveň by tím nezpůsobil škodu třetí osobě (ledaže by se 

způsobenou škodou souhlasila).
132

 

Správní řád se právní formou úkonu, kterým příslušný nadřízený dotčený orgán 

rozhoduje o zrušení či změně nezákonného závazného stanoviska, explicitně nezabývá. 

Odborná veřejnost není názorově jednotná, zda při úplném či částečném zrušení 

závazného stanoviska z důvodu nesouladu s právními předpisy, je vynášeno 
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rozhodnutí
133

  či je rozhodováno opět závazným stanoviskem. Pakliže je zastáván druhý 

názor, je argumentováno jeho právními účinky, principem materiálního pojetí 

rozhodnutí a principem zachování formy.
134

 Tedy pokud platí, že: „… je závazné 

stanovisko měněno v rámci odvolacího řízení opět závazným stanoviskem, domníváme 

se, že by i v přezkumném řízení bylo namístě provést jeho změnu rovněž závazným 

stanoviskem.”
135

 

Rovněž ani judikatura správních soudů ohledně právní formy rozhodnutí  

o zákonnosti závazného stanoviska v přezkumném řízení není jednotná. Existují 

rozhodnutí správních soudů podporující závěr o výsledku přezkumného řízení ve formě 

rozhodnutí, ale stejně tak se lze setkat s úsudkem soudu, že závazné stanovisko 

v přezkumném řízení je měněno či rušeno závazným stanoviskem. S ohledem  

na proměnlivé úvahy o právní formě výsledku řízení se mění i názor na možnost 

soudního přezkumu takového výsledku přezkumného řízení.  

V březnu roku 2013 Nejvyšší správní soud uvedl, že: „… je vyloučen samostatný 

soudní přezkum nejen závazných stanovisek, ale též i takových rozhodnutí, kterými byla 

tato závazná stanoviska změněna v přezkumném řízení postupem podle § 149 odst. 5  

[po novele § 149 odst. 6] správního řádu. Ve správním soudnictví je proto přípustné 

přezkoumávat rozhodnutí, jímž bylo v přezkumném řízení závazné stanovisko změněno 

teprve až v rámci soudního přezkumu meritorního správního rozhodnutí, jemuž toto 

závazné stanovisko (ve znění změnových rozhodnutí) slouží pouze jako jeden 

z podkladů.”
136

 

Následným rozhodnutím v květnu roku 2014 se Nejvyšší správní soud přiklonil 

k formálnímu pojetí rozhodnutí vydaných v přezkumném řízení dle ustanovení  

§ 149 odst. 6 správního řádu a upřednostnil tím formu rozhodnutí oproti jeho účinkům. 

Jeho materiální povahu avšak přiznal, když uvedl, že: „… rozhodnutí vydaná 

v přezkumném řízení dle § 149 odst. 5 [po novele § 149 odst. 6] správního řádu nelze 

vyloučit ze soudního přezkumu na základě úvahy, že se jedná materiálně o závazná 

stanoviska, jejichž přímý soudní přezkum je vyloučen (…), rozhodnutí vydaná 

v přezkumném řízení rušící nebo měnící závazná stanoviska jsou rozhodnutími 
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vydanými ve správním řízení (…) Taková rozhodnutí pak mají vliv na právní sféru toho, 

kdo měl na vydání přezkoumávaného závazného stanoviska zájem nebo dal k jeho 

vydání podnět, a proto podléhají soudnímu přezkumu.”
137

 Nejvyšší správní soud tedy 

konstatoval, že rozhodnutí, na jehož základě bylo v přezkumném řízení zrušeno či 

změněno závazné stanovisko, není vyloučeno ze soudního přezkumu, a tím vyjádřil 

inklinaci k opačnému závěru než ve výše uvedeném judikátu z března roku 2013.  

V červenci roku 2015 Nejvyšší správní soud opět konstatoval, že rozhodnutí dle 

ustanovení § 149 odst. 6 správního řádu má „… povahu závazného stanoviska, neboť 

opět nezakládá, nemění, neruší ani závazně neurčuje práva nebo povinnosti stěžovatele. 

Zrušením závazného stanoviska postupem dle § 149 odst. 5 [po novele § 149 odst. 6] 

správního řádu proto nemůže dojít ke změně právního postavení stěžovatele, resp. 

k zásahu do jeho právní sféry. V následném soudním řízení správním soud dle  

§ 75 odst. 2 s. ř. s. přezkoumá k žalobní námitce i závazné podklady přezkoumávaného 

rozhodnutí, tj. i závazná stanoviska. … změněné stanovisko se v právní sféře dotyčného 

subjektu projevuje stejně jako původní závazné stanovisko, není je tedy možno 

považovat za samostatně soudně přezkoumatelné rozhodnutí. Závazné stanovisko  

ve spojení s přezkumným rozhodnutím v takovém případě tvoří jeden celek a jako takové 

je platné ve znění změn provedených přezkumným rozhodnutím. Shodný závěr je nutno 

přijmout i ve vztahu k rozhodnutí (…) jímž se závazné stanovisko ruší. Nemá-li závazné 

stanovisko vliv na právní sféru stěžovatele, pak ani rozhodnutí, kterým bylo zrušeno, 

takový vliv mít nemůže.”
138

  

Tímto rozhodnutím se Nejvyšší správní soud opět přiklonil k závěru vyjádřeném 

v judikátu z března roku 2013 a rozsudek Nejvyššího správního soudu z května roku 

2014 lze označit za rozpor v zatímní praxi soudů a zároveň i úplný odklon  

od původního právního názoru Nejvyššího správního soudu. Tento odklon byl dokonce 

označen za „ojedinělý exces v rozhodovací praxi zdejšího soudu.”
139

 

Výše nastíněný rozpor ve správní judikatuře se dostal až před Ústavní soud, 

který se později zabýval otázkou, zda poskytnutá ochrana ve formě tzv. odloženého 

přezkumu až do řízení o žalobě proti meritornímu rozhodnutí se nedotýká ústavně 

zaručených základních práv či svobod, konkrétně práva na spravedlivý proces, práva  

na zákonného soudce či práva na soudní ochranu: „Příliš odložený soudní přezkum 
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řízení jako celku může být z hlediska ochrany práv nedostatečný, avšak příliš brzký 

přezkum jednotlivých částí řízení může ochromit složité souborné rozhodovací postupy 

v rámci veřejné správy. Pokud při vědomí takového napětí mezi účinnou ochranou práv 

jednotlivců a účinným rozhodováním ve veřejné správě Nejvyšší správní soud přistoupil 

k soudnímu přezkumu až ve spojení s navazujícím správním aktem, jímž je rozhodováno 

o celém předmětu řízení a jímž teprve může dojít k zásahu do práv stěžovatelky, nelze 

tomu z ústavního hlediska nic vytknout.”
140

 

Názor na samostatný soudní přezkum výsledku přezkumného řízení ve smyslu 

správního řádu dle autorky práce není stále zcela jednotný, a to v souvislosti 

s usnesením čtvrtého senátu Nejvyššího správního soudu, který vyjádřil své odlišné 

stanovisko od uvedeného rozsudku Nejvyššího správního soudu z července roku 2015  

(tzv. rozsudkem ve věci Office Park Šantovka)
141

 a s ním spojeného výše uvedeného 

ústavního nálezu. Čtvrtý senát Nejvyššího správního soudu je toho názoru, že: „… že 

rozhodnutí o zrušení závazného stanoviska, které samo je úkonem podle části čtvrté (a 

z hlediska soudního řádu správního tak může eventuelně představovat, při splnění 

jiných podmínek zásah ve smyslu § 82 s. ř. s.), je rozhodnutím ve smyslu  

§ 65 odst. 1 s. ř. s.“ Nesouhlasí se závěry, že rozhodnutí o zrušení závazného stanoviska 

není rozhodnutím dle ustanovení § 65 odst. 1 soudního řádu správního a zároveň dal 

postupujícímu senátu na zvážení „… možnost připuštění jiné alternativy soudní ochrany 

proti takovému úkonu správního orgánu, např. cestou žaloby na ochranu proti 

nezákonnému zásahu dle § 82 s. ř. s.”
142

 

K odvolacímu řízení proti rozhodnutí, kterým bylo změněno závazné stanovisko, 

jež by zajisté muselo samotné správní žalobě předcházet, se vyjádřil Poradní sbor 

ministra vnitra.
 
Ve svém závěru vyslovil názor ohledně nemožnosti podat odvolání proti 

rozhodnutí, kterým bylo změněno závazné stanovisko. Úsudek byl podpořen 

argumentem neidentičností výsledku tohoto řízení jako rozhodnutí vydaného  

ve správním řízení dle druhé a třetí části správního řádu. Zdůraznil aplikaci principu 

propůjčení formy rozhodnutí za současné podpory materiálního pojetí rozhodnutí. Věc 

uzavřel tím, že: „… chce-li účastník správního řízení podat odvolání proti závaznému 

stanovisku (rozhodnutí, kterým bylo změněno závazné stanovisko), musí vyčkat 
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rozhodnutí ve věci, které bude vydáno na podkladě změněného závazného stanoviska,  

a odvolat se až proti rozhodnutí ve věci.“
 143

 

Na své výše uvedené závěry poradní sbor navazuje vyjádřením, že pokud se 

proti rozhodnutí vydanému v přezkumném řízení dle ustanovení § 149 odst. 6 správního 

řádu nelze odvolat, nabývá rozhodnutí právní moci oznámením (případně doručením 

písemného rozhodnutí poslednímu účastníkovi).
144

 Nemožnost odvolat se proti 

předmětnému rozhodnutí a skutečnost, že přezkumné řízení zákonnosti závazného 

stanoviska nemá účastníky (viz úvahy na začátku této podkapitoly) však neznamenají, 

že z hlediska obsahových náležitostí rozhodnutí může v rozhodnutí o přezkumném 

řízení zákonnosti závazného stanoviska absentovat poučení o opravných prostředcích.
145

 

Závěrem je vhodné uvést, že zrušení či změna závazného stanoviska je důvodem 

pro obnovu řízení. Autorka práce se v této souvislosti domnívá, že z logické podstaty 

věci se musí jednat o zrušení či změnu závazného stanoviska právě v rámci 

přezkumného řízení dle ustanovení § 149 odst. 6 správního řádu.  Pro naplnění důvodů 

vedoucích k povolení obnovy řízení musí být splněny následující skutečnosti. Za prvé 

se musí jednat o změnu či zrušení závazného stanoviska, jež bylo podkladem pro vydání 

finální aktu. Rovněž rozhodnutí, jež bylo podmíněno předmětným závazným 

stanoviskem, musí nabýt právní moci.
146

 V neposlední řadě musí být splněn obecný 

důvod pro obnovu řízení, a to, že předmětná změna či zrušení závazného stanoviska by 

mohla zapříčinit nový pohled na problematiku, a tedy by mohla vést i k možnosti 

vydání odlišného meritorního rozhodnutí.
147

 Podání žádosti o obnovu řízení je 

limitováno subjektivní i objektivní lhůtou. Účastník je oprávněn podat takovou žádost 

nejpozději do 3 měsíců ode dne, kdy se o důvodu obnovy řízení dozvěděl a nejpozději 

do 3 let ode dne právní moci finálního rozhodnutí.
148
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3.3 PŘEZKUM ZÁVAZNÝCH STANOVISEK V REŽIMU 

STAVEBNÍHO ZÁKONA 

 

Procesní režim vydávání rozhodnutí, jež je závazným stanoviskem podmíněno 

včetně jeho přezkumu, je obecně upraven správním řádem. Novela stavebního zákona 

realizovaná zákonem č. 225/2017 Sb. provedla značnou a zároveň odbornou veřejností 

často kritizovanou změnu přezkumných mechanismů odvolacího a přezkumného řízení 

závazných stanovisek vydávaných pro účely a postupy řízení podle stavebního zákona. 

Novelou zavedenou odchylkou přezkumných mechanismů závazných stanovisek podle 

stavebního zákona od obecného režimu upraveného správním řádem zákonodárce 

zavedl dvojkolejnost přezkumných mechanismů závazných stanovisek.  

Zmíněná novela do stavebního zákona nově zakomponovala tři odstavce,  

a to konkrétně v ustanovení § 4 odst. 9, 10 a 11. V důsledku toho dochází 

k podstatnému omezení přezkumu závazných stanovisek, a to jak v souvislosti 

s odvoláním proti rozhodnutí podmíněnému závazným stanoviskem, tak i v souvislosti 

s přezkumným řízením zákonnosti. Na základě tří nově vložených odstavců je 

minimalizována možnost nápravy vad majících charakter nesouladu závazného 

stanoviska s právními předpisy, následkem čehož se minimalizují i možnosti změny  

či zrušení finálního rozhodnutí vydaného na základě podkladového závazného 

stanoviska. Nutno dodat, že tato kontroverzní ustanovení byla do vládního návrhu 

zákona č. 225/2017 Sb. vložena pozměňovacím návrhem v Poslanecké sněmovně 

Parlamentu České republiky, postrádajícím důvodovou zprávu.  

Dle stavebního zákona je nově možné závazné stanovisko vydané dotčeným 

orgánem pro účely postupů dle stavebního zákona pro svou nezákonnost zrušit  

či změnit pouze v rámci odvolacího řízení proti rozhodnutí, které bylo závazným 

stanoviskem podmíněno. Takové závazné stanovisko je rušeno správním orgánem 

nadřízeným dotčenému orgánu. Zákonodárce pro postup za účelem zrušení či změny 

závazného stanoviska z uvedených důvodů užil odkaz na ustanovení  

§ 149 odst. 4 správního řádu.
149

 Nutno dodat, že uvedený odkaz je mylný, když 

obsahuje zákonnou úpravu následného postupu po vydání negativního závazného 

stanoviska. Zákonodárce totiž zákonem č. 225/2017 Sb., tedy stejným zákonem jakým 

byla do stavebního zákonu vložena tři předmětná ustanovení, novelizoval rovněž  
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i ustanovení § 149 správního řádu, a to vložením dalšího odstavce, čímž došlo 

k přečíslování odstavců ustanovení § 149 správního řádu. Dá se tedy předpokládat,  

že pro postup zrušení či změny závazného stanoviska vydaného pro účely řízení dle 

stavebního zákona se užije postup obsažený v ustanovení § 149 odst. 5 správního řádu, 

nikterak odstavci čtvrtém.   

Autorka má za to, že aplikací výkladového argumentu a contrario došlo 

novelizací k nemožnosti přezkumu zákonnosti závazného stanoviska v přezkumném 

řízení zahájeného ex officio dle ustanovení § 149 odst. 6 správního řádu. Jinak řečeno 

přezkum závazného stanoviska, které bylo vydáno pro postupy dle stavebního zákona, 

je dle novely možné zahájit pouze na základě podaného odvolání účastníka řízení,  

a to proti finálnímu rozhodnutí v souladu s ustanovením § 149 odst. 5 správního řádu. 

Z uvedeného lze vyvodit závěr, že ustanovení § 4 odst. 9 stavebního zákona je  

ve vztahu k  ustanovení § 149 odst. 6 správního řádu ustanovením speciálním  

a pro nezákonná závazná stanoviska vydaná pro účely stavebního zákona je tedy ze 

strany dotčených orgánů vyloučena aplikace samostatného přezkumného řízení dle 

správního řádu. Aplikovatelnost ustanovení § 149 odst. 5 správního řádu není novelou 

dotčena.
150

 

V souvislosti s postupem nadřízeného správního orgánu v rámci přezkumného 

řízení závazných stanovisek vydaných pro účely stavebního zákona zákonodárce dále 

zakotvil přiměřené použití ustanovení týkajících se průběhu přezkumného řízení podle  

§ 94 a násl. správního řádu, čímž vyloučil možnost přezkumu závazných stanovisek 

z hlediska jeho správnosti. Ustanovení § 94 odst. 1 správního řádu v první větě ukládá 

povinnost správních orgánů přezkoumávat pravomocné rozhodnutí pouze z hlediska 

jeho souladu s právními předpisy, pokud jsou o něm důvodné pochyby. Zákonodárce 

tedy na jedné straně určil zahájení přezkumného řízení pouze na základě inciativy 

účastníka řízení, ale na druhé straně uložil odvolacímu orgánu postupovat dle zásad 

přezkumného řízení a důvod přezkumu závazného stanoviska zúžil na nezákonnost.
151

  

Za poněkud problematické je možné považovat zákonné určení lhůty pro zrušení 

či změnu nezákonného závazného stanoviska. Dle stavebního zákona se užije 

ustanovení o lhůtách přezkumného řízení dle ustanovení § 96 správního řádu.
152
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 VEDRAL, Josef. K přezkumu závazných stanovisek podle novely stavebního zákona. Stavební právo. 

Bulletin. 2017, č. 3, s. 7-19.  
151

 Návrh skupiny senátorů na zrušení jednotlivých ustanovení zákona č. 183/2006 Sb. a zákona ČNR  

č. 114/1992 Sb., obou ve znění zákona č. 225/2017 Sb. 
152

 Ustanovení § 4 odst. 9 stavebního zákona. 



59 
 

Rozhodnutí o zrušení či změně nezákonného závazného stanoviska tedy nebude možné 

vydat po uplynutí jednoho roku od vydání závazného stanoviska. Nutno podotknout,  

že s ohledem na délku celého procesu územního a stavebního řízení v praxi zahrnující 

jak vydání závazného stanoviska, tak i samotného navazujícího rozhodnutí, se jeví 

zákonná lhůta jednoho roku jako nedostatečná a stavebníkovi se může lehce stát, že mu 

roční lhůta uplyne dříve, než se vůbec řízení zahájí.  

„V důsledku stanovení lhůty jednoho roku znamená, že přezkum závazného 

stanoviska v rámci odvolacího řízení nebude možný vzhledem k uplynutí času,  

a to navzdory tomu, že odvolání proti rozhodnutí podmíněnému závazným stanoviskem 

bude směřovat proti obsahu závazného stanoviska. V případě složitých stavebních 

záměrů totiž lhůta jednoho roku ode dne vydání závazného stanoviska dotčeného 

orgánu uplyne dříve, než bude vydáno prvostupňové rozhodnutí, které je závazným 

stanoviskem podmíněno, případně dříve, než bude o odvolání proti rozhodnutí 

rozhodovat odvolací orgán.“
153

 

Problematická je nejen délka předmětné lhůty, ale taktéž i určení okamžiku,  

na který se váže konec této lhůty. Začátek běhu roční lhůty je nepochybně vázán  

na vydání samotného závazného stanoviska. V režimu přezkumného řízení dle 

správního řádu se lhůta váže k vydání usnesení, kterým se přezkumné řízení zahajuje  

a které lze vydat nejdéle do jednoho roku od právní moci rozhodnutí ve věci. Vzhledem 

k faktu, že v odvolacím řízení se usnesení o zahájení řízení nevydává, otázkou zůstává, 

zda konec roční lhůty k zahájení odvolacího řízení ve smyslu stavebního zákona je 

možné vázat k postoupení odvolání příslušnému orgánu způsobilému provést odvolací 

řízení, k okamžiku samotného podání odvolání či dokonce ke chvíli vyžádání si 

posouzení správního orgánu nadřízeného správnímu orgánu příslušného k vydání 

závazného stanoviska odvolacím orgánem. S ohledem na délku celého povolovacího 

procesu, ať už praxe ukáže cokoli, lze dodat, že: „Snad určitým pozitivním rysem tohoto 

řešení je, že vytváří jistý časový tlak na to, aby od vydání závazného stanoviska bylo 

podmíněné rozhodnutí vydání [vydáno] co nejdříve, a to nejpozději do jednoho roku, 

s čímž současně souvisí i to, že takové závazné stanovisko bude k datu vydání 

finalizačního rozhodnutí stále ještě aktuální. Nicméně v případě územních či stavebních 
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řízení (kdy existuje celá řada i protichůdných zájmů účastníků) může být takový tlak  

i sporný.“
154

 

Nutno dodat, že uvedená roční lhůta k přezkumu závazného stanoviska není 

aplikovatelná na přezkum závazných stanovisek v odvolacím řízení v režimu správního 

řádu. Předmětná lhůta omezuje pouze přezkum zákonnosti, nikoliv věcné správnosti. 

Proto přezkum, v rámci kterého se přezkoumává zákonnost i věcná správnost závazného 

stanoviska, není novelou stavebního zákona dotčen.
155

 

Správní orgán oprávněný k vedení přezkumného řízení ve smyslu stavebního 

zákona již není oprávněn závazné stanovisko v rámci přezkumu měnit či rušit z důvodu 

věcné nesprávnosti. Za účelem změny či zrušení závazného stanoviska vydaného  

pro účely stavebního řízení bude muset být konstatována nezákonnost meritorního 

rozhodnutí, jehož podkladem bylo dotčené závazné stanovisko. Pravděpodobně 

nejčastějším důvodem změny závazného stanoviska pro jeho nezákonnost bude rozpor 

s aplikací zákona o ochraně přírody a krajiny či základními zásadami činnosti správních 

orgánů dle správního řádu. Důvodem pro zrušení meritorního rozhodnutí by též mohla 

být skutečnost, že bylo vydáno bez podkladového závazného stanoviska, a to přestože je 

zákonem vyžadováno.
156

 

Novela stavebního zákona tedy vyloučila přezkum a nápravu věcně nesprávného 

závazného stanoviska: „Tím se nepřímo omezí i možnost nápravy příp. věcně 

nesprávného podmíněného rozhodnutí, byť by za zákonem stanovených podmínek  

u něho samotného k takové nápravě dojít mohlo. Avšak pokud původ věcné nesprávnosti 

bude spočívat v závazném stanovisku, potom se za daného stavu do posouzení věcné 

nesprávnosti podmíněného rozhodnutí tato věcná nesprávnost (tj. věcná nesprávnost 

závazného stanoviska) ani nebude moci promítnout.“
157

 

Stavební zákon v ustanovení § 4 odst. 10 dále nově upravuje proces přezkumu 

nezákonného závazného stanoviska vydaného nadřízeným správním orgánem, tedy 

správním orgánem druhého stupně, v rámci odvolacího řízení. Takové závazné 
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stanovisko je oprávněn změnit či zrušit stejný dotčený správní orgán, který závazné 

stanovisko vydal, tedy příslušný správní orgán nadřízený správnímu orgánu, jenž dané 

závazné stanovisko původně vydal v prvním stupni. Činí tak v přezkumném řízení 

zahájeném z moci úřední. Stavební zákon obdobně jako u přezkumného řízení 

závazného stanoviska dotčeného orgánu prvního stupně upravuje přiměřené použití 

ustanovení o přezkumném řízení (včetně lhůt) dle správního řádu. 

Došlo-li ke zrušení či změně závazného stanoviska z důvodu jeho nezákonnosti 

po nabytí právní moci meritorního rozhodnutí, jehož je předmětné závazné stanovisko 

podkladem, stavební zákon výrazně snižuje počet situací, kdy je následně možná 

obnova řízení. Aby bylo možné řízení podle stavebního zákona obnovit, zákon ukládá 

kumulativní splnění dvou podmínek. Jednak musí být pravomocně rozhodnuto 

nadřízeným správním orgánem o nezákonnosti rozhodnutí podmíněného závazným 

stanoviskem a rovněž se musí jednat o rozhodnutí, které nezaložilo svým adresátům 

práva dle tohoto zákona.   

Z důvodu logických argumentů, že rozhodnutím nezakládajícím svým adresátům 

právo, je pouze rozhodnutí zamítající žádost, lze kontaktovat, že: „… jedná se o právní 

úpravu, která bezprecedentním způsobem porušuje základní východiska a hodnoty 

právního státu, včetně porušení principu procesní nerovnosti účastníků řízení, neboť 

mezi nimi zakládá nerovnost, když obnovu řízení připouští pouze „ve prospěch 

žadatele“, v případě negativního rozhodnutí ve věci.“
158

 

Cílem výše uvedených novelizačních změn byla pravděpodobně snaha  

o zrychlení a zefektivnění stavebněprávních procesů jako naplnění jednoho z hlavních 

pilířů a myšlenek rekodifikace stavebního práva. Jako klad nové právní úpravy lze 

hodnotit odstranění dvojkolejnosti odvolacího a přezkumného řízení s ohledem  

na možnosti obrany pouze skrze odvolací řízení, ovšem za současného nastavení 

dvojkolejnosti řízení ve smyslu správního řádu a stavebního zákona.  Za ideálních 

podmínek mohou uvedené změny vést k jistému zjednodušení a urychlení povolovacího 

řízení, skutečnost ukáže však až čas.
159

 

 Jak již bylo v úvodu této podkapitoly uvedeno, nastíněná novelizace je 

podrobena velké kritice. S novelizační změnou koncepce přezkumného řízení 
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závazných stanovisek vydaných pro účely postupů dle stavebního zákona se 

neztotožnila odborná veřejnost, nikterak v rámci projednávání návrhu novely 

stavebního zákona ani političtí státníci. Dle Senátu Parlamentu České republiky 

nastíněné změny: „… představují zcela nesystémové omezení ochrany zákonnosti 

a veřejného zájmu, které se bez jakéhokoli legitimního důvodu odlišuje od obecné 

úpravy ve správním řádu. Vypuštění tzv. speciálních pravidel by podle Senátu mělo být 

nahrazeno přímou novelizací správního řádu, která by do obecných pravidel pro 

přezkum závazných stanovisek doplnila lhůtu 2 měsíců pro přezkum závazného 

stanoviska v rámci odvolání, a to ode dne právní moci rozhodnutí, a lhůtu 12 měsíců 

pro přezkum stanoviska z moci úřední od téhož termínu.”
160

 

Novelou provedené omezení správního přezkumu závazných stanovisek bylo 

označeno odbornou literaturou jako „… zcela v rozporu s principy právního státu, 

zejména s povinností upravit účinný systém právních prostředků ochrany zákonnosti 

v řízeních před orgány moci veřejné, znemožňuje nejen nápravu nezákonnosti správního 

rozhodnutí správní cestou, ale rovněž znemožňuje nápravu nezákonnosti správního 

rozhodnutí, jehož součástí je takové závazné stanovisko. (…) Právní úprava v některých 

případech znemožní přezkum zákonnosti některých závazných podkladů pro rozhodnutí 

je jednoznačně protiústavní, neboť odpírá právo na spravedlivý proces a zcela odporuje 

principům právního státu.“
161

 

Novelou se zákonodárce patrně snažil dosáhnout urychlení realizace stavebního 

záměru, v rámci čehož se nepochybně musel vypořádat s často kolidujícími 

soukromoprávními zájmy stavebníka a zájmy veřejnoprávními. Účelem změny právní 

úpravy zrušení a změny závazných stanovisek vydaných pro postupy a procesy dle 

stavebního zákona ve formě nemožnosti podání odvolání po uplynutí uváděné roční 

lhůty může pravděpodobně být naplnění cíle zachování právní jistoty i myšlenka 

ochrany zájmů osob, kterým je rozhodnutím dle stavebního zákona přiznáváno určité 

právo.
162

 Nutno konstatovat, že naplnění těchto cílů se nezdá být stoprocentní, jelikož 

eventualita podání žaloby proti meritornímu rozhodnutí z důvodu nezákonného 

podkladového aktu je i nadále možná. 
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Možné zrušení ustanovení odstavců 9, 10 a l1 v § 4 stavebního zákona ve znění 

zákona č. 225/2017 Sb. je taktéž předmětem návrhu skupiny senátorů Parlamentu České 

republiky podaného Ústavnímu soudu dne 22. srpna 2017.
163

 Nově vložená ustanovení 

mimo jiné návrh označuje za „zvláštně preferenční (de iure privilegované)“. 

V souvislosti s přezkumem závazných stanovisek z hlediska zákonnosti je preference 

spatřována ve faktu, že řízení může být zahájeno pouze podaným odvoláním ze strany 

účastníka řízení v souladu s dispoziční zásadou. S ohledem na určité procesní 

privilegium účastníků řízení podle stavebního zákona oproti účastníkům řízení podle 

jiných zákonů je v podobě nemožnosti zahájit řízení z moci úřední spatřováno snížení 

ochrany objektivní zákonnosti a veřejného zájmu, k čemuž by v právním státě neměl 

být oprávněný důvod. Dále za jistou formu diskriminace považují situaci účastníka 

řízení, kterému nebylo založeno rozhodnutím právo, a proto nesplňuje požadavky  

pro obnovu řízení. Objektivní lhůtu jednoho roku pro možnost přezkumu závazného 

stanoviska dotčeného orgánu v rámci odvolacího řízení označuje dokonce  

za „absurdní“. Ústavní stížnost je aktuálně stále ve fázi projednávání plénem Ústavního 

soudu.  

Popsanou novelizaci zakomponovávající dvojkolejnost přezkumu závazných 

stanovisek odlišených v závislosti na tom, zda jsou uplatňovány v řízení podle 

stavebního zákona či nikoli, vnímá autorka práce jako za nesystémovou a dle jejího 

názoru měla úprava zůstat pouze v režimu správního řádu.  

 

 

3.4 PŘEZKUM ZÁVAZNÝCH STANOVISEK VE SPRÁVNÍM 

SOUDNICTVÍ 

 

Vývoj názoru správních soudů na přípustnost přezkumu závazných stanovisek 

ve správním soudnictví kopíruje evoluci názorů správních soudů na právní povahu 

těchto instrumentů. Důvod je zcela elementární. Jak již bylo v této práci několikrát 

uvedeno, od právní formy závazného stanoviska se odvíjí i následná možnost obrany  

a jeho přezkumu. V souvislosti s rozhodnutím, zda závazné stanovisko je vydáváno 

formou správního rozhodnutí či úkonem učiněným dle části čtvrté správního řádu, bylo 

současně rozhodováno o možnosti samostatného přezkumu závazných stanovisek  
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ve správním soudnictví, případně jejich přezkumu až skrze přezkum finálního správního 

rozhodnutí, jehož podkladem bylo závazné stanovisko. V neposlední řadě je nutné 

připomenout, že judikaturní názor byl ovlivněn i změnou právní úpravy a účinností 

nového správního řádu.  

Správní soudy čelily posouzení, zda závazným stanoviskem lze v materiálním 

smyslu zasáhnout do práv adresáta ve smyslu podmínek ustanovení § 65 soudního řádu 

správního, upravující  aktivní legitimaci v řízení o žalobě proti rozhodnutí správního 

orgánu: „Kdo tvrdí, že byl na svých právech zkrácen přímo nebo v důsledku porušení 

svých práv v předcházejícím řízení úkonem správního orgánu, jímž se zakládají, mění, 

ruší nebo závazně určují jeho práva nebo povinnosti, (dále jen "rozhodnutí"), může se 

žalobou domáhat zrušení takového rozhodnutí, popřípadě vyslovení jeho nicotnosti, 

nestanoví-li tento nebo zvláštní zákon jinak.“
164

 

Názor Nejvyššího správního soudu se na tuto problematiku různil. Prvotní 

tendence o odmítání samostatného přezkumu z důvodu předběžné povahy závazného 

stanoviska, a tedy naplnění kompetenční výluky a vyloučení předmětného úkonu 

správního orgánu z přezkumu ve správním soudnictví dle ustanovení § 70 soudního 

řádu správního,
165

 vystřídal opačný názor.  

Rozšířený senát Nejvyššího správního soudu vzal za své, že závazná stanoviska 

mimo jiné nejsou rozhodnutí dočasná, a proto tudíž nesplňují kritéria rozhodnutí 

předběžné povahy ve smyslu ustanovení § 70 soudního řádu správního. Samostatný 

přezkum závazných stanovisek ve správním soudnictví by tedy umožněn být měl 

nehledě na to, zda se jedná o pozitivní či negativní stanovisko: „S ohledem na negativní 

stanoviska vzniká již problém povahy definiční: stanovisko negativní s ohledem  

na zájmy žalobce (stavebníka) může být pozitivní s ohledem na zájmy případných jiných 

účastníků řízení (vlastníků sousedících nemovitostí, občanských sdružení aj.), 

a naopak - stanovisko pozitivní vůči plánům potencionálního stavebníka může být 

negativní vůči všem ostatním. Navíc je patrné, že i na první pohled pozitivní stanovisko, 

které vyslovuje souhlas s uskutečněním záměru, může být, s ohledem na množství 

případných omezujících podmínek či dalších požadavků, stanoviskem de facto 

negativním. Za těchto okolností došel rozšířený senát k závěru, že ve správním 

soudnictví přísluší přezkoumávat všechna závazná stanoviska.”
166
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 Účinností nového správního řádu se pohled na možnost samostatného přezkumu 

opět začal lišit, nicméně lze konstatovat, že se prosadil výklad o nemožnosti 

samostatného přezkumu závazných stanovisek vycházející z rozsudku rozšířeného 

senátu Nejvyššího správního soudu ze dne 23. 8. 2011: „Závazná stanoviska vydaná dle 

§ 149 správního řádu z roku 2004 nejsou rozhodnutími ve smyslu § 67 správního řádu 

ani § 65 s. ř. s., jelikož sama o sobě nezakládají, nemění, neruší nebo závazně neurčují 

práva nebo povinnosti. Zákonodárce ve shodě se sjednocujícím rozhodnutím zavedením 

§ 149 správního řádu upřednostnil zásadu ekonomie řízení. Soudní přezkum je 

v souladu s čl. 36 odst. 2 Listiny umožněn až v rámci konečného rozhodnutí dle  

§ 75 odst. 2 s. ř. s. Na toto nemá vliv ani skutečnost, zda žádost o vydání závazného 

stanoviska byla podána subjektem před zahájením hlavního řízení nebo v jeho průběhu 

či že žádné hlavní (typicky územní) řízení nemusí v případě vydání negativního 

závazného stanoviska již následovat, neboť ho příslušný subjekt nezahájí.”
167

 

Judikaturní pohled na nemožnost soudního přezkumu závazných stanovisek byl 

pak následně modifikován, když Nejvyšší správní soud připustil možnost soudního 

přezkumu rozhodnutí vydaných v přezkumném řízení, která ruší nebo mění závazná 

stanoviska: „Zatímco tedy vydaná závazná stanoviska nejsou ve smyslu závěru 

rozšířeného senátu zdejšího soudu rozhodnutími, rozhodnutí vydaná v přezkumném 

řízení rušící nebo měnící závazná stanoviska jsou rozhodnutími vydanými ve správním 

řízení (…). Taková rozhodnutí pak mají vliv na právní sféru toho, kdo měl na vydání 

přezkoumávaného závazného stanoviska zájem nebo dal k jeho vydání podnět, a proto 

podléhají soudnímu přezkumu.”
168

 

Ačkoli je soudní judikatura k tomuto tématu rozsáhlá, i po více jak dvanácti 

letech uplynulých od účinnosti stavebního zákona a správního řádu, lze názory 

správních soudů týkající se této problematiky označit jako proměnlivé. Z důvodů 

názorových kolizí byla předmětná otázka soudní ochrany postoupena rozšířenému 

senátu Nejvyššího správního soudu, který ještě ke dni uzavření rukopisu této práce 

nerozhodl.
169

 

Přestože se správní soudy dlouhodobě v názorech na předmětnou problematiku 

rozcházejí dodnes, autorka práce se ztotožňuje a souhlasí s názorem, že proti závaznému 

stanovisku je obrana možná v rámci obrany proti finálnímu rozhodnutí skrze ustanovení 
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§ 75 odst. 2 soudního řádu správního. Závazné stanovisko by tedy podle uvedeného 

ustanovení mohlo být zkoumáno jako závazný podklad přezkoumávaného rozhodnutí 

provedeného jiným úkonem správního orgánu. Závazná stanoviska poskytují určitou 

odbornou pomoc dalším orgánům veřejné správy a stávají se taktéž i jejich adresáty. 

Ostatní subjekty se adresáty stávající až skrze účinky finálního rozhodnutí, proti 

kterému se mohou bránit. Připuštěním možnosti podat samostatnou žalobu proti 

závaznému stanovisku by dle autorky mohlo dojít k zásadnímu zpomalení a prodloužení 

(nejen) stavebního procesu, a tím v zásadě i ke snížení jeho efektivity.  
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4 ORGÁN OCHRANY PŘÍRODY JAKO DOTČENÝ ORGÁN 

STÁTNÍ SPRÁVY 

 

Veřejný zájem na ochraně životního prostředí je prosazován skrze jednotlivé 

složkové a průřezové právní předpisy životního prostředí, přičemž jednotlivé požadavky 

na ochranu jsou prosazovány a interpretovány státními orgány z postavení dotčených 

orgánů. Dotčené orgány jsou jinými slovy subjekty, jejichž hlavním úkolem je ochrana 

veřejných zájmů, jsou zároveň jejich prosazovateli a zároveň i posuzovateli.  

Na úseku ochrany přírody a krajiny je státní správa vykonávána orgány ochrany 

přírody. Do systému ochrany přírody a krajiny z hlediska kontroly dodržování právních 

předpisů o ochraně přírody a krajiny je dále začleněna stráž přírody, a to jako zvláštní 

orgán s postavením sui genesis.
170

  

Zákon o ochraně přírody a krajiny poskytuje taxativní výčet orgánů ochrany 

přírody, a to v ustanovení § 75 zákona. Výkon státní správy na úseku ochrany přírody  

a krajiny je zabezpečen ústředními orgány státní správy, orgány územní samosprávy  

a specializovanými správními úřady. Působnost dotčených orgánů územní samosprávy 

je výkonem přenesené působnosti.
171

 Vymezením jednotlivých věcných působností 

orgánů ochrany přírody se pak konkrétně zabývají ustanovení § 76 až § 80 zákona  

o ochraně přírody a krajiny.  

Místní příslušnost dotčeného orgánu se řídí územním principem. Pro její 

stanovení je tedy zásadní, zda se předmětná oblast nachází na území národního parku, 

chráněné krajinné oblasti či v jejich ochranném pásmu, na území vojenského újezdu  

či pozemcích určených pro účely obrany státu.
172

 Dotčeným orgánem ochrany přírody  

s celostátní působností je Ministerstvo životního prostředí, Agentura ochrany přírody  

a krajiny a Česká inspekce životního prostředí. 

Obecnými orgány,
173

 kterými je ochrana přírody a krajiny zabezpečována  

na nejnižším stupni státní správy, jsou obecní úřady. Při stanovení pravomocí obecním 

úřadům zákon o ochraně přírody a krajiny kopíruje kategorizaci obcí z hlediska rozsahu 

přenesené působnosti, jak tomu činí zákon o obcích. Na úseku ochrany přírody a krajiny 
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stanovuje věcnou působnost obecním úřadům,
174

 pověřeným obecním úřadům
175

  

a obecním úřadům s rozšířenou působností.
176

 

Středním článkem uspořádání státní správy ochrany přírody a krajiny (nejde-li  

o národní parky, chráněné krajinné oblasti, národní přírodní rezervace, národní přírodní 

památky a ochranná pásma těchto zvláště chráněných území anebo o vojenské újezdy) 

jsou krajské úřady, jejichž působnost je na tomto úseku vymezená ustanovením  

§ 77a zákona o ochraně přírody a krajiny. Část kompetencí na krajské úřady přešla 

zánikem okresních úřadů. Nutno podotknout, že předmětné ustanovení § 77a zákona  

o ochraně přírody a krajiny stanovuje působnost i kraji, který není uveden v taxativním 

výčtu orgánů ochrany přírody.  

Ústředním orgánem státní správy ochrany přírody v České republice je 

Ministerstvo životního prostředí.
177

 Dle kompetenčního zákona je navíc orgánem 

vrchního státního dozoru ve věcech životního prostředí.
178

 Ustanovení § 79 zákona  

o ochraně přírody a krajiny vyjmenovává činnosti, které jsou na úseku ochrany přírody 

a krajiny v působnosti Ministerstva životního prostředí, jež zahrnují například 

koordinační a metodické činnosti, prvostupňové rozhodování i rozhodování 

v odvolacím řízení a v neposlední řadě činnosti normotvorné. 

Česká inspekce životního prostředí je specializovaný správní úřad 

s celorepublikovou působností, který je zřízen na základě zákona č. 282/1991 Sb.,  

o České inspekci životního prostředí a její působnosti v ochraně lesa. Svou činnost 

vykonává nejen v oblasti přírody a krajiny, ale dále je její působnost stanovena na úseku 

ochrany ovzduší, odpadového hospodářství, ochraně lesa a ochrany vod. Na úseku 

ochrany přírody a krajiny věcnou působnost stanovuje ustanovení § 80 zákona  

o ochraně přírody a krajiny. Hlavní činnost tohoto odborného orgánu na úseku ochrany 

přírody spočívá především v kontrole dodržování právních předpisů a rozhodnutí 

týkající se ochrany přírody a krajiny s pravomocí ukládat sankce či nápravná opatření. 

Agentura ochrany přírody a krajiny je správním úřadem, který je podřízen 

Ministerstvu životního prostředí. Působnost tohoto specializovaného odborného úřadu 

je sice celostátní, nicméně její výkon státní správy se vztahuje pouze na území 

chráněných krajinných oblastí (mimo CHKO Šumava a CHKO Labské pískovce, kam 

                                                           
174

 Ustanovení § 76 odst. 1 zákona o ochraně přírody a krajiny. 
175

 Ustanovení § 76 odst. 2 zákona o ochraně přírody a krajiny. 
176

 Ustanovení § 77 zákona o ochraně přírody a krajiny. 
177

 Ustanovení § 79 odst. 1 zákona o ochraně přírody a krajiny. Totéž je uvedeno v ustanovení § 19 odst. 

2 kompetenčního zákona. 
178

 Ustanovení § 19 odst. 1 kompetenčního zákona. 
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se vztahuje působnost správ národních parků). Nevztahuje se ani na území národních 

maloplošných zvláště chráněných území, pozemků určených k obraně státu  

a vojenských újezdů v zákonném rozsahu. Působnost Agentury ochrany přírody  

a krajiny je vymezena v ustanovení § 78 zákona o ochraně přírody a krajiny a zahrnuje 

vedle odborné podpory výkonu státní správy i činnost informační, osvětovou či zajištění 

péče o chráněná území v rámci její územní působnosti.
179

 

Speciálním dotčeným orgánem ochrany přírody je správa národních parků  

a správa národních přírodních rezervací. V návaznosti na jejich speciální funkci je dána 

i omezenost jejich věcné
180

 a územní působnosti.
181

 

Působnost Ministerstva obrany se vztahuje na území vojenských újezdů.
182

 

Kompatibilní zbytkovou působnost na území vojenských újezdů dle ustanovení  

§ 78a odst. 1 zákona o ochraně přírody a krajiny vykonávají újezdní úřady. Nutno 

dodat, že působnost Ministerstva životního prostředí ani České inspekce životního 

prostředí nebyla zákonem ve vojenských újezdech vyloučena. 

V souvislosti s faktem, že autorka práce se v dalších částech práce zabývá  

i závazným stanoviskem k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí, je 

nutné konstatovat, že předmětné závazné stanovisko je vydáváno dle zákona  

o posuzování vlivů na životní prostředí tzv. příslušným úřadem.
183

 Výkon státní správy 

v oblasti posuzování vlivů na životní prostředí vykonává Ministerstvo životního 

prostředí a krajský úřad, přičemž stanovení konkrétního příslušného úřadu k určitému 

posuzovanému záměru provádí příloha č. 1 zákona PVŽP. 

Cíle a zájmy ochrany přírody a krajiny je nutné zajistit rovněž v rámci 

rozhodovací činnosti tzv. jiných správních orgánů podle zvláštních zákonů. Tímto 

jiným správním orgánem může být stavební úřad, vodoprávní úřad či například orgán 

státní správy lesů. Pakliže může být rozhodnutím dotčen zájem chráněný zákonem  

o ochraně přírody a krajiny, je orgán státní správy oprávněn rozhodnout pouze  

                                                           
179

 Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky. O Agentuře ochrany přírody a krajiny ČR. 

Ochranaprirody.cz. [online]. [cit. 17. 10. 2019]. Dostupné z WWW: <http://www.ochranaprirody.cz/o-

aopk-cr/>. 
180

 Ustanovení § 78 zákona o ochraně přírody a krajiny. 
181

 Příloha č. 5 zákona o ochraně přírody a krajiny vymezuje správy národních parků, jejich sídla  

a správní obvody.  
182

 Dle ustanovení § 30 odst. 1 zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republice je vojenský 

újezd: „… vymezená část území státu určená k zajišťování obrany státu a k výcviku ozbrojených sil. Újezd 

tvoří územní správní jednotku. Způsob evidování nemovitostí na území újezdu a označování hranic újezdu 

stanoví zvláštní právní předpis.“  
183

 Ustanovení § 9a zákona PVŽP. 
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po dohodě s orgánem ochrany přírody jako dotčeným orgánem podle zákona o ochraně 

přírody a krajiny, pokud zákon nestanoví jiný postup.
184

 

 „Tímto jiným postupem jsou míněny ty případy, kdy zákon stanoví, že orgán 

ochrany přírody má rozhodnout o zájmech ochrany přírody a krajiny v samostatném 

správním řízení (např. vydáním souhlasu, závazného stanoviska, povolení apod.).  

Na tomto místě je třeba zdůraznit, že se orgán ochrany přírody nemůže dovolávat toho, 

aby rozhodující správní orgán respektoval nutnost dohody s orgánem ochrany přírody  

i tehdy, kdy je povinen ve věci vydat samostatné rozhodnutí. To znamená, že vyjádřením 

dotčeného orgánu státní správy nelze nahrazovat meritorní rozhodování ve správním 

řízení.“
185

 

Z hlediska rozsahu věcné kompetence dotčeného orgánu je nutné uvést, že dle 

ustanovení § 90 odst. 16 zákona o ochraně přírody a krajiny vystupuje orgán ochrany 

přírody v řízeních podle zvláštních předpisů, v nichž mohou být dotčeny zájmy přírody 

a krajiny. Autorka si klade otázku, zda toto ustanovení zakládá hmotněprávní působnost 

dotčených orgánů ochrany přírody se vyjadřovat závazným stanoviskem i v případech, 

kdy by zájmy ochrany přírody a krajiny mohly být dotčeny, ale zákon vydání závazného 

stanovisko nepředpokládá.   

Počne-li analýza v samotném počátku, v souladu s ustanovením  

§ 136 odst. 1 správního řádu orgán ochrany přírody ve všech správních řízeních a jiných 

postupech, v nichž budou dotčeny zájmy přírody a krajiny, bude vystupovat jako 

dotčený orgán. Ačkoli dotčené orgány jsou oprávněny vydávat závazná stanoviska,  

je nutné zachovat princip legality, tedy existenci zákonného zmocnění jako jedné 

z náležitostí vydání závazného stanoviska: „Nepostačí, aby zvláštní zákon pouze určitý 

správní orgán označil jako dotčený orgán, bez bližší specifikace jeho působnosti a bez 

určení, jako formou se dotčený orgán vyjadřuje. Zvláštní zákony by měly stanovit 

zákonným zmocněním i vydávání vyjádření, které nemá povahu závazného stanoviska 

a ve smyslu správního řádu plní pouze funkci podkladu pro vydání rozhodnutí ve smyslu 

§ 50 odst. 1 SpŘ.“
186

  

Dle autorky práce takovým zákonným zmocněním může být například 

ustanovení § 4 odst. 2 písm. a) stavebního zákona, dle něhož dotčené orgány jsou 

oprávněny vydávat závazná stanoviska, pakliže by rozhodnutím či jiným úkonem 

                                                           
184

 Ustanovení § 65 zákona o ochraně přírody a krajiny. 
185

 BOROVIČKOVÁ, Hana, HAVELKOVÁ, Svatava. Nástroje ochrany přírody a krajiny. Op. cit. 
186

 MACHAČKOVÁ, Jana. 2018, op. cit., s. 33. 

https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=onrf6mrqga2f6njqga
https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=onrf6mrqga2f6njqgaxhazrvga
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stavebního úřadu či úkonem autorizovaného inspektora dle stavebního zákona mohlo 

dojít k dotčení veřejných zájmů chráněných dle zvláštních zákonů. Autorka práce má 

tedy za to, že samotné ustanovení § 90 odst. 16 zákona o ochraně přírody a krajiny 

nezakládá obecnou věcnou pravomoc orgánů ochrany přírody vydávat závazná 

stanoviska v řízeních podle zvláštních předpisů, v nichž mohou být dotčeny zájmy 

přírody a krajiny. Toto ustanovení dle autorky pouze stanovuje v dotčených případech 

orgánům ochrany přírody postavení dotčeného orgánu. Aby dotčený orgán mohl 

vydávat závazné stanovisko, je k tomu nutný zákonný podklad, který ustanovení  

§ 4 odst. 2 stavebního zákona představuje.    

Lze konstatovat (též v souvislosti s výše uvedeným), že největší 

zainteresovanost orgánů ochrany přírody ve správních řízeních či jiných postupech, 

přiznává těmto dotčeným orgánům stavební zákon. Kontext stavebnímu zákonu formuje 

přibližně osmdesát zvláštních zákonů a zhruba čtyřicet z nich přiznává správním 

orgánům postavení dotčeného orgánu, přičemž každý dotčený orgán chrání specifické 

veřejné zájmy. Postavení dotčeného orgánu stavební zákon přisuzuje i dalším orgánům 

chránícím odlišné zájmy dle zvláštních předpisů, jako jsou například orgány ochrany 

ovzduší, orgány státní památkové péče či orgány státní správy v odpadovém 

hospodářství. Stavební zákon dokonce explicitně stanoví, že orgány územního 

plánování a stavební úřady postupují s dotčenými orgány chránící veřejné zájmy  

ve vzájemné součinnosti.
187

 

V souvislosti s postavením dotčeného orgánu pokládá autorka za důležité 

nastínit návrh rekodifikace stavebního práva, jejíž věcný záměr byl v červnu roku 2019 

schválen vládou České republiky. Mezi své ústřední záměry totiž rekodifikace řadí 

rovněž „… integraci dotčených orgánů, resp. jejich působností a specializovaných 

pracovníků na jednotlivých úsecích ochrany složkových veřejných zájmů přímo 

do činnosti stavebních úřadů v rámci nové soustavy státní stavební správy, a to jako 

základní řešení pro všechny případy, kdy nepřeváží důvody pro jiná z uvedených 

řešení.“
188

 

Nový stavební zákon tedy navrhuje reorganizaci dotčených orgánů ve formě 

včlenění některých stávajících dotčených orgánů podle speciálních zákonů  

do působnosti nových státních stavebních úřadů. Navrhovanou státní stavební správu 
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 Ustanovení § 4 odst. 2 věta první stavebního zákona. 
188

 Věcný záměr stavebního zákona. Příloha: Materiál. [online]. Publikováno 24. 6. 2019 [cit. 3. 8 2019]. 

Dostupné z WWW: <https://apps.odok.cz/veklep-detail?pid=KORNB95HSTNF>. 
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tvoří Nejvyšší stavební úřad, krajské stavební úřady a jejich územní pracoviště a jiné 

stavební úřady.
189

 Stavební úřady budou vnitřně členěny do oddělení a odborů v souladu 

s integrovanými agendami stávajících dotčených orgánů podle složkových zákonů: 

„Jejich pracovníci budou v rámci řízení o povolení stavby a v rámci územního 

plánování posuzovat příslušné veřejné zájmy podle nového stavebního zákona a podle 

jednotlivých složkových předpisů, které budou tyto veřejné zájmy nadále upravovat.“
190

 

Rozhodnutí, případně jiný výstup stavebního úřadu, by byl tvořen všemi 

oprávněnými úředníky. Část výstupu tvořena integrovaným dotčeným orgánem by byla 

uvedena ve výroku rozhodnutí, jeho odůvodnění či v jeho podmínkách. Tato změna by 

měla zamezit možným rozporům mezi současným vydáním kladného a záporného 

závazného stanoviska různými dotčenými orgány k témuž stavebnímu záměru,  

a to z důvodu faktu, že oprávnění úředníci dotčených orgánů se budou podílet rovnou na 

tvorbě meritorního rozhodnutí stavebního úřadu, a to zpravidla bez vydávání prvotních 

podkladových aktů. Tím by mělo dojít současně též k posílení postavení dotčených 

orgánů a zjednodušení řízení.
191

  

Z pohledu autorky práce však není integrace úředníků do jednoho úřadu 

dostatečnou motivací k vydání korespondujících stanovisek či vyjádření k ochraně 

veřejných zájmů dle speciálních zákonů. Princip toho, že jednotlivý oprávněný úředník 

integrovaného dotčeného orgánu chrání zákonem daný veřejný zájem v mezích daného 

zákona, zůstává, a tudíž zjednodušení a zrychlení stavebního řízení nemůže nastat beze 

změn jednotlivých speciálních zákonů. 

V souvislosti s přinášenou změnou tvorby meritorního rozhodnutí  

a strukturálním postavením dotčených orgánů se otvírá nespočet prozatím 

nezodpovězených otázek. Například
192

 problematika možnosti přezkumu dostatečnosti 

hájení veřejného zájmu v řízení či možnosti obrany integrovaných specializovaných 

odborů při nezačlenění jejich podmínek do meritorního rozhodnutí stavebního úřadu. 

Zásadní je taktéž i otázka, kdo by byl odpovědným arbitrem rozhodujícím  

při protichůdných podmínkách jednotlivých vyjádření integrovaných dotčených orgánů 

                                                           
189

 Ustanovení § 8 nového stavebního zákona. 
190

 Věcný záměr stavebního zákona. Příloha: Materiál. Op. cit. 
191

 Tamtéž. 
192

 Věcný záměr stavebního zákona. Příloha: Předkládací zpráva [online]. Publikováno 24. 6. 2019 [cit. 3. 

8 2019]. Dostupné z WWW: <https://apps.odok.cz/veklep-detail?pid=KORNB95HSTNF>. 
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chránící různé veřejné zájmy.
193

 Věcný záměr nového stavebního zákona přenechává 

řešení kolize stavebního záměru s oprávněnými veřejnými zájmy samotnému 

stavebnímu úřadu a lze vyvozovat závěr, že: „… přijetím tohoto konceptu by MŽP 

přestalo být ústředním orgánem státní správy pro ochranu přírody a krajiny, pokud by 

šlo o dotčení zájmů chráněných podle ZOPK stavebními záměry. Ústředním orgánem by 

byl Nejvyšší stavební úřad, resp. Ministerstvo pro místní rozvoj.“
194

  

Nová koncepce integrovaných specializovaných úředníků do stavebního úřadu 

by též měla snížit korupční potenciál, a to „… díky eliminaci rizik podjatosti  

a koncentraci posouzení veškerých aspektů staveb a dopadů záměru v rámci jediného 

rozhodnutí připraveného kompletním týmem odborně způsobilých úředníků.“
195

 Nutno 

dodat, že takováto eliminace systémové podjatosti, jako zásadní důvod navrhované 

institucionální změny, je předmětem velké kritiky a řady připomínek. Změna je 

označována za účelovou a svůj základ má kritika především v názoru nemožnosti 

vyloučení korupce na pouhém základě zestátnění či centralizace, protože problematika 

systémové podjatosti se týká stejně tak státu i jeho úředníků.
196

 

Věcný záměr počítá s integrací kompetencí dotčených orgánů ochrany přírody 

dle zákona o ochraně přírody a krajiny vydávající závazná stanoviska za účelem 

ochrany veřejného zájmu. Výjimkou má být zachování působnosti správ národních 

parků a Agentury ochrany přírody a krajiny, pakliže půjde o stavební záměry na území 

národních přírodních rezervací, národních přírodních památek a ochranných pásem 

těchto zvláště chráněných území a dále o území národních parků a jejich ochranných 

pásem.
 197

  Vstup těchto neintegrovaných dotčených orgánů bude ve formě závazného 

stanoviska, a to jako jediná výjimka vzešlá na základě dohod s Ministerstvem životního 

prostředí.
198
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 Dle ustanovení § 3 odst. 3 nového stavebního zákona: „V případě rozporu veřejného a soukromého 

zájmu lze uspokojit soukromý zájem pouze v odůvodněných případech při neexistenci jiného uspokojivého 

řešení a zajištění ochrany dotčeného veřejného zájmu.“ 
194 

JELÍNKOVÁ, Jitka. Věcný záměr nového stavebního zákona aneb zrušení působnosti orgánů ochrany 

přírody. Casopis.ochranaprirody.cz. [online]. Publikováno 26. 4. 2019 [cit. 25. 5. 2019]. Dostupné 

z WWW: <http://www.casopis.ochranaprirody.cz/pravo-v-ochrane-prirody/vecny-zamer-noveho 

stavebniho-zakona-aneb-zruseni-pusobnosti-organu-ochrany-prirody/>. 
195 

Věcný záměr stavebního zákona. Příloha: Hodnocení dopadů regulace (RIA) [online]. Publikováno 24. 

6. 2019 [cit. 3. 8 2019]. Dostupné z WWW: <https://apps.odok.cz/veklep-detail?pid=KO 

RNB95HSTNF>. 
196

 Věcný záměr stavebního zákona. Příloha: Předkládací zpráva. Op. cit. 
197

 JELÍNKOVÁ, Jitka. Věcný záměr nového stavebního zákona aneb zrušení působnosti orgánů ochrany 

přírody. Op. cit. 
198

 Důvodová zpráva k ustanovení § 2 nového stavebního zákona. 
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Připravovaný stavební zákon reorganizuje strukturu dotčených orgánů částečnou 

integrací pravomocí dotčených orgánů do činností nově vzniklé soustavy stavebních 

úřadů. Jisté riziko navrhované změny autorka práce spatřuje ve faktickém oslabení 

postavení dotčeného orgánu, a to navzdory tomu, že důvodová zpráva k věcnému 

záměru nového stavebního zákona vidí ve změně upevnění jeho postavení. Autorka 

práce se obává rizika transformace dotčených orgánů do pouhých oddělení stavebních 

úřadů s formální rolí, pakliže klíčovou a vedoucí roli převezmou stavební úřady. 

Případně vzniklá integrace pravomocí by byla vhodná pouze v nezbytném rozsahu,  

a to konkrétně v souvislosti s rozhodováním o stavbách, nikterak v souvislosti s dalšími 

odbornými kompetencemi dotčených orgánů ochrany přírody. Zda a případně v jaké 

konkrétní podobě bude nakonec případná rekodifikace přinášející nové postavení 

dotčených orgánů dle stavebního zákona schválena, ukáží v časovém horizontu další 

fáze legislativních prací. 
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5 ZÁVAZNÁ STANOVISKA VYDÁVANÁ NA ÚSEKU 

OCHRANY PŘÍRODY A KRAJINY  

 

Ačkoli institut závazného stanoviska hájí ochranu řady veřejných zájmů, lze  

o něm hovořit jako o nástroji, který se ve velké míře uplatňuje v oblasti životního 

prostředí. Ve spojitosti se svou úlohou podkladového aktu a jeho využitím 

v navazujících řízeních (například v procesu povolování umístění stavby) lze 

konstatovat, že závazná stanoviska se hojně využívají i v právu stavebním. Z pohledu 

navazujícího řízení má institut závazného stanoviska v ideálním případě přinášet  

do celého procesu flexibilitu rozhodování. Fakt, že k žádosti o vydání správního 

rozhodnutí není třeba dalšího správního rozhodnutí, ale pouhého vydání závazného 

stanoviska, by v ideálním případě měl znamenat pružnost a rychlost průběhu tvorby 

vůle. 

Hájené veřejné zájmy jsou definovány příslušnými právními předpisy, které 

zároveň stanoví pravomoc příslušnému orgánu závazná stanoviska, případně posudky, 

povolení či vyjádření vydávat.
199

 Nutno na úvod kapitoly zdůraznit, že složkové 

předpisy ve smyslu příslušných právních předpisů ochrany životního prostředí obsahují 

dílčí právní úpravu jednotlivých úseků životního prostředí (právní předpisy o ochraně 

ovzduší, vod, horninového prostředí apod.) a autorka této práce se zaměřuje pouze  

na závazná stanoviska vydávaná na úseku ochrany přírody a krajiny.   

Zásadní je právní forma jednotlivých úkonů vydávaných orgány ochrany 

přírody, která se odvíjí od účelů, pro které je orgán ochrany přírody vydává. Pakliže 

bude po odborném posouzení orgánu ochrany přírody následovat ještě další navazující 

řízení jiného správního orgánu (například rozhodnutí o povolení stavby), v souladu 

s ustanovením § 90 odst. 1 zákona o ochraně přírody a krajiny vydává orgán ochrany 

přírody závazné stanovisko podle ustanovení § 149 správního řádu, jež je závazné pro 

výrokovou část rozhodnutí. O závazné stanovisko se bude jednat také v případě, pokud 

bude dotčeným orgánem vydáno jako úkon stavebního úřadu nebo úkon autorizovaného 

inspektora dle stavebního zákona, a to v souladu s ustanovením  

§ 4 odst. 2 písm. a) stavebního zákona.  

V souvislosti se zněním ustanovení § 90 odst. 1 zákona o ochraně přírody  

a krajiny se otevírají dvě zásadní výkladové otázky.  První se dotýká změny právní 

                                                           
199 Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 29. 3. 2007, sp. zn. 1 As 16/2006-54. 
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povahy závazného stanoviska jako podkladu pro rozhodnutí, pakliže bude toto 

rozhodnutí vydáno dle zákona o ochraně přírody a krajiny, nikoliv dle jiného právního 

předpisu, jak praví výslovné znění předmětného ustanovení. V takovém případě se 

judikatura
200

 shodně s odbornou literaturou
201

 domnívá, že se nebude jednat o závazné 

stanovisko ve smyslu ustanovení § 149 správního řádu, ale o samostatné správní 

rozhodnutí.  

Optikou ustanovení § 90 odst. 1 zákona o ochraně přírody a krajiny se dále 

naskýtá otázka právní povahy závazného stanoviska sloužícího jako podklad pro vydání 

jiného právního úkonu než je rozhodnutí. Odborná literatura zastává o této problematice 

protichůdné názory.  Na jedné straně lze chápat slovní spojení „podklad pro rozhodnutí“ 

široce, a proto i v případě vydání závazného stanoviska pro účely rozhodnutí 

zákonodárcem nazvaném například jako souhlas by se stále jednalo o závazné 

stanovisko ve smyslu ustanovení § 149 správního řádu.
202

 Na straně druhé při využití 

metody logického výkladu aplikací důkazu opaku na ustanovení § 90 odst. 1 zákona  

o ochraně přírody a krajiny lze dojít k závěru, že závazná stanoviska vydávaná pro jiný 

právní úkon než je rozhodnutí, nejsou závazným stanoviskem ve smyslu ustanovení  

§ 149 správního řádu, nýbrž samostatným rozhodnutím.
203

 

Nutno podotknout, že nastíněnou otázkou se opakovaně zabýval i Nejvyšší 

správní soud, v jehož rozhodovací praxi týkající se právní povahy závazných stanovisek 

vydávaných pro účely zjednodušených postupů dle stavebního zákona lze spatřovat 

nejednotnost. Nejvyšší správní soud v krátkém časovém horizontu opakovaně 

rozhodoval o právní povaze závazného stanoviska vydávaného jako podklad pro vydání 

územního souhlasu.
204

  

Během května roku 2017 vydal Nejvyšší správní soud rozsudek, na jehož 

základě bylo rozhodnuto, že stanovisko orgánu ochrany přírody k zásahu  

do významného krajinného prvku je podkladový akt, který je nutný k posouzení 

stavebního záměru stavebním úřadem. Dle Nejvyššího správního soudu „… závazná 

                                                           
200

 Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 17. 9. 2018, sp. zn. 8 A 55/2015-52. 
201

 STEJSKAL, Vojtěch. Zákon o ochraně přírody a krajiny: komentář. Praha: Wolters Kluwer, 2016,  

s. 439 a násl. 
202

 Tamtéž, s. 439 a násl. Dále i VOMÁČKA, Vojtěch, KNOTEK, Jaroslav, KONEČNÁ, Michaela, 

HANÁK, Jakub, DIENSTBIER, Filip, PRŮCHOVÁ, Ivana. 2017, op. cit., s. 622.  
203

FRANKOVÁ, Martina. Právní povaha závazných stanovisek vydávaných pro souhlasy podle 

stavebního zákona aneb nad dvěma rozsudky Nejvyššího správního soudu. České právo životního 

prostředí. 2018, č. 49, s. 114-123. 
204

 KASL, Jakub. Závazná stanoviska pro účely zjednodušujících postupů podle stavebního zákona. Op. 

cit. 
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stanoviska dle § 149 odst. 1 správního řádu jsou podkladovými úkony, které slouží  

pro účely jiného „hlavního“ řízení, ve kterém bude vydáno konečné, soudně 

přezkoumatelné rozhodnutí. K takovým soudně přezkoumatelným „rozhodnutím“ je 

přitom třeba přiřadit i územní souhlas nebo souhlas s ohlášeným stavebním záměrem 

navazující na kladné závazné stanovisko, které sice (…) nejsou rozhodnutími ve smyslu 

§ 65 s. ř. s., nicméně i proti nim se třetí osoby mohou bránit, a to žalobou na ochranu 

před nezákonným zásahem podle § 82 a násl. s. ř. s. Podstatné zůstává to, že na závazné 

stanovisko podle § 4 odst. 2 zákona o ochraně přírody a krajiny ve spojení  

s § 149 odst. 1 správního řádu může navazovat nějaký úkon stavebního úřadu, který 

přezkumu soudem podléhá (ať už skrze žalobu proti rozhodnutí, je-li závazné stanovisko 

negativní, nebo žalobu třetích osob na ochranu před nezákonným zásahem v případě 

kladného závazného stanoviska).”
 205

 

V lednu roku 2018 se však Nejvyšší správní soud naopak ztotožnil s názorem,  

že závazné stanovisko vydané orgánem památkové péče jako podklad pro stavební úřad 

má charakter samostatného rozhodnutí. Územní souhlas nepokládal za správní 

rozhodnutí, nýbrž za úkon dle části čtvrté správního řádu. Argumentoval, že po vydání 

závazného stanoviska nenásleduje žádné finální správní rozhodnutí, a proto nemůže být 

závazné stanovisko určující pro výrokovou část rozhodnutí, které ani vydáno není.
206

  

Autorka se domnívá, že zákonodárce svým počínáním zapříčinil situaci, kdy 

posouzením naplnění materiálního hlediska závazného stanoviska je zatížen běžný 

příjemce práva. Jde tedy ve svém důsledku o určení, o němž nejsou ve svých názorech 

za jedno ani správní orgány ani Nejvyšší správní soud. S ohledem na základní zásady 

právního státu je tento stav neadekvátní, a to nejen z hlediska faktu, že právní povaha 

daného úkonu je jedna z elementárních záležitostí, od kterých se odvíjí celý proces jeho 

vydání či následné obrany proti němu. Autorka se dále v této rovině ztotožňuje se 

závěry rozsudku Nejvyššího správního soudu z května roku 2017.
207

 Klíčová se dle 

autorky jeví skutečnost, že po vydání závazného stanoviska bude navazovat úkon 

stavebního úřadu, pro něhož bude závazné stanovisko podkladem.  

Nutno podotknout, že shodně s tím, jak autorka práce uvádí níže, ne každé 

závazné stanovisko dle zákona o ochraně přírody a krajiny má schopnost nabývat právní 

formu rozhodnutí, a to ze samé podstaty účelu vydání takového aktu. Je tomu tak 

                                                           
205

 Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 10. 5. 2017, sp. zn. 2 As 163/2016-27. 
206

 Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 29. 1. 2018, sp. zn. 8 As 241/2017-33. 
207

 Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 10. 5. 2017, sp. zn. 2 As 163/2016-27. 
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například v případě závazného stanoviska k odlesňování a zalesňování pozemků  

nad 0,5 hektaru a k výstavbě lesních cest a lesních melioračních systémů
208

  

či závazného stanoviska ke kácení dřevin dle ustanovení 8 odst. 6 zákona o ochraně 

přírody a krajiny. V takových případech vždy následuje meritorní rozhodnutí, a proto 

uvedené souhlasy budou vždy mít právní formu závazného stanoviska ve smyslu 

ustanovení § 149 správního řádu. 

Za účelem uceleného přehledu poskytuje autorka dále přehled závazných 

stanovisek vydávaných orgány ochrany přírody dle zákona o ochraně přírody  

a krajiny.
209

 Autorka práce podotýká, že závazná stanoviska vydávaná na úseku ochrany 

přírody a krajiny nejsou vydávána pouze na základě uvedeného zákona, ale rovněž i dle 

jiných zákonů, jak je uváděno dále. 

K základním pilířům obecné územní ochrany přírody a krajiny patří i ochrana 

významných krajinných prvků. 210  Zákonodárce demonstrativním výčtem stanovuje 

činnosti, jež mohou vést k poškození nebo zničení významných krajinných prvků  

či k ohrožení nebo oslabení jejich ekologicko-stabilizační funkce. Za takové činnosti 

explicitně označuje proces umísťování staveb či pozemkové úpravy. Osoba, jež takové 

aktivity zamýšlí, má povinnost si opatřit závazné stanovisko orgánu ochrany přírody 

k zásahu do významného krajinného prvku. 211 

Pro rozlišení, v jaké formě je závazné stanovisko vydáváno, bude uplatněno 

společné ustanovení zákona o ochraně přírody a krajiny. Závazné stanovisko k zásahu 

do významného krajinného prvku je vydáno jako závazné stanovisko ve smyslu 

ustanovení § 149 správního řádu v případě, pokud slouží jako podkladový akt, 

respektive jako podklad pro řízení podle zvláštního zákona dle ustanovení  

§ 90 odst. 1 zákona o ochraně přírody a krajiny či je-li vydáno pro jiné úkony 

stavebního úřadu nebo úkony autorizovaného inspektora dle ustanovení  

§ 4 odst. 2 stavebního zákona. Fakt, že v tomto konkrétním případě zákonodárce vstup 

dotčeného orgánu explicitně označuje jako závazné stanovisko, může dle autorky 

způsobovat spornost a právní úprava se tak může jevit zavádějící. Vhodnější by bylo 

                                                           
208

 Ustanovení § 4 odst. 3 zákona o ochraně přírody a krajiny. 
209

 Kromě dále v práci uvedených úkonů, mohou být vydány úkony ve formě závazného stanoviska dle 

ustanovení: § 31, § 37 odst. 2 a 3, § 63 odst. 1, § 67 odst. 4, § 77 odst. 3 zákona o ochraně přírody  

a krajiny. 
210

 Významné krajinné prvky jsou zákonem definovány ustanovením § 3 odst. 1 písm. b) zákona  

o ochraně přírody a krajiny.  
211

 Ustanovení § 4 odst. 2 zákona o ochraně přírody a krajiny. 
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použití označení „souhlas“, jak tomu je i v případě právní úpravy ochrany krajinného 

rázu. 

 „Závazné stanovisko k zásahu do významného krajinného prvku může být 

vydáno i ve formě samostatného rozhodnutí, pakliže realizace zásahu nebude 

podmíněna žádným dalším navazujícím rozhodnutím (povolením) jiného správního 

orgánu (typicky v případě různých zásahů při provádění správy vodních toků podle  

§ 47 VodZ).“212  

Pakliže by bylo možné umístěním či povolením stavby či jinou činností snížit 

nebo změnit přírodní, kulturní a historickou charakteristiku určitého místa či oblasti,  

jež je chráněna před činností snižující jeho estetickou a přírodní hodnotu (jinak také 

řečeno tzv. krajinný ráz), je nutno si pro tuto činnost opatřit souhlas orgánu ochrany 

přírody.
213

 Pro určení právní formy vydání souhlasu k umisťování a povolování staveb  

a dalším činnostem způsobilým snížit nebo změnit krajinný ráz analogicky platí výše 

uvedená pravidla týkající se vydání závazného stanoviska k zásahu do významného 

krajinného prvku.   

 Orgánem ochrany přírody je též vydáváno závazné stanovisko k odlesňování  

a zalesňování pozemků nad 0,5 hektaru a k výstavbě lesních cest a lesních melioračních 

systémů.
214

 Z důvodu toho, že v případě vyjmenovaných činností se právně jedná  

o změnu využití území, a bude tak zapotřebí územního rozhodnutí, předmětné závazné 

stanovisko bude vždy vydáváno jako podkladový akt, tedy jako závazné stanovisko  

ve smyslu ustanovení § 149 správního řádu. Předmětné závazné stanovisko nelze vydat 

jako meritorní rozhodnutí.
215

 

 Nástrojem komplexní ochrany zájmů na ochraně přírody a krajiny je taktéž  

i závazné stanovisko ke schválení lesních hospodářských plánů a k protokolárnímu 

předání lesních hospodářských osnov.
216

 Z hlediska faktu, že se jím orgán ochrany 

přírody vyjadřuje ke koncepci, je v rámci jeho faktického využívání znázorněn princip 

prevence. Závazným stanoviskem může orgán ochrany přírody  

do lesních hospodářských plánů, respektive lesních hospodářských osnov, vyžadovat 

zapracování údajů o zvláště chráněných území, lokalitách s výskytem zvláště 

chráněných druhů rostlin a živočichů, zonaci národních parků, o památných stromech či 

                                                           
212

 VOMÁČKA, Vojtěch, KNOTEK, Jaroslav, KONEČNÁ, Michaela, HANÁK, Jakub, DIENSTBIER, 

Filip, PRŮCHOVÁ, Ivana. 2017, op. cit., s. 41. 
213

 Ustanovení § 12 odst. 2 zákona o ochraně přírody a krajiny. 
214

 Ustanovení § 4 odst. 3 zákona o ochraně přírody a krajiny. 
215

 Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 25. 6. 2008, sp. zn. 1 As 50/2008-51. 
216

 Ustanovení § 4 odst. 3 zákona o ochraně přírody a krajiny. 

https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=onrf6mrqgayv6mrvgqxhazrug4
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požadavků na hospodaření. Veškeré kladené požadavky na zpracování nesmí však jít 

nad rámec zákona. Ačkoli zákonodárce využívá pojem „závazné stanovisko“  

i pro formu výsledného aktu jiného než ve smyslu ustanovení § 149 správního řádu, 

předmětné závazné stanovisko v daném případě jinou formu, s ohledem na následné 

schválení lesních hospodářských plánů orgánem státní správy lesů, nabýt nemůže.
217

 

 Právní formu závazného stanoviska může též nabývat souhlas, který je zákonem 

vyžadován za účelem uskutečnění vybraných činností v národních parcích.
218

 Jedná se 

například o změnu druhu nebo způsobu využití pozemků mimo zastavěné území obcí  

a zastavěné plochy obcí či umístění informačních, reklamních a propagačních zařízení. 

Obdobně je tomu tak i v chráněných krajinných oblastech, kde například k vyhrazení 

míst ke zneškodňování odpadů, je zapotřebí souhlasu ve formě závazného stanoviska.
219

 

Pro určité činnosti prováděné na území národních parků a chráněných 

krajinných oblastí, mezi něž patří i umisťování a provádění staveb, zákonodárce též 

vyžaduje závazné stanovisko orgánu ochrany přírody.
220

 Toto závazné stanovisko 

k některým činnostem ve zvláště chráněných územích vydává příslušná správa 

národního parku či Agentura ochrany přírody a krajiny (případně újezdní úřad).
221

  

Ve formě závazného stanoviska bude též vydáván souhlas k činnostem a zásahům 

vymezených v bližších ochranných podmínkách zvláště chráněného území dle 

ustanovení § 44 odst. 3 zákona o ochraně přírody a krajiny, pokud v souladu 

s ustanovením § 90 odst. 1 zákona o ochraně přírody a krajiny bude opět vydán jako 

závazný podklad pro navazující řízení.  

„U evropsky významných lokalit („EVL“) jsou na souhlas vázány zásahy 

vedoucí k poškozování. Takovým zásahem může být pochopitelně změna využití území, 

zejména pak v souvislosti s výstavbou. V případě ptačích oblastí činnosti vázané 

na  souhlas určují nařízení vlády, která konkrétní ptačí oblast vyhlašují, výstavba nebo 

změna využití území může patřit mezi ně. Výstavba může být taktéž činností vázanou 

na souhlas v případě ochranného pásma ex actu památného stromu. Všechny výše 

uvedené souhlasy jsou vydávány opět ve formě závazného stanoviska, jsou-li podkladem 
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HAVELKOVÁ, Svatava. Závazné stanovisko ke schválení lesních hospodářských plánů  
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 Ustanovení § 16a odst. 3, § 16b, § 16c odst. 1 a § 16d zákona o ochraně přírody a krajiny. 
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 Ustanovení § 26 odst. 1 písm. a) zákona o ochraně přírody a krajiny, dále i ustanovení § 26 odst. 1 
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 Ustanovení § 44 zákona o ochraně přírody a krajiny. 
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 Ustanovení § 78 odst. 3 písm. j) ve spojení s odstavcem 1 či 2 zákona o ochraně přírody a krajiny. 



81 
 

pro správní řízení, zejména řízení podle stavebního zákona, případně pro jiné postupy 

a opatření podle stavebního zákona.“
222

 

V neposlední řadě je nutné zmínit novelu zákona o ochraně přírody a krajiny 

provedenou zákonem č. 225/2017 Sb., která nahrazuje do té doby dvě samostatná 

správní rozhodnutí orgánu ochrany přírody závazným stanoviskem. Konkrétně se jedná 

o povolení kácení dřevin dle ustanovení § 8 odst. 6 zákona o ochraně přírody a krajiny  

a též o rozhodnutí o udělení výjimky ze zákazů u zvláště chráněných druhů rostlin 

a živočichů dle ustanovení § 56 odst. 6 zákona o ochraně přírody a krajiny. 

V souvislosti s právě uvedeným autorka práce zařadila detailní popis těchto závazných 

stanovisek na začátek následující podkapitoly. Podrobněji se též autorka předložené 

práce dále zabývá závazným stanoviskem k posouzení vlivů provedení záměrů  

na životní prostředí, a to pro svoje specifické postavení mezi závaznými stanovisky  

na úseku ochrany přírody a krajiny. 

V souvislosti se závaznými stanovisky vydávanými na úseku ochrany přírody  

a krajiny je vhodné uvést též vazbu mezi zákonem o ochraně přírody a krajiny  

a zákonem č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické 

infrastruktury. Autorka práce zmiňuje tuto vazbu z důvodu určitého směřování  

ke snížení standardu ochrany přírody a krajiny, a to na základě tendencí o eliminaci 

množství vydávaných závazných stanovisek chránící veřejné zájmy v souvislosti 

s urychlením a efektivnější přípravou staveb dopravní, vodní a energetické 

infrastruktury. Ustanovení § 2 odst. 7 liniového zákona v aktuálním znění zakotvuje 

lhůtu pro vydání závazných stanovisek 60 dní pod následkem toho, že k případně 

později vydanému závaznému stanovisku se nebude přihlížet. Tato lhůta  

se nepoužije pro vydání závazného stanoviska k posouzení vlivů provedení záměrů  

na životní prostředí. Tuto úpravu zákonodárce odůvodňuje v důvodové zprávě tvrzením,  

že vydávání závazných stanovisek a jejich přezkum zapříčiňuje průtahy ve správních 

řízeních způsobené nevydáním závazného stanoviska dotčených orgánem v potřebném 

časovém horizontu či případný neodůvodněný přezkum závazných stanovisek. Též 

upozorňuje na velké množství závazných stanovisek a jejich překryv v hlediskách 

posouzení.  

Odbornou veřejností byla též kritizována skutečnost, že zákonná lhůta  

pro vydání závazných stanovisek se nepoužije, pokud bylo u záměru provedeno 
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 FRANKOVÁ, Martina. Změny v právní úpravě ochrany přírody a krajiny při umisťování staveb  
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posouzení vlivů na životní prostředí. Argumentováno je faktem, že proces posouzení 

vlivů na životní prostředí je zcela odlišný proces od procesu vydávání závazných 

stanovisek, a to nejen v cílech a účelu vedení daného postupu.
223

 

Dle autorky práce je zákonodárcova tendence o limitaci množství závazných 

stanovisek dotčených orgánů nedostatečně zdůvodněná pouhým konstatováním o tom, 

že výkonem svých pravomocí (ke kterým jsou zmocněny zákonem) dotčené orgány 

povolovací procesy zdržují. Určení zákonné lhůty pro ochranu veřejných zájmů  

a případné fikce vydání souhlasného závazného stanoviska je dle autorky neúčinný 

nástroj, který sice může vést ke zrychlení povolovacího procesu, ale současně tím 

dochází ke snížení ochrany přírody a krajiny. Dosažení rychlejší realizace potřebných 

staveb je vzhledem k nedodržení úrovně ochrany přírody a krajiny neproporcionální cíl. 

V nadbytečnosti vydání závazného stanovisko dle zákona o ochraně přírody a krajiny, 

pakliže došlo k posouzení záměrů dle zákona PVŽP, autorka spatřuje nepatřičné 

upřednostnění ochrany veřejných zájmů dle jednoho právního předpisu oproti ochraně 

zájmů dle jiného právního předpisu.  

Nutno zmínit aktuálně připravovanou novelu liniového zákona, která zavádí  

do zákona o ochraně přírody a krajiny pojem tzv. jednotného závazného stanoviska 

k zásahu do přírody a krajiny. Toto jednotné stanovisko má nahrazovat veškeré správní 

akty vydávané podle tohoto zákona, s výjimkou stanoviska podle ustanovení  

§ 45i odst. 1 zákona o ochraně přírody a krajiny. Jediným úkonem ve formě závazného 

stanoviska by tak mělo dojít k posouzení záměrů z hlediska zájmů chráněným 

předmětným zákonem. Toto závazné stanovisko by bylo vydáváno pouze pro záměry, 

pro které je vyžadováno závazné stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru  

na životní prostředí podle zákona PVŽP, a které zároveň jsou záměry staveb podle 

liniového zákona. Dle návrhu by pro vydání jednotného stanoviska k zásahu do přírody 

a krajiny neplatila zákonná lhůta pro vydání závazných stanovisek dle ustanovení  

§ 2 odst. 7 liniového zákona a dle důvodové zprávy by tím mělo dojít k zásadnímu 

zrychlení a zjednodušení procesů dle liniového zákona. Autorka podporuje tuto novelu, 

ve které spařuje opětovné upevnění základů ochrany přírody a krajiny.
224

 

Lze shrnout, že umisťování a povolování staveb patří mezi činnosti, které jsou 

závazným stanoviskem orgány ochrany přírody nejčastěji posuzovány. Z hlediska 
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 STEJSKAL, Vojtěch. Nový trend: omezování a vylučování působnosti orgánů ochrany přírody pro 

účely povolování stavebních záměrů. AUC IURIDICA. 2019, č. 3, s. 9-19. 
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 Celý návrh novely liniového zákona lze nalézt ve veřejné knihově připravované 

legislativy: https://apps.odok.cz/veklep-detail?pid=ALBSB63DHZLT. 
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uvedeného faktu lze konstatovat, že zákonodárce řadí stavební činnost mezi aktivity, 

které mohou přírodu a krajinu nejvíce ovlivnit. Zákonodárce tak dle autorky práce míní 

zcela oprávněně. V řadě případů je dokonce proces umisťování staveb explicitně 

označen za aktivitu, jež může mít (i negativní) důsledky na přírodu a krajinu. Autorka 

v návaznosti na uvedené má za to, že účel vydání závazného stanoviska se převážně 

váže k regulaci změny využití území a umístění staveb. Závazné stanovisko lze tedy 

hodnotit jako klíčový nástroj ochrany přírody a krajiny při regulaci výstavby. 

Nepochybně se však tento nástroj může vztahovat v rovině ochrany přírody a krajiny  

i k jiným činnostem, konkrétně například k nakládáním s vodami, těžební činnosti  

či odvodňování pozemků. 

 

 

5.1 ZÁVAZNÉ STANOVISKO KE KÁCENÍ DŘEVIN PRO ÚČELY 

STAVEBNÍHO ZÁMĚRU 

 

Dřevinu rostoucí mimo les zákonodárce označuje legislativní zkratkou „dřevina“ 

a je tím myšlen „strom či keř rostoucí jednotlivě i ve skupinách ve volné krajině  

i v sídelních útvarech na pozemcích mimo lesní půdní fond.“
225

  

Za účelem realizace stavebního záměru je pokácení dřevin často nutné. Pakliže 

není stanoveno jinak, je k jejich kácení nezbytné povolení orgánu ochrany přírody, jež 

lze vydat jen ze závažných důvodů po vyhodnocení funkčního a estetického významu 

dřevin.
226

  

Hlavními zásadami provázejícími ochranu dřevin je princip prevence  

a povolovací princip se zákonnými výjimkami. Povolení kácení dřevin není 

vyžadováno, pakliže například dřevina nepřesahuje obvod kmene 80 cm měřeného  

ve výšce 130 cm nad zemí či se jedná o zapojené porosty dřevin s celkovou plochou 

méně než 40 m
2
.
227

 

Na základě novely provedené zákonem č. 225/2017 Sb. se změnila právní forma 

rozhodnutí o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les, a to pro účely stavebního 

záměru povolovaného v územním řízení, v územním řízení s posouzením vlivů  

na životní prostředí, ve společném územním a stavebním řízení nebo společném 
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 Ustanovení § 3 odst. 1 písm. i) zákona o ochraně přírody a krajiny. 
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 Ustanovení § 8 odst. 1 zákona o ochraně přírody a krajiny. 
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 Ustanovení § 3 vyhlášky č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení. 
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územním a stavebním řízení s posouzením vlivů na životní prostředí. V takovém 

případě bude o povolení kácení dřevin mimo les rozhodnuto na základě závazného 

stanoviska. Zmíněná novela tedy rozšířila portfolio závazných stanovisek vydávaných 

orgánem ochrany přírody. 

Dle důvodové zprávy se povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les  

pro účely stavebních záměrů povolovaných v územním řízení, v územním řízení 

s posouzením vlivů na životní prostředí, společném řízení nebo společném řízení 

s posouzením vlivů na životní prostředí nahradilo vydáním závazného stanoviska 

orgánu ochrany přírody z důvodu požadavku na zjednodušení a zrychlení povolovacích 

procesů.
228

 Povolení kácení dřevin pro účely stavebního záměru povolovaného,  

respektive umisťovaného či povolovaného a umisťovaného v daných druzích řízení dle 

stavebního zákona se již nevydává ve správním řízení, nýbrž je vydáváno formou 

závazného stanoviska v souladu s ustanovením § 8 odst. 6 zákona o ochraně přírody  

a krajiny a procesem popsaným v samostatné kapitole této práce. Závazné stanovisko je 

pak závazným podkladem pro rozhodnutí stavebního úřadu dle ustanovení  

§ 4 odst. 2 písm. a) stavebního zákona. 

Ve všech ostatních případech realizace stavebního záměru, tedy tam, kde se 

nevede územní řízení, resp. společné územní a stavební řízení dle stavebního zákona, 

bude nadále vydáváno rozhodnutí orgánu ochrany přírody ve správním řízení  

dle ustanovení § 8 odst. 1 zákona o ochraně přírody a krajiny. Konkrétně například 

půjde o záměry nevyžadující rozhodnutí o umístění stavby ani územní souhlas dle 

ustanovení § 79 odst. 2 stavebního zákona, stavební záměry nevyžadující rozhodnutí  

o umístění stavby podle ustanovení § 103 odst. 1 písm. a) stavebního zákona a dle 

přechodného ustanovení
229

 taktéž v případech správních řízení o povolení kácení dřevin, 

jež byla zahájena před nabytím účinnosti novely. 

Závazné stanovisko o povolení kácení dřevin bude vydáváno pouze za účelem 

realizace stavebního záměru, jenž je povolován rozhodnutím dle stavebního zákona, 

nikoli souhlasem, veřejnoprávní smlouvou či jinak. Pakliže dotčený orgán ochrany 

přírody vydává o kácení závazné stanovisko, musí být takové závazné stanovisko vždy 
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a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. 
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podkladem pro navazující konstitutivní rozhodnutí.
230

  Předmětné závazné stanovisko 

vydává orgán příslušný k vydání povolení ke kácení dřevin, a to postupem dle 

správního řádu. 

Závazné stanovisko je vydáváno na žádost, která kromě obecných náležitostí 

musí obsahovat další náležitosti specifikované v ustanovení § 4 odst. 1 vyhlášky  

č. 189/2013 Sb.  Ze žádosti o povolení kácení musí vyplývat i skutečnosti zdůvodňující 

závažnost důvodů ke kácení: „Důležité důvody pro kácení z hlediska § 8 odst. 1 zákona 

č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, musí ve své žádosti uvést žadatel, správní 

orgán není jakkoliv povinován domýšlet důvody další, nevyplynou-li přímo z funkčního 

a estetického významu posuzovaných dřevin.“
231

 

Dle Ministerstva životního prostředí závažnými důvody jsou „… skutečnosti, 

které nelze účinně eliminovat přiměřenými a obvykle dostupnými prostředky nebo 

postupy jinak, než pokácením dřeviny.“
232

 Orgán ochrany přírody, jehož úlohou je 

ochrana veřejného zájmu, bude posuzovat, zda zájem na realizaci stavebního záměru 

převyšuje veřejný zájem na ochraně dřevin a jejich zachování. Závažným důvodem pro 

pokácení dřevin například z důvodu výstavby prodejny byla Krajským soudem v Hradci 

Králové formulována možnost bezproblémových nákupů bez nutnosti dojíždění či nová 

nabídka volných pracovních míst.
233

 Za závažný důvod lze dokonce hodnotit i samotné 

umístění nové stavby.
234

 Nutno však uvést, že „… se může stát, že bude zjištěno, že 

zájem na zachování dřevin převažuje nad zájmem na realizaci dané stavby.”
235

  

Otázkou zůstává, zda závažný důvod musí existovat a být prokázán již v době 

vydání povolení či lze vycházet z možnosti, že takové důvody mohou teprve 

v budoucnu nastat. Nejvyšší správní soud v roce 2008 byl toho názoru, že: „Závažný 

důvod pro pokácení dřevin spočívající v plánované výstavbě může být dán teprve 

v okamžiku, kdy nabude právní moci územní rozhodnutí o umístění této stavby  

(§ 79 stavebního zákona z roku 2006), v němž se jednoznačně vymezí rozsah a situování 
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stavby, a bude tak poprvé najisto postaveno, které dřeviny by při realizaci stavby 

musely být pokáceny.“
236

  

Přestože mínění Nejvyššího správního soudu ve vztahu ke kácení dřevin  

pro účely stavebních záměrů povolovaných v daných řízeních dle stavebního zákona 

není nadále relevantní, mohly tyto závěry dle autorky vést zákonodárce k předmětné 

novelizaci provedené zákonem č. 225/2017 Sb. Uvedená teze by však mohla být jistým 

ukazatelem pro určení rozsahu závazného stanoviska, které se bude moci vztahovat 

pouze na dřeviny přímo kolidující se stavebním záměrem. 

 Při rozhodování o důvodnosti pokácení dřevin je orgánu ochrany přírody 

vymezen prostor pro vlastní uvážení, nicméně zákonodárce zformuloval jeho meze 

znemožňující orgánu ochrany přírody rozhodovat libovolně: „Z rozhodnutí orgánu 

ochrany přírody tedy musí být patrné, jakou úvahou se správní orgán při posouzení 

těchto otázek řídil a zda význam těchto dřevin na straně jedné i závažnost důvodů  

pro jejich pokácení na straně druhé dostatečně zhodnotil. Jeho úvaha musí odpovídat 

zásadám logického myšlení a musí se, jak již bylo řečeno, pohybovat v zákonem 

vymezeném rámci.”
237

  

Vydání kladného závazného stanoviska musí předcházet vyhodnocení funkčního 

a estetického významu dřevin. Za funkční význam dřevin je považován určitý soubor 

funkcí (ekologických i společenských), jež ovlivňují životní prostředí jako celek. 

Způsobem, jakým dřeviny působí na city člověka prostřednictvím jeho smyslů, je 

myšlen jejich estetický význam.
238

 

Náležitosti vydávaného závazného stanoviska jsou stanoveny ustanovením  

§ 149 odst. 2 správního řádu, přičemž orgán ochrany přírody při rozhodování vychází  

z předložené projektové dokumentace, jež je doložena spolu s žádostí o vydání 

závazného stanoviska. Orgán ochrany přírody může též uložit žadateli přiměřenou 

náhradní výsadbu ke kompenzaci ekologické újmy vzniklou pokácením dřevin dle 

ustanovení § 9 zákona o ochraně přírody a krajiny.
239
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Součástí závazného stanoviska mohou být též podmínky, jejichž dodržování je 

dotčený orgán v souladu s ustanovením § 4 odst. 6 stavebního zákona oprávněn 

kontrolovat: „Při zjištění nedodržování podmínek jím vydaného závazného stanoviska 

podá OOP podnět orgánu ochrany přírody příslušnému k projednání přestupků podle 

ZOPK, které takovým jednáním mohly být spáchány (zejména přestupek kácení dřeviny 

bez povolení podle § 87 odst. 2 písm. e), § 87 odst. 3 písm. d), resp. § 88 odst. 1 písm. c) 

ZOPK, nebo přestupek nesplnění povinnosti náhradní výsadby podle § 87 odst. 1 písm. 

g) ZOPK, resp. § 88 odst. 1 písm. h) ZOPK), pokud sám není orgánem příslušným  

k jejich projednání.“
240

 

O samotném povolení kácení dřevin a případně o náhradní výsadbě meritorně 

rozhodne až stavební úřad, který do svého výroku převezme závaznou část stanoviska. 

Pakliže je podáno odvolání proti obsahu závazného stanoviska, je novelou stavebního 

zákona stanoven speciální postup přezkumu za účelem jeho zrušení či změny,  

a to ustanovením § 4 odst. 9 stavebního zákona (viz samotná podkapitola této práce).  

Názory na nahrazení samostatného správního řízení o povolení kácení dřevin 

vydáním závazného stanoviska jsou prozatím váhavé. Někdy je změna označována jako 

„velmi závažná“, a to s ohledem na to, že rozhodnutí orgánu ochrany přírody  

o povolení kácení dřevin a uložení náhradní výsadby „patřilo k dlouholetým pilířům 

práva ochrany dřevin a přírody vůbec.“ V potaz též musí být brána změna zákona  

o ochraně přírody a krajiny omezující práva ekologických spolků jen na účast v řízení 

před orgány ochrany přírody či vyloučení přezkumu zákonnosti závazných stanovisek 

dotčených orgánů ze strany jejich nadřízených orgánů z moci úřední dle stavebního 

zákona. 
241

 

Výhoda nové právní úpravy je spatřována v tom, že s ohledem na primární 

řešení otázky kácení dřevin, nemůže nastat situace, „… kdy povolení bude vydáno 

a bude možno dřeviny vykácet, ačkoli žádost o vydání územního rozhodnutí bude 

zamítnuta. Zároveň však stavební úřad bude rozhodovat v situaci, kdy se orgán ochrany 

přírody již věcně otázkou kácení zabýval a udělil ke kácení kladné stanovisko (záporné 

stanovisko pochopitelně znemožňuje stavebnímu úřadu žádosti o územní rozhodnutí 

vyhovět). (…) Z hlediska doktrinálního lze za určitý problém právní úpravy považovat 
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 Ministerstvo životního prostředí. Metodická instrukce odboru obecné ochrany přírody a krajiny  
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řešení, kdy povolení ke kácení dřevin vydává nikoli orgán ochrany přírody, nýbrž 

stavební úřad na základě závazného stanoviska orgánu ochrany přírody.“
242

 

Jak již bylo výše uvedeno, argumentem svědčícím ve prospěch změny má být 

zjednodušení a zrychlení projednávání stavebních záměrů povolovaných  

ve vyjmenovaných povolovacích procesech. Nutno však podoktnout, že ačkoli před 

vydáním závazného stanoviska neprobíhá klasické správní řízení, za účelem vyhovění 

požadavků zákona praxe dotčených orgánů poukazuje na nutnost provedení místního 

šetření pro vyhodnocení funkčního a estetického významu dřevin, opatření si odborných 

posudků
243

 či hledání koncensu ohledně rozsahu kácení apod. Tyto úkony předcházející 

vydání závazného stanoviska o povolení kácení dřevin je odlišují „… od typických 

závazných stanovisek dotčených orgánů, kde kolize s jimi chráněným zájmem nemusí 

být v případě konkrétního projektu vůbec dána, kde se vychází výlučně z podkladů 

předpoložených žadatelem či stavebním úřadem; lhůta potřebná pro vydání závazného 

stanoviska OOP podle § 8 odst. 6 ZOPK může tedy být delší.“
244

 

Nutnost kácení dřevin v souvislosti s realizací stavebního záměru je velmi častá. 

Závazné stanovisko ke kácení dřevin pro účely stavebních záměrů povolovaných 

v zákonem daných řízeních zavedla nová právní úprava jako výjimku z pravidla 

povolovacího principu na základě samostatného správního rozhodnutí po provedeném 

správním řízení. V úvahu při hodnocení novelizace musí být též vzat fakt, že odnětím 

možnosti rozhodování o kácení dřevin rozhodnutím v daných případech byla orgánům 

ochrany přírody zúžena jejich věcná působnost.  

 

 

5.2 ZÁVAZNÉ STANOVISKO K POVOLENÍ VÝJIMKY ZE ZÁKAZŮ 

U ZVLÁŠTĚ CHRÁNĚNÝCH DRUHŮ ROSTLIN A ŽIVOČICHŮ 

 

Zákon definuje celý soubor aktivit, jež jsou ve vztahu ke zvláště chráněným 

druhům živočichů a rostlin zakázány. Především jde o činnosti, jež by mohly vést  
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 FRANKOVÁ, Martina. Změny v právní úpravě ochrany přírody a krajiny při umisťování staveb  

a změnách využití území. Op. cit. 
243
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ke škodlivým zásahům do evoluce chráněných rostlin a živočichů či by jiným 

negativním způsobem mohly ovlivňovat jejich přirozený vývoj.
245

  

Současně s uložením povinností, jako dalším administrativně právním nástrojem 

ochrany, zákonodárce obvykle stanovuje výjimky z režimu. Tak tomu je i v případě 

zákona o ochraně přírody krajiny, kdy zákonodárce stanovil právní režim výjimek 

z ochranných podmínek, kterými jsou povoleny prvotně činnosti zakázané. Jedná se  

o výjimky vyplývající přímo ze znění zákona,
246

 ale i o výjimky přípustné na základě 

vydaného souhlasu orgánu ochrany přírody.  

Reverzně řečeno, pakliže existuje výjimka z určitého pravidla, a priori se musí 

vázat na určitou povinnost:  „Protože pokud chceme hovořit o výjimkách, potřebujeme, 

z logiky věci, nejprve nalézt nosič zákazu, příkazu či omezení, z něhož pro adresáta 

tohoto donucujícího pravidla chování vyplývá povinnost něčeho se zdržet, něco strpět 

anebo dokonce něco aktivně konat v rámci zájmu ochrany životního prostředí. Tímto 

nosičem bude typicky právní norma v jednotlivých složkových předpisech práva 

životního prostředí, nicméně mohou jimi být i jiné akty, a to např. opatření obecné 

povahy. Vůči tomuto donucujícímu pravidlu chování pak teprve bude moci správní 

orgán udělit určitou výjimku, která se poté stává pravě tím specifickým nástrojem  

při ochraně životního prostředí.“
247

 

Stavební záměr nepochybně škodlivé důsledky ve vztahu ke konkrétním zvlášť 

chráněným druhům mít může a je tak na orgánu ochrany přírody posoudit míru 

škodlivosti vůči jinému veřejnému zájmu. Výjimky ze základních ochranných 

podmínek zvláště chráněných druhů rostlin, živočichů a památných stromů jsou 

udělovány v samostatném správním řízení. Orgán ochrany přírody povolí činnost, která 

je a priori zákonem zakázána, pakliže v daném případě veřejný zájem převažuje  

nad zájmem ochrany přírody či je tak dáno v zájmu ochrany přírody. Rozhodnutí  

o výjimce musí předcházet vydání územního rozhodnutí: „Jakkoli lze připustit,  

že případné podmínky stanovené rozhodnutím o výjimce dle § 56 zákona o ochraně 

přírody a krajiny mohou mít spíše stavebnětechnický charakter, nelze v obecné rovině 

odhlédnout od možnosti, že příslušný orgán výjimku pro nenaplnění zákonných 

požadavků neudělí. Pokud by již v územním řízení vyšlo najevo, že navrhovaný záměr  

z důvodu ochrany chráněných druhů realizovat nelze, iniciování stavebního řízení by se 
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 Ustanovení § 49 a § 50 zákona o ochraně přírody a krajiny. 
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stalo bezpředmětným. Odsouváním biologického hodnocení, resp. rozhodování  

o udělení výjimky do stavebního řízení, by proto bylo nejen v rozporu s principem 

materiální pravdy (§ 3 správního řádu), ale také se zásadou hospodárnosti správního 

řízení (§ 6 odst. 2 správního řádu), neboť potenciálně vede ke zbytečným nákladům, jež 

se spolu s navazujícím stavebním řízením pojí.“
248

 

Odborná literatura poukazuje na fakt, že dle recentní právní úpravy konečně  

o vydání výjimky rozhoduje orgán, který nemá dostatečné odborné znalosti na úseku 

druhové ochrany, a jeví se tak neuspokojivě kompetentní. Správní řízení o vydání 

rozhodnutí o výjimce přísluší totiž stavebnímu úřadu, tedy orgánu, který není dotčeným 

orgánem ochrany přírody dle ustanovení § 75 odst. 1 zákona o ochraně přírody a krajiny 

a není tak věcně ani místně příslušný rozhodovat ve věcech ochrany přírody  

a krajiny.
249

  

Novelou zákona o ochraně přírody a krajiny účinnou od 1. ledna 2018 byla  

do standardního výjimkového procesu dle ustanovení § 56 odst. 1 zákona o ochraně 

přírody a krajiny zavedena odchylka, na jejímž základě orgán ochrany přírody udělí 

výjimku ze základních ochranných podmínek zvláště chráněných druhů rostlin  

a živočichů za dále uvedených podmínek formou závazného stanoviska. Nutno 

podotknout, že právní úprava se nevztahuje na výjimky z ochrany památných stromů. 

Orgánem ochrany přírody, jenž je oprávněný vydat rozhodnutí o výjimce ve formě 

závazného stanoviska (rovněž i správního rozhodnutí) je v souladu s ustanovením  

§ 77a odst. 5 písm. h) zákona o ochraně přírody a krajiny krajský úřad a v souladu  

s ustanovením § 78 zákona o ochraně přírody a krajiny Agentura ochrany přírody  

a krajiny a správy národních parků.  

Orgán ochrany přírody namísto správního rozhodnutí vydává závazné 

stanovisko při kumulativním splnění dvou podmínek.
250

 Zaprvé fakt, že stavebním 

záměrem budou dotčeny ochranné podmínky zvláště chráněného druhu rostliny nebo 

živočicha, bude zjištěn až po zahájení řízení dle stavebního zákona, respektive 

územního řízení, územního řízení s posouzením vlivů na životní prostředí, společného 

územního a stavebního řízení, společného územního a stavebního řízení či společného 

územního a stavebního řízení s posouzením vlivů na životní prostředí nebo stavebního 

řízení. Za druhé, výše uvedená skutečnost nebyla před zahájením daného řízení známa.  
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 „V případě udělení výjimky formou závazného stanoviska tak stavební úřad bude 

de iure rozhodovat o zakázaném záměru, neboť k povolení výjimky může dojít až  

na základě rozhodnutí stavebního úřadu, jehož součástí musí být jak výrok o povolení 

resp. umístění záměru, tak výrok o povolení výjimky a podmínkách této výjimky  

na základě závazného stanoviska orgánu ochrany přírody. Právní účinky závazného 

stanoviska o povolení výjimky nastanou až právní mocí rozhodnutí stavebního 

úřadu.“
251

 

 Odborná literatura uvádí, že problematickou se může stát restrikce o objektivní 

nevědomosti možného dotčení chráněných zájmů před samotným zahájením 

povolovacího řízení. Jinými slovy možnost výskytu chráněných druhů nesmí vyplývat 

z územně plánovací dokumentace, závazného stanoviska EIA ani obecných znalostí 

dotčeného území.
252

 Uvedený fakt navíc graduje s ohledem na to, že dostatečnou se 

bude jevit pouhá pravděpodobnost či eventualita negativního zásahu do přirozeného 

vývoje zvláště chráněného druhu.
253

 

 Nevědomost možného dotčení chráněných zájmů může být eliminována  

i povinností investorů neboli toho, „… kdo v rámci výstavby nebo jiného užívání krajiny 

zamýšlí uskutečnit závažné zásahy, které by se mohly dotknout zájmů chráněných podle 

částí druhé, třetí a páté (…)“ zákona o ochraně přírody a krajiny, zajistit hodnocení 

vlivu zamýšleného zásahu (realizovaného například výstavbou) na chráněné zájmy. 

Přestože zákon nijak chráněné zájmy explicitně nespecifikuje, není pochyb o tom, že se 

povinnost vztahuje i na možnost zásahu do ochrany zvláště chráněných druhů rostlin  

a živočichů. Pakliže investor má pochybnosti o možnosti existence zásahu  

do chráněných zájmů, jeho rozsahu a závažnosti, zákon mu poskytuje možnost se 

obrátit na příslušný orgán ochrany přírody, jenž mu formou odůvodněného stanoviska 

vydá své vyjádření.
254

  

Nutno dodat, že: „I v těchto případech musí být splněna podmínka objektivní 

nemožnosti zjištění dopadu záměru na ZCHD před zahájením řízení. Nepostačuje pouhé 

subjektivní zjištění žadatele, neboť žadatel je povinen předem zjistit, jakými správními 

akty je realizace jeho záměru podmíněna a to zejména v situaci, kdy zákon realizaci 

záměru zakazuje. Jedná se o obecnou povinnost každého, tedy též investora, respektovat 
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ochranné podmínky zvláště chráněných druhů. Proto je povinností investora předem si 

zjistit, zda záměrem nezasáhne do přirozeného vývoje zvláště chráněných druhů, resp. 

je jinak nepoškodí, a zda realizace záměru nevyžaduje výjimku ze zákona.  

Za dostačující způsob takového zjištění v případech, kdy zákon neupravuje aktivní 

povinnost investora provést vlastní hodnocení dopadu zamýšleného záměru na ZCHD, 

lze považovat získání informace od příslušného orgánu ochrany přírody.“
255

 

 Jak již bylo výše naznačeno, rozhodnutí o výjimce v režimu ustanovení  

§ 56 odst. 1 zákona o ochraně přírody a krajiny je samostatným rozhodnutím majícím 

ve správním řízení samostatný předmět řízení, vůči němuž jde o rozhodnutí konečné. 

Daná rozhodnutí o výjimkách nejsou vyloučena ze standardních přezkumných 

mechanismů.
256

 Naopak v případě rozhodnutí o povolení výjimky ze zákazů u zvláště 

chráněných druhů rostlin a živočichů ve formě závazného stanoviska jde o akt 

předběžné povahy. Obecně řečeno je závazné stanovisko jako forma rozhodnutí  

o výjimce velmi ojedinělé. Pakliže zákonodárce určil výjimku z ochranných podmínek 

zvláště chráněných druhů živočichů a rostlin vydanou formou pouhého závazného 

stanoviska, byla tím snížena úroveň ochrany přírody a krajiny v případech, kdy byla 

výjimka do té doby udělována prostřednictvím správního řízení. Motivem zakotvení 

této odchylky od standardního procesu byla zřejmě idea obdobná jako v případě 

povolení kácení dřevin popsané v předchozí podkapitole, a to zjednodušení a zrychlení 

stavebního řízení. Ochrana životního prostředí je veřejným zájmem zakotveným  

na ústavní úrovni a dle autorky je možno spatřovat určitý deficit v ochraně právě  

v implementaci předmětné právní změny, a to s ohledem například na omezení 

účastenství ekologických spolků na ochraně přírody. V souhrnu zvláštní režim 

ustanovení § 56 odst. 6 zákona o ochraně přírody a krajiny může představovat buď 

přímé snížení současné úrovně ochrany veřejných zájmů či minimálně se sebou alespoň 

toto riziko může nést.  
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5.3 ZÁVAZNÉ STANOVISKO K NĚKTERÝM ČINNOSTEM  

VE ZVLÁŠTĚ CHRÁNĚNÝCH ÚZEMÍCH 

 

Za zvláště chráněná území mohou být vyhlášena místa z důvodu jejich velmi 

podstatného či jedinečného přírodovědeckého nebo estetického významu. Zákonodárce 

jednotlivá zvláštně chráněná území dělí do šesti kategorií: národní parky, chráněné 

krajinné oblasti, národní přírodní rezervace, přírodní rezervace, národní přírodní 

památky a přírodní památky.
257

  Tato kategorizace území dle jeho druhu se řadí mezi 

další klíčové nástroje ochrany přírody a krajiny. 

Samotné závazné stanovisko k některým činnostem ve zvláště chráněných 

územích dle ustanovení § 44 zákona o ochraně přírody a krajiny může být vydáno 

pouze ve vztahu k národním parkům a chráněným krajinným oblastem. Představuje tak 

zvláštní nástroj ochrany velkoplošných zvláště chráněných území. 

Pro dostatečnou úroveň ochrany přírody a krajiny volil zákonodárce metodu 

taxativního výčtu řízení a postupů dle stavebního a vodního zákona vyžadujících 

závazné stanovisko. Za účelem ohlášení stavby, vydání územního rozhodnutí, územního 

souhlasu, stavebního povolení, rozhodnutí o změně užívání stavby, kolaudačního 

souhlasu, je-li spojen se změnou stavby, povolení k odstranění stavby nebo provedení 

terénních úprav podle stavebního zákona, povolení k nakládání s vodami a k vodním 

dílům, povolení k některým činnostem či udělení souhlasu podle vodního zákona  

na území národního parku nebo chráněné krajinné oblasti je nutné předchozí souhlasné 

závazné stanovisko orgánu ochrany přírody.  

„Ustanovení [§ 44 zákona o ochraně přírody a krajiny] je více méně adresováno 

stavebním a vodoprávním úřadům, neboť jim ukládá, aby závazná stanoviska orgánu 

ochrany přírody (správy národního parku a Agentury ochrany přírody a krajiny)  

pro svou rozhodovací činnost na území národního parku či CHKO vyžadoval, resp. aby 

nevydaly žádná rozhodnutí (jiné správní akty) bez tohoto závazného stanoviska. (…) 

Také je zde stanoveno, že bez závazného stanoviska orgánu ochrany nelze učinit 

ohlášení stavby; tato povinnost je adresována – na rozdíl od předchozích - přímo 

stavebníkům.“
258
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 Ustanovení § 14 odst. 1, 2 zákona o ochraně přírody a krajiny. 
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 HAVELKOVÁ, Svatava. Závazné stanovisko k některým činnostem ve zvláště chráněných územích. 

Forumochranyprirody.cz. [online]. [cit. 16. 10. 2019]. Dostupné z WWW:  

<http://www.forumochranyprirody.cz/zavazne-stanovisko-k-nekterym-cinnostem-ve-zvlaste-chranenych-
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Dotčenými orgány oprávněnými vydat předmětné závazné stanovisko jsou pro 

území národních parků správy národních parků
259

 a pro území chráněných krajinných 

oblastí Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky.
260

 Pakliže se bude jednat  

o záměr realizovaný na území vojenského újezdu, závazné stanovisko bude vydáváno 

příslušným újezdním úřadem.
261

 

Lze jednoznačně konstatovat, že závazné stanovisko k daným činnostem 

prováděných v národních parcích a na území chráněných krajinných oblastí má 

charakter závazného stanovisko ve smyslu ustanovení § 149 správního řádu,  

a to z důvodu, že sám zákonodárce předpokládá po vydání závazného stanoviska další 

rozhodnutí, které bude představovat výsledek postupů dle stavebního či vodního 

zákona. Pro toto konečné rozhodnutí bude předmětné závazné stanovisko podkladem. 

Dle autorky se v tomto případě tak jedná o ukázkové uplatnění ustanovení  

§ 90 odst. 1 zákona o ochraně přírody a krajiny. 

Orgány vyhlašující zvláště chráněná území
262

 mohou v bližších ochranných 

podmínkách zvláště chráněných území, v souladu se zásadou prevence, vymezit další 

činnosti a zásahy, které budou podmíněny předchozím souhlasem orgánu ochrany 

přírody. Takový souhlas bude mít formu závazného stanoviska, pakliže bude pro 

meritorní rozhodnutí k povolení činnosti závazným podkladem. Nutno podotknout,  

že tato možnost platí pro všechny kategorie zvláště chráněných území.
263

 

Novelizací stavebního zákona a některých dalších právních předpisů provedenou 

zákonem č. 350/2012 Sb., bylo do ustanovení § 44 zákona o ochraně přírody a krajiny 

zákonodárcem vložen odstavec stanovující výjimečné případy, kdy závazné stanovisko 

ke stanoveným činnostem ve velkoplošných zvláště chráněných území nebude zapotřebí 

vydávat. Dle recentní právní úpravy příslušné dotčené orgány se tak nebudou 

vyjadřovat k záměrům staveb nacházejících se „v zastavěném území obce ve čtvrté zóně 

chráněné krajinné oblasti“ a dále „v zastavěném území města, které se nachází  

na území chráněné krajinné oblasti.“ 
264

 

Uvedená výjimka se tedy týká pouze území chráněných krajinných oblastí,  

pro území národních parků ji nelze aplikovat. Dále je nutno upozornit, že výluka dopadá 
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 Ustanovení § 78 odst. 2 zákona o ochraně přírody a krajiny. 
260

 Ustanovení § 78 odst. 1 zákona o ochraně přírody a krajiny. 
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 Ustanovení § 78a odst. 1 zákona o ochraně přírody a krajiny. 
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 Viz ustanovení § 25 odst. 3, § 28 odst. 1, § 33 odst. 1, § 35 odst. 1, § 36 odst. 1 zákona o ochraně 

přírody a krajiny. 
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 VOMÁČKA, Vojtěch, KNOTEK, Jaroslav, KONEČNÁ, Michaela, HANÁK, Jakub, DIENSTBIER, 

Filip, PRŮCHOVÁ, Ivana. 2017, op. cit., s. 308. 
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 Ustanovení § 44 odst. 2 zákona o ochraně přírody a krajiny. 
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pouze na stavby, nikoli na jiné činnosti povolované stavebními či vodoprávními úřady, 

a to i za předpokladu, že se záměry budou nacházet v zastavěném území obce ve čtvrté 

zóně chráněné krajinné oblasti: „Záměrem novelizace je vyloučit z posuzování stavby 

nacházející se v „souvislé městské zástavbě“, tedy v územích z pohledu ochrany přírody 

a krajiny zpravidla nejméně cenných, a to s cílem snížit správní agendu v územích, kde 

je tato nadbytečná.“
265

 

Pozemky, které jsou zahrnuty do zastavěného území, vymezuje ustanovení  

§ 58 odst. 2 stavebního zákona. Dikce ustanovení § 2 odst. 1 písm. d) stavebního zákona 

ukládá, že zastavěné území se vymezuje územním plánem, postupem dle ustanovení  

§ 59 a 60 stavebního zákona či je určeno tzv. intravilánem. Ačkoliv z výše uvedeného 

plyne, že k provedení stavby v zastavěném území obce nacházející se ve čtvrté zóně 

chráněné krajinné oblasti sice není závazného stanoviska orgánu ochrany přírody 

zapotřebí, je vhodné však uvést, že orgán ochrany přírody vystupuje v prvních dvou 

případech řízení o vymezení zastaveného území jako dotčený orgán státní správy.   

Literatura poukazuje na problematickou část praktického užití druhého případu 

výjimky nepotřebnosti závazného stanoviska orgánu („v zastavěném území města, které 

se nachází na území chráněné krajinné oblasti“
 266

), a to konkrétně ve spojitosti 

s definicí pojmu „město“. Pakliže pojem „město“ zákon o obcích definuje jako obec, 

která má alespoň 3 tisíce obyvatel (a stanoví ji tak na její žádost předseda Poslanecké 

sněmovny)
267

 či byla před 17. květnem 1954 městem a požádala o stanovení městem 

předsedu Poslanecké sněmovny,
268

 výjimka nepotřebnosti závazného stanoviska dle 

ustanovení § 44 odst. 2 písm. b) zákona o ochraně přírody a krajiny se nebude vztahovat 

i na volnou krajinu, která do správního obvodu města může zasahovat: „Ustanovení  

§ 44 odst. 2 se týká pouze zastavěného území, nikoli tedy zastavitelných ploch, tj. ploch 

vymezených v územním plánu, případně v zásadách územního rozvoje, k zastavění. 

Znamená to, že pokud je stavba umisťována a povolována na zastavitelných plochách, 

bude orgán ochrany přírody závazné stanovisko podle odstavce 1 § 44 ZOPK vydávat 

vždy.  V závěru je třeba zdůraznit, že i v případech, kdy orgán ochrany přírody závazné 

stanovisko podle § 44 odst. 2 nevydává, je dotčeným orgánem, pokud v řízení vedeném 

stavebním úřadem mohou být dotčeny zájmy chráněné zákonem (§ 90 odst. 15 ZOPK) 
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 DOSTÁLOVÁ, Kateřina, BEJČEK, Petr. Novela stavebního zákona ve vztahu k ochraně přírody  

a krajiny. Ochrana přírody. 2012, č. 6, s. 12-14. 
266

 Ustanovení § 44 odst. 2 písm. b) zákona o ochraně přírody a krajiny. 
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 Ustanovení § 3 odst. 1 zákona o obcích. 
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 Ustanovení § 3 odst. 3 zákona o obcích. 
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[ustanovení § 90 odst. 16 zákona o ochraně přírody a krajiny]. Veřejný zájem ochrany 

přírody v těchto případech musí prosazovat jinými právními nástroji.“
269

 

Specifika velkoplošných chráněných území se odráží v dalších požadavcích, 

které jsou v rámci ochrany daných zvláště chráněných území zákonem vyžadovány. 

Klíčovým atributem ochrany národních parků a chráněných krajinných oblastí v České 

republice je uplatnění závazného stanoviska k povolení zákonem taxativně vymezeným 

činnostem a procesům dle stavebního a vodního zákona. Předmětné závazné stanovisko 

autorka práce považuje za zásadní nástroj regulace (především) stavební činnosti  

ve zvláště chráněných územích, jehož účelem je vyloučit ty stavební záměry, které by se 

mohly jevit jako nevhodné s ohledem na ochranu přírodu a krajiny. Dotčený orgán 

prostřednictvím závazného stanoviska může rovněž upravit podmínky činnosti, které 

případné dopady na přírodu a krajiny minimalizují. 

 

 

5.4 SOUHLAS K ZÁSAHU DO KRAJINNÉHO RÁZU A ZÁVAZNÉ 

STANOVISKO K ZÁSAHU DO VÝZNAMNÉHO KRAJINNÉHO 

PRVKU 

 

K atributům územní ochrany životního prostředí patří rovněž posuzování zásahů 

na krajinný ráz. Pojetí ochrany krajinného rázu vychází z principu prevence a ze snahy 

eliminace či minimalizace negativních vlivů, jež by mohly negativně ovlivnit přírodní, 

kulturní, historické či estetické kvality krajiny.  Ráz krajiny je prezentován souhrnem 

znaků, které vytváří její jedinečnost a individuálnost a je dán samotnou existencí jevů 

(přítomností vodních toků, vodních ploch, přírodních lokalit či dokonce i zástavbou 

nebo památkovými objekty). 

Krajinný ráz je zákonem chráněn prostřednictvím ustanovení § 12 zákona  

o ochraně přírody a krajiny. Z důvodu systematického zařazení zmíněného ustanovení 

do druhé části zákona, zabývající se obecnou ochranou přírody a krajiny, lze 

konstatovat, že zásahy do krajinného rázu jsou posuzovány na celém území,
270

 a to  
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 HAVELKOVÁ, Svatava. Závazné stanovisko k některým činnostem ve zvláště chráněných územích. 

Op. cit. 
270 Výjimku stanovuje ustanovení § 12 odst. 4 zákona o ochraně přírody a krajiny: „Krajinný ráz se 

neposuzuje v zastavěném území a v zastavitelných plochách, pro které je územním plánem nebo 

regulačním plánem stanoveno plošné a prostorové uspořádání a podmínky ochrany krajinného rázu 

dohodnuté s orgánem ochrany přírody.“ 
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ve volné krajině, rovněž však i v osídlené a urbanizované krajině.
271

  Zákon o ochraně 

přírody a krajiny obsahuje taktéž i sankční ustanovení uplatňující se při narušení 

krajinného rázu způsobené neplněním zákonných povinností.
272

 Stanovením detailů 

ochrany krajinného rázu a k vydání prováděcího právního předpisu bylo zákonodárcem 

zmocněno Ministerstvo životního prostředí. Z hlediska faktu, že takový obecně závazný 

právní předpis prozatím vydán nebyl, klíčovou se v praxi stala činnost správních orgánů 

a judikaturní praxe. 

Činnost, jež by byla schopna do krajinného rázu zasáhnout znehodnocením její 

přírodní, kulturní či historické charakteristiky, podléhá předchozímu schválení orgánu 

ochrany přírody. Zákonodárce takové činnosti stanovuje demonstrativním výčtem, 

explicitně však mezi ně řadí umisťování a povolování staveb. Dále je možné uvažovat  

o pozemkových úpravách, odvodňování pozemků, změnách kultur pozemků, úpravě 

vodních toků či těžbě nerostů.273 

Nutno podotknout, že krajinný ráz je chráněn již ve fázi územního plánování,  

a proto existuje možnost vyloučení provedení určitých činností již plánovací 

dokumentací, a to bez posuzování jejich vlivu na krajinný ráz.274 

Činnost, která by se mohla stát předmětem posuzování, nemusí dle judikatury 

vždy vést a priori k negativním zásahům. Dostatečnou se bude jevit i pouhá možnost 

snížení či změny krajinného rázu, a to jak v negativním tak i v pozitivním smyslu slova: 

„Znamená to tedy, že takový souhlas je nezbytný u každého zásahu, u něhož existuje 

nikoli bezvýznamná pravděpodobnost, že jeho následkem bude změna krajinného rázu 

(ať již pozitivní nebo negativní) nebo snížení krajinného rázu, tj. snížení jeho estetické 

nebo přírodní hodnoty, a to i v případě, že současně nedojde k jeho změně.“275 

 Obsahem posouzení snížení či změny krajinného rázu bude hodnocení aspektu 

jedinečnosti krajiny z hlediska přírodního, historického, architektonického a na druhé 

straně stojícího hlediska změny krajinného rázu po provedení dané činnosti.276  Samotné 

posouzení, zda daná činnost či záměr je schopen vyvolat důsledky v krajině je oprávněn 

provést pouze správní orgán. V takové úvaze není správní orgán zastupitelný, dokonce 

                                                           
271

 Metodický postup posouzení vlivu navrhované stavby, činnosti nebo změny využití území na krajinný 

ráz. Web.cvut.cz. [online]. Publikováno 2004 [cit. 15. 10. 2019]. Dostupné z WWW: <https:// 
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 Ustanovení § 87 odst. 2 písmeno h) zákona o ochraně přírody a krajiny. 
273 Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 23. 4. 2004, sp. zn. 6 A 144/2002-49. 
274 VOMÁČKA, Vojtěch. Judikatura NSS: Výjimky z ochrany ohrožených druhů živočichů a rostlin. Op. 

cit. 
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 Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 17. 6. 2011, sp. zn. 7 As 21/2011-87. 
276 Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 11. 6. 2014, sp. zn. 7 As 23/2014-57. 
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ani správním soudem.277 Souhlas orgánu ochrany přírody, jež může mít právní povahu 

závazného stanoviska, je nutné pak chápat jako nástroj, kterým je udělení či neudělení 

souhlasu k činnosti, která je způsobilá změnit ráz krajiny; nikoli pouze jako posouzení, 

zda daná činnost je způsobilá krajinný ráz změnit či snížit.278 

 Příslušným dotčeným orgánem ochrany přírody pro vydání souhlasu dle 

ustanovení § 12 odst. 2 zákona o ochraně přírody a krajiny k povolování, umisťování 

staveb či k jiným  činnostem, které by mohly snížit nebo změnit krajinný ráz, je obecní 

úřad obce s rozšířenou působností, krajský úřad, správa národního parku, Agentura 

ochrany přírody a krajiny, újezdní úřady a Ministerstvo životního prostředí.279 

Právní povaha souhlasu dotčeného orgánu ochrany přírody povolující  

či zakazující předmětnou činnost dle ustanovení § 12 odst. 2 zákona o ochraně přírody  

a krajiny se odvíjí od účelu svého vydání. Pakliže na souhlas dotčeného orgánu bude 

navazovat další rozhodnutí jiného orgánu (například povolení stavby), bude se jednat 

dle ustanovení § 90 odst. 1 zákona o ochraně přírody a krajiny o podkladové závazné 

stanovisko dle ustanovení § 149 správního řádu, jež je závazné pro výrokovou část 

řetězícího rozhodnutí. V opačném případě dotčený orgán vydává správní rozhodnutí. 

Nejvyšší správní soud judikoval, že každý zásah do krajinného rázu je zároveň 

nutné považovat i za potencionální zásah do významných krajinných prvků.280 Tyto 

prvky jsou zákonem definovány jako „ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky 

hodnotná část krajiny,“ která „utváří její typický vzhled nebo přispívá k udržení její 

stability.“281 Zákonodárce rozlišuje skupinu významných krajinných prvků, které jsou 

chráněny ex lege (lesy, rašeliniště, vodní toky, rybníky, jezera a údolní nivy) a dále 

skupinu, která je tvořena částmi krajiny, které se staly významnými krajinnými prvky 

registrací v souladu s ustanovením § 6 zákona o ochraně přírody a krajiny. Všechny 

jednotliviny obou skupin jsou zákonem chráněny před poškozováním a ničením dle 

ustanovení § 4 odst. 2 zákona o ochraně přírody a krajiny. 

Podobně jako v případě ochrany krajinného rázu, zákonodárce poskytuje 

orgánům ochrany přírody nástroj, na jehož základě má dojít k minimalizaci poškození  

a ničení významných krajinných prvků či ohrožení nebo oslabení jejich ekologicko-

                                                           
277 Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 12. 11. 2009, sp. zn. 1 As 72/2009-120. 
278 Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 23. 3. 2005, sp. zn. 6 A 97/2001-52. 
279

 MAZANCOVÁ, Eva. Posuzování krajinného rázu v urbanizovaném prostředí.  
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stabilizační funkce.  Rovněž obdobně vymezil zákonodárce jednotlivé činnosti, které 

mohou významné krajinné prvky ovlivnit z hlediska výše uvedeného. Vedle umisťování 

staveb explicitně uvedl pozemkové úpravy, změny kultur pozemků, odvodňování 

pozemků, úpravy vodních toků a nádrží a těžbu nerostů.282 

Ač se jedná o významný krajinný prvek ex lege či ex actu, jeho ochranou je 

pověřen orgán ochrany přírody, který k zásahu do významného krajinného prvku 

vydává závazné stanovisko dle ustanovení § 4 odst. 2 zákona ochraně přírody a krajiny. 

Právní charakter předmětného závazného stanoviska se bude odvíjet podle stejných 

pravidel jako v případě závazného stanoviska k zásahu do krajinného rázu a jeho forma 

bude odvozena od společných ustanovení zákona o ochraně přírody a krajiny. Z důvodu 

toho, že po vydání závazného stanoviska bude v převažujících případech navazovat 

meritorní rozhodnutí ve věci, v praxi se tak nejčastěji bude jednat o závazné stanovisko 

ve smyslu ustanovení § 149 správního řádu. Podobu samostatného správního rozhodnutí 

by takové závazné stanovisko mohlo mít v případě různých zásahů při provádění správy 

vodních toků dle ustanovení § 47 odst. 2 vodního zákona.283 Na rozdíl od právní úpravy 

zásahu do krajinného rázu, kdy zákonodárce vstup dotčeného orgánu označuje jako 

„souhlas“, je v případě zásahu do významného krajinného prvku tento vstup označen 

přímo jako „závazné stanovisko“. Dle autorky je tato část právní úpravy sporná a tento 

fakt se může jevit jako zavádějící. Použití označení „souhlas“ by i v případě právní 

úpravy ochrany významných krajinných prvků bylo na místě. 

Nejen v rámci ochrany krajinného rázu či významných krajinných prvků zastává 

orgán ochrany přírody klíčovou roli. Jeho úkolem je v tomto segmentu ochrany přírody 

krajiny rozpoznat činnosti, které by mohly být potencionálním ohrožením krajiny  

a takovýmto činnostem zamezit. Činnost, která je zákonodárcem vnímána jako nejvíce 

ohrožující, je stavební činnost. Umísťování staveb explicitně uvádí jako činnost, která je 

schopna zavinit ohrožení krajinného rázu i významných krajinných prvků. Zákonodárce 

poskytuje orgánům ochrany přírody k udržení harmonie v přírodě specifický nástroj 

v podobě souhlasu.  

 

 

 

                                                           
282

 Ustanovení § 4 odst. 2 zákona ochraně přírody a krajiny. 
283 VOMÁČKA, Vojtěch, KNOTEK, Jaroslav, KONEČNÁ, Michaela, HANÁK, Jakub, DIENSTBIER, 

Filip, PRŮCHOVÁ, Ivana. 2017, op. cit., s. 41. 
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5.5 ZÁVAZNÉ STANOVISKO K POSOUZENÍ VLIVŮ PROVEDENÍ 

ZÁMĚRŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

 

Zvláštní postavení v realizační fázi územního plánování zastává závazné 

stanovisko posouzení vlivů na životní prostředí vydané na základě zákona  

č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí. Předmětné závazné stanovisko 

posouzení vlivů na životní prostředí může být též vydáno za účelem ochrany  

a celistvosti evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti neboli soustavy chráněných 

území evropského významu Natura 2000, a to v souladu s ustanovením  

§ 45h a ustanovením § 45i zákona o ochraně přírody a krajiny.  

Spojitost mezi ochranou přírody a krajiny a procesem posuzování vlivů  

na životní prostředí je velice intenzivní a nikterak novodobá. Fauna, flóra a ekosystémy 

byly předmětem ochrany a oblastí, na kterou se právní úprava posuzování vlivů 

připravovaných staveb vztahovala, již od svého prapočátku speciální úpravy od roku 

1992.
284

 

Výše nastíněný blízký vztah procesu posuzování vlivů na životní prostředí   

a ochrany přírody a krajiny dokládá i novelizace zákona PVŽP provedená zákonem  

č. 225/2017 Sb., s účinností od 1. ledna 2018, jež se rovněž dotkla znění ustanovení  

§ 67 zákona o ochraně přírody a krajiny. Dříve užívané slovní spojení „biologické 

hodnocení“ bylo nahrazeno pojmem „hodnocení vlivu zamýšleného zásahu“, které má 

investor povinnost provést, pakliže má v úmyslu provést zásah  

(v kontextu této práce může být pojem zásah srovnán s pojmem stavební činnost  

či výstavba) do zájmů chráněných zákonem. Tyto zákonem chráněné zájmy jsou 

taxativně uvedeny a označeny dle jednotlivých částí zákona: obecná ochrana přírody  

a krajiny; zvláště chráněná území; památné stromy, zvláště chráněné druhy rostlin, 

živočichů a nerostů. Nutno podotknout, že s ohledem na fakt, že jediná část zákona, 

která není v ustanovení uvedena, je část čtvrtá vztahující se na oblast Natura 2000. Tato 

oblast je chráněná podobně fungujícím instrumentem v ustanovení § 45i zákona  

o ochraně přírody a krajiny a je vhodné dodat, že: „Na rozdíl od předcházející právní 

úpravy již zákon nově výslovně nestanoví, že se jedná o hodnocení vlivu zamýšleného 

zásahu pouze na rostliny a živočichy. Hodnocení vlivu zamýšleného zásahu je proto 

                                                           
284 Zákon č. 244/1992 Sb., České národní rady o posuzování vlivů na životní prostředí. 
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nyní možné využít i v těch případech, kdy mohou být dotčeny neživé složky přírody  

(tj. například jeskyně, skalní útvary, nerosty apod.) nebo krajinný ráz.“
285

 

Posuzování vlivů na životní prostředí lze označit jako jeden ze zásadních 

preventivních průřezových nástrojů ochrany životního prostředí. Jelikož se proces EIA 

vztahuje na celou škálu činností, jež mohou zapříčinit negativní dopady na životní 

prostředí jako celek a potažmo na jeho složky, právní úprava tak reguluje práva  

a povinnosti osob zamýšlejících uskutečnit tyto činnosti. Pakliže je možno hodnotit 

určité stavební záměry jako činnosti ohrožující přírodu a krajinu, proces EIA zásadně 

kooperuje s principy ochrany přírody a krajiny a svým způsobem zasahuje do mnoha 

dalších odvětví práva, například do práva stavebního.  

Z pohledu ochrany přírody a krajiny není procesu EIA podrobena každá 

zamýšlená činnost, nýbrž ta lidská činnost, u které lze předpokládat, že pakliže bude 

realizována, může s ohledem na všechny zjištěné relevantní informace zapříčinit 

závažné vlivy na „… na živočichy a rostliny, ekosystémy, biologickou rozmanitost, 

půdu, vodu, ovzduší, klima a krajinu, přírodní zdroje, hmotný majetek a kulturní 

dědictví, vymezené zvláštními právními předpisy a na jejich vzájemné působení  

a souvislosti.“
286

 Smyslem procesu posuzování vlivů záměrů na životní prostředí je tedy 

celkově analyzovat a posoudit konkrétní záměr a z pohledu možného negativního vlivu 

na životní prostředí vydat závěrečné stanovisko s vyjádřením nesouhlasu nebo souhlasu 

k jeho realizaci, případně souhlasu s podmínkami, a tím popřípadě jeho nepříznivé vlivy 

realizace zmírnit. Nutno podotknout, že proces EIA probíhá vždy před samotnou 

realizací posuzovaného záměru a bez závazného stanoviska EIA povolovací úřad nemá 

oprávnění o povolení realizace záměru podléhající procesu posuzování rozhodnout.
287

 

Jak již bylo nastíněno výše, závazné stanovisko EIA není nutné vydávat  

při každém záměru stavební činnosti. Záměry, jež jsou obligatorně předmětem 

posuzování vlivů na životní prostředí, je možné rozdělit do dvou kategorií.
288

 A to  

na záměry, které jsou předmětem posuzování automaticky (definované jako Kategorie I. 

v příloze I. zákona PVŽP) a dále na takové, o kterých tak bylo rozhodnuto  

ve zjišťovacím řízení (definované jako Kategorie II. v příloze I. zákona PVŽP).  
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 VOMÁČKA, Vojtěch, KNOTEK, Jaroslav, KONEČNÁ, Michaela, HANÁK, Jakub, DIENSTBIER, 

Filip, PRŮCHOVÁ, Ivana. 2017, op. cit., s. 507. 
286

 Ustanovení § 2 zákona PVŽP. 
287

 Posuzování vlivů na životní prostředí. MZP.cz. [online]. [cit. 25. 7. 2019]. Dostupné z WWW: 

<https://www.mzp.cz/cz/posuzovani_vlivu_zameru_zivotni_prostredi_eia>. 
288

 Ustanovení § 4 odst. 1 zákona PVŽP. 
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Závazné stanovisko EIA může být též vydáno za účelem ochrany a celistvosti 

evropsky významných lokalit a ptačích oblastí, a to za předpokladu, že stanovisko 

orgánu ochrany přírody stanoví, že konkrétní záměr může mít samostatně nebo  

ve spojení s jinými záměry významný vliv na soustavu Natura 2000, a to v souladu 

s ustanovením § 45h zákona o ochraně přírody a krajiny. Stanovisko orgánu ochrany 

přírody musí být odůvodněné a de iure se jedná o vyjádření dle ustanovení  

§ 154 správního řádu. Pakliže orgán ochrany přírody v odůvodněném stanovisku 

nevyloučí možný významný vliv záměru na evropsky významnou lokalitu nebo ptačí 

oblast, předmětný záměr musí být posuzován postupem dle zákona PVŽP s ohledem  

na speciální odchylky v zákoně o ochraně přírody a krajiny.
289

 

Závazné stanovisko EIA je závěr, ke kterému celý poměrně složitý proces EIA 

cílí. Účel, pro který je celý proces EIA veden, zákon označuje jako „objektivní odborný 

podklad pro vydání rozhodnutí“.
290

 Svou právní formu, tedy charakter závazného 

stanoviska ve smyslu ustanovení § 149 správního řádu, závazné stanovisko EIA získalo 

až novelizací zákona PVŽP provedenou zákonem č. 39/20015 Sb., účinnou od dubna 

roku 2015.   

Do doby uvedené novelizace bylo (dle recentní právní úpravy závazné) 

stanovisko EIA pouze nezávazným odborným podkladem pro vydání rozhodnutí 

v navazujících řízení, právně posuzovatelné jako úkon dle části čtvrté správního řádu. 

Nejvyšší správní soud jeho charakter označil srovnatelný s institutem znaleckého 

posudku: „… účelem posuzování vlivů na životní prostředí získat objektivní odborný 

podklad pro vydání rozhodnutí, popřípadě opatření podle zvláštních právních předpisů, 

a přispět tak k udržitelnému rozvoji společnosti. Tento podklad je jedním z podkladů 

v řízeních podle zvláštních právních předpisů. Stejně jako proti znaleckému posudku 

nelze ani proti procesu EIA brojit samostatně, ale jedině až proti aktu, pro nějž je 

podkladem.“ 
291

 

Dle důvodové zprávy změnou právní formy výstupu procesu EIA na závazné 

stanovisko bylo přistoupeno „… ke koncepci ultimativní závaznosti výstupu z procesu 

EIA.“ Nutno dodat, že novelizace právní formy výstupu procesu posuzování vlivů 

                                                           
289

 Ministerstvo životního prostředí. Metodický pokyn: Postup hodnocení vlivů koncepcí a záměrů na 

evropsky významné lokality a ptačí oblasti. MZP.cz. [online]. In: Věstník Ministerstva životního 

prostředí, ročník XXVIIII. 2018, č. 8, s. 1-62. Publikováno 2018 [cit. 1. 8. 2019]. Dostupné z WWW: 

<https://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/hodnoceni_vyznamnosti_vlivu_koncepci/$FILE/SOTPR_

Vestnik_listopad_2018_181211.pdf>. 
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 Ustanovení § 1 odst. 3 zákona PVŽP. 
291 Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 15. 5. 2008, sp. zn. 2 Aps 1/2008-77. 
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záměrů na životní prostředí bylo zapříčiněno výtkami pochybení ze strany Evropské 

komise, která nedostatečnou závaznost výstupů z procesu EIA a taktéž i možné změny 

záměru v navazujících povolovacích řízení považovala za podstatná pochybení.
292

 

Možná proto důvodová zpráva explicitně zdůrazňuje kompatibilitu s unijním právem, 

když uvádí, že kýženým cílem úpravy by zároveň „… mělo být dosaženo toho, že záměr 

posuzovaný v rámci procesu posuzování vlivů záměru na životní prostředí bude 

z hlediska potenciálních vlivů na životní prostředí identický se záměrem, pro který bude 

vydáno rozhodnutí v navazujícím řízení, resp. že případné upřesnění způsobu realizace 

záměru či jeho drobné změny nebudou mít takový charakter, aby mohly vyvolat nové 

negativní vlivy záměru na životní prostředí, které nebyly předmětem posuzování.“ 
293

 

Ačkoli zákon PVŽP nikde explicitně nedefinuje výstup procesu posuzování 

vlivů provedení záměru na životní prostředí jako závazné stanovisko dle ustanovení  

§ 149 správního řádu, lze tak jednak usuzovat ze samotného nadpisu ustanovení  

§ 9a zákona PVŽP. Uvedené ustanovení popisuje tento výstup a zároveň zavádí pro 

předmětné závazné stanovisko legislativní zkratku „stanovisko“. Rovněž o právní formě 

závěru procesu posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí hovoří důvodová 

zpráva. V tomto ohledu by autorka s odvoláním na část této práce pojednávající  

o charakteristice právní formy závazných stanovisek dodala, že nehledě na explicitní 

označení úkonu jako závazného stanoviska, je primární naplnění jeho materiálních 

znaků. Autorka v následujících odstavcích potvrzuje, že závazné stanovisko dle 

ustanovení § 9a odst. 1 zákona PVŽP naplňuje veškeré materiální znaky závazného 

stanoviska ve smyslu ustanovení § 149 správního řádu. 

 Závazné stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí 

vydává na základě zákonného zmocnění dle ustanovení § 9a odst. 1 zákona PVŽP tzv. 

příslušný úřad, kterým je dle ustanovení § 3 písm. f) zákona PVŽP Ministerstvo 

životního prostředí „… nebo orgán kraje v přenesené působnosti, v jehož územně 

správním obvodu je navržen záměr nebo pro jehož územně správní obvod je 

zpracovávána koncepce“. Konkrétní určení působnosti Ministerstva životního prostředí 

nebo krajského úřadu se nachází v příloze č. 1 zákona PVŽP. O předmětném závazném 

                                                           
292

 DVOŘÁK, Libor. Zákon o posuzování vlivů na životní prostředí: komentář. Praha: Wolters Kluwer, 

2016, s. 88 a násl. 
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 Vláda: Důvodová zpráva k zákonu č. 39/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb.,  

o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování 

vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. 
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stanovisku lze tedy tvrdit, že je v souladu se zásadou legality vydáváno na základě 

zákonného zvláštního zmocnění správním orgánem. 

Dikce zákona explicitně uvádí, že závazné stanovisko EIA je „podkladem  

pro vydání rozhodnutí v navazujících řízeních“.
294

 Pro náležitý rozbor uvedeného je 

nutné prvotně přiblížit tzv. navazující řízení,
295

 jehož definice byla transpoziční novelou 

zákona PVŽP taktéž dotčena. Jde o: „…řízení, v nichž se vydává rozhodnutí, které 

směřuje k umístění nebo provedení záměru, a pro jehož vydání je nezbytným podkladem 

závazné stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí. V praxi 

tedy bude třeba za navazující řízení považovat správní řízení založená  

na stanovisku EIA, ve kterých se pro daný předmět řízení konečným způsobem 

rozhoduje o otázkách životního prostředí, tedy taková řízení, která se věcně překrývají 

s předmětem procesu EIA. Zároveň se musí jednat o řízení, ve kterém dochází 

k umístění nebo povolení provedení záměru. Bezpochyby tak půjde především o územní 

a stavební řízení, ale rovněž i o řízení další, která jsou analogická k těmto řízením  

a ve kterých mohou být záležitosti životního prostředí taktéž dotčeny (např. stanovení 

dobývacího prostoru, povolení hornické činnosti aj.).“
296

 

Z uvedeného lze jednoznačně určit, že závazné stanovisko EIA nemá charakter 

samostatného rozhodnutí a nezakládá, nemění či neruší a nedeklaruje práva a povinnosti 

konkrétní osobě. Závazné stanovisko EIA má charakter subsumovaného správního aktu.  

Pakliže autorka práce hodnotí, že závazné stanovisko EIA naplňuje veškeré 

definiční znaky závazného stanoviska ve smyslu ustanovení § 149 správního řádu, lze 

od tohoto závěru vyvozovat další právní důsledky spojené s právní formou tohoto 

úkonu.  

V souladu s ustanovením § 149 odst. 3 správního řádu pokud se správní orgán 

vedoucí navazující řízení dozví, že současně probíhá řízení, v němž má být vydáno 

závazné stanovisko EIA, usnesením navazující řízení přeruší, a to obligatorně.  

Rovněž další důsledek právní formy závazného stanoviska ve smyslu správního 

řádu, respektive jeho závaznosti, znamená, že moment vydání nesouhlasného závazného 

stanoviska EIA Ministerstvem životního prostředí či krajským úřadem, zapříčiňuje 
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 Ustanovení § 9a odst. 3 zákona PVŽP. 
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zamítnutí posuzovaného záměru v navazujícím řízení.
297

 Pakliže by žádost nebyla 

zamítnuta, jednalo by se o nezákonné rozhodnutí vydané v navazujícím řízení, jelikož 

správní orgán je povinen se závazným stanoviskem řídit a rozhodl by tak v rozporu 

s vydaným negativním závazným stanoviskem.  

Pokud je na základě proběhlého procesu EIA vydáno kladné závazné stanovisko 

EIA, v žádném případě tento fakt neindikuje automatické vydání povolovacího 

rozhodnutí v navazujícím řízení, ale pouhou možnost jeho vydání.  Z hlediska obsahu 

tohoto subsumovaného správního aktu v návaznosti na meritorní rozhodnutí 

v navazujícím řízení lze tvrdit, že jeho obsah „… je závazný pro rozhodnutí vydávané 

v tzv. navazujícím (typicky povolovacím) řízení. Správní orgán, který vydává rozhodnutí 

v navazujícím řízení, je povinen obsah závazného stanoviska plně respektovat, nemá 

možnost se od něj odchýlit, resp. některou z podmínek obsažených v závazném 

stanovisku nezahrnout do povolovacího rozhodnutí.“
298

 

Jestliže prostřednictvím respektování závazného stanoviska EIA v navazujícím 

řízení a přebíráním jeho obsahu včetně podmínek do meritorního rozhodnutí nabývá 

závazné stanovisko vnější právní účinky vůči adresátům, má autorka za to, že je nutné 

zmínit i problematiku tzv. konfliktu podmínek, jež byla vyvolána koncepční změnou 

právní formy závazného stanoviska EIA. Formulace znění vhodných podmínek 

závazného stanoviska EIA v rámci hájení zájmů jednotlivých dotčených orgánů podle 

složkových zákonů za současného zachování faktických významů podmínek, může  

ve svém důsledku mít negativní důsledky na celý povolovací proces. Možné dohady 

mezi podmínkami stanovenými závazným stanoviskem EIA a podmínkami dotčených 

orgánů v souvisejících závazných stanoviscích lze označit za situaci konfliktu 

podmínek
299

 a autorka má za to, že právě tato situace byla zákonodárce v právní úpravě 

podceněna.  

Pakliže podmínky závazného stanoviska musejí být převzaty do obsahu 

meritorního rozhodnutí, je nutné vždy odlišovat, do jaké povolovací fáze jsou dané 

podmínky určeny a zda jsou relevantní pro tu kterou fázi povolovacího procesu. Nejsou-

li podmínky zásadní pro předmětnou povolovací fázi (například rozdíl fáze stavebního 
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povolení a fáze územního plánování), podmínky do obsahu meritorního rozhodnutí být 

převzaty nemusejí, a to z důvodu nesouvislosti s předmětem řízení. Ani tímto vodítkem 

se však nelze vyhnout veškerým nejistotám a jediným možným řešením kolize 

závazného stanoviska EIA se závaznými stanovisky podle zvláštních zákonů, respektive 

řešením tzv. konfliktu podmínek, je iniciace tzv. dohadovacího řízení dle ustanovení  

§ 136 odst. 6 správního řádu.
300

 

Jestliže závazné stanovisko EIA je závazným stanoviskem dle ustanovení  

§ 149 správního řádu, platí i pro něj zvýšené nároky na formální náležitosti stanovené 

správním řádem. Současně je nutné upozornit, že příloha č. 6 zákona EIA stanoví další 

obsahové náležitosti závazného stanoviska: „Tento krok by měl snížit počet chybně 

zpracovaných závazných stanovisek a s tím související nutnosti využití opravných 

prostředků.“
301

 

Zákonodárce tak dle přílohy č. 6 zákona PVŽP jako povinný údaj závazného 

stanoviska EIA určil například „podmínky pro fázi přípravy záměru, realizace 

(výstavby) záměru, provozu záměru, popřípadě podmínky pro fázi ukončení provozu 

záměru za účelem prevence, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzace negativních 

vlivů záměru na životní prostředí a veřejné zdraví“. Jako součást odůvodnění, které 

zároveň musí splňovat kvality ustálené judikatury, musí kromě dostatečného 

odůvodnění vydání souhlasného či nesouhlasného vyjádření obsahovat i odůvodnění 

stanovených podmínek. 

Jeden z dalších důsledků právní formy závazného stanoviska je možnost jeho 

přezkumu. Jak již bylo několikrát v této práci uvedeno, závazné stanovisko není 

samostatným rozhodnutím, a tudíž se proti němu nelze samostatně odvolat. Možnost 

odvolání proti obsahu závazného stanoviska EIA přichází v úvahu až v rámci 

navazujícího řízení, respektive odvoláním se proti meritornímu rozhodnutí vydaného 

v navazujícím řízení.
302

 Jde tedy o klasický režim přezkumu závazného stanoviska dle 
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ustanovení § 149 odst. 5 správního řádu, na základě kterého nadřízený orgán potvrdí  

či změní vydané závazné stanovisko EIA, a to opět závazným stanoviskem.
303

 

Obdobně jako závazné stanovisko dle zákona o ochraně přírody a krajiny není 

ani závazné stanovisko EIA samostatně soudně přezkoumatelné, a to z důvodu faktu,  

že nenaplňuje definiční znaky rozhodnutí dle ustanovení § 65 odst. 1 soudního řádu 

správního a zákonnost samotného závazného stanoviska EIA a stejně tak postupu jeho 

vydání je možné soudně přezkoumat pouze v rámci žaloby proti rozhodnutí vydaného 

v navazujícím řízení dle ustanovení § 75 odst. 2 soudního řádu správního. Pravidla pro 

změnu či zrušení závazného stanoviska EIA v přezkumném řízení dle ustanovení  

§ 149 odst. 6 správního řádu nejsou nikterak dotčena.
304

 

Zákonodárce oproti obecné úpravě závazných stanovisek ve správním řádě určil 

pro vydávání závazných stanovisek EIA procesní lhůtu k jejich vydání, a to lhůtu 

třicetidenní ode dne obdržení posudku.
305

 Zákon PVŽP navíc dále stanoví základní 

dobu platnosti závazného stanoviska EIA, kterou je pět let ode dne jeho vydání 

s možností prodloužení.
306

 

Uskutečňování stavebních záměrů může přinést významné dopady na jednotlivé 

složky životního prostředí a potažmo na životní prostředí jako celek. Jeden z hlavních 

právních předpisů, jenž musí být stavebníkem či tím, kdo má v úmyslu uskutečnit 

stavební záměr, dodržen, je zákon PVŽP. Základní myšlenkou předmětného zákona je 

předcházet negativním vlivům na životním prostředí způsobené i stavební činností,  

a to na základě procesu posuzování konkrétního záměru jakým způsobem a v jaké míře 

by realizace předmětného záměru ovlivnilo i živočichy, rostliny, ekosystémy, půdu atd. 

Závěrem tohoto poměrně komplikovaného procesu je vydání závazného stanoviska 

EIA, které je nezbytným podkladem pro navazující řízení, v rámci něhož se má 

rozhodnout o povolení stavebního záměru. Proto závazné stanovisko EIA lze označit 

jako jeden z klíčových nástrojů ochrany přírody a krajiny, jehož postavení se změnou 

právní formy z pouhého odborného posudku na závazné stanovisko ve smyslu 

ustanovení § 149 správního řádu od 1. dubna 2015 více ukotvilo. 

Současně charakteristika právní formy závazného stanoviska EIA s sebou přináší další 

důsledky spojené s přezkumem závazného stanoviska či s jeho závazností.  
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Koncepční změnu právní formy na jednu stranu lze hodnotit pozitivně ve smyslu 

toho, že právně posílila tento institut, na druhou stranu vyvolala „… riziko vzájemných 

rozporů mezi závazným stanoviskem EIA a závaznými stanovisky vydávanými pro účely 

řízení podle stavebního zákona jednotlivými orgány ochrany životního prostředí po linii 

složkové ochrany, aniž by byl zakotven mechanismus prevence takového rozporu či 

zvažována otázka nezbytnosti a účelnosti takovéto „dvojí“ linie ochrany životního 

prostředí prostřednictvím závazných stanovisek.“
307

 Autorka má za to, že forma 

závazného stanoviska více odpovídá požadavkům a potřebám povolovacího procesu 

v českém právním prostředí. Výhodu spatřuje především v posilnění právních účinků  

i samotné závaznosti stanoviska, a tím možného zvýšení standardu ochrany přírody  

a krajiny. 

 

 

5.6 DÍLČÍ ZÁVĚR 

 

V páté části předložené práce se autorka detailněji zabývala konkrétními 

relevantními ustanoveními zákona o ochraně přírody a krajiny a poskytla přehled 

vybraných závazných stanovisek vydávaných na úseku ochrany přírody  

a krajiny. Na základě četnosti jejich využívání v praxi či jejich zásadní úlohy v rámci 

ochrany přírody a krajiny provedla autorka výběr těch závazných stanovisek, které byly 

popsány detailněji. Za jeden z nejdůležitějších nástrojů ochrany přírody a krajiny 

z podaného přehledu autorka práce považuje závazné stanovisko k některým činnostem 

ve zvláště chráněných územích a zároveň má za to, že jde o klíčový nástroj při regulaci 

stavební činnosti ve zvláště chráněných územích.   

Právní úpravu závazných stanovisek vydávaných na úseku ochrany přírody  

a krajiny hodnotí autorka práce jako komplexní a existenci uvedených závazných 

stanovisek klasifikuje jako zásadně relevantní a racionální. Z jednotlivých 

uskutečněných či plánovaných novelizací dotýkající se předmětných institutů lze 

spatřovat zákonodárcovu tendenci vedoucí především k urychlení a zjednodušení 

povolovacích procesů. Nutno dodat, že jen některé zásahy vedoucí k tomuto cíli hodnotí 

autorka kladně a efektivně.  
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ZÁVĚR 

 

Ačkoli je životní prostředí předpokladem pro existenci jakékoli formy života, 

společnost se jeho ochranou intenzivněji zabývá až od počátku 20. století.  Ochrana 

životního prostředí je konečně vnímána jako celosvětový zájem společnosti, a možná 

proto se explicitní vyjádření veřejného zájmu na jeho ochraně velmi často objevuje 

v základních předpisech států i mezinárodních společenství. Česká republika tomu není 

výjimkou. Veřejný zájem na ochraně životního prostředí jako celku se primárně 

uskutečňuje skrze ochranu jednotlivých složek životního prostředí. V souladu s právě 

uvedeným je zákonodárcem ochrana přírody a krajiny výslovně označena za veřejný 

zájem. Autorka předložené práce toto tvrzení chápe jako vyjádření užšího veřejného 

zájmu na ochraně životního prostředí a zároveň vyjadřuje názor, že veřejným zájmem 

není příroda a krajina, ale především činnost směřující k ochraně těchto složek 

životního prostředí. Má za to, že s ohledem na smysl účelu zákona o ochraně přírody  

a krajiny, je zákonodárcem ochrana přírody a krajiny pojímána celistvě a kompaktně. 

Strážcem a nositelem veřejného zájmu na ochraně přírody a krajiny a zároveň  

i jeho prosazovatelem a posuzovatelem je orgán veřejné moci, v rámci jehož činnosti by 

se mělo stát dosažení veřejného zájmu předností. Stejným způsobem, jakým 

zákonodárce stanoví předmět veřejného zájmu, stanoví tak i konkrétní dotčený orgán, 

který je jeho ochranou pověřen. V úvahu musí též být vzat fakt, že na světě neexistuje 

pouze jeden společný veřejný zájem, dokonce pojetí totožného veřejného zájmu 

z pohledu několika subjektů může být kolidující a ani právní regulací se nelze vyvarovat 

možných konfliktů. Autorka práce zastává názor, že nejčastěji se do střetu se zájmem  

na udržení rovnovážného stavu v přírodě může dostat soukromý zájem, respektive 

zájem hospodářský či ekonomický. Klíčovou rolí dotčeného orgánu při ochraně 

veřejného zájmu se autorka zabývala v první kapitole předložené práce, v níž též 

dospěla k názoru, že pro řádnou činnost dotčených orgánů je určující přesné zákonné 

vyjádření a specifikace veřejného zájmu, neboli stanovení důvodů a hledisek, dle jakých 

se má při svém konání řídit.  

Orgán ochrany přírody je za účelem dosažení ochrany jemu svěřených zájmů 

vybaven právy a povinnostmi a k dispozici má řadu právních i mimoprávních nástrojů. 

Institut závazného stanoviska se řadí do skupiny administrativních právních nástrojů. 

Autorka ho pokládá za jeden z nejpodstatnějších nástrojů ochrany přírody a krajiny, 

nicméně přiznává, že při jeho uplatňování může v praxi vyvstat mnoho problematických 
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momentů. Pro upozornění na ony poznatky, které byly shledány, pokládala autorka 

předložené práce za nutné, se též v určitých částech práce věnovat správní teorii 

závazných stanovisek. Bez náležité opory právní teorie by dle autorky zdůrazněné 

aspekty ochrany přírody a krajiny v souvislosti s praktickým i teoretickým užíváním 

institutu závazných stanovisek nedávaly smysl a postrádaly by souvislosti. Autorka 

práce cílila se však správní teorie dotknout v co možné nejnižší nepostradatelné míře  

a vždy pouze v kontextu ochrany přírody a krajiny s ohledem na příslušnou judikaturu 

správních soudů či aplikovatelnou praxi správních orgánů. 

V části předpoložené práce zabývající se analýzou samotného právního institutu 

závazného stanoviska se autorka práce neopomněla též věnovat snad již tradiční otázce 

terminologického nesouladu formálního označení úkonu naplňující materiální znaky 

závazného stanoviska ve smyslu ustanovení § 149 správního řádu. V této souvislosti je 

toho názoru, že ačkoli samotné určení o naplnění materiálního hlediska závazného 

stanoviska může být v řadě případů obtížné, shledává za vhodné (nikoliv za nutné) 

pouze možné sjednocení faktických názvů v rámci nových právních předpisů, případně 

dostatečné opodstatněnosti opaku. Nutnost zásahu ze strany zákonodárce ve formě 

cílené novelizace zaměřené pouze na tyto změny autorka práce nepociťuje. Jediným 

možným prostorem, v němž autorka práce shledává možnost změny formálního 

označení správního úkonu, kterým je závazné stanovisko vydáno, je v případě právní 

úpravy závazného stanoviska k zásahu do významných krajinných prvků. Tento název 

se může v oblasti právní úpravy zásahu do významných krajinných prvků jevit jako 

zavádějící, a proto pojmenování vstupu dotčeného orgánu jako „souhlas“ by bylo 

vhodnější. Ostatně explicitně za „souhlas“ je zákonodárcem označen vstup dotčeného 

orgánu v rámci právní úpravy zásahu do krajinného rázu a autorka nespatřuje oprávněné 

důvody v nesjednocení pojmenování těchto úkonů. 

Na druhou stranu fakt, že právní povaha formy závazných stanovisek podle 

zákona o ochraně přírody a krajiny, kterou může být závazné stanovisko vydáno, se liší 

v závislosti na účelu jeho vydání, považuje autorka práce za poněkud zmatečný. 

Skutečnost, že v jednom případě orgán ochrany přírody vydává závazné stanovisko  

ve formě závazného stanoviska ve smyslu ustanovení § 149 správního řádu a ve druhém 

případě je vydáno ve formě rozhodnutí ve smyslu ustanovení § 67 správního řádu, je dle 

autorky matoucí. Tato skutečnost graduje v souvislosti s nejednotností názoru na právní 

povahu závazného stanoviska vydaného pro účely zjednodušených postupů podle 

stavebního zákona.   
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Jak si autorka práce v úvodu předložené práce vytyčila, zaměřila se i na dílčí 

změny právní úpravy provedené zákonem č. 225/2017 Sb., kterým zákonodárce mimo 

jiné explicitně stanovil obsahové náležitosti závazného stanoviska, a to i přes to, že je  

v obdobné podobě dovozovala již soudní judikatura i odborná literatura.  

Návazně na náležitosti obsahu závazného stanoviska bylo též pojednáváno  

o možnosti navázání závazného stanoviska na podmínky, respektive navázání 

závazného stanoviska na podmínky bez výslovného zákonného zmocnění. Sama praxe 

možnost konkretizovat závazná stanoviska uvedením tohoto vedlejšího ustanovení často 

využívá, a to i bez explicitního zákonného zmocnění. Právní praxi i teorii této oblasti 

hodnotí autorka práce jako nesjednocenou. Přestože si je autorka práce vědoma 

skutečnosti, že vydání kladného závazného stanoviska s podmínkami je byrokraticky  

a administrativně úspornější než úplné zamítnutí žádosti, ztotožňuje se s minoritním 

názorem, že pro restriktivní podmínky závazného stanoviska je nutný zákonný podklad, 

a to nejen s ohledem na ústavní zásadu zákonnosti, ale též s ohledem na fakt, že 

připuštěním opaku by mohlo dojít ke snížení standardu ochrany přírody. 

Zákonodárce nestanovil zvláštní proces pro vydávání závazných stanovisek  

a dotčené orgány vydávají závazná stanoviska dle čtvrté části správního řádu.  

Za nedostatek odrážející se v praxi autorka vnímá neuspokojivou úroveň digitalizace 

celého procesu povolování staveb zahrnující proces vydávání závazných stanovisek. 

V elektronizaci a v přechodu procesů správních orgánů v digitální podobu shledává 

autorka předložené práce cestu k efektivnější komunikaci a rychlejší spolupráci 

veškerých správních orgánů podílejících se na celém povolovacím procesu.  

V rámci procesu vydávání závazného stanoviska lze též polemizovat nad 

výhodami, nevýhodami a podmínkami možnosti zavedení a uplatnění právní fikce 

vydání souhlasného závazného stanoviska v případě nedodržení zákonem stanovené 

lhůty pro jeho vydání. Bezesporu lze od zavedení zákonné lhůty očekávat jisté zrychlení 

rozhodovacího procesu, na druhou stranu vyvstává otázka, zda tato skutečnost je 

proporcionální ve vztahu k faktu, že fikcí souhlasného závazného stanoviska dotčeného 

orgánu dochází k redukci ochrany přírody a krajiny. Za efektivnější nástroj za účelem 

dosažení urychlení povolovacích procesů při současném dodržení standardu ochrany 

přírody a krajiny autorka práce považuje tzv. jednotné stanovisko k zásahu do přírody  

a krajiny navrhované novelizací liniového zákona. 

Přestože není závazné stanovisko správním rozhodnutím, ale závazným 

podkladem, právní úprava upravuje též možnosti přezkumu jeho věcné správnosti  
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i zákonnosti. Přezkum věcné správnosti i zákonnosti je zprostředkován prostřednictvím 

odvolacího řízení vedeném proti meritornímu rozhodnutí podmíněného závazným 

stanoviskem. Samostatné přezkumné řízení zákonnosti závazného stanoviska, které je 

na odvolacím řízení nezávislé, může být zahájeno jen z moci úřední. Novelizací 

provedenou zákonem č. 225/2017 Sb. byla zavedena odchylka přezkumných procesů 

odvolacího a přezkumného řízení závazných stanovisek vydaných pro účely a postupy 

dle stavebního zákona. Důvodem, proč se autorka touto nastolenou dvojkolejností 

zabývala, je fakt, že převážné množství závazných stanovisek je vydáváno právě jako 

podkladové akty pro účely řízení dle stavebního zákona. Zvedená odchylka v přezkumu 

dle stavebního zákona je autorkou vnímána jako nesystémová. V kontextu nahrazení 

některých samostatných správních řízení závazným stanoviskem, a tím rozšířením 

spektra závazných stanovisek vydávaných orgány ochrany přírody a krajiny 

provedeným stejným novelizačním zákonem, je dopad odlišného přezkumu závazných 

stanovisek v režimu stavebního zákona ještě širší.  

Za účelem prokázat tvrzení, že největší četnost vydávání závazných stanovisek 

se váže na regulaci výstavby, poskytla autorka přehled vybraných konkrétních 

závazných stanovisek vydávaných na úseku ochrany přírody a krajiny v úvodu páté 

kapitoly. Klíčem výběru jednotlivých detailněji analyzovaných závazných stanovisek se 

stala buď četnost užívání těchto konkrétních institutů v praxi 

a jejich zásadní význam či změna jejich charakteru vzniklá provedenou poměrně 

nedávnou novelizací. Posledně uvedeným případem je pak konkrétně povolení kácení 

dřevin dle ustanovení § 8 odst. 6 zákona o ochraně přírody a krajiny a též  

o rozhodnutí o udělení výjimky ze zákazů u zvláště chráněných druhů rostlin 

a živočichů dle ustanovení § 56 odst. 6 zákona o ochraně přírody a krajiny, čímž rovněž 

došlo k úpravě rozsahu působnosti orgánů ochrany životního prostředí. Za zásadní 

nástroj regulace, především stavební činnosti, považuje autorka práce závazné 

stanovisko k některým činnostem ve zvláště chráněných územích, jehož prostřednictvím 

dotčené orgány regulují stavební činnost, která by se mohla z pohledu ochrany přírody  

a krajiny ve zvláště chráněných územích jevit jako nevhodná.  

Nutno dodat, že závazná stanoviska vydávaná na úseku ochrany přírody  

a krajiny nejsou vydávána jen a pouze na základě zákona o ochraně přírody krajiny,  

ale své zásadní místo zastává i stanovisko posouzení vlivů na životní prostředí. 

Z důvodu zjištěných závěrů, že vliv umisťování a povolování staveb patří mezi činnosti, 

které jsou závazným stanoviskem orgány ochrany přírody posuzovány nejčastěji,  
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má autorka za to, že je tento právní instrument oprávněně chápán jako klíčový 

nástroj realizační fáze územního plánování. Vedle regulace stavební činnosti se tento 

institut může nepochybně vztahovat k těžební činnosti či k regulaci odvodňování. 

Autorka též prokázala, že zákonodárce chápe stavební činnost jako jednu z aktivit,  

při které dochází k nejzásadnějším změnám v území, a proto může být řazena  

k činnostem ohrožujícím přírodu a krajinu.  

V kontextu podaného přehledu závazných stanovisek vydávaných orgány 

ochrany přírody dle zákona o ochraně přírody a krajiny je autorka toho názoru, že 

právní úprava pokrývá veškeré nutné aspekty ochrany přírody a krajiny. Existující 

závazná stanoviska považuje zpravidla za racionální. Autorka zároveň vyslovuje 

myšlenku, že tendence zákonodárce k urychlení povolovacího procesu a jeho 

zjednodušení a zefektivnění je zdůvodněním většiny novelizací předmětného institutu, 

které v poslední době proběhly.  Některé kroky vedoucí dle zákonodárce k tomuto cíli 

autorka práce hodnotí kladně, avšak k některým se staví skepticky. Za neproporcionální 

například hodnotí stanovení právní fikce vydání závazného stanoviska v liniovém 

zákoně. 

Orgán ochrany přírody vystupuje ve všech řízeních podle zvláštních předpisů, 

v nichž mohou být dotčeny zájmy přírody a krajiny. Autorka má za to, že jim největší 

zainteresovanost ve správních řízeních a jiných postupech přisuzuje stavební zákon. 

V souvislosti s velkým množstvím závazných stanovisek vydávaných dle zákona  

o ochraně přírody a krajiny, které mohou být vydány k jednomu záměru, ale zároveň 

více dotčenými orgány, se zde otevírá prostor pro možnou integraci závazných 

stanovisek na úseku ochrany přírody a krajiny. Integrací by tak závazné stanovisko bylo 

vydáno jedním dotčeným orgánem. Tato změna by taktéž mohla vést k urychlení 

povolovacího procesu. Právní úprava integrace závazných stanovisek na úseku ochrany 

přírody a krajiny by s sebou nepochybně musela přinést určení, který dotčený orgán by 

dané závazné stanovisko vydal, a to včetně právní úpravy vnitřních vztahů a postupů 

dotčených orgánů mezi sebou.  

Změny navrhované novým stavebním zákonem, jehož věcný záměr byl schválen 

vládou České republiky v červnu roku 2019, by se zásadně dotkly rovněž probíraných 

institutů a procesů, a to skoro ve všech ohledech. Nový stavební zákon vytvořením nové 

stavební soustavy reviduje nejen postavení některých dotčených orgánů ochrany 

přírody, ale též mění právní formu vstupů integrovaných a zpravidla i neintegrovaných 

dotčených orgánů. Ve změně způsobující situaci, že se z dotčeného orgánu 
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integrovaného do stavebního úřadu fakticky stane část stavebního úřadu bez formálně 

stanovené role a formy vstupu do správního řízení a že vstupy neintegrovaných 

dotčených orgánů zpravidla ztratí svou závaznost, autorka práce spatřuje možnost 

zvětšeného prostoru pro libovůli rozhodujícího správního orgánu vedoucí k upozadění 

veřejného zájmu na ochraně přírody a krajiny. Navzdory tomu, že důvodová zpráva 

k věcnému záměru hodnotí reorganizační změnu stavební soustavy jako upevnění 

postavení dotčených orgánů, autorka práce naopak v této možné změně shledává 

oslabení jeho postavení s řadou právně nezodpovězených otázek a jistou rezignaci nad 

dostatečnou úrovní ochrany veřejných zájmů na úseku přírody a krajiny. 

Jak bylo již naznačeno, předpoložená rigorózní práce je členěna kromě úvodu  

do pěti kapitol a tohoto závěru, jenž dle autorky vytváří logickou strukturu probíraného 

tématu a plynule na sebe navazují. V souladu se vším výše uvedeným má autorka za to, 

že dostála všech cílů vytyčených v úvodu této práce. 
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SEZNAM ZKRATEK 

 

ESD Evropský soudní dvůr 

 

EVL evropsky významné lokality 

 

CHKO chráněná krajinná oblast 

 

Kompetenční zákon zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev 

a jiných ústředních orgánů státní správy 

České socialistické republiky 

 

LZPS, Listina  ústavní zákon č. 2/1993 Sb., Listina 

základních práv a svobod 

 

Liniový zákon 

 

zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení 

výstavby dopravní, vodní a energetické 

infrastruktury a infrastruktury 

elektronických komunikací 

 

MŽP Ministerstvo životního prostředí 

 

Nový stavební zákon stavební zákon, jehož věcný záměr byl 

schválen usnesením vlády České 

republiky č. 448 ze dne 24. června 2019 

 

NSS Nejvyšší správní soud 

 

OOP orgán ochrany přírody 

 

Proces EIA proces posuzování vlivů na životní 

prostředí 

 

SpŘ zákon č. 500/2004 Sb., správní řád 

 

StZ  zákon č. 183/2006 Sb., o územním 

plánování a stavebním řádu 

 

S.Ř.S. zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní 

Ústava  ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava ČR  

 

VodZ zákon č. 254/2001 Sb., o vodách  

 

ZOPK, OchPřKr zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody 

a krajiny 
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Zákon PVŽP zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů 

na životní prostředí 

 

Závazné stanovisko EIA závazné stanovisko posuzování vlivů  

na životní prostředí 

 

ZCHD zvláště chráněné druhy 
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pozdějších předpisů, a další související zákony. 

 Vláda: Důvodová zpráva k zákonu č. 39/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 

100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých 

souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění 

pozdějších předpisů, a další související zákony. 

 Vláda: Důvodová zpráva k zákonu č. 500/2004 Sb., správní řád. 
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ABSTRAKT 

 

Tématem předložené rigorózní práce je právní instrument závazného stanoviska. 

Autorka práce se zaměřuje na vymezení jeho klíčové role v rámci ochrany přírody  

a krajiny. Z hlediska toho, že autorka má za to, že stavební činnost je aktivita, při níž 

dochází k největším zásahům do přírody a krajiny, se předložená práce zaměřuje kromě 

jiného na důkaz tvrzení, že účelem vydávání závazných stanovisek je právě regulace 

výstavby.  

Práce sestává z úvodu, závěru a pěti kapitol členěných do podkapitol dle logické 

a přehledné struktury. První kapitola pojednává o roli dotčeného orgánu při ochraně 

veřejného zájmu, kterým ochrana přírody a krajiny dle zákona je. Druhá kapitola 

strukturovaná do několika podkapitol se věnuje analýze předmětného právního nástroje, 

konkrétně jeho definičními znaky a jeho právní povahou, jeho obsahovými náležitostmi 

a procesem jeho vydávání. Dále se autorka zaměřila na přezkumný mechanismus 

závazných stanovisek, a to konkrétně na jeho právní úpravu ve správním řádě, soudním 

řádě správním, včetně odchylky od obecného režimu stanovenou stavebním zákonem. 

Čtvrtou kapitolu autorka práce věnovala vymezením jednotlivých dotčených orgánů 

podle zákona o ochraně přírody a krajiny. Tato část navazuje na již velmi konkrétní 

úsek práce analyzující jednotlivá závazná stanoviska vydávaná orgány ochrany přírody 

a krajiny či vydávaná jinými orgány na úseku ochrany přírody a krajiny. Následují 

podkapitoly obsahující rozbor vybraných závazných stanovisek vydávaných na úseku 

ochrany přírody a krajiny, přičemž klíčem výběru jednotlivých detailněji analyzovaných 

závazných stanovisek byla četnost jejich užívání v praxi a jejich zásadní význam nebo 

změna jejich charakteru vzniklá provedenou poměrně nedávnou novelizací příslušných 

právních předpisů.  

Autorka v předložené práci nevycházela pouze z aktuálních znění příslušných 

právních předpisů, příslušné soudní judikatury či aplikovatelné praxi správních orgánů, 

ale taktéž se zaměřila na navrhované změny předmětných institutů a procesů 

obsažených v návrhu nového stavebního zákona, jehož věcný záměr byl schválen 

vládou České republiky v červnu roku 2019. 
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ABSTRACT 

 

This thesis focuses on the binding opinion and defines its key role in nature and 

landscape protection. From the author´s viewpoint construction activity is an activity 

with the greatest impact on nature and landscape and the submitted work focuses, 

among other things, on the evidence that the purpose of issuing binding opinions is the 

regulation of construction. 

The thesis consists of introduction, conclusion and five chapters divided into 

subchapters according to logical and well-arranged structure. The first chapter discusses 

the role of the body concerned in the protection of the public interest, which is the 

protection of nature and landscape. The second chapter is structured into several 

subchapters and is devoted to the description of the binding opinion. The author 

analyzed its definition features, its legal nature and its content requirements. The last 

part of this chapter is devoted to the process of issuing binding opinions. 

Furthermore, the author focused on the review mechanism of binding opinions, 

namely its legislation in the Code of Administrative Procedure, the Code of 

Administrative Justice, including a deviation from the general regime laid down by the 

Building Act. The fourth chapter is devoted to the definition of the involved authorities 

concerned by the law on nature and landscape protection. The following subchapters 

contain an analysis of selected binding opinions issued in the field of nature and 

landscape protection. The key to the selection was the frequency of their use in practice, 

their crucial importance or the change in their legal nature resulting from a relatively 

recent amendment of the relevant legislation. 

The thesis is based not only on the current relevant legal regulations, relevant 

judicial case law or applicable practice of administrative bodies, but also focused on the 

proposed changes to the institutes and processes contained in the substantive intention 

of the new Building Act approved by the Czech Government in June 2019.  
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