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Úvod 
Realitní development je mezioborová disciplína, která vyžaduje vedle znalosti mnoha 

různých odvětví (jako je pozemní stavitelství, management, stavební ekonomika apod.) rovněž 

mezioborové znalosti právní, neboť zahrnuje jak obory práva veřejného, tak obory práva 

soukromého. I to činí z developerských projektů zajímavý objekt právního zkoumání. 

V následujícím textu bych proto rád v právní rovině prošel chronologicky průběh realizace 

developerského projektu, od výběru vhodné lokality až po kolaudační souhlas vydaný k hotovému 

stavebnímu záměru investora. 

Šířka tématu „právní aspekty realizace developerského projektu“ by bezesporu byla nad 

rámec diplomové práce, neboť na realizaci se podílí řada osob soukromého i veřejného práva. 

Proto se touto otázkou budu zabývat pouze z pozice investora. Ani zúžení „právního pohledu“ na 

osobu investora by z důvodu možné variability velikosti a účelu developerských projektů 

neumožnilo pojmout vymezené téma komplexně. Jiné právní aspekty bude mít realizace 

rezidenčního projektu výstavby solitérních rodinných domů od komerčního projektu skladové 

haly, která bude podléhat posuzování vlivů na životní prostředí apod. Z toho důvodu téma této 

práce ještě dále konkretizuji na obecným způsobem vymezený rezidenční projekt. Developerským 

projektem, který budu dále v textu označovat buď jako „projekt“ nebo jako „stavební záměr“, bude 

míněna výstavba deseti rodinných domů mimo hlavní město Prahu včetně dopravní a technické 

infrastruktury s projektem související. Dopravní infrastrukturou bude veřejně přístupná účelová 

komunikace sloužící jako obslužná komunikace pro vzniknuvší stavby, technickou infrastrukturou 

například stavby vodovodních, kanalizačních a energetických přípojek, veřejného osvětlení apod. 

Vycházet budu dále z předpokladu, že pozemek, na němž má být stavební záměr realizován, dále 

označovaný jako „pozemek“ nebo „lokalita“, je v územním plánu zahrnut do zastavitelné plochy 

s funkčním využitím pro bydlení a není dotčen žádnými ochrannými ani bezpečnostními pásmy. 

Nedělám si iluze, že by se mi podařilo, byť popsaným způsobem konkretizované, téma 

diplomové práce postihnout zcela vyčerpávajícím způsobem. Mým cílem nicméně bude teoreticky 

projít všechny fáze realizace projektu se zaměřením na rizika, která v průběhu pro investora 

vyvstávají, a na rozbor možných způsobů, jak jim předcházet a jak je řešit. Tuto práci pojímám 

jako ryze praktickou a z povahy rozebíraného tématu do jisté míry deskriptivní, nicméně 

k určitých sporným otázkám si dovolím rovněž zaujmout svůj právní názor. 

První kapitola bude věnována úvodní fázi realizace projektu, která slouží k prověření, zda 

investorem vybraná lokalita může sloužit plánovanému záměru. Začnu otázkou závazných 

koncepčních nástrojů územního plánování, jež umožní investorovi zjistit, zda funkční využití 
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vybrané lokality vyhovuje plánovanému stavebnímu záměru. Dále se zaměřím na rozbor 

relevantních ochranných a bezpečnostních pásem, které musí investor zohlednit i v případě, že 

pozemek podle územně plánovací dokumentace může sloužit k realizaci výstavby rezidenčního 

projektu, neboť jejich existence může buď projekt zcela zmařit, případně jej jinak omezit 

(například zmenšením reálně zastavitelné plochy pozemku). A konečně poslední podkapitola bude 

věnována tématu stavební uzávěry, jejíž existence může projekt v lepším případě zdržet, v horším 

případě zcela změřit, pokud připravovaná změna územního plánu nadále nepočítá se zahrnutím 

lokality do zastavitelné plochy.  

Pokud pozemek obstojí v „právním auditu z hlediska práva veřejného“, přesouvá se 

investor do druhé fáze prověřování, která je zaměřena na osobu prodávajícího. Druhou kapitolu 

jsem proto nazval „právní audit pozemku z hlediska práva soukromého“, neboť v ní budu rozebírat 

rizika, která by měl investor zohlednit, pokud se rozhodne nabýt vlastnické právo k pozemku od 

konkrétní osoby. V první podkapitole se zaměřím na obecný princip materiální publicity, jenž 

chrání investora jakožto dobrověrného nabyvatele před případným podvodným jednáním 

prodávajícího, který převádí vlastnické právo, jež mu ve skutečnosti nesvědčí. Dále se budu 

věnovat subtilnějšímu riziku, kterým je nabytí vlastnického práva od osoby v úpadku a z toho 

vyplývajícím důsledkům. Navážu podkapitolou věnovanou dopadům nabytí vlastnického práva 

k pozemku od osoby postižené exekucí a možným způsobům, jak předejít neplatnosti (ať už 

relativní nebo absolutní) takového právního jednání. A konečně závěr druhé kapitoly bude 

věnován dvěma institutům občanského zákoníku. Jednak relativní neúčinnosti právního jednání 

známé již před rekodifikací soukromého práva, jednak novému institutu převzetí majetku, jenž 

může pro investora představovat v určitých případech riziko, že do svého vlastnictví nabude vedle 

pozemku i pasiva s pozemkem související. 

Jestliže byl výsledek fáze právního auditu pozemku kladný, postupuje investor k dalšímu 

kroku, kterým je uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní. Ve třetí kapitole se zaměřím na 

specifika „developerské“ smlouvy o smlouvě budoucí kupní, která by měla zohlednit jak rizika 

veřejnoprávní (e.g. že v průběhu jejího trvání bude vydána stavební uzávěra), tak rizika 

soukromoprávní (e.g. budoucí prodávající odmítne uzavřít po splnění podmínek kupní smlouvu, 

protože dostane od třetí osoby lepší nabídku).  

Paralelně s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí kupní se investor přesouvá do další fáze 

realizace, jejímž cílem je dosáhnout vydání správního aktu, jímž dojde k ověření, že pozemek 

může být bez rizika využit pro realizaci stavebního záměru. Ve čtvrté kapitole se proto zaměřím 

na územní řízení. Začnu rozborem věcné a místní příslušnosti stavebního úřadu, u něhož bude 

investor podávat žádost o vydání územního rozhodnutí, které věnuji podkapitolu druhou. Zaměřím 
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se především na přílohy žádosti, zejména na podkladové správní akty dotčených správních orgánů, 

stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury, plánovací smlouvu apod. Je-li 

žádost investora úplná, může proběhnout samotné územní řízení. Ve třetí podkapitole ve stručnosti 

nastíním jeho průběh. V podkapitolách následujících se budu věnovat subjektům územního řízení 

a jejich možné procesní účasti, neboť přímé dotčení vlastnického práva vlastníka sousedního 

pozemku stavebním záměrem, může za určitých okolností představovat pro investora značné 

riziko prodražení celého projektu, nebude-li vyhovovat vedle zájmů veřejným (jak bylo osvědčeno 

podkladovými správními akty) rovněž zájmům soukromým, které si v územním řízení chrání 

zejména jeho účastníci. V závěrečných podkapitolách bude rozebráno, jakým způsobem stavební 

úřady posuzují žádost investora, v krátkosti rovněž samotné územní rozhodnutí jako finální 

správní akt, kterým je stavební záměr „umístěn“ v území, a konečně ve stručnosti rovněž opravné 

prostředky, ať už proti samotnému územnímu rozhodnutí nebo rozhodnutí o zamítnutí žádosti 

investora.  

Je-li závazně formou územního rozhodnutí ověřeno, že pozemek je vhodný pro realizaci 

projektu, může investor přistoupit k uzavření kupní smlouvy, neboť po vydání územního 

rozhodnutí (resp. po nabytí právní moci) je riziko zmaření projektu minimální. Kupní smlouvě 

bude věnována kapitola pátá, přičemž pozornost bude zaměřena opět na specifika „developerské“ 

kupní smlouvy a na způsoby, jak předcházet „veřejnoprávním rizikům“ (např. že po uzavření kupní 

smlouvy dojde v souvislosti se žalobou podanou proti územnímu rozhodnutí ke zrušení části 

územního plánu, jež byla podkladem pro jeho vydání).  

Vzhledem k tomu, že v následující fázi je stavební záměr již pravomocně „umístěn“ 

v území a vlastnické právo k pozemku nabyl investor, nic nebrání tomu, aby došlo k jeho realizaci. 

V šesté kapitole rozeberu stavební řízení, jehož výsledek v podobě stavebního povolení je 

nezbytným předpokladem pro faktickou výstavbu. Struktura kapitoly šesté bude kopírovat 

kapitolu čtvrtou věnovanou územnímu řízení, nicméně vzhledem k značné podobnosti stavebního 

a územního řízení bude o poznání stručnější, zaměřená především na odlišnosti mezi oběma 

jmenovanými správními řízeními.  

Po vydání stavebního povolení investor konečně může postoupit k samotné výstavbě. 

V rámci realizace výstavbového projektu vznikají různé závazkové vztahy mezi osobami na 

výstavbě zúčastněnými a v některých případech i nezúčastněnými. V sedmé kapitole proto 

rozeberu jednak závazkové vztahy vznikající při výstavbě mezi investorem, stavebním 

podnikatelem a projektantem (typicky závazky ze smlouvy o dílo), ale rovněž potenciální 

odpovědnost investora za škodu vzniklou při výstavbě třetím osobám, které se výstavby neúčastní. 
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Je-li stavební záměr fakticky dokončený, poslední překážkou, která investorovi brání 

v prodeji hotových rodinných domů koncovým zákazníkům, je jeho kolaudace, která prověří, zda 

je způsobilý k užívání. Závěrečná osmá kapitola bude proto věnována procesu vydání 

kolaudačního souhlasu, resp. kolaudačního rozhodnutí. 

 

1. Právní audit pozemku z hlediska práva veřejného 
Při výběru lokality vhodné pro realizaci stavebního záměru zohledňuje investor 

zjednodušeně řečeno dvě základní skutečnosti. Zaprvé, zda na vybraném pozemku lze stavební 

záměr provést. Zadruhé, zda osoba, které k pozemku svědčí vlastnické právo, je způsobilá jej na 

investora převést, anebo je v dispozici s ním omezena. Odpověď na první otázku, které bude 

věnována první kapitola, budeme hledat v normách práva veřejného. Jednotlivé podkapitoly budou 

řazeny chronologicky tak, jak je z mého pohledu logické při prověřování konkrétní lokality 

postupovat. 

V první podkapitole rozeberu závazné koncepční nástroje územního plánování, přičemž 

důraz budu klást na nástroj pro realizaci stavebního záměru nejdůležitější – územním plán. Kromě 

samotného obsahu územního plánu se budu zabývat rovněž dalšími praktickými otázkami, které 

jsou s územním plánem spojeny jako je riziko rozporu územního plánu s hierarchicky vyšším 

závazným koncepčním nástrojem územního plánování, dopady změny územního plánu na 

probíhající územní řízení nebo dopady zrušení části územního plánu na pravomocné územní 

rozhodnutí. V závěru též v krátkosti pojednám o zásadách územního rozvoje a pro zachování 

úplnosti výkladu též o politice územního rozvoje. 

Pokud investor v první fázi právního auditu pozemku ověří, že jím vybraná lokalita může 

„papírově“ sloužit pro umístění stavebního záměru, může se přesunout do fáze druhé, ve které 

zjistí, zda realizaci stavebního záměru nebrání jiné překážky. První z takových překážek jsou 

ochranná a bezpečnostní pásma, která mohou investorovi ve využití pozemku pro sledovaný účel 

buď zcela zabránit, případně jej pouze omezit (například snížením reálně zastavitelné plochy 

pozemku). V krátkosti proto rozeberu jednotlivá relevantní ochranná a bezpečnostní pásma, která 

náš právní řád upravuje. Vymezím, jak vznikají, do jaké míry mohou investora omezit v nakládání 

s pozemkem a konečně jakým způsobem z nich může být sjednána výjimka. 

Ani v případě, kdy pozemek obstojí v druhé fázi právního auditu, není možné učinit 

kategorický závěr, že jej bude možné využít pro zamýšlený účel. Investor by měl zohledňovat 

riziko, že obec, na jejímž území se pozemek nachází, může v souvislosti s pořizováním územního 

plánu vydat územní opatření o stavební uzávěře, kterým další výstavbu dočasně omezí. Závěr první 

kapitoly proto věnuji právě tématu stavební uzávěry. 
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Právní audit pozemku z hlediska práva veřejného má poskytnou investorovi základní 

odpověď na otázku, zda lze zamýšlený stavební záměr v lokalitě realizovat, ještě předtím, než 

začne investovat do přípravy projektové dokumentace a možnost realizace konkrétního stavebního 

záměru ověřovat přímo v územním řízení. Cílem této kapitoly je proto poskytnou základní rozbor 

výše uvedených témat a upozornit na potenciální rizika. O jednotlivých tématech bude pojednáno 

pouze v kontextu realizace rezidenčního projektu, který byl vymezen úvodu této práce. Podaný 

výklad tak nelze považovat za vyčerpávající. 

 

1.1. Závazné koncepční nástroje územního plánování 

Územní plánování rozlišuje dvě základní fáze – koncepční a realizační1. Koncepční fáze 

začíná částí přípravnou, jejíž součástí je příprava územně plánovacích podkladů (§ 25 – 30 StavZ). 

Územně plánovací podklady nejsou právně závazné, ale jsou neopominutelným podkladem k 

pořizování politiky územního rozvoje, územně plánovací dokumentace a jejich změn a pro 

rozhodování v území2. Právě politika územního rozvoje a územně plánovací dokumentace [§ 2 

odst. 1 písm. n) StavZ], vyjma regulačního plánu, který je podle Nejvyššího správního soudu 

realizačním nástrojem územního plánování3, jsou závaznými koncepčními nástroji územního 

plánování, které zjednodušeně řečeno stanovují regulativy využití konkrétně vymezeného 

předmětu (území) pro neurčitý okruh adresátů. Z toho vyplývá i forma v jaké je územně plánovací 

dokumentace vydávána, tedy opatření obecné povahy. Na koncepční fázi územního plánování 

navazuje fáze realizační. Ta reflektuje požadavky fáze koncepční a aplikuje je na konkrétní území, 

v němž dochází ke změně stávajícího stavu využití v souladu se závaznými koncepčními nástroji 

územního plánování. Realizační fázi územního plánování bude věnována kapitola třetí.  

Při rozboru jednotlivých závazných koncepčních nástrojů územního plánování budu 

postupovat nikoliv od nadřazených nástrojů k podřazeným, ale přesně naopak. Pokud investor 

vybírá vhodnou investiční lokalitu, bude nejprve hledat nově vymezené zastavitelné plochy 

v územním plánu obce, a až následně ověřovat, zda územní plán v části regulující vybranou 

lokalitu není rozporný s vyšší územně plánovací dokumentací nebo dokonce s politikou územního 

rozvoje.  

 

 

 

 
1 FRANKOVÁ, M. a kol. Úvod do pozemkového práva. 1. vyd. Beroun: Eva Rozkotová, 2014, 240 s. 29 
2 MACHAČKOVÁ, J. a kol. Stavební zákon. Komentář. 3. vydání. Praha: C. H. Beck, 2018, 1216 s. 113 
3 Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 4. 8. 2017, č. j. 4 As 92/2017-37, č. 3627/2017 Sb. NSS 
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1.1.1. Územní plán 

Územní plán je svou povahou dlouhodobý koncepční dokument obce sloužící k 

usměrňování jejího územního rozvoje, který je právně závazný4. Územní plán je nejkonkrétnějším 

závazným koncepčním nástrojem územního plánování, protože se vztahuje pouze na území 

jednotlivé obce. Konkrétně řeší její uspořádání a co je podstatné pro téma této práce, vymezuje 

zastavitelné plochy (blíže k definici účelu územního plánu srov. § 43 odst. 1 StavZ). 

Územní plán schvaluje zastupitelstvo obce ve formě opatření obecné povahy (§ 43 odst. 4 

StavZ). Podle konstantní judikatury Ústavního soudu5 je opatření obecné povahy nutné chápat 

v materiálním smyslu. S ohledem na skutečnost, že povinnost přijmout územní plán ve formě 

opatření obecné povahy plyne po nabytí účinnosti stavebního zákona přímo ex lege (§ 43 odst. 4 

StavZ), je zřejmé, že pro územní plány vydané podle StavZ již nebude spor ohledně povahy 

opatření obecné povahy relevantní, neboť naplní rovněž předpoklady formálního pojetí opatření 

obecné povahy, které razil Nejvyšší správní soud6. Nicméně u územních plánů pořízených ještě 

podle StavZ 76 stojí za to se pojetím opatření obecné povahy zabývat, když tyto budou platné 

(zatím7) až do konce roku 2022 (§ 188 odst. 1 StavZ) a na jejich základě bude vedeno ještě mnoho 

územních řízení. Přezkum v nich vydaných územních rozhodnutí pak může být spojen i 

s incidenčním přezkumem opatření obecné povahy (§ 101a odst. 1 věty druhé SŘS). V takovém 

případě bude otázka pojetí opatření obecné povahy opět relevantní, protože přiklonil-li by se 

správní soud k formálnímu pojetí, incidenční přezkum opatření obecné povahy podle SŘS by 

možný nebyl.  

 

1.1.1.1. Obsah územního plánu 

VÚPD stanovuje, že územní plán obsahuje textovou a grafickou část (§ 13 odst. 1 VÚPD) 

a náležitosti obsahu územního plánu dále konkretizuje v příloze č. 7. Grafická část územního plánu 

sestává z několika výkresů. Z nich je pro investora hledajícího investiční lokalitu nejpodstatnější 

hlavní výkres vymezující zastavitelné plochy, které zařazuje do jednotlivých ploch s rozdílným 

způsobem využití (§ 4 – 19 VOPVÚ), resp. koordinační výkres, který zobrazuje kromě uvedeného 

rovněž omezení v území [například ochranná a bezpečnostní pásma (srov. kapitolu 1.2.)]. 

 
4 MACHAČKOVÁ, J. a kol. Stavební zákon. Komentář. 3. vydání. Praha: C. H. Beck, 2018, 1216 s. 230 
5 Srov. nálezy Ústavního soudu ze dne 19. 11. 2008, sp. zn. Pl. ÚS 14/07, č. 198/2008 USn. nebo nález Ústavního 

soudu ze dne 17. 3. 2009, sp. zn. IV. ÚS 2239/07, č. 57/2009 USn. V nich se Ústavní soud přiklonil k materiálnímu 

pojetí opatření obecné povahy z důvodu nutnosti zvolit z možných výkladů veřejnoprávní normy ten, který co 

nejméně zasahuje do toho kterého základního práva či svobody jednotlivce.  
6 Překonané usnesení rozšířeného senátu Nejvyššího správního soudu ze dne 13. 3. 2007, č. j. 3 Ao 1/2007-44, č. 

1276/2007 Sb. NSS 
7 Zákonodárce již jednou přistoupil k prodloužení této lhůty o dva roky zákonem č. 225/2017 Sb. 
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Zákonodárce pro vymezení obecných požadavků na využívání území [§ 2 odst. 2 písm. e) StavZ] 

zvolil sjednocující režim, když k jejich stanovení zmocnil Ministerstvo pro místní rozvoj [§ 194 

písm. a) StavZ]. Územní plány všech obcí8 by tak měly vycházet z jednotných regulativů VOPVÚ, 

což zvyšuje transparentnost a předvídatelnost rozhodování správních orgánů pro veřejnost9. Každé 

ploše řešené územním plánem musí být přiřazen některý ze způsobů využití uvedených v § 4 – 19 

VOPVÚ, bez ohledu na to, o jakou plochu jde. V textové části územního plánu se pak u těchto 

ploch obligatorně stanoví podmínky hlavního (lze-li jej stanovit), přípustného, podmínečně 

přípustného a nepřípustného účelu využití [Příloha č. 7, bod I. 1. písm. f) VOPVÚ].10 VOPVÚ 

umožňuje obcím při vymezení ploch s rozdílným způsobem využití přihlédnout k specifickým 

podmínkám a charakteru území (§ 3 odst. 3 VOPVÚ), což reflektuje obecně deklarované cíle a 

úkoly územního plánování v § 18 a § 19 StavZ11. Nejvyšší správní soud označuje volbu konkrétní 

podoby využití určitého území za výsledek politické procedury v podobě schvalování územního 

plánu, která je omezena požadavkem nevybočení z určitých věcných (urbanistických, 

ekologických, ekonomických a dalších) mantinelů daných zákonnými pravidly územního 

plánování. Zároveň však dodává, že uvnitř těchto mantinelů je dán široký prostor pro autonomní 

rozhodování politické jednotky12. Hodnotit „věcnou podstatu“ přijatého řešení pro danou lokalitu 

(například zda nemělo být zvoleno jiné funkční využití ploch), tak správním soudům (zřejmě mimo 

případy flagrantních excesů) nepřísluší13. 

Ačkoliv je obsah územního plánu pro rozhodování v území závazný, nemůže na něj 

investor spoléhat za všech okolností. Zákonodárce totiž nepřipouští, aby územní plány obsahovaly 

podrobnosti náležející svým obsahem hierarchicky nižším nástrojům územního plánování (§ 43 

odst. 3 StavZ). Územní plán sice dále zpřesňuje nadřazené zásady územního rozvoje, nesmí však 

obsahovat takové podrobnosti, které by v rámci hierarchizace měl obsahovat regulační plán (§ 61 

odst. 1 StavZ) nebo dokonce územní rozhodnutí (§ 79 odst. 1 StavZ). U prvně zmíněného nástroje 

by takovými podrobnostmi byla například podrobná regulace umístění a prostorového uspořádání 

staveb, u druhého pak stanovení podmínek pro umístění stavby, které se vymezují v územním 

řízení. Pokud by obec v územním plánu vybočila z mezí „obecnosti“ úpravy, která má stanovit 

 
8 S výjimkou hlavního města Prahy [§ 194 písm. e) StavZ]. 
9 MAREČEK, J.; DOLEŽAL, J.; SEDLÁČKOVÁ, V.; SKLENÁŘ, T. ; TUNKA, M.; VOBRÁTILOVÁ, Z. 

Komentář ke stavebnímu zákonu a předpisy související. 2. vyd. Plzeň: Aleš Čeněk, 2018, 954 s. 825 
10 Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 13. 6. 2018, č. j. 3 As 112/2016-37, č. 3771/2018 Sb. NSS 
11 Tamtéž 
12 Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 24. 10. 2007, č. j. 2 Ao 2/2007-73, č. 1462/2008 Sb. NSS 
13 ZÁHUMENSKÁ, V., BENÁK, J., Územní plány před Nejvyšším správním soudem se zaměřením na otázky aktivní 

legitimace. Praha: Wolters Kluwer ČR, a.s., 2016, 152, s. 82 
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toliko koncepční řešení a jeho hlavní podmínky v komplexních souvislostech14, vyvstává pro 

investora riziko, že taková část územního plánu bude zrušena, resp. k ní stavební úřad v územním 

řízení nebude přihlížet. Příkladmý výčet rozhodovací praxe Nejvyššího správního soudu, který se 

porušením § 43 odst. 3 StavZ zabýval, podávám níže. 

Ve věci zrušení opatření obecné povahy – územního plánu obce Nová Ves nad Nisou 

Nejvyšší správní soud uzavřel15, že regulativ územního plánu požadující „přizpůsobení staveb 

svým objemem, hmotovým řešením, tvarem a podlažností, převládajícím typem zastřešení 

převládajícímu charakteru stávající okolní zástavby“ není podrobností náležející svým obsahem 

regulačnímu plánu nebo územním rozhodnutím, ale stanovením podmínky prostorového 

uspořádání, konkrétně úpravu charakteru a struktury zástavby (§ 43 odst. 1 StavZ). Nejvyšší 

správní soud své rozhodnutí odůvodnil tím, že předmětná část územního plánu není podrobnou 

regulací umístění a prostorového uspořádání staveb ve smyslu § 61 odst. 1 StavZ a už vůbec ne 

stanovením podmínek pro umístění stavby, které se vymezují v územním řízení (§ 79 odst. 1 

StavZ), resp. určením prostorového řešení stavby, zejména půdorysné velikosti, maximální výšky 

a tvaru, které je náležitostí územního rozhodnutí o umístění stavby. Napadená část územního plánu 

pouze příkladmo uváděla, které parametry navrhovaných staveb mají respektovat převažující 

charakter okolní zástavby (objem, hmotové řešení, tvar a podlažnost, převládající typ zastřešení), 

přičemž ani takováto specifikace nepředstavuje podle soudu překročení kritické hranice 

podrobnosti, která by byla vyhrazena regulačnímu plánu, popř. územnímu rozhodnutí.  

Ve věci územního plánu města Veselí nad Moravou, který byl posuzován ve sporu o 

dodatečného povolení rozestavěné stavby, se Nejvyšší správní sodu zabýval možností stanovit 

v územním plánu vedení stavební čáry16 a uzavřel, že podrobný a konkrétní regulativ lze bezesporu 

stanovit na úrovni regulačního plánu, ale již v územním plánu „lze stanovit zásady prostorového 

uspořádání obce, lze tedy v obecné rovině vymezit, jak by měla být zástavba v obci prostorově 

uspořádána. Mezi takovéto zásady prostorového uspořádání lze zcela jistě podřadit i zásadu 

týkající se stavební čáry při dostavbě proluk v zastavěném území města (k výše uvedenému lze 

 
14 Bod 49 a 50 důvodové zprávy k zákonu č. 350/2012 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním 

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

Zákonodárce touto novelou stavební zákon v § 43 odst. 3 doplnil právě o rozebíraný zákaz uvádět v územním plánu 

podrobnosti náležející regulačnímu plánu nebo územnímu rozhodnutí. V bodu 63 zákonodárce odkazuje na 

odůvodnění k § 36 odst. 3 StavZ, v němž výstižně přiblížil hierarchizaci jednotlivých nástrojů územního plánování: 

„[…]jedním ze základních principů územního plánování je postupné nalézání a zpřesňování řešení od zjištění 

potřeby určité změny v území a stanovení jejího nadmístního významu v zásadách územního rozvoje), přes navazující 

koncepční řešení a stanovení hlavních podmínek v komplexních souvislostech v územním plánu), po stanovení 

detailních podmínek umístění, prostorového uspořádání, detailní ochranu veřejných zájmů (např. protihlukové 

ochrany, ochrany ovzduší atd.) v územním rozhodnutí nebo v regulačním plánu nahrazujícím územní rozhodnutí.“  
15 Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 4. 8. 2017, č. j. 4 As 92/2017-37, č. 3627/2017 Sb. NSS 
16 Stavební čára je hranicí vymezující rozhraní mezi stavbou a nezastavěnou částí pozemku.   
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obdobně odkázat na rozsudek Krajského soudu v Brně ze dne 8. 2. 2013, č. j. 63 A 6/2012 – 227, 

publ. pod č. 2885/2013 Sb. NSS, kde bylo konstatováno, že již na úrovni územního plánu je 

přípustné stanovení výškové regulace formou určení nepřekročitelné výškové hladiny, popř. na 

rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 23. 7. 2012, č. j. 8 As 83/2011 - 132, kde se soud 

zabýval regulativem zakotveným v územním plánu upravujícím uliční frontu při přestavbách a 

dostavbách)“ 17.  

Technická literatura18 dále za překročení hranice podrobnosti považuje například stanovení 

uliční čáry nebo tvaru střechy.  

Z článku II. bodu 4 přechodných ustanovení zákona č. 350/2012 Sb., plyne, že části 

územně plánovací dokumentace, které podle StavZ ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti této 

novely nemohou být její součástí, se nepoužijí a při nejbližší aktualizaci nebo změně musí být z 

této dokumentace vypuštěny. Technická literatura k tomu dále dodává, že pokud územní plán 

nepřípustné podrobnosti nadále obsahuje, stavební úřad tuto skutečnost konstatuje a s odkazem na 

výše zmíněné přechodné ustanovení tyto podrobnosti při rozhodování nepoužije19. 

Z výše uvedeného lze učinit závěr, že riziko změny funkčního využití investorem vybrané 

lokality je v průběhu územního řízení spíše „politické“ (nehovoříme-li o případech abstraktního 

přezkumu opatření obecné povahy, kdy příslušná část územního plánu bude zrušena například 

z důvodu nezákonnosti procesu jeho pořizování, což ovšem samo o sobě neznamená, že obec 

následně nemůže zvolit opět totožné řešení daného území). Na co ovšem investor bez dalšího 

spoléhat nemůže jsou nepřípustné podrobnosti územního plánu náležející hierarchicky nižším 

nástrojům územního plánování, ke kterým nebude v územním řízení přihlíženo. 

 

1.1.1.2. Podmínění rozhodování v území 

Obec může v územním plánu vymezit plochu nebo koridor, v němž je rozhodování o 

změnách v území podmíněno dohodou o parcelací, zpracováním územní studie nebo vydáním 

regulačního plánu (§ 43 odst. 2 StavZ). Uvedené podmínky mohou náklady projektu v počáteční 

fázi významně navýšit. Krátký rozbor jednotlivých podmínek uvádím níže. 

Dohodu o parcelaci uzavírá žadatel o vydání územního rozhodnutí (případně regulačního 

plánu) s vlastníky pozemků a staveb, které budou dotčeny navrhovaným záměrem. Účelem dohody 

o parcelaci je dělení, scelování, případně výměna nebo odprodej pozemků, které umožní nové 

 
17 Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 18. 9. 2015, č. j. 9 As 17/2015-41, č. 1334/2015 Sb, NSS 
18 FIALOVÁ, Eva. Územní plánování: od územně plánovacích podkladů po územní rozhodování. Praha: pro Českou 

komoru autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě vydalo Informační centrum ČKAIT, 2016, 84 s. 

29 
19 Tamtéž 
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využití a uspořádání dotčeného území20. Podmínkou uzavření dohody o parcelaci je souhlas všech 

vlastníků pozemků a staveb dotčených navrhovaným záměrem21. Náležitosti dohody o parcelaci 

upravuje příloha č. 12 VÚPD. Kromě předpokládaných náležitostí jako je upravení majetkových 

vztahů a podílů v daném území, musí dohoda o parcelaci zahrnovat též plnou moc udělenou 

dotčenými vlastníky žadateli k podání žádosti o vydání územního rozhodnutí (regulačního plánu) 

a následného návrhu na vklad do katastru nemovitostí. V praxi dohoda o parcelaci podmiňuje 

vydání územního rozhodnutí minimálně. Institut byl totiž zaveden až novelou StavZ provedenou 

zákonem č. 350/2012 Sb., která nabyla účinnosti k 1. 1. 2013. Finanční náklady dohody o parcelaci 

pro investora nebudou až tak významné. Hlavní položkou budou náklady na projektování nového 

parcelního uspořádání a dále cena geometrických plánů, které slouží jako podklad k zápisu nových 

hranic pozemků do katastru nemovitostí. Náklady časové mohou být pro investora významnější. 

Zvláště ve výrazně „vlastnicky roztříštěné“ lokalitě bude dohoda o parcelaci představovat často 

nepřekonatelnou překážku pro realizaci projektu.  

V praxi častější podmínkou pro rozhodování o změně v území je územní studie. 

Komentářová literatura22 hovoří o tzv. upřesňující územní studii. Ta oproti tzv. iniciační územní 

studii, která se zpracovává jako podklad pro pořízení územně plánovací dokumentace, slouží 

ke zpřesnění řešení navrženého v územním plánu. Jejím účelem je zjednodušeně řečeno 

podrobnější prověření podmínek v území (v souladu s územním plánem) a z toho plynoucí dočasné 

odložení rozhodování v území do doby, než se tak stane23. Územní plán tak podmínku zpracování 

územní studie ukládá zejména v rozsáhlejších územích (zpravidla bez dopravní a technické 

infrastruktury), v nichž chce mít obec „kontrolu“ například nad prostorovým uspořádáním nových 

staveb. Věcný obsah a cíl územní studie stanovuje pořizovatel v jejím zadání, které musí být 

v souladu s územním plánem. Pro investora je nejdůležitější otázkou, kdo a na čí náklady 

zpracování územní studie zajišťuje. Z toho důvodu je klíčové ustanovení § 30 odst. 4 StavZ, jež 

(od 1. 1. 2018) umožňuje v zadání územní studie stanovit, že ten, kdo hodlá změnu v území 

realizovat, může zajistit zpracování územní studie na své náklady. Zadání územní studie i 

schválení možnosti jejího využití zůstává v pravomoci orgánu územního plánování, ale zajištění 

zpracování územní studie spojené s úhradou je možné přenechat tomu, kdo hodlá záměr 

realizovat24. To má významný vliv na urychlení zpracování územní studie, byť za cenu zvýšených 

 
20 Tamtéž s. 39 
21 MAREČEK, J.; DOLEŽAL, J.; SEDLÁČKOVÁ, V.; SKLENÁŘ, T.; TUNKA, M.; VOBRÁTILOVÁ, Z. Komentář 

ke stavebnímu zákonu a předpisy související. 2. vyd. Plzeň: Aleš Čeněk, 2018, 954 s. 234 
22 MACHAČKOVÁ, J. a kol. Stavební zákon. Komentář. 3. vydání. Praha: C. H. Beck, 2018, 1216 s. 128 
23 Tamtéž 
24 Důvodová zpráva k zákonu č. 225/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 

stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, bod 47 
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nákladů na straně investora. Podmínění využití území zpracováním územní studie omezuje 

vlastnická práva obdobně jako stavební uzávěra, zejména pokud zadání neobsahuje možnost podle 

§ 30 odst. 4 StavZ25. Z přirovnání omezení využití pozemku zpracováním územní studie ke 

stavební uzávěře a teleologického výkladu ustanovení § 43 odst. 2 StavZ, které předpokládá 

„přiměřenou lhůtu“ pro pořízení územní studie a zánik omezení rozhodování o změnách v území 

při jejím marném uplynutí, vyplývá, že pořizovatel se může sám rozhodnout, zda a případně kdy 

územní studii zpracuje, přičemž je omezen „přiměřenou lhůtou“, která zabraňuje, aby bylo využití 

území blokováno trvale. Maximální přiměřenou lhůtu stavební zákon nestanovuje. Z rozhodovací 

praxe Nejvyššího správního soudu ovšem vyplývá, že přiměřená lhůta pro zpracování územní 

studie by měla být zásadně stanovena maximálně v jednotkách, nikoli v desítkách let26. 

V uvedeném rozhodnutí označil soud lhůtu pro pořízení územní studie v délce 18 let za 

nepřiměřenou. Svůj názor opřel mimo jiné i o čl. II., bod č. 5 přechodných ustanovení zákona č. 

350/2012 Sb., kterým se mění StavZ, z něhož vyplývá odpadnutí povinnosti zpracovat územní 

studii uplynutím čtyř let ode dne nabytí účinnosti zmíněné novely, pokud územní plán lhůtu pro 

její zpracování nestanoví. 

A konečně poslední možnou podmínkou rozhodování v území předpokládanou § 43 odst. 

2 StavZ je zpracování regulačního plánu, který stanovuje podrobné předpoklady pro umístění a 

prostorové uspořádání staveb v řešené ploše. Ze všech tří v této podkapitole diskutovaných 

podmínek je regulační plán jednoznačně nejnákladnější (zejména pokud nenahrazuje územní 

rozhodnutí). Regulační plán se vydává z podnětu nebo na žádost formou opatření obecné povahy 

(§ 62 odst. 1 StavZ). O jaký „druh“ regulačního plánu v konkrétním případě půjde, vyplyne 

z územního plánu, který rovněž stanoví zadání regulačního plánu. U regulačního plánu z podnětu 

navíc přiměřenou lhůtu k jeho pořízení. Pořízení regulačního plánu na žádost začíná tak, že žadatel 

(v našem případě investor) podá na formuláři, který je přílohou č. 10 VÚPD, žádost o vydání 

regulačního plánu, k níž připojí zákonem vyžadované přílohy (§ 66 odst. 3 StavZ). Podstatné je, 

že u regulačního plánu na žádost obstarává zpracování návrhu regulačního plánu sám žadatel, který 

nese veškeré náklady s tím spojené a rovněž zajišťuje stanoviska dotčených orgánů a návrh 

regulačního plánu v souladu s nimi upravuje. U regulačního plánu z podnětu oproti tomu nese 

náklady na zpracování regulačního plánu pořizovatel (§ 63 odst. 1 StavZ) a investor podává pouze 

 
25 Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 15. 11. 2018, č. j. 1 As 161/2018 – 44. Nejvyšší správní soud se 

k závěru, že podmínka zpracování územní studie plní obdobnou funkci jako stavební uzávěra, klonil i ve své 

předchozí judikatuře (srov. Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 20. 12. 2016, č. j. 8 As 152/2015-103, č. 

3588/2017 Sb. NSS), nicméně v prvně zmíněném rozhodnutí tento závěr zopakoval výslovně v souvislosti s § 30 

odst. 4 StavZ. 
26 Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 20. 12. 2016, č. j. 8 As 152/2015-103, č. 3588/2017 Sb. NSS 
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podnět k pořízení územního plánu, a to na formuláři, který tvoří přílohu č. 8 VÚPD. Zákon 

nicméně umožňuje zastupitelstvu obce rozhodnout, že pořízení regulačního plánu bude podmíněno 

částečnou nebo úplnou úhradou nákladů na zpracování návrhu regulačního plánu projektantem a 

na mapové podklady, pokud je zpracování regulačního plánu vyvoláno výhradní potřebou jiné 

osoby (§ 63 odst. 1 StavZ). Samotné řízení o regulačním plánu je pro oba jeho druhy totožné (§ 

67 a násl. StavZ), liší se právě pouze v zajištění přípravy návrhu regulačního plánu, který je 

v řízení projednáván. Jak bylo uvedeno výše, marným uplynutím lhůty k pořízení regulačního 

plánu z podnětu, omezení změn v území odpadá. U regulačního plánu na žádost taková možnost 

stanovena není. Investor se ovšem povinnosti pořízení regulačního plánu zprostí, pokud od podání 

úplně žádosti o jeho vydání uplyne 1 rok (bez započítání doby, po kterou žadatel zajišťoval úpravu 

návrhu regulačního plánu podle výsledků projednání). O ekonomické výhodnosti zpětvzetí žádosti 

o vydání regulačního plánu po uplynutí 1 roku od jejího podání, lze pochybovat, zvlášť pokud 

regulační plán nahrazuje územní rozhodnutí. Nicméně pokud lhůta jednoho roku uplyne, anebo 

marně uplyne lhůta stanovená pro pořízení regulačního plánu z podnětu, podmínění rozhodování 

o změně v území regulačním plánem odpadá. Investor tak může žádat přímo o územní rozhodnutí. 

 

1.1.1.3. Rozpor s nadřazenými nástroji územního plánování 

Obec je povinna bez zbytečného odkladu uvést do souladu územní plán s územně plánovací 

dokumentací vydanou krajem a schválenou politikou územního rozvoje (§ 54 odst. 6 StavZ). 

Zvláště menší obce tak ovšem občas nečiní27. Takový nedostatek územního plánu pak může pro 

investora představovat značný problém, zejména pokud kupuje pozemek ještě před vydáním 

územního rozhodnutí.  

Zákon totiž stanoví, že dokud není územní plán uveden do souladu s územně plánovací 

dokumentací vydanou krajem a schválenou politikou územního rozvoje (nadřazenými závaznými 

koncepčními nástroji územního plánování), nelze rozhodovat podle částí územního plánu, které 

jsou s nimi v rozporu (§ 54 odst. 6 StavZ). Dokud zastupitelstvo obce nevydá územní plán, který 

by nadřazeným závazným koncepčním nástrojům územního plánování vyhovoval, bude se 

v územním řízení rozhodovat podle zásad územního rozvoje a ve výjimečných případech podle 

politiky územního rozvoje, nebudou-li ani zásady územního rozvoje v souladu se schválenou 

politikou územního rozvoje28 (pochopitelně pouze v části, která je v rozporu). To v konečném 

 
27 Srov. např. územní plán obce Zápy, který nezahrnuje návrh koridoru pro umístění stavby D134 – silnice II/245: 

Zápy, napojení na silnici II/101 
28 MAREČEK, J.; DOLEŽAL, J.; SEDLÁČKOVÁ, V.; SKLENÁŘ, T.; TUNKA, M.; VOBRÁTILOVÁ, Z. Komentář 

ke stavebnímu zákonu a předpisy související. 2. vyd. Plzeň: Aleš Čeněk, 2018, 954 s. 175; obdobně též 

MACHAČKOVÁ, J. a kol. Stavební zákon. Komentář. 3. vydání. Praha: C. H. Beck, 2018, 1216 s. 295 
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důsledku může znamenat, že na první pohled vyhovující pozemek, jehož funkční využití 

(neaktualizovaný) územní plán stanovuje pro bydlení, může být ve skutečnosti dotčen například 

dopravním koridorem nadmístního významu, který znemožní developerský projekt realizovat, 

neboť žádost o územní rozhodnutí nesplní podmínky stanovené v § 90 odst. 1 písm. a) StavZ (ve 

spojení s § 36 odst. 5 StavZ, případně § 31 odst. 4 StavZ). Svoji investici pak bude investor moci 

maximálně částečně zhojit, pokud se navrhovaný záměr, který developerský projekt zmařil, 

skutečně realizuje, dojde k vyvlastnění vlastnického práva k pozemku investora a poskytnutí 

náhrady při vyvlastnění dle § 10 a násl. ZV. Investor by tak měl soulad zamýšleného projektu 

ověřovat vždy i s hierarchicky vyššími stupni nástrojů územního plánování. I to je důvod, proč 

investoři standardně kupují pozemky až po právní moci územního rozhodnutí (jak bude rozebráno 

níže). 

Dalším nedostatkem územního plánu, který sice zamýšlenou investici přímo nezmaří, ale 

může znamenat například zmenšení fakticky zastavitelné plochy, je nesprávné promítnutí koridoru 

[§ 2 odst. 1 písm. i) StavZ] vymezeného v zásadách územního rozvoje nebo politice územního 

rozvoje do územního plánu (například pokud územní plán koridor příliš „zúží“). Na takové 

nedostatky územních plánů reagovala novela stavebního zákona č. 225/2017 Sb., která doplnila 

§ 54 StavZ o odstavec pátý, v němž stanovila, že část územního plánu, která v území znemožňuje 

realizaci záměru obsaženého v politice územního rozvoje nebo zásadách územního rozvoje, se při 

rozhodování nepoužije. V situaci, kdy územní plán sice formálně správně vymezil koridor 

v souladu s politikou územního rozvoje nebo zásadami územního rozvoje, ale fakticky realizaci 

plánovaného záměru znemožnil (právě například z důvodu příliš úzkého vymezení koridoru), bylo 

před novelizací stavebního zákona třeba čekat na pořízení změny územního plánu, což mohlo 

znamenat zdržení cca 2 až 3 roky29. Na tento stav reagoval zákonodárce právě novelizací § 54 

StavZ. Stavební úřad v takovém případě nebude při rozhodování přihlížet k té části územního 

plánu, která znemožňuje realizaci záměru obsaženého v nadřazené dokumentaci, ale obdobně jako 

podle § 54 odst. 6 StavZ rozhodne přímo podle zásad územního rozvoje nebo politiky územního 

rozvoje. Pro investora takové rozhodnutí, může ve finále znamenat například „posunutí“ osy 

přilehlého jízdního pásu dálnice [§ 30 odst. 2 písm. a) PozKom] oproti stavu, se kterým investor 

počítal v souladu s územním plánem. To má v konečném důsledku vliv na „posunutí“ ochranného 

pásma dálnice a může mít dopad na celkovou zastavitelnost lokality (a z ní vyplývající výslednou 

hodnotu projektu), pokud bude „novým“ ochranným pásmem dotčena. 

 

 
29 Důvodová zpráva k zákonu č. 225/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 

stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, bod 87 



 

20 
 

 

1.1.1.4. Změna územního plánu v průběhu územního řízení 

Územní plán je závazný pro rozhodování v území (§ 43 odst. 5 StavZ). S ohledem na délku 

územního řízení v České republice (podle analýzy Světové banky se Česká republika s délkou 

stavebního řízení umístila na 156. místě ze 190 posuzovaných zemí s průměrnou délkou 246 dnů30, 

věcný záměr nového stavebního zákona ovšem připomíná, že citovaná statistika zohledňovala 

pouze stavební řízení, ale v České republice je k němu třeba ještě připočítat územní řízení, které 

bývá komplikovanější a delší31) je pro investora důležité počítat s rizikem, že obec v průběhu 

územního řízení může přijmout změnu územního plánu, která výstavbu plánovaného stavebního 

záměru před jeho pravomocným umístěním (tj. před právní moci územního rozhodnutí) znemožní. 

Nejvyšší správní soud právě takovou situaci řešil ve věci kasační stížnosti společnosti 

HVVP, spol. s r.o. Ta chtěla realizovat developerský projekt (výstavbu 12 bytových jednotek) 

v obci Řitka. Obchodní společnost zahájila územní řízení, ale v jeho průběhu byla přijata změna 

územního plánu obce, která realizaci projektu zabránila. Nejvyšší správní soud mimo jiné uzavřel, 

že „Stavební úřad v územním řízení posuzuje, zda záměr žadatele je v souladu s vydanou územně 

plánovací dokumentací. Při vydávání územního plánu tedy není obec vázána vydanými územními 

rozhodnutími ani probíhajícími územními řízeními; naopak územní rozhodnutí musí být vydáváno 

v souladu s platnou územně- plánovací dokumentací; příprava územního plánu, resp. jeho změny 

nelze podřizovat probíhajícímu územnímu řízení.“32 Z toho implicitně vyplývá, že žádosti o vydání 

územního rozhodnutí je třeba posuzovat podle skutkového stavu platného v okamžiku 

rozhodování, nikoliv zahájení územního řízení, byť investor nechal pořídit projektovou 

dokumentaci právě podle územního plánu platného v okamžiku podání žádosti. Takový závěr je 

možné učinit i ze subsidiárně aplikovatelného správního řádu (§ 192 odst. 1 StavZ). I z něho plyne, 

že pro rozhodování správního orgánu (v našem případě stavebního úřadu) je rozhodující skutkový 

a právní stav v době vydání rozhodnutí33. 

Jiná situace nastává, pokud investor dosáhne vydání pravomocného územního rozhodnutí 

a ke změně územního plánu dojde až následně (například v průběhu stavebního řízení). Nejvyšší 

správní soud v takovém případě dospěl k závěru, že stavebnímu úřadu ve stavebním řízení 

nepřísluší posuzovat soulad projektové dokumentace s územním plánem, toto posouzení má své 

místo v územním řízení, ve kterém došlo k vydání pravomocného územního rozhodnutí. V této 

 
30 World Bank, International Finance Corporation (IFC): Doing Business 2019 (studie posuzující 190 zemí podle dat 

z r. 2018, zveřejněna 31. 10. 2018 [cit.1. 11. 2018]. Dostupné z https://goo.gl/5m8z3n (převzato z věcného záměru 

nového stavebního zákona) 
31 Usnesení vlády č. 448 ze dne 24. 6. 2019, jehož součástí je věcný záměr stavebního zákona s. 152 
32 Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 17. 1. 2014, č. j. 5 Aos 2/2013-83, č. 208/2014 Sb. NSS 
33 Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 16. 8. 2018, č. j. 1 As 165/2018-40, č. 5997/2018 Sb. NSS, nebo též 

rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 7. 4. 2011, č. j. 1 As 24/2011-79, č. 1416/2011 Sb. NSS 

https://goo.gl/5m8z3n
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souvislosti Nejvyšší správní soud znovu zopakoval své judikaturní závěry o jednotlivých fázích 

celého procesu probíhajícího podle stavebního zákona34. Z nich dovodil, že zásada rozdělení 

procesu podle stavebního zákona do jednotlivých fází nemůže být prolomena skutečností, že po 

ukončení určité fáze procesu vydáním pravomocného rozhodnutí dojde ke změně podstatné 

okolnosti, která byla podkladem pro vydání tohoto rozhodnutí a takový postup označil za 

nepřípustný zásah do práv účastníků předcházejících řízení (zde řízení územního) nabytých v 

dobré víře (§ 2 odst. 3 SŘ)35. 

 

1.1.1.5. Dopad zrušení územního plánu na vydané územní rozhodnutí 

Územní plán je vydáván ve formě opatření obecné povahy (§ 43 odst. 4 StavZ), které může 

být (celé nebo jeho část) ve správním soudnictví zrušeno postupem podle § 101a a násl SŘS. 

Vzhledem k tomu, že zrušení části územního plánu není v praxi ničím ojedinělým, rozhodl jsem 

se níže v krátkosti rozebrat jeho dopad na vydané územní rozhodnutí (dopad zrušení územního 

plánu nebo jeho části na probíhající územní řízení bude stejný jako při změně územního plánu 

v průběhu územního řízení, které byla věnována podkapitola 1.1.1.4., na niž odkazuji). 

Soudní řád správní rozlišuje dva typy návrhu na zrušení opatření obecné povahy nebo jeho 

části. Prvním typem návrhu je návrh na soudní přezkum opatření obecné povahy, který může podle 

§ 101a odst. 1 věty první SŘS podat každý, kdo tvrdí, že byl na svých právech opatřením obecné 

povahy zkrácen, a to ve lhůtě 1 roku36 ode dne, kdy návrhem napadené opatření obecné povahy 

nabylo účinnosti (§ 101b odst. 1 SŘS). Judikatura Nejvyššího správního soudu označuje takový 

návrh za „abstraktní“ kontrolu opatření obecné povahy. Druhým typem je návrh na přezkum 

opatření obecné povahy dle § 101a odst. 1 věty druhé SŘS, který je oprávněn podat jen ten, kdo je 

současně oprávněn podat ve správním soudnictví žalobu nebo jiný návrh ve věci, ve které bylo 

opatření obecné povahy užito. Tento návrh je třeba podat společně s žalobou proti rozhodnutí, 

nečinnosti nebo zásahu. Nejvyšší správní soud označuje takový návrh za „incidenční“ kontrolu 

opatření obecné povahy a uzavírá, že pro jeho podání se neuplatní jednoroční lhůta stanovená v 

§ 101b odst. 1 SŘS pro abstraktní přezkum37. Citované usnesení rozšířeného senátu Nejvyššího 

správního soudu nicméně bylo vydáno ještě před novelou soudního řádu správního č. 225/2017 

Sb., která kromě zkrácení lhůty pro podání návrhu na zahájení abstraktního přezkumu opatření 

 
34 Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 4. 2. 2009, č. j. 1 As 79/2008-128, č. 1815/2009 Sb. NSS 
35 Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 12. 9. 2012, č. j. 1 As 107/2012-139, č. 2742/2013 Sb. NSS 
36 Lhůta jednoho roku byla zavedena novelou soudního řádu správního č. 225/2017 Sb., s účinností k 1. 1. 2018, která 

s ohledem na princip právní jistoty zkrátila původně tříletou lhůtu pro abstraktní přezkum opatření obecné povahy. 
37 Usnesení rozšířeného senátu Nejvyššího správního soudu ze dne 13. 9. 2016, č. j. 5 As 194/2014-36, č. 3470/2016 

Sb. NSS 



 

22 
 

 

obecné povahy doplnila § 101b odst. 1 SŘS o větu, že zmeškání lhůty pro podání návrhu nelze 

prominout, „a to ani ve vazbě na navazující správní rozhodnutí, opatření nebo jiný úkon 

nahrazující rozhodnutí“. K doplnění citované věty došlo na základě pozměňovacího návrhu 

garančního výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj38 a hospodářského výboru39. Část 

odborné veřejnosti je toho názoru, že ustanovení o tom, že zmeškání jednoleté lhůty pro přezkum 

opatření obecné povahy nelze prominout, se na incidenční přezkum vůbec nevztahuje, proto ani 

doplněním uvedené věty nedojde k omezení incidenčního přezkumu opatření obecné povahy 

jednoletou lhůtou a takový návrh se bude nadále řídit lhůtou stanovenou v § 72 SŘS pro žalobu 

proti rozhodnutí správního orgánu40. Tento názor aproboval i Nejvyšší správní soud s následujícím 

odůvodněním a s odkazem výše uvedený článek JUDr. Vedrala: „Z uvedeného není bez dalšího 

zřejmé, zda snad zákonodárce zamýšlel tímto dovětkem omezit možnost „incidenčního“ přezkumu 

v „prodloužené“ lhůtě, která by překročila roční stanovenou lhůtu. Takovýto výklad však není 

možné přijmout. Institut prominutí lhůty chrání účastníky řízení v případě zmeškání lhůty pro 

uplatnění určitého podání (návrhu) z omluvitelných důvodů a představuje specifický institut 

procesního práva, jehož smysl je zcela odlišný od samotného určení lhůty k podání návrhu. V 

případě návrhu na zrušení opatření obecné povahy podle § 101a odst. 1 věty druhé s. ř. s. současně 

se žalobou ve věci, v níž bylo opatření obecné povahy užito, se nejedná o prominutí lhůty. Návrh 

na zrušení opatření obecné povahy spojený se žalobou je totiž nutné podat ve lhůtě pro podání 

právě této žaloby, a to bez ohledu na lhůtu uvedenou v § 101b odst. 1 s. ř. s. Lhůtu jednoho roku v 

posledně citovaném ustanovení proto nelze „promeškat“, a tedy ani „prominout“. V případě 

„incidenční“ kontroly se lhůta podle § 101b odst. 1 s. ř. s. vůbec neužije.“41 Osobně se s citovaným 

závěrem neztotožňuji. Nejvyšší správní soud se z mého pohledu příliš formalisticky drží znění 

zákona a dovětek, že zmeškání lhůty nelze prominout, „a to ani ve vazbě na navazující správní 

rozhodnutí“ vykládá striktně toliko ve vazbě na § 40 odst. 5 SŘS v rozporu se smyslem přijaté 

novely. To, že zmeškání lhůty pro zahájení abstraktního přezkumu nelze prominout plynulo již 

před novelou přímo ze zákona. Nicméně vzhledem k tomu, že judikatura vykládala znění § 101b 

odst. 1 SŘS již před novelizací tak, že (dříve) tříletá lhůta se aplikuje pouze v případě abstraktního 

přezkumu a u incidenčního přezkumu bude relevantní pouze lhůta pro podání žaloby proti 

rozhodnutí správního orgánu, je stěží myslitelné, že by zákonodárce zamýšlel doplněním dovětku 

 
38 Usnesení garančního výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj č. 251 z 52. schůze konané dne 8. února 2017 

(tisk 927/3) 
39 Usnesení hospodářského výboru č. 358 ze 47. schůze konané dne 8. února 2017 (tisk 927/4) 
40 Srov. např. ROSINOVÁ, A., ČERNÝ, P., Incidenční přezkum opatření obecné povahy v aktuální rozhodovací praxi 

správních soudů, Právní rozhledy 9/2018, s. 327 nebo VEDRAL, J. K posledním novelám správního řádu. Správní 

právo 5/2019, ročník LII, Praha: Ministerstvo vnitra ČR, s. 261 
41 Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 15. 10. 2019, čj. 8 As 63/2019-40 
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do uvedeného ustanovení ničeho nezměnit. Představa, že zákonodárce přijme právní úpravu, 

jejímž účelem nic není, je absurdní. Přihlédneme-li navíc k historickým okolnostem přijetí novely 

č. 225/2017 Sb., jejímž smyslem bylo mimo jiné zmírnit právní nejistotu vlastníků dotčených 

pozemků při rozhodování o změnách v území42, měli bychom dospět k závěru, že uvedeného cíle 

zákonodárce nezamýšlel dosáhnout pouze zkrácením lhůty samotné, ale rovněž aplikací jednoleté 

lhůty i na incidenční přezkum. Argument o nemožnosti poskytnout žalobci účinnou ochranu43 z 

mého pohledu také neobstojí. Žalobce svá práva může hájit jednak už při pořizování územního 

plánu, účastnit se veřejného projednání, vznášet námitky etc. a považuje-li jej přesto za nezákonný 

může zahájit jeho abstraktní přezkum. Do situace bez možnosti účinné ochrany se dostává naopak 

investor, který v dobré víře nabyde pozemek (vědom si skutečnosti, že je již řadu let vymezen 

v územním plánu jako zastavitelný), dosáhne vydání pravomocného územního rozhodnutí, a to 

bude následně například z důvodu procesního pochybení při přijímání územního plánu, k němuž 

mohlo dojít před libovolně dlouhou dobou, zrušeno. Z výklad Nejvyššího správního soudu z mého 

pohledu plyne, že se žalobce může „probudit“ až po právní moci územního rozhodnutí, a ačkoliv 

byl od počátku pořizování územního plánu až do právní moci územního rozhodnutí zcela pasivní, 

může v rámci řízení o žalobě proti rozhodnutí správního orgánu, se kterou spojí návrh na 

incidenční přezkum, brojit proti opatření obecné povahy. A to rovněž námitkami, které ani nemohl 

vznést v územním řízení (vzhledem k věcné koncentraci územního řízení, nebude žalobce 

oprávněn uplatňovat námitky, které měl uplatnit při pořizování územního plánu, budeme-li § 89 

odst. 2 StavZ vykládat extenzivně a neomezíme se jen na námitky, které skutečně vznesl).  To se 

mi zdá jako nedůvodné zvýhodnění jednoho subjektu (bez zákonné opory), který sám porušuje 

zásadu vigilantibus iura scripta sunt, na úkor subjektu druhého. Navíc za situace, kdy žalobce 

žádná lhůta de facto neomezuje. Takový výsledek zákonodárce z mého pohledu přijetím uvedené 

novely nezamýšlel. 

Pokud skutečně ke zrušení části územního plánu dojde, je pro investora klíčové, zda se tak 

stalo na základě abstraktního nebo incidenčního přezkumu opatření obecné povahy.  

Nejvyšší správní soud totiž dospěl k závěru, že zejména v případě incidenčního přezkumu 

může být opatření obecné povahy zrušeno s účinky ex tunc, možnost zrušit opatření obecné povahy 

s účinky ex tunc ovšem zcela nevyloučil ani pro abstraktní přezkum: „Abstraktní kontrola opatření 

obecné povahy je totiž řízením o návrhu, v němž účastník (navrhovatel) tvrdí zkrácení na svých 

 
42 Důvodová zpráva k zákonu č. 225/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 

stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 
43 VEDRAL, J. K posledním novelám správního řádu. Správní právo 5/2019, ročník LII, Praha: Ministerstvo vnitra 

ČR, s. 285 
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právech, k němuž mělo dojít již v důsledku vydání samotného opatření obecné povahy, nikoliv též 

v důsledku individuálního rozhodnutí vydaného na jeho základě. Práva navrhovatele by tak měla 

být dostatečně chráněna již tím, že případné nezákonné opatření obecné povahy nebo jeho část 

nebude vůči navrhovateli nadále působit (a negativně zasahovat do jeho práv) do budoucna (to 

znamená, že k naplnění účinné soudní ochrany postačí, bude-li opatření obecné povahy zrušeno 

ex nunc; ačkoliv i zde si lze představit situace, kdy by bylo namístě uvažovat o zrušení ex tunc – 

srov. výklad níže).“44 Možnost zrušit opatření obecné povahy na základě abstraktního přezkumu 

s účinky ex tunc Nejvyšší správní soud dovozuje z § 101d odst. 2 věta první SŘS45, ale zároveň 

dodává, že k takovému kroku by měly soudy přistupovat toliko výjimečně a ze zcela závažných 

důvodů (například bude-li zjištěno, že k vydání opatření obecné povahy došlo v důsledku trestné 

činnosti úředních osob).  

U incidenčního přezkumu je situace odlišná. Účelem incidenčního přezkumu je totiž 

přezkum individuálního správního aktu (typicky územního rozhodnutí). Zrušení části opatření 

obecné povahy, ze kterého individuální správní akt vychází, ex nunc by tak nemohlo v navazujícím 

řízení o žalobě proti rozhodnutí správního orgánu představovat důvod pro zrušení individuálního 

správního aktu: „Z uvedené premisy však z povahy věci nelze vycházet v případě „incidenčního“ 

přezkumu opatření obecné povahy. Nazírá-li totiž rozšířený senát na návrh na zrušení opatření 

obecné povahy podaný spolu s žalobou proti správnímu rozhodnutí (resp. proti nečinnosti či 

nezákonnému zásahu), ve kterém bylo opaření obecné povahy užito, jako na prostředek k zajištění 

řádného přezkumu individuálního správního aktu, nebo jinými slovy prostředek, kterým je možno 

docílit zrušení individuálního správního aktu z důvodu zrušení tohoto opatření obecné povahy, a 

to dokonce i po uplynutí lhůty tří let stanovené v první větě § 101b odst. 1 s. ř. s., nemůže být 

udržitelný výklad, dle něhož je vyloučena možnost zrušení opatření obecné povahy nebo jeho části 

ke dni, který předchází právní moci zrušujícího rozsudku. Jak totiž bylo předznamenáno již výše, 

zrušení opatření obecné povahy ex nunc nemůže v navazujícím řízení o žalobě představovat důvod 

pro zrušení individuálního správního aktu, jenž byl vydán na základě tohoto opatření obecné 

povahy. Proto pouze připuštěním možnosti „zpětného“ zrušení opatření obecné povahy nebo jeho 

části může být dle názoru rozhodujícího senátu naplněna teleologická metoda interpretace, o které 

mluvil i rozšířený senát, když vyslovil, že „účelem procesních předpisů je nepochybně provést na 

úrovni zákona ústavně zaručené právo na soudní ochranu dle čl. 36 odst. 2 Listiny základních práv 

 
44 Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 21. 6. 2017, č. j. 3 As 157/2016-63, č. 3610/2017 Sb. NSS 
45 Dojde-li soud k závěru, že opatření obecné povahy nebo jeho části jsou v rozporu se zákonem, nebo že ten, kdo je 

vydal, překročil meze své působnosti a pravomoci, anebo že opatření obecné povahy nebylo vydáno zákonem 

stanoveným způsobem, opatření obecné povahy nebo jeho části zruší dnem, který v rozsudku určí. 
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a svobod, resp. poskytnout jednotlivci schůdnou cestu, jak dosáhnout účinné ochrany jeho práv 

soudem“ (viz bod [23] usnesení čj. 5 As 194/2014-36).“46  Zrušení územního plánu ex tunc 

nicméně neznamená, že by všechna územní rozhodnutí vydaná na základě zrušené části pozbývala 

platnosti. Podle Nejvyššího správního soudu ke zpětnému zrušení opatření obecné povahy má být 

přihlédnuto toliko v navazujícím řízení o žalobě proti rozhodnutí správního orgánu v případě 

účastníka, jehož návrhem byl zahájen předchozí incidenční přezkum. 

Z výše uvedeného výkladu plyne, že pro investora riziko zrušení části územního plánu, na 

jehož základě bylo vydáno územní rozhodnutí, plyne zejména v případě incidenčního přezkumu, 

který ovšem podle (z mého pohledu) sporné judikatury Nejvyššího správního soudu není limitován 

roční lhůtou, jako je tomu u abstraktního přezkumu opatření obecné povahy. Ani pravomocné 

územní rozhodnutí tak nemusí být zárukou, že nebude následně v rámci soudního přezkumu, ke 

kterému může dojít v souvislosti s přezkumem vydaného územního rozhodnutí, společně s 

opatřením obecné povahy, zrušeno. V případě abstraktního přezkumu takové riziko (až na 

výjimky) nehrozí. Stejně tak při zrušení územního plánu v incidenčním přezkumu navrženým 

v souvislosti s jiným přezkoumávaným územním rozhodnutím nehrozí, že by vydané územní 

rozhodnutí v předmětném územním řízení mohlo být dotčeno zpětným zrušením části územního 

plánu, na jejímž základě bylo vydáno.  

 

1.1.2. Zásady územního rozvoje 

Zásady územního rozvoje jsou územně plánovací dokumentací nejvyššího stupně, kterou 

pořizuje krajský úřad a vydává zastupitelstvo kraje [§ 7 odst. 2 písm. a) StavZ] pro území 

konkrétního kraje. Literatura o nich proto někdy zjednodušeně hovoří jako o „územním plánu 

kraje“47. 

Jak bylo řečeno již v kapitole 1.1.1.1. výše, jedním ze základních principů územního 

plánování je postupné nalézání a zpřesňování řešení uspořádání území. Zásady územního rozvoje 

v hierarchii nástrojů územního plánování stojí mezi politikou územního rozvoje a územním 

plánem. Zjednodušeně řečeno, zatímco politika územního rozvoje stanovuje republikové priority, 

zásady územního rozvoje jednak „zpřesňují“ plochy a koridory vymezené v politice územního 

rozvoje a jednak samy vymezují plochy a koridory pro území konkrétního kraje, které jsou 

následně dále zpřesněny územním plánem. 

Zásady územního rozvoje podléhají povinnosti pravidelné aktualizace ve čtyřletých 

intervalech (§ 42 odst. 3 StavZ). Pokud investor plánuje realizovat projekt na území obce, která 

 
46 Tamtéž 
47 FRANKOVÁ, M. a kol. Úvod do pozemkového práva. 1. vyd. Beroun: Eva Rozkotová, 2014, 240 s. 32 
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má zastaralý územní plán, měl by si ověřit jeho soulad se zásadami územního rozvoje, aby předešel 

neblahým následkům rozporu nižší územně plánovací dokumentace s vyšší, o nichž bylo 

pojednáno v kapitole 1.1.1.3., na kterou odkazuji. 

 

1.1.3. Politika územního rozvoje 

Hierarchicky nejvyšším nástrojem územního plánování je politika územního rozvoje 

pořizovaná ministerstvem pro místní rozvoj a schvalovaná vládou (§ 31 odst. 3 StavZ), na rozdíl 

od zásad územního rozvoje nebo územního plánu tak nemá povahu opatření obecné povahy.  

Stejně jako zásady územního rozvoje i politika územního rozvoje podléhá pravidelné 

aktualizaci ve čtyřletých intervalech (§ 35 odst. 1 ve spojení s odst. 4 StavZ). Aktualizace č. 3 

politiky územního rozvoje České republiky byla vládou projednána a schválena usnesením vlády 

č. 630/2019 ze dne 2. 9. 2019. 

I politika územního rozvoje je závazná pro rozhodování v území a pořizování a vydávání 

územně plánovací dokumentace (§ 31 odst. 4 StavZ). Proto platí vše, co bylo uvedeno v kapitole 

1.1.1.3. výše.  

Bližší rozbor zásad územního rozvoje ani politiky územního rozvoje pro účely této práce 

nepovažuji za důležitý.  

 

1.2. Ochranná a bezpečnostní pásma 

Jak bylo uvedeno v úvodu této kapitoly, ani soulad zamýšleného stavebního záměru 

s územním plánem, resp. vyššími nástroji územního plánování, nemusí být zárukou možnosti jej 

zrealizovat. Lokalita totiž může být dotčena ochrannými nebo bezpečnostními pásmy, která 

mohou výrazně snížit předpokládanou zastavitelnou plochu konkrétního pozemku, případně ve 

výjimečných případech zamýšlený developerský projekt zcela zmařit.  

V rozboru každého ochranného, resp. bezpečnostního pásma vymezím nejprve jakým 

zákonem se řídí, jaký objekt chrání, jak vzniká, jaká omezení z něj plynou a jaké jsou možnosti 

prolomení takových omezení. Opět zdůrazňuji, že ochranná a bezpečnostní pásma budu rozebírat 

pouze z hlediska jejich vlivu na realizaci rezidenčního developerského projektu. Jinými 

omezeními z nich plynoucími (například povinností strpět vstup třetí osoby na dotčený pozemek, 

zákazem vysazovat porosty apod.) se zabývat nebudu. Pro komplexní analýzu ochranných a 

bezpečnostních pásem odkazuji na povedenou monografii doc. Handlici48, kterou je tato kapitola 

volně inspirována. 

 
48 HANDRLICA, J., Ochranná a bezpečnostní pásma. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2014, 216 
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Ochranné (resp. bezpečnostní) pásmo je institutem veřejného práva, který bychom mohli 

definovat jako území vymezené abstraktně s ohledem na konkrétní objekt, v němž jsou zakázány, 

resp. omezeny určitě činnosti z důvodu veřejného zájmu na ochraně buď přímo tohoto objektu 

nebo obyvatelstva a majetku. Pro účely této práce lze zjednodušeně hovořit o vymezeném území, 

ve kterém je zakázána, resp. omezena realizace stavebního záměru. V dalším textu budu pro 

stručnost hovořit jednotně pouze o ochranném pásmu, pokud se budu věnovat ochrannému a 

bezpečnostnímu pásmu jako institutu veřejného práva. 

Právní úprava ochranných pásem je značně roztříštěná, není jednotná ani v otázce jejich 

vzniku a zániku. Proto je nutné vždy u konkrétního objektu, od něhož se ochranné pásmo odvíjí, 

hledat jeho konkrétní právní úpravu a tu zohledňovat. Nejinak budu postupovat v níže podaném 

výčtu relevantních ochranných pásem. 

 

1.2.1. Elektrizační soustava 

Úprava ochranných pásem elektrizační soustavy, tedy soustavy vzájemně propojeného 

souboru zařízení pro výrobu, přenos, transformaci a distribuci elektřiny, včetně elektrických 

přípojek, přímých vedení, a systémy měřicí, ochranné, řídicí, zabezpečovací, informační a 

telekomunikační techniky, a to na území České republiky [§ 2 odst. 2 písm. a) bod 1 EnergZ], 

jakožto objektu chráněného ochranným pásmem, se řídí energetickým zákonem, který stanovuje 

různá ochranná pásma pro nadzemní vedení, podzemní vedení, elektrické stanice, výrobny 

elektřiny a vedení měřicí, ochranné, řídicí, zabezpečovací, informační a telekomunikační techniky 

(viz. dále).  

Ochranné pásmo elektrizační soustavy vzniká dnem nabytím právní moci některého 

z realizačních nástrojů územního plánování, tedy územního rozhodnutí o umístění stavby, 

společného povolení, kterým se stavba umisťuje a povoluje, nabytím účinnosti veřejnoprávní 

smlouvy územní rozhodnutí nahrazující nebo právními účinky územního souhlasu s umístěním 

stavby (§ 46 odst. 1 EnergZ). Pokud stavba zařízení elektrizační soustavy může být umístěna ve 

volném režimu podle § 79 odst. 2 StavZ, bude ochranné pásmo vznikat dnem uvedení zařízení 

elektrizační soustavy do provozu. 

Teď už k jednotlivým zařízením elektrizační soustavy, pro která zákon stanovuje 

individuálně jak rozsah ochranného pásma, tak způsob jeho vymezení. Rozsah ochranných pásem 

pro jednotlivá zařízení vychází z různé odolnosti proti vnějším vlivům49. Dále v textu se pro 

stručnost budu blíže zabývat pouze ochrannými pásmy nadzemního a podzemního vedení, jakožto 

 
49 Důvodová zpráva k návrhu zákona o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a 

o změně některých zákonů (energetický zákon) (vydán pod č. 458/2000 Sb. v částce 131/2000 Sb. dne 29.12.2000) 
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nejběžnějšími zařízeními elektrizační soustavy, s nimiž se investor při realizaci rezidenčního 

projektu setkává, pro ostatní zařízení elektrizační soustavy odkazuji na znění § 46 EnergZ. 

Ochranné pásmo nadzemního vedení je souvislý prostor vymezený svislými rovinami 

vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo na vedení od krajního 

vodiče vedení na obě strany (§ 46 odst. 3 EnergZ). Zákon při určení rozsahu ochranného pásma 

zohledňuje: a) velikost napětí; b) izolaci vedení; c) zda se jedná o závěsná kabelová vedení. 

Konkrétní ochranná pásma jsou stanovena následovně: 

a) u napětí nad 1 kV a do 35 kV včetně 

1. pro vodiče bez izolace 7 m, 

2. pro vodiče s izolací základní 2 m, 

3.  pro závěsná kabelová vedení 1 m, 

b) u napětí nad 35 kV do 110 kV včetně 

1. pro vodiče bez izolace 12 m, 

2. pro vodiče s izolací základní 5 m, 

c) u napětí nad 110 kV do 220 kV včetně 15 m, 

d) u napětí nad 220 kV do 400 kV včetně 20 m, 

e) u napětí nad 400 kV 30 m, 

f) u závěsného kabelového vedení 110 kV 2 m, 

g) u zařízení vlastní telekomunikační sítě držitele licence 1 m. 

Výše uvedené hodnoty ovšem platí pouze pro nadzemní vedení, která byla povolena po 

nabytí účinnosti EnergZ, tedy po 1. 1. 2001. Z přechodných ustanovení totiž plyne, že ochranná 

pásma stanovená v elektroenergetice podle dosavadních právních předpisů se po nabytí účinnosti 

energetického zákona nemění (§ 98 odst. 2 EnergZ). Na jednotlivá zařízení se tedy musí aplikovat 

vždy ta právní úprava ochranných pásem, která byla platná v okamžiku jejich veřejnoprávního 

povolení50. Na zařízení pravomocně povolená mezi 1. 1. 1995 a 1. 1. 2001 bude dopadat úprava 

zákona č. 222/1994 Sb., který ochranná pásma co do způsobu jejich vymezení definuje totožně. 

Co do určení jejich rozsahu je obdobný, ale méně podrobný: 

a) u napětí nad 1 kV do 35 kV včetně 7 m, 

b) u napětí nad 35 kV do 110 kV včetně 12 m, 

c) u napětí nad 110 kV do 220 kV včetně 15 m, 

d) u napětí nad 220 kV do 400 kV včetně 20 m, 

e) u napětí nad 400 kV 30 m. 

 
50 HANDRLICA, J., Ochranná a bezpečnostní pásma. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2014, 216, s. 82 
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I zákon č. 222/1994 Sb. ve svých přechodných ustanoveních určuje, že ochranná pásma 

stanovená podle dosavadních předpisů zůstávají zachována. Pokud chceme zjistit ochranná pásma 

nadzemního vedení veřejnoprávně povolených před 1. 1. 1995, budeme muset hledat v zákoně 

č. 79/1957 Sb., který sám úpravu rozsahu ochranných pásem neobsahuje, ale zmocňuje vládu k 

jejímu přijetí vládním nařízením. Vláda tak učinila konkrétně nařízením č. 80/1957 Sb. Způsob 

vymezení ochranných pásem je víceméně totožný jako v navazujících právních úpravách, nikoliv 

nevýznamně se ovšem liší v určení jejich rozsahu: 

a) u venkovních vedení velmi vysokého napětí od krajního vodiče vedení na každou stranu: 

patnáct metrů, jde-li o vedení o napětí od 60 kV do 110 kV včetně, 

dvacet metrů, jde-li o vedení o napětí nad 110 kV do 220 kV včetně, 

dvacet pět metrů, jde-li o vedení o napětí nad 220 kV do 380 kV včetně; 

b) u venkovních vedení vysokého napětí od krajního vodiče na každou stranu deset metrů;(v 

lesních průsecích sedm metrů․ viz § 1 vyhlášky č. 153/1961 Sb.) 

c), u kabelových vedení všech druhů napětí (včetně vedení ovládacích, signálních a 

sdělovacích) od krajního kabelu na každou stranu jeden metr. 

Z přechodných ustanovení zákona č. 79/1957 Sb. plyne, že vymezení ochranných pásem 

tímto zákonem je závazné i pro zařízení zřízená na základě předchozí právní úpravy, dále do 

historie proto naštěstí jít nemusíme.  

Ochranné pásmo podzemního vedení elektrizační soustavy je vymezeno rovněž od 

krajního kabelu podzemního vedení a činí 1 metr při napětí do 110 kV včetně, resp. 3 metry u 

napětí nad 110 kV. Úprava zákona č. 222/1994 Sb. byla co do ochranných pásem podzemního 

vedení totožná s EnergZ. Oproti tomu zákon č. 79/1957 Sb. konkrétní úpravu ochranných pásem 

podzemního vedení neobsahuje, zřejmě se tak použije obecné ustanovení § 6 odst. 1 písm. c) 

č. 79/1957 Sb., které ochranné pásmo určuje u kabelových vedení všech druhů napětí (včetně 

vedení ovládacích, signálních a sdělovacích) od krajního kabelu na každou stranu jeden metr. Je 

patrné, že ochranné pásmo podzemního vedení je co do rozsahu výrazně menší než ochranné 

pásmo nadzemního vedení, tím pádem “snižuje” zastavitelnou plochu pozemku o poznání méně. 

Pro investora je proto ve většině případů ekonomicky výhodnější zažádat u vlastníka zařízení 

přenosové soustavy o přeložení nadzemního vedení do země na své náklady (§ 47 odst. 2 EnergZ). 

V ochranném pásmu nadzemního a podzemního vedení je zakázáno bez souhlasu vlastníka 

těchto zařízení mimo jiné zřizovat stavby a provádět zemní práce (§ 46 odst. 8 EnergZ). Souhlas 

vlastníka elektrizační soustavy koresponduje s pojmem „stanovisko vlastníka veřejné technické 

infrastruktury“, jak jej používá StavZ, a je povinnou součástí žádosti o vydání územního 
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rozhodnutí pro jakýkoliv stavební záměr v ochranném pásmu51. Jak dovodil Nejvyšší správní 

soud52, žádost o vydání souhlasu podle § 46 odst. 8 EnergZ nelze slučovat s žádostí o udělení 

výjimky ze zákazu podle § 46 odst. 11 EnergZ, který stanovuje, že vlastník elektrizační soustavy 

souhlas se stavbou udělí, pokud to technické a bezpečnostní podmínky umožňují a nedojde-li k 

ohrožení života, zdraví, bezpečnosti nebo majetku osob (§ 46 odst. 11 EnergZ). Je na žadateli, aby 

v žádosti o povolení výjimky ze zákazu umísťovat stavby prokázal splnění podmínek 

předvídaných v § 46 odst. 11 EnergZ, tedy, že technické a bezpečnostní podmínky umožňují 

umístění stavby a nedojde tím k ohrožení života, zdraví, bezpečnosti nebo majetku osob. Nejvyšší 

správní soud dále potvrdil gramatický výklad citovaného ustanovení a uzavřel, že vlastník 

příslušné části elektrizační soustavy má povinnost (nikoli oprávnění) udělit souhlas, pokud jsou 

zákonné předpoklady splněny. Souhlas udělený podle § 46 odst. 11 EnergZ musí být písemný a 

musí obsahovat podmínky, za kterých byl udělen. Pokud vlastník příslušné části elektrizační 

soustavy souhlas i přes splnění zákonných podmínek udělit odmítá, bude se jej investor muset 

domáhat soudní cestou. Vzhledem k tomu, že subjekt, který odpovídá za provoz příslušného 

zařízení, nevykonává působnost v oblasti veřejné správy, na vydání písemného souhlasu se 

nebudou aplikovat ustanovení správního řádu53. Vhodným procesním instrumentem proto bude 

podle mého názoru civilní žaloba na nahrazení projevu vůle. Pravomocný rozsudek ukládající 

prohlášení vůle nahrazující toto prohlášení (§ 161 odst. 3 OSŘ), bude pak sloužit jako stanovisko 

vlastníka veřejné infrastruktury ve smyslu stavebního zákona a písemný souhlas podle § 46 odst 

11 EnergZ.  

 

1.2.2. Pozemní komunikace 

Zákon o pozemních komunikacích obsahuje úpravu ochranných pásem k ochraně dálnice, 

silnice a místní komunikace I. nebo II. třídy a provozu na nich mimo souvisle zastavěné území 

obcí (§ 30 odst. 1 PozKom). O souvisle zastavěném území můžeme hovořit, pokud jsou 

kumulativně splněný následující podmínky: a) na území je postaveno pět a více budov odlišných 

vlastníků, kterým bylo přiděleno popisné nebo evidenční číslo a které jsou evidovány v katastru 

nemovitostí; b) mezi jednotlivými budovami, jejichž půdorys se pro tyto účely zvětší po celém 

obvodu o 5 m, nebude spojnice delší než 75 m. Spojnice tvoří rohy zvětšeného půdorysu 

jednotlivých budov. Spojnice mezi zvětšenými půdorysy budov, spolu se stranami upravených 

půdorysů budov, tvoří území (§ 30 odst. 3 PozKom).  

 
51 HANDRLICA, J., Ochranná a bezpečnostní pásma. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2014, 216, s. 347 
52 Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 14. 7. 2011, č. j. 1 As 70/2011-74, č. 2883/2011 Sb. NSS 
53 HANDRLICA, J., Ochranná a bezpečnostní pásma. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2014, 216, s. 347 
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Silniční ochranné pásmo vzniká na základě rozhodnutí o umístění stavby nebo společného 

povolení, kterým se stavba umisťuje a povoluje.  

PozKom vymezuje silniční ochranné pásmo jako prostor ohraničený svislými plochami 

vedenými do výšky 50 m a ve vzdálenosti od 15 do 100 m podle typu pozemní komunikace: 

a) 100 m od osy přilehlého jízdního pásu dálnice anebo od osy větve její křižovatky s jinou 

pozemní komunikací; pokud by takto určené pásmo nezahrnovalo celou plochu odpočívky, 

tvoří hranici pásma hranice silničního pozemku, 

b) 50 m od osy vozovky nebo přilehlého jízdního pásu silnice I. třídy nebo místní komunikace 

I. třídy, 

c) 15 m od osy vozovky nebo od osy přilehlého jízdního pásu silnice II. třídy nebo III. třídy a 

místní komunikace II. třídy. 

Umisťovat a provádět stavby v silničním ochranném pásmu, které podle StavZ vyžadují 

povolení, souhlas nebo ohlášení lze jen na základě povolení vydaného příslušným silničním 

správním úřadem a za podmínek v něm uvedených (§ 32 PozKom). 

 

1.2.3. Vodovodní řad a kanalizační stoka 

Vodovod ve smyslu ZVodKan představuje hromadnou věc54, která se skládá 

z vodovodního řadu a vodárenských objektů55. Kanalizace je provozně samostatný soubor staveb 

a zařízení zahrnující kanalizační stoky k odvádění odpadních vod a srážkových vod společně nebo 

odpadních vod samostatně a srážkových vod samostatně, kanalizační objekty, čistírny odpadních 

vod, jakož i stavby k čištění odpadních vod před jejich vypouštěním do kanalizace (§ 2 odst. 2 

ZVodKan). Z výše vymezených souborů staveb ZVodKan poskytuje ochranu prostřednictvím 

ochranných pásem pouze vodovodním řadům a kanalizačním stokám, tedy stavbám, kterými 

proudí voda, ať už pitná nebo odpadní, resp. srážková. 

Ochranná pásma vodovodních řadů, resp. kanalizačních stok vznikají přímo ze zákona56, 

pro jejich vznik proto není zapotřebí správního aktu jako například u ochranného pásma zařízení 

elektrizační soustavy. Jiný režim vzniku mají ovšem ochranná pásma vodních zdrojů, zřizovaná 

podle VodZ. Ta stanovuje příslušný vodoprávní úřad opatřením obecné povahy (§ 30 odst. 1 

VodZ). 

 
54 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 10. 12. 2009, sp. zn. 22 Cdo 944/2007 
55 Vodárenskými objekty jsou zejména stavby pro jímání a odběr povrchové nebo podzemní vody, její úpravu a 

shromažďování (§ 2 odst. 1 ZVodKan) 
56 NOHEJL, L., ŽALUDOVÁ, L. a kol.: Zákon o vodovodech a kanalizacích. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 

2015, 394 s. 248, obdobně též HANDRLICA, J., Ochranná a bezpečnostní pásma. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 

2014, 216, s. 100 
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Ochranná pásma jsou vymezena vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí 

nebo kanalizační stoky na každou stranu (§ 23 odst. 3 ZVodKan) následovně: 

a) u vodovodních řadů a kanalizačních stok do průměru 500 mm včetně, 1,5 m, 

b) u vodovodních řadů a kanalizačních stok nad průměr 500 mm, 2,5 m, 

c) u vodovodních řadů nebo kanalizačních stok o průměru nad 200 mm, jejichž dno je 

uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se vzdálenosti podle 

písmene a) nebo b) od vnějšího líce zvyšují o 1,0 m. 

V ochranném pásmu je zakázáno bez písemného souhlasu vlastníka vodovodu nebo 

kanalizace mimo jiné provádět stavby (§ 23 odst. 5 ZVodKan). Jak bylo uvedeno výše, vodovod 

se jakožto věc hromadná skládá z vodovodního řadu a vodárenských objektů. Tyto ve smyslu 

občanského práva samostatné stavby mohou mít různé vlastníky57. Zákon ovšem hovoří o souhlasu 

uděleném „vlastníkem vodovodu“. Z čistě gramatického výkladu tohoto ustanovení by bylo možné 

učinit závěr, že souhlas podle § 30 odst. 5 ZVodKan mají poskytnout všichni „spoluvlastníci 

vodovodu“, tedy všichni vlastníci jednotlivých staveb vodovod tvořících. Takový výklad však jde 

proti smyslu zákona, jímž je ochrana vodovodních řadů, nikoliv vodovodu jako celku. 

Teleologickým výkladem bychom proto podle mého názoru měli dospět k závěru, že postačí 

souhlas vlastníka vodovodního řadu, nikoliv souhlas vlastníka vodovodu. Obdobný závěr bude 

možné učinit i u souhlasu uděleného vlastníkem kanalizace. 

Pokud investor souhlas vlastníka vodovodního řadu, resp. kanalizační stoky, k provedení 

stavby nezíská, může požádat o povolení vodoprávní úřad, který může stavbu povolit a současně 

stanovit podmínky pro její provedení v ochranném pásmu. Podmínkou vydání takového povolení 

je tedy předchozí žádost o udělení souhlasu adresovaná vlastníkovi (provozovateli) vodovodu 

nebo kanalizace a skutečnost, že souhlas nebyl udělen, tj. byl výslovně odmítnut nebo v přiměřené 

době nedošlo k jeho udělení58.  

Další možnosti investora usilujícího o provedení stavby v ochranném pásmu vodovodního 

řadu nebo kanalizační stoky je postup předpokládaný v § 23 odst. 4 ZVodKan, upravujícím 

výjimku z ochranného pásma. Tu může v odůvodněných případech udělit vodoprávní úřad, který 

přihlédne k technickým možnostem řešení při současném zabezpečení ochrany vodovodního řadu 

nebo kanalizační stoky a k technickobezpečnostní ochraně zájmů dotčených osob. Udělení 

výjimky z ochranného pásma není možné chápat stejně jako udělení písemného souhlasu 

s provedením konkrétní činnosti v ochranném pásmu, o kterém pojednával předchozí odstavec. 

 
57 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 10. 12. 2009, sp. zn. 22 Cdo 944/2007 
58 NOHEJL, L., ŽALUDOVÁ, L. a kol.: Zákon o vodovodech a kanalizacích. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 

2015, 394 s. 250 
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Možnost udělit výjimku má, jak píše doc. Handrlica, podobu „zmocnění k modifikaci rozsahu 

ochranného pásma, daného zákonným právním předpisem“59. Udělená výjimka by se proto 

neměla vztahovat pouze na konkrétnímu záměr konkrétního žadatele, jako je tomu u písemného 

souhlasu provozovatele. Měla by se vztahovat ke konkrétní věci, tj. konkrétnímu vodovodnímu 

řadu nebo kanalizační stoce, ale působit do budoucna vůči neurčitému okruhu adresátů a 

neurčitému okruhu činností. 

 

1.2.4. Dráha 

Dráhou je cesta určená k pohybu drážních vozidel včetně pevných zařízení potřebných pro 

zajištění bezpečnosti a plynulosti drážní dopravy (§ 2 odst. 1 ZákDráh). 

Ochranné pásmo dráhy vzniká rovněž přímo ze zákona60 a je určeno jako prostor po obou 

stranách dráhy, jehož hranice jsou vymezeny svislou plochou vedenou: 

a) u dráhy celostátní61 a u dráhy regionální62 60 m od osy krajní koleje, nejméně však ve 

vzdálenosti 30 m od hranic obvodu dráhy63, 

b) u dráhy celostátní, vybudované pro rychlost větší než 160 km/h, a u dráhy zkušební 100 

m od osy krajní koleje, nejméně však 30 m od hranic obvodu dráhy, 

c) u dráhy místní64 a vlečky65 30 m od osy krajní koleje, 

d) u speciální66 dráhy 30 m od hranic obvodu dráhy67, u tunelů speciální dráhy 35 m od 

osy krajní koleje, 

e) u dráhy lanové 10 m od nosného lana, dopravního lana nebo osy krajní koleje, 

f) u dráhy tramvajové a dráhy trolejbusové 30 m od osy krajní koleje nebo krajního 

trolejového drátu. 

Novelou ZákDráh č. 225/2017 Sb., která nabyla účinnosti 1. 1. 2018, došlo ke změně 

v omezeních plynoucích z ochranného pásma dráhy. Z § 9 odst. 1 ZákDráh bylo vypouštěno, že 

 
59 HANDRLICA, J., Ochranná a bezpečnostní pásma. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2014, 216, s. 101 
60 Tamtéž, s. 89 
61 Dráha, která slouží mezinárodní a celostátní veřejné železniční dopravě a je jako taková označena (§ 3 odst. 1 písm. 

a ZákDráh). 
62 Dráha regionálního nebo místního významu, která slouží veřejné železniční dopravě a je zaústěná do celostátní nebo 

jiné regionální dráhy (§ 3 odst. 1 písm. b) ZákDráh). 
63 Obvod dráhy u celostátní dráhy a u regionální dráhy je vymezen svislými plochami vedenými hranicemi pozemků, 

které jsou určeny pro umístění dráhy a její údržbu (§ 4 odst. 2 ZákDráh). 
64 Dráha místního významu oddělená od celostátní nebo regionální dráhy (§ 3 odst. 1 písm. c) ZákDráh). 
65 Dráha, která slouží vlastní potřebě provozovatele nebo jiného podnikatele a je zaústěná do celostátní nebo regionální 

dráhy, nebo jiné vlečky (§ 3 odst. 1 písm. d) ZákDráh) 
66 Speciální dráha, která slouží zejména k zabezpečení dopravní obslužnosti obce (§ 3 odst. 1 písm. f) ZákDráh). 
67 Obvod dráhy u ostatních drah je vymezen svislými plochami vedenými 3 m od osy krajní koleje, krajního nosného 

nebo dopravního lana, krajního vodiče trakčního vedení, nebo hranicemi pozemku, určeného k umístění dráhy a její 

údržby, nejméně však 1,5 m od vnějšího okraje stavby dráhy, pokud není dopravní cesta dráhy vedena po pozemní 

komunikaci (§ 4 odst. 3 ZákDráh). 
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v ochranném pásmu dráhy lze zřizovat a provozovat stavby jen se souhlasem drážního správního 

úřadu a za podmínek jím stanovených. To pochopitelně neznamená, že od počátku roku 2018 bude 

bez dalšího možné v ochranném pásmu dráhy umísťovat stavby. Cílem novely je naopak sjednotit 

postup posuzování a povolování staveb, které mají být umístěny v určité vzdálenosti od dráhy, a 

nejedná se o stavby dráhy68. To se promítá do § 7 odst. 3 ZákDráh, který nově pojímá souhlas 

drážního správního úřadu jako závazné stanovisko69, ve kterém, pokud je souhlasné, drážní správní 

úřad stanoví podmínky pro zajištění bezpečného a plynulého provozu dráhy a její ochrany. 

 

1.2.5. Ropovod a produktovod 

Ropovodem je zařízení pro potrubní přepravu ropy70 [§ 1a písm. f) ZNZR]. Produktovodem 

je zařízení pro potrubní přepravu ropných produktů71 [§ 1a písm. e) ZNZR]. Zákon stanoví 

ochranné pásmo též pro skladovací zařízení72, které však není pro téma této práce příliš relevantní. 

S těží si dovedu představit, že obec vymezí v územním plánu zastavitelné území s funkčním 

využitím pro bydlení právě v blízkosti skladovacího zařízení ropy nebo ropných produktů. V další 

části této podkapitoly se proto zaměřím pouze na ochranné pásmo ropovodu a produktovodu, 

přičemž oba pojmy budu používat promiscue, neboť otázka ochranného pásma je u obou zařízení 

stejná. 

Ochranné pásmo vzniká dnem nabytí právní moci územního rozhodnutí o umístění stavby 

nebo společného povolení, kterým se stavba umisťuje a povoluje anebo vydáním územního 

souhlasu s umístěním stavby, pokud není podle StavZ vyžadován ani jeden z těchto dokladů, 

potom dnem uvedení těchto zařízení do provozu (§ 3 odst. 3 ZNZR) a je určeno jako prostor, jehož 

hranice jsou vymezeny svislými plochami vedenými ve vodorovné vzdálenosti 150 m na všechny 

strany od půdorysu ropovodu.  

V ochranném pásmu je možné umísťovat stavby pouze pokud to technické a bezpečnostní 

podmínky umožňují a nedojde-li k ohrožení života, zdraví, bezpečnosti nebo majetku osob či 

životního prostředí (§ 3 odst. 7 ZNZR) a to pouze s písemným souhlasem provozovatele 

příslušného zařízení73. Písemný souhlas provozovatele ropovodu je jakožto „souhlas vlastníka 

veřejné technické infrastruktury“ ve smyslu § 86 odst. 2 písm. c) StavZ povinnou přílohou žádosti 

 
68 Důvodová zpráva k zákonu č. 225/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 

stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 
69 Srov. § 149 odst. 1 SŘ 
70 Pokud není umístěno ve výrobním nebo zpracovatelském závodě nebo ve skladovacím zařízení. 
71 Ditto 
72 Samostatná nádrž, nádržový blok, sklad, technologický výrobní celek, případně jiný objekt splňující technické a 

ekologické podmínky pro dlouhodobé skladování ropy nebo ropných produktů 
73 Tj. u ropovodu společnost MERO ČR, a.s., u produktovodů společnost ČEPRO, a.s. 
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o vydání územního rozhodnutí. Vzhledem k tomu, že provozovatelé ropovodu nevykonávají 

působnost v oblasti veřejné správy, má jím udělený písemný souhlas povahu toliko 

soukromoprávního jednání. Pro další podrobnosti o písemném souhlasu provozovatele chráněného 

zařízení s umístěním stavby v ochranném pásmu odkazuji na podkapitolu týkající se ochranného 

pásma elektrizační soustavy, kde jsem se touto otázkou zabýval blíže. Judikaturní závěry 

Nejvyššího správního soudu v uvedené kapitole citované se podle mého názoru plně prosadí i u 

souhlasu provozovatele ropovodu, když meritum věci, je totožné, liší se pouze chráněný objekt a 

specifika ochranného pásma. 

Vzhledem k tomu, že zákon č. 161/2013 novelizující ZNZR ve svých přechodných 

ustanoveních stanovuje, že ochranná pásma vzniklá podle nařízení vlády č. 29/1959 Sb.74 zůstávají 

nedotčena a trvají i po nabytí účinnosti tohoto zákona75, je s ohledem na stáří ropovodů vedoucích 

přes území České republiky76 nezbytné zmínit i tuto úpravu, která vymezovala ochranné pásmo 

svislými plochami vedenými ve vodorovné vzdálenosti 300 m po obou stranách od osy potrubí. 

Toto „základní“ ochranné pásmo bylo dále v § 5 odst. 3 nařízení vlády č. 29/1959 Sb. „škálováno“ 

s ohledem na stavby, které se v něm (ne)mohou umísťovat. Pro stavby bydlení následovně: do 

vzdálenosti 150 m bylo zakázáno provádět souvislé zastavění měst a sídlišť a budovat ostatní 

důležité objekty, do vzdálenosti 100 m pak budovat jakékoliv objekty a souvislé zastavění vesnic. 

Přechodná ustanovení zákona č. 161/2013 Sb., nicméně stanovují, že pro provádění činnosti 

v ochranných pásmech existujících ještě podle staré právní úpravy se použije ZNZR. Vzhledem 

k tomu, že podle uvedeného vládního nařízení existovalo pouze jedno, třísetmetrové, ochranné 

pásmo a citované ustanovení § 5 odst. 3 pouze závazně upravovalo, jaké činnosti jsou v různých 

„částech“ ochranného pásma zakázány, nikoliv ochranná pásma samotná, nebude § 5 odst. 3 dále 

aplikovatelný a pro ochranná pásma ropovodů vzniklá před 1. 1. 2016 bude platit jednotný režim 

dle § 5 odst. 1. K tomuto závěru dospívá i doc. Handrlica77. Investor by tak měl při výběru 

investiční lokality řádné prověřit i její okolí minimálně ve vzdálenosti 300 m (resp. u ochranných 

pásem leteckých staveb ve vzdálenosti ještě větší, jak bude uvedeno níže). 

 

1.2.6. Komunikační vedení 

Zákon o elektronických komunikacích rozlišuje ochranné pásmo nadzemního a 

podzemního komunikačního vedení. Podzemním komunikačním vedením se rozumí kabelové 

 
74 Vydáno na základě § 39 zákona č. 79/1957 Sb., o výrobě, rozvodu a spotřebě elektřiny 
75 Tj. od 1. 1. 2016 
76 Například ropovod Družba byl vystavěn už v šedesátých letech minulého století 
77 HANDRLICA, J. Ochranná pásma ropovodů a produktovodů nově. Revue pro právo a technologie. [Online]. 2016, 

č. 13, s. 12. Dostupné z: https://journals.muni.cz/revue/article/view/5247 
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vedení, včetně kabelových souborů a zařízení uložených pod povrchem země a kabelových 

rozvaděčů umístěných nad úrovní terénu (§ 104 odst. 12 ZEK). Nadzemním komunikačním 

vedením se rozumí drátové, kabelové nebo bezdrátové vedení, včetně souvisejícího elektronického 

komunikačního zařízení, postavené nad zemí, vně nebo uvnitř budov (§ 104 odst. 9 ZEK). 

Ochranné pásmo podzemního komunikačního vedení vzniká dnem nabytí právním moci 

rozhodnutí o umístění stavby, resp. právními účinky územního souhlasu. Pokud StavZ povolení 

ani souhlas nevyžaduje, pak dnem uvedení zařízení nebo sítě do užívání. Ochranné pásmo 

nadzemního komunikačního vedení vzniká odlišně, sice dnem nabytí právní moci územního 

rozhodnutí o ochranném pásmu78 (§ 83 StavZ)79.  

Odlišný způsob vzniku ochranného pásma se odráží též do jeho rozsahu. Zatímco ochranné 

pásmo podzemního komunikačního vedení stanovuje přímo ZEK jako 1 m po stranách krajního 

vedení (§ 102 odst. 2 ZEK), u nadzemního vedení parametry ochranného pásma, rozsah jeho 

omezení a podmínky stanoví příslušný stavební úřad v územním rozhodnutí o ochranném pásmu. 

V ochranném pásmu podzemního komunikačního vedení je zakázáno bez souhlasu jeho 

vlastníka nebo rozhodnutí stavebního úřadu mimo jiné provádět zemní práce nebo terénní úpravy 

a zřizovat stavby. Omezení plynoucí z ochranného pásma nadzemního komunikačního vedení 

budou stanovena správním aktem, tj. územním rozhodnutím stavebního úřadu o ochranném 

pásmu. 

 

1.2.7. Letecká stavba 

Z existence leteckých staveb80 vyplývá pro investora z hlediska realizace rezidenčního 

projektu dvojí omezení. Jednak vznik ochranného pásma letiště se zákazem staveb, jednak vznik 

ochranného hlukového pásma letiště. Systematicky ZCL dělí ochranná pásma následovně. Na 

„nejvyšším stupni“ stojí samotná ochranná pásma leteckých staveb v obecném smyslu, která se 

dělí na ochranná pásma letišť81 a leteckých zabezpečovacích zařízení (těmi se dále zabývat 

nebudu). Ochranná pásma letišť jsou dále kategorizována (např. na ochranná pásma se zákazem 

staveb, hluková, s výškovým omezením staveb, se zákazem laserových zařízení apod. viz. § 37 

odst. 3 ZCL). Vzhledem k tomu, že pro investora bude relevantní zejména existence ochranného 

pásma letiště se zákazem staveb, resp. ochranného hlukového pásma letiště, budu se dále zabývat 

právě pouze jimi.  

 
78 VLACHOVÁ, B. Zákon o elektronických komunikacích. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2017, 530 s. 340 
79 Zákon o elektronických komunikacích odkazuje ještě na StavZ 76 
80 Viz. § 36 ZCL 
81 Letištěm je územně vymezená a vhodným způsobem upravená plocha včetně souboru leteckých staveb a zařízení 

letiště, trvale určená ke vzletům a přistávání letadel a k pohybům letadel s tím souvisejícím (§ 2 odst. 7 ZCL). 
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Ochranné pásmo leteckých staveb (tedy včetně ochranného pásma letiště) zřizuje Úřad pro 

civilní letectví opatřením obecné povahy po projednání s úřadem územního plánování (§ 37 odst. 

1 ZCL). V případě ochranného hlukového pásma letiště v dohodě s krajskou hygienickou stanicí. 

Opatření obecné povahy, jimiž se zřizují ochranná pásma letiště se zákazem staveb, resp. 

ochranná hluková pásma letiště, vydává Úřad pro civilní letectví pro každou leteckou stavbu 

zvlášť, proto nelze učinit jednotný závěr o jejich rozsahu. Pro ilustraci si ale dovolím zmínit 

konkrétní opatření obecné povahy vydaná v souvislosti s provozem Letiště Vodochody, která 

kvůli složitému schvalovacímu procesu82 vnáší nejistotu do developerské výstavby v okolních 

obcích (např. v Panenských Břežanech).  

Samotné ochranné pásmo letiště (konkrétně ve Vodochodech)83 se zákazem staveb není 

pro potenciálního investora tolik omezující. Například ochranné pásmo se zákazem staveb které 

se stanovuje pro ochranu ranveje (RWY 10/28), vymezuje opatření obecné povahy jako obdélník 

„s podélnou osou totožnou s osou RWY s celkovou šířkou 600 m a délkou přesahující oba konce 

pásu RWY (konce TODA) o 400 m. Pro RWY 10/28 má OP se zákazem staveb rozměr 3 420 x 600 

m.“84  Jak je patrné, vetší část ochranného pásma tvoří samotná stavba ranveje a zákaz staveb se 

tak vztahuje pouze na území ve vzdálenosti 400 metrů od každého konce pásu ranveje.  

Naproti tomu ochranné hlukové pásmo letiště může představovat citelnější zásah do 

zastavitelnosti konkrétní lokality. Ochranné hlukové pásmo pro letiště Vodochody85 bylo 

vymezeno následovně: „Ochranné hlukové pásmo letiště PRAHA/Vodochody má přibližně tvar 

elipsy s podélnou osou totožnou s osou RWY 10/28 o délce cca 8 000 m a největší šířce (mezi 

Vltavou a prahem RWY 10) přibližně 900 m. Západní konec OHP je vychýlen od osy RWY 10/28 

cca 400 m jižně.“86 Tak rozsáhlé ochranné pásmo může investora překvapit, neboť si často ani 

nemusí uvědomit, že v obci vzdálené osm kilometrů od lokality, do níž plánuje investovat, stojí 

letiště, které mu investici může zmařit. 

V ochranných pásmech leteckých staveb (obecně) lze zřizovat zařízení a provádět činnosti 

jen se souhlasem Úřadu pro civilní letectví, ten souhlas udělí, nebude-li zařízení nebo činnost 

bránit leteckému provozu ani ohrožovat jeho bezpečnost, ovšem pouze v případě, že nepůjde o 

objekt vyžadující ochranu před hlukem (§ 40 ZCL). Vzhledem k tomu, že stavby rodinných domů 

 
82 Městský soud v Praze rozsudkem ze dne 16. 2. 2017, č. j. 6A 228/2016 – 456 ochranné hlukové pásmo zrušil 
83 Opatření obecné povahy vydané Úřadem pro civilní letectví dne 18. 6. 2013, č. j. 2133-13-701, sp. zn. 

11/730/0090/LKVO/02/13 
84 Tamtéž 
85 Opatření obecné povahy vydané Úřadem pro civilní letectví dne 3. 11. 2016, č. j. 10197-16-701, sp. zn. 

12/730/0056/LKVO/07/16, zrušené rozsudkem Městského soudu v Praze ze dne 16. 2. 2017, č. j. 6A 228/2016 – 
456 

86 Tamtéž 
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budou spadat do kategorie „objektů vyžadujících ochranu před hlukem“87, nebude možné pro 

realizaci rezidenčního projektu souhlas udělit  

 

1.2.8. Plynárenské zařízení 

Za plynárenská zařízení zákon považuje zařízení výrobny plynu, přepravní soustavy, 

distribuční soustavy, zásobníku plynu, těžebního plynovodu a přímého plynovodu [§ 2 odst. 2 

písm. b) bod 8 EnergZ]. Jediným relevantním ochranným pásmem, se kterým se investor může při 

realizaci rezidenčního projektu setkat, je ochranné pásmo plynovodu. Je vysoce nepravděpodobné, 

že obec vymezí územním plánem zastavitelné území s funkčním využitím pro bydlení například 

v ochranném pásmu zásobníku plynu. Dále v textu proto bude rozebráno pouze ochranné pásmo 

plynovodu.  

Stejně jako u zařízení elektrizační soustavy vznikají ochranná pásma plynárenských 

zařízení dnem nabytí právní moci územního rozhodnutí o umístění stavby nebo společného 

povolení, kterým se stavba umisťuje a povoluje, nebo dnem, kdy nabude právních účinků územní 

souhlas s umístěním stavby, pokud není podle stavebního zákona vyžadován ani jeden z těchto 

dokladů, potom dnem uvedení plynárenského zařízení do provozu (§ 68 odst. 1 EnergZ). Oproti 

zařízení energetické soustavy stanovuje zákon pro plynárenská zařízení rovněž bezpečnostní 

pásma, která vznikají stejným způsobem jako pásma ochranná (§ 69 odst. 1 EnergZ). 

Ochranné i bezpečnostní pásmo plynovodu je stanoveno jako souvislý prostor vymezený 

svislými rovinami vedenými ve vodorovné vzdálenosti od jeho půdorysu měřeno kolmo na jeho 

obrys (§ 68 odst. 2, § 69 odst. 2 EnergZ). Rozsah ochranného pásma je odstupňován s ohledem na 

výši tlaku v plynovodu měřenou v jednotkách „bar“, případně dále modifikován, pokud je 

plynovod umístěn v zastavěném území obce, následovně (§ 68 odst. 2 EnergZ): 

a) u plynovodů a plynovodních přípojek o tlakové úrovni do 4 bar včetně, umístěných v 

zastavěném území obce 1 m na obě strany a umístěných mimo zastavěné území obce 2 

m na obě strany, 

b) u plynovodů a plynovodních přípojek nad 4 bar do 40 bar včetně 2 m na obě strany, 

c) u plynovodů nad 40 bar 4 m na obě strany. 

Rozsah bezpečnostního pásma plynovodu je stanoven v příloze energetického zákona a stejně jako 

u pásma ochranného zákonodárce zohledňuje výši tlaku měřenou v jednotkách „bar“, ale rozsah 

dále stupňuje podle průměru potrubí plynovodu v milimetrech (DN) následovně: 

Vysokotlaké plynovody a plynovodní přípojky o tlakové úrovni 4 až 40 barů včetně: 

 
87 BAHÝĽOVÁ, L., KADEČKA, S., Ochranná hluková pásma letišť v „pološeru“ právní úpravy, Právní rozhledy 

13-14/2012, s. 476 
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- do DN 100 včetně: 8 m; 

- nad DN 100 do DN 300 včetně: 10 m; 

- nad DN 300 do DN 500 včetně: 15 m; 

- nad DN 500: 20 m. 

Vysokotlaké plynovody a plynovodní přípojky s tlakem nad 40 barů: 

- do DN 100 včetně: 8 m; 

- nad DN 100 do DN 300 včetně: 15 m; 

- nad DN 300 do DN 500 včetně: 70 m; 

- nad DN 500 do DN 700 včetně: 110 m; 

- nad DN 700: 160 m. 

Podle energetického zákona platí, že ochranná pásma stanovená v elektroenergetice a 

teplárenství podle dosavadních předpisů se po nabytí účinnosti EnergZ nemění (§ 98 odst. 2 

EnergZ). O ochranných pásmech plynárenský zařízení ovšem zákon nehovoří. Doc. Handrlica 

uvádí88, že argumentem a contrario je možné dovodit, že veškerá plynárenská zařízení jsou tedy 

chráněna v režimu § 68 EnergZ bez ohledu na datum jejich povolení. S tímto výkladem se 

ztotožňuje i JUDr. Svěráková89. Jinak je tomu ovšem u pásem bezpečnostních, která si podle 

přechodných ustanovení zachovávají stávající režim i po nabytí účinnosti energetického zákona (§ 

98 odst. 3 EnergZ). Vzhledem k tomu, že právní úprava účinná do 1. 1. 1995 bezpečnostní pásma 

neobsahovala, použije se na plynovody povolené do 1. 1. 2001 zákon č. 222/1994 Sb., který 

bezpečnostní pásma upravoval následovně: 

Pro vysokotlaké plynovody  

- do DN 100: 15 m; 

- do DN 250: 20 m; 

- nad DN 250: 40 m. 

Pro velmi vysokotlaké plynovody:  

- do DN 300: 100 m; 

- do DN 500:150 m; 

- nad DN 500: 200 m. 

V ochranném a bezpečnostním pásmu plynovodu je možné umístit stavbu pouze při 

kumulativním splnění následujících podmínek: a) technické a bezpečnostní podmínky umístění 

stavby umožní; b) nedojde k ohrožení života, zdraví, bezpečnosti a majetku osob; c) osoba 

 
88 HANDRLICA, J., Ochranná a bezpečnostní pásma. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2014, 216, s. 109 
89 SVĚRÁKOVÁ, J. in ZDVIHAL, Z., SVĚRÁKOVÁ, J., MED, J., OSADSKÁ, J. a kol. Energetický zákon. 

Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2020, 1805 s. 1730 
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provozující příslušný plynovod udělí písemný souhlas, který musí obsahovat podmínky, za kterých 

byl udělen. K povaze souhlasu provozovatele plynovodu odkazuji na kapitolu věnovanou 

ochrannému pásmu zařízení elektrizační soustavy. Komentářová literatura jako příkladmý výčet 

skutečností zohledňovaných při posouzení splnění podmínek pro udělení souhlasu podle § 68 odst. 

4 písm. b) EnergZ uvádí: „dimenzi plynového zařízení, provozní tlakovou úroveň, stav 

protikorozní ochrany, inspekci zařízení, statistiku poruch příslušného i podobného zařízení, 

kvalitu použitých materiálů, dobu provozu, vybavení telemetrickými a telemechanickými systémy, 

možnost a rychlost zásahu, možnost uvedení zařízení mimo provoz (s ohledem na účastníky trhy s 

plynem), pohyb a počet osob v dané lokalitě, požární odolnost apod.“90 

 

1.3. Územní opatření o stavební uzávěře 

I v případě, že stavební záměr vyhoví požadavkům územně plánovací dokumentace a 

vybraný pozemek není dotčen žádným ochranným nebo bezpečnostním pásmem, může být 

investice ohrožena, pokud obec před právní moci územního rozhodnutí začne pořizovat nový 

územní plán (resp. změnu plánu stávajícího) a přistoupí v této souvislosti k vydání územního 

opatření o stavební uzávěře, které může v lepším případě realizaci projektu výrazně zpozdit, 

v horším případě v kombinaci s nově pořizovaným územním plánem zcela zmařit. 

Územní opatření o stavební uzávěře je nástrojem územního plánování, jehož funkcí je 

zastavení stavební činnosti v území, pro které obec připravuje novou regulaci v podobě územního 

plánu, do doby, než bude tato nová regulace definitivně schválena a nabude účinnosti; tedy 

ponechání volného prostoru obci k dalšímu rozhodování91. Územní opatření o stavební uzávěře 

vydává v přenesené působnosti rada obce, resp. zastupitelstvo obce, ve které se rada nevolí [§ 6 

odst. 6 písm. c) StavZ] ve formě opatření obecné povahy. Zabývat se samotným procesem vydání 

územního opatření a možnostmi obrany v rámci řízení o vydání opatření obecné povahy 

nepovažuji v této kapitole za potřebné. Pro investora je z mého pohledu důležitější znát odpověď 

na otázku, kdy může obec územní opatření vydat, tj. od jakého okamžiku hrozí riziko, že obec 

může plánovaný developerský projekt zdržet, případně zmařit. V jakém rozsahu může obec 

územní opatření vydat, tj. zda může být územním opatřením dotčeno území, které v nově 

pořizovaném územním plánu zůstává beze změny. A jaké je časové omezení územního opatření, 

tj. jak dlouho bude realizace projektu zdržena. Těmto otázkám budou věnovány následující 

odstavce.  

 
90 Tamtéž, s. 1363 
91 Rozsudek Krajského soudu v Praze ze dne 29. 7. 2014, sp. zn. 50 A 6/2014 
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Stavební zákon výslovně stanoví, že územní opatření o stavební uzávěře lze vydat, jestliže 

bylo rozhodnuto o pořízení územně plánovací dokumentace nebo její změny. Až do nabytí 

účinnosti novely č. 350/2012 Sb. bylo možné územní opatření vydat nejdříve od schválení zadání 

územně plánovací dokumentace. Osobně se domnívám, že tato právní úprava byla vhodnější 

zejména proto, že zabraňovala svévolnému vydávání územního opatření obcemi, které ještě samy 

nemají vytyčeny základní cíle a požadavky na využití daného území, ale už chtějí omezovat 

stavební činnost realizovanou podle platného územního plánu. Územní opatření lze dále vydat 

v případě, že by stavební činnost ve vymezeném území mohla ztížit nebo znemožnit jeho budoucí 

využití podle jiného rozhodnutí či opatření v území, jímž se upravuje využití území. Jak uzavřel 

Nejvyšší správní soud, za „jiné rozhodnutí“ je třeba považovat zejména územní rozhodnutí 

vyjmenovaná v § 77 StavZ, za „opatření“ pak zejména akty, které tak stavebně právní předpisy 

nejen výslovně označují, ale které též mají ve vztahu k procesu rozhodování o případném vydání 

územního opatření patřičnou relevanci [jedná se tak například o územní opatření o asanaci území 

podle § 97 a násl. stavebního zákona, nebo o opatření vyplývající z požadavků civilní ochrany na 

využití staveb k ochraně obyvatelstva (bod 7. písm. a) přílohy č. 4 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o 

podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření, apod.]92. 

V praxi pochopitelně nejčastěji dochází k vydání územního opatření o stavební uzávěře při 

pořizování územního plánu. Pro investora je proto důležité sledovat, zda zastupitelstvo obce 

nerozhodlo o pořízení změny územního plánu a na rizika spojená se stavební uzávěrou pamatovat 

i ve smlouvě o smlouvě budoucí kupní (viz. kapitola 3.) 

Územním opatřením o stavební uzávěře lze dočasně omezit nebo zakázat stavební činnost 

ovšem pouze ve vymezeném území, a to jen za předpokladu, že by mohla ztížit nebo znemožnit 

budoucí využití území podle připravovaného územního plánu. Nejvyšší správní soud splnění této 

zákonné podmínky pro vydání stavební uzávěry v obecné rovině posuzuje podle toho, „zda zákaz 

stavební činnosti obsažený v územním opatření odpovídá tomu, zda je připravována územně 

plánovací dokumentace, která se dotýká téhož území a zda by nevydání stavební uzávěry ohrozilo 

smysl této připravované územně plánovací dokumentace.“93 Pokud by obec postupovala zjevně 

svévolně a stavební uzávěru na území celé obce vydala pouze pro dílčí změnu územního plánu, 

která se nijak ve zbytku obce neprojeví, nebyla by zjevně podmínka § 97 odst. 1 StavZ splněna a 

investor by mohl brojit proti opatření obecné povahy postupem podle správního řádu, případně 

návrhem na zrušení opatření obecné povahy podle SŘS. 

 
92 Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 20. 6. 2007, č. j. 1 Ao 3/2007-60, č. 1341/2007 Sb. NSS  
93 Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 13. 12. 2017, č. j. 6 As 165/2017-31 
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Další prevencí účelového postupu obce při vydávání územního opatření o stavební uzávěře 

je limitace maximální doby jejího trvání. Vzhledem k tomu, že stavební uzávěru je možné vydat 

již po rozhodnutí o pořízení územního plánu nebo jeho změny, a proces pořizování územního 

plánu je plně v rukou obce, svěřuje zákon obcím silný nástroj, kterým by mohly bez větších 

problému zastavit výstavbu na území celé obce, aniž by pro to byl relevantní důvod. Právě z toho 

důvodu nemůže být maximální doba trvání stavební uzávěry neomezená. Nejvyšší správní soud 

uzavřel, že při posuzování (ne)přiměřeně dlouhého působení stavební uzávěry je klíčové hledisko 

dlouhodobé, bezdůvodné a svévolné nečinnosti obce při pořizování územního plánu, v rámci jehož 

přípravy bylo územní opatření vydáno94. Pokud tedy obec vydáním územního opatření nesleduje 

opravdový zájem na zachování možnosti rozhodovat o budoucí povaze území, pro které je 

pořizována změna územního plánu, ale usiluje pouze o zamezení výstavby, bude na investorovi, 

aby se proti takovému opatření obecné povahy bránil.  

Vedle řekněme „konfliktního“ řešení omezení plynoucího ze stavební uzávěry formou 

obrany proti opatření obecné povahy podle SŘ, resp. SŘS, připouští stavební zákon 

„konsenzuální“ řešení. Rada obce totiž může na žádost povolit z omezení nebo zákazu stavební 

činnosti výjimku, jestliže povolení neohrožuje sledovaný účel, pro který bylo územní opatření o 

stavební uzávěře vydáno (§ 99 odst. 3 StavZ). Základní podmínky pro udělení výjimek by měly 

být stanoveny již v obsahu vydaného územního opatření95. Řízení o udělení výjimky je klasickým 

správním řízením podle části druhé a třetí správního řádu, nicméně proti rozhodnutí o výjimce se 

nelze odvolat. 

 

2. Právní audit pozemku z hlediska práva soukromého 

Zatímco první kapitola této práce byla věnována právnímu auditu pozemku z hlediska 

práva veřejného, jehož výsledkem je zjištění, zda je možné v konkrétní lokalitě zamýšlený projekt 

realizovat, případně jaké jsou podmínky a omezení jeho realizace, ve druhé kapitole se zaměřím 

na právní audit pozemku z hlediska práva soukromého, jehož výsledkem bude zjištění, zda může 

investor nabýt k pozemku vlastnické právo od konkrétního osoby, anebo zda hrozí nějaké riziko. 

V úvodní fázi prověřování bude investor zjišťovat, zda prodávajícímu skutečně svědčí 

vlastnické právo k pozemku. Vzhledem k tomu, že předmětem kupní smlouvy bude věc zapsaná 

v katastru nemovitostí, má investor poměrně dobré podmínky pro ověření, zda je vlastníkem 

skutečně prodávající, anebo budí jeho zápis ve veřejném seznamu nějaké podezření (např. 

 
94 Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 16. 6. 2011, č. j. 4 Ao 3/2011-103, č. 2396/2011 Sb. NSS 
95 MACHAČKOVÁ, J. a kol. Stavební zákon. Komentář. 3. vydání. Praha: C. H. Beck, 2018, 1216 s. 731 
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z důvodu podezřelého nabývacího titulu k pozemku). Stoprocentní jistotu, že stav zapsaný do 

katastru nemovitostí odpovídá skutečnosti investor nemůže mít nikdy. Zákon ovšem za určitých 

podmínek umožňuje, aby kupující jednající v dobré víře nabyl vlastnické právo i od nevlastníka.  

V první podkapitole se proto zaměřím na výklad uvedených podmínek, při jejichž splnění je 

investor chráněn principem materiální publicity veřejných seznamů. 

Kromě ověření, že prodávajícímu k pozemku svědčí vlastnické právo (případně že jsou 

splněny níže rozebrané podmínky v případě opačném), musí investor brát zřetel i na další 

okolnosti, které by mohly v budoucnu vést k vyslovení neúčinnosti/neplatnosti převodu 

vlastnického práva k pozemku. V druhé podkapitole se proto zaměřím na následky uzavření kupní 

smlouvy s osobou nacházející se v úpadku. Ve třetí kapitole robezeru téma související, sice 

důsledky nabytí vlastnického práva od osoby postižené exekucí. A konečně čtvrtá a pátá 

podkapitola bude věnována tématu relativní neúčinnosti podle občanského zákoníku, resp. 

novému institutu občanského zákoníku, kterým je převzetí majetku. I tato rizika by měl investor 

zohlednit a osobu prodávajícího prověřit nikoliv pouze prostou lustrací katastru nemovitostí. 

 

2.1. Princip materiální publicity 

Dále v textu rozeberu blíže ustanovení § 984 odst. 1 podle něhož: „Není-li stav zapsaný ve 

veřejném seznamu v souladu se skutečným právním stavem, svědčí zapsaný stav ve prospěch osoby, 

která nabyla věcné právo za úplatu v dobré víře od osoby k tomu oprávněné podle zapsaného 

stavu. Dobrá víra se posuzuje k době, kdy k právnímu jednání došlo; vzniká-li však věcné právo 

až zápisem do veřejného seznamu, pak k době podání návrhu na zápis.“ Citované ustanovení 

občanského zákoníku je vyjádřením principu materiální publicity (mimo jiné i) katastru 

nemovitostí jako veřejného seznamu evidujícího vedle jiného pozemky v podobě parcel [§ 3 odst. 

1 písm. a) KatZ], do kterého může investor nahlížet (což je projevem principu formální publicity). 

Dojde-li k naplnění citovaných podmínek, tedy 1) zápis prodávajícího jako vlastníka 

pozemku v katastru nemovitostí v rozporu se skutečným právním stavem; 2) úplatné nabytí 

vlastnického práva k pozemku; 3) dobrá víra kupujícího; 4) nabytí vlastnického práva k pozemku 

na základě platného právního jednání; může investor nabýt k pozemku vlastnické právo i od 

nevlastníka. S jistým zjednodušením lze říct, že zákonodárce zavedením principu materiální 

publicity upřednostnil princip právní jistoty dobrověrných nabyvatelů před zásadou, že nikdo 

nemůže převést na jiného více práv, než sám má a zároveň tak snížil ochranu skutečných vlastníků 
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nemovitých věcí, kteří si musí důkladněji střežit svá vlastnická práva v souladu se zásadou, že 

práva náležejí bdělým96.  

Při koupi pozemku tak odpadá riziko, že se investor stane obětí podvodu, skutečný vlastník 

se následně domůže určení vlastnického práva k zcizenému pozemku a investorovi nezbude nic 

jiného než se majetkově zhojit na prodávajícím, což s největší pravděpodobností nebude v plné 

výši investované částky možné. Zavedením principu materiální publicity je však do jisté míry 

totožné riziko přeneseno na skutečné vlastníky, kteří se mohou stát obětí podvodu rovněž a na 

prodávajícím se tak budou muset hojit na místo investora oni. Podmínky pro dovolání se materiální 

publicity veřejného seznamu jsou proto stanoveny poměrně přísně. Kontrárně k ochraně 

dobrověrného nabyvatele zákon chrání i skutečného vlastníka, který se může dovolat skutečného 

stavu oproti stavu zapsanému v katastru nemovitostí. I to je projevem zásady vigilantibus iura 

scripta sunt, o níž byla řeč.  

Téma této práce je nicméně zaměřeno na osobu investora, tedy dobrověrného nabyvatele. 

V následujících odstavcích proto podrobně rozeberu jednotlivé podmínky, jejichž splnění mu 

umožní nabýt vlastnické právo i v případě, že stav zapsaný v katastru nemovitostí neodpovídá 

skutečnosti. Budiž následující text ukázkou nejen toho, jaké podmínky by měla transakce splňovat, 

ale rovněž toho, jaké skutečnosti bude investor pro případ sporu se skutečným vlastníkem muset 

tvrdit a prokázat. Tato podkapitola proto může sloužit i jako inspirace pro odpověď na otázku, jaké 

důkazy prokazující splnění níže rozebraných podmínek by měl investor do budoucna uchovávat 

(například komunikaci s prodávajícím, potvrzení o složení kupní ceny apod.). 

První podmínkou pro dovolání se materiální publicity je zápis prodávajícího ve veřejném 

seznamu a rozpor zapsaného stavu se skutečným právním stavem. Zapsaným stavem je třeba 

rozumět pouze a právě ty údaje, které jsou obsahem zápisů provedených do příslušného veřejného 

seznamu97. Investor proto není nucen zkoumat ve sbírce listin katastru nemovitostí nabývací titul, 

který byl základem pro zapsaný stav, ani jiné listiny, za předpokladu, že zápis v katastru 

nemovitostí na údaje ze sbírky listin přímo neodkazuje. Jinak tomu bude pouze v případě existence 

objektivních důvodů vzbuzujících pochybnost o souladu skutečného právního stavu a stavu 

zaspaného do katastru nemovitostí (k tomu blíže v odstavci věnujícím se otázce dobré víry 

nabyvatele).  

Investor musí nabýt věcné právo k pozemku za úplatu. To je další podmínka uplatnění 

principu materiální publicity. Posouzení jejího splnění může být s ohledem na značnou variabilitu 

 
96 SPÁČIL, J. a kol.: Občanský zákoník III. Věcná práva (§ 976–1474). Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2013, 

1276 s. 35 
97 Tamtéž s. 36 
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výkladu pojmu „úplatnost“ v určitých případech složité. Otázkou úplatnosti nabytí věcného práva 

ve vztahu k aplikaci § 984 odst. 1 ObčZ se blíže zabýval doc. Tégl98, podle něhož koncepce 

ochrany pouze úplatného nabytí stojí na myšlence, podle níž ochranu zasluhuje pouze ten 

nabyvatel, který za věc vydal určité protiplnění a neměl tak z nabytí vlastnického práva pouze čistý 

prospěch. Při bezúplatném nabytí totiž nabyvatel nepodstupuje žádné hospodářské riziko a není 

tak důvod přiznávat mu právní ochranu jen kvůli tomu, že jednal v dobré víře, neboť v případě 

vydání nabyté věci skutečnému vlastníkovi se nabyvatel ocitne ve stejné situaci jako před jejím 

nabytím. K obdobnému závěru dospěla nepřímo i judikatura Nejvyššího soudu: „[p]ozdější 

judikatura, vycházející z právního názoru Ústavního soudu, však dovodila, že i podle právní 

úpravy účinné do 31. 12. 2014 bylo možné nabýt vlastnické právo k nemovitosti evidované v 

katastru nemovitostí od nevlastníka, a to na základě dobré víry nabyvatele v zápis do katastru 

nemovitostí; to se však týkalo jen úplatných převodů (viz rozsudek velkého senátu 

občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu České republiky z 9. 3. 2016, sp. zn. 31 

Cdo 353/2016 a další judikaturu tam citovanou). Nejvyšší soud též uvedl: V zásadě přitom platí, 

že předpokladem dobrověrného nabytí vlastnického práva je, že šlo o nabytí úplatné; ten, kdo 

nabyl nemovitost od nevlastníka bezúplatně, neutrpí ve většině případů poskytnutím ochrany 

skutečnému (naturálnímu) vlastníkovi újmu (srov. nyní § 984 odst. 1 o. z.). Navíc dobrověrné 

nabytí předpokládá převod práva (např. kupní smlouvu), nikoli třeba jen přechod práv a 

povinností ze zůstavitele na dědice. Dědic totiž vstupuje pouze do těch práv a povinností, které 

příslušeli zůstaviteli“ (rozsudek ze dne 25. 5. 2016, sp. zn. 22 Cdo 1611/2014).“99 Podle doc. Tégla 

je za úplatné nabytí věcného práva třeba považovat jak úplatu „aktivní“ (např. poskytnutí věci), 

tak úplatu „pasivní“ (např. prominutí dluhu), přičemž tato může směřovat i vůči třetí osobě. Mezi 

třetí osobou a zapsaným vlastníkem ovšem musí existovat určitý vztah, pro který se plní třetí 

osobě, a nikoliv zapsanému vlastníkovi. Příkladem bude následující situace. Zapsaný vlastník 

nemovité věci má dluh vůči třetí osobě ve výši odpovídající hodnotě jeho pozemku. Investor se 

dohodne s vlastníkem pozemku, že namísto úhrady kupní ceny převezme jeho dluh a za to od něho 

nabude bezúplatně vlastnické právo k pozemku. I v takovém případě se bude jednat o úplatné 

nabytí ve formě pasivní úplaty. 

V uvedeném textu doc. Tégl dále činí rozdíl mezi „formální“ (subjektivní) a „faktickou“ 

(objektivní) úplatností právního jednání. Prvně zmíněné staví do popředí formu závazkového 

vztahu. Ex definitione tak budou některá právní jednání vždy úplatná (typicky kupní smlouva), 

 
98 TÉGL, P., Úplatnost nabytí věcného práva jako podmínka fungování materiální publicity veřejných seznamů v 

novém občanském zákoníku, Právní rozhledy 1/2013, s. 28 
99 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 26. 4. 2017, sp. zn. 22 Cdo 4705/2016 (pozn. zvýraznění přidáno autorem) 
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nehledě na objektivní míru vzájemného plnění smluvních stran, jiná pak vždy bezúplatná 

(darování). Naproti tomu u kritéria faktického nerozhoduje forma, nýbrž skutečná ekvivalence 

plnění. Pokud zapsaný vlastník prodá lukrativní pozemek za korunu, bude se sice formálně jednat 

o úplatné nabytí vlastnického práva, fakticky ovšem půjde o nabytí bezúplatné. Pro výběr, které 

ze dvou uvedených kritérií posuzování úplatnosti použít, doc. Tégl uvádí, že panuje zásadní shoda 

v tom, že „tam, kde se v konkrétním případě jedná nikoli jen o poměr mezi stranami, které si plní, 

ale také o osoby třetí (o jejich zájmy), je třeba užít kritérium objektivní“100.“ Ačkoliv se tedy při 

poskytnutí ochrany skutečnému vlastníkovi vychází ze vztahu mezi zapsaným vlastníkem a 

nabyvatelem, je nutné tento vztah hodnotit s ohledem na skutečného vlastníka, tedy z hlediska 

kritéria objektivního, neboť právě jen mezi nabyvatelem a skutečným vlastníkem dochází ke kolizi 

hodnot, o níž bylo pojednáno v úvodu této kapitoly.  

Zajímavou otázkou, nastolenou doc. Téglem, je dále posuzování míry ekvivalence úplaty. 

Vycházíme-li ve vztahu ke skutečnému vlastníkovi z objektivního kritéria, musíme v každém 

konkrétním případě hledat hranici, kdy je z objektivního hlediska možné hovořit o úplatném nabytí 

a kdy bude vzájemná ekvivalence plnění objektivně v takovém nepoměru, že již budeme hovořit 

o nabytí bezúplatném. Podle doc. Tégla se o bezúplatný převod bude jednat tehdy, pokud 

„neekvivalence obou plnění je natolik zásadní, že lze dovodit úmysl převodce převáděnou věc 

darovat. Stupeň neekvivalence se musí posuzovat objektivně a s ohledem na všechny okolnosti 

konkrétního případu. Podle Rudnickiego101 bezúplatným nabytím se rozumí taková činnost, při níž 

stupeň neekvivalentnosti hodnoty vzájemných plnění ukazuje v daném případě výrazně na 

neúplatnost jakožto jedinou příčinu jednání.“102 Pokud tedy bude investor skutečně v dobré víře a 

za převod vlastnického práva zaplatí kupní cenu, která je sice nižší než cena tržní, nicméně nebude 

dosahovat takové neekvivalence, že by z ní byl patrný úmysl prodávajícího pozemek darovat, 

podmínka úplatnosti bude splněna. 

Nejvyšší soud se podrobně otázkou úplatnosti zabýval ve svém nedávném rozhodnutí103, 

ve kterém plně převzal závěry doc. Tégla výše citované a rozebírané. Klíčovou pasáž rozhodnutí 

 
100 TÉGL, P., Úplatnost nabytí věcného práva jako podmínka fungování materiální publicity veřejných seznamů v 

novém občanském zákoníku, Právní rozhledy 1/2013, s. 28 
101Rudnicki, S. Ustawa o księgach wieczystych i hipotece. Przepisy o postępowaniu w sprawach 

wieczystoksięgowych. Komentarz. Warszawa: LexisNexis, 2006, s. 52 a násl. 
102 Tamtéž 
103 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 28. 11. 2019, sp. zn. 22 Cdo 2769/2018 (pozn. zvýraznění přidáno autorem): 

„Právní teorie dovozuje, že obecně je třeba úplatností rozumět jakékoli protiplnění majetkové hodnoty, nebo 

poskytnutí jiné výhody, tedy např. poskytnutí peněz, poskytnutí věci (úplata aktivní), tak i např. prominutí dluhu 

osobou, v jejíž prospěch se věcné právo zřizuje, osobě, která věcné právo zřizuje (úplata pasivní). Úplatnost 

předpokládá kauzální (podmíněnou) souvislost plnění a protiplnění, kterou lze hodnotit subjektivně, neboli 

formálně (plnění jedné strany je druhou stranou chápáno jako dostatečná protihodnota a je nevýznamné, zda 
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si dovolím alespoň v poznámce pod čarou citovat. Nejvyšší soud v uvedeném rozsudku posuzoval, 

zda lze na nabytí vlastnického práva na základě darovací smlouvy, která je z hlediska 

subjektivního právním jednáním bezúplatným, nahlížet jako na úplatné (z důvodu naplnění 

objektivního kritéria úplatnosti), pokud vedle darovací smlouvy byla uzavřena i smlouva o 

výměnku, na jejímž základě se nabyvatel zavázal zajistit převodci potřebnou péči ve stáří. Nejvyšší 

soud v daném případě uzavřel, že zpravidla ano: „Lze proto uzavřít, že ačkoli je darovací smlouva 

pojmově smlouvou bezúplatnou, je-li v souvislosti s ní uzavřena smlouva o výměnku, posuzuje se 

pro účel předpokládaný § 984 odst. 1 o. z. zpravidla jako smlouva úplatná.“104 

 
mezi oběma plněními je dána dostatečná vyváženost) nebo objektivně, neboli meritorně (rozhodující je skutečná 

ekvivalence plnění). Smlouva tak z hlediska subjektivního může být jednáním bezúplatným (typicky darovací 

smlouva), z objektivního hlediska se však může jednat o jednání úplatné (např. darování s podmínkou, že 

obdarovaný bude dárci či třetí osobě něco plnit) [viz článek „Úplatnost nabytí věcného práva jako podmínka 

fungování materiální publicity veřejných seznamů v novém občanském zákoníku”, autor JUDr. Petr Tégl, Ph.D., 

Právní rozhledy 1/2013, s. 28]. Autor zde uvádí, že některé jeho závěry jsou obecné a lze je vztáhnout i na jiné 

případy posuzování úplatnosti či bezúplatnosti nabytí práva, jiné však platí jen ve vztahu k § 984 odst. 1. o. z. 

Bezúplatnému nabyvateli podle něj nesvědčí žádný zvláštní důvod ochrany, „neboť při bezúplatném nabytí 

nepodstupuje jakékoli hospodářské riziko, které by odůvodňovalo zvláštní přístup k němu. To, že se proti 

poctivému nabyvateli skutečný vlastník dovolá ochrany (např. prostřednictvím vindikace), nemůže žalovanému 

přivodit žádnou újmu. Vydá-li totiž poctivý nabyvatel vlastníkovi věc, ocitne se v právním a hospodářském 

postavení, v jakém byl před uzavřením smlouvy (nikoli v postavení horším). Jediné negativum, které nabyvatel 

podstupuje, je spatřováno v nákladech spojených s kontraktací. Samotná dobrá víra nabyvatele proto není 

dostatečnou hodnotou, kterou by bylo třeba chránit.” Autor dovozuje, že pro situace předvídané v § 984 odst. 1 

o. z. není důvod vykládat pojem úplaty jinak, než jak bylo naznačeno výše, a že se uplatní kritérium objektivní: 

„Pokud tedy např. knihovní vlastník (nejsoucí skutečným vlastníkem) bude převádět vlastnické právo k 

evidované věci na nabyvatele na základě kupní smlouvy, avšak kupní cena bude extrémně nízká, je ve vztahu ke 

skutečnému vlastníkovi třeba hodnotit převod jako bezúplatný, byť by obě smluvní strany byly zajedno v tom, že 

se jednalo o převod úplatný. Argumentem je ochrana třetích osob nejsoucích smluvní stranou, která musí být 

postavena na objektivním základě a naopak nemůže být závislá na vůli stran právního vztahu….. Kritérium 

úplatnosti bude nejpraktičtější u smluvních převodů vlastnického práva k věci . Tam, kde bude vlastnické právo 

převáděno na základě kupní smlouvy, jedná se o nabytí formálně úplatné. Nabyvateli v dobré víře však bude svědčit 

ochrana jen tehdy, je-li jednání úplatné i z hlediska meritorního. Lze říci, že ve vztahu knihovní vlastník → 

nabyvatel v dobré víře rozhoduje formální hodnocení, zatímco ve ‚vztahu‛ nabyvatel v dobré víře → skutečný 

vlastník rozhoduje hodnocení meritorní. V tomto ‚trojúhelníku‛ bude proto nutno použít jiná hodnotící kritéria 

pro oba izolované poměry . Platí, že materiální publicita nehraje svoji roli ve vztahu knihovní vlastník → 

nabyvatel v dobré víře , nýbrž až ve ‚vztahu‛ nabyvatel v dobré víře → skutečný vlastník . O poskytnutí či odepření 

ochrany skutečnému vlastníkovi se tedy rozhoduje sice na základě skutečností plynoucích ze vztahu knihovní 

vlastník → nabyvatel v dobré víře , ovšem tyto skutečnosti se hodnotí způsobem, který bere ohled na skutečného 

vlastníka (objektivní hodnocení). Nabyvatel totiž není chráněn proti knihovnímu vlastníkovi, nýbrž proti 

vlastníkovi skutečnému. Pouze v jejich poměru existuje konflikt a v jejich poměru dochází k poměřování 

kolidujících hodnot – tj. vlastnického práva skutečného vlastníka a objektivně posuzované výše úplaty, která byla 

za nabytí věcného práva poctivým nabyvatelem plněna.” Autor poukazuje na to, že problémem je stanovení jasné 

hranice mezi případy, v nichž se jedná ještě o nabytí úplatné, a případy, v nichž bude třeba pohlížet na protiplnění 

jako na něco, čemu již povahu úplaty (dostatečné ekvivalence) přiznat nelze. Dodává, že: „O bezúplatný převod 

se obecně jedná tehdy, pokud neekvivalence obou plnění je natolik zásadní, že lze dovodit úmysl převodce 

převáděnou věc darovat”. Odkazuje přitom na Rudnickiego, dle nějž „ bezúplatným nabytím se rozumí taková 

činnost, při níž stupeň neekvivalentnosti hodnoty vzájemných plnění ukazuje v daném případě výrazně na 

neúplatnost jakožto jedinou příčinu jednání.” Nakonec uzavírá, že „…bude pro soud jednodušší vyřešit povahu 

nabytí v konkrétním případě (při posouzení specifických skutkových okolností), než formulovat obecnou 

teoretickou poučku o tom, co ještě lze považovat za nabytí úplatné a co již za bezúplatné”.“ 
104 Tamtéž 
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Další podmínkou je dobrá víra nabyvatele ve správnost údajů o právních vztazích 

zapsaných v katastru nemovitostí. Na dobrou víru, jakožto vnitřní přesvědčení osoby, že nejedná 

bezprávně, lze usuzovat z konkrétních vnějších skutečností, jejichž prostřednictvím se toto vnitřní 

přesvědčení projevuje navenek, které na rozdíl od psychického stavu jednající osoby, mohou být 

předmětem dokazování105. Nabyvatel, jak bylo uvedeno výše, není povinen blíže prověřovat, zda 

zapsaný stav odpovídá skutečnému právní stavu, za předpokladu, že neexistují okolnosti, které by 

mohly nasvědčovat tomu, že se skutečný právní stav od stavu zapsaného liší106. Nejvyšší soud 

k otázce dobré víry výslovně uzavřel: „Při hodnocení dobré víry nabyvatele věcného práva v 

soulad zápisu ve veřejném seznamu se skutečným právním stavem ve smyslu ustanovení § 984 odst. 

1 o. z. je vždy třeba brát v úvahu, zda smluvní strana při běžné (obvyklé) opatrnosti, kterou lze s 

ohledem na okolnosti a povahu daného případu po každém požadovat (od každého očekávat), 

neměla, popřípadě nemohla mít důvodné pochybnosti o tom, že údaje uvedené ve veřejném 

seznamu (v katastru nemovitostí) odpovídají skutečnému právnímu stavu, tedy i o tom, že osoba 

zapsaná jako vlastník v katastru nemovitostí je skutečným vlastníkem věci.“107 Skutečnosti, zda 

nabyvatel se zřetelem ke všem okolnostem jedná v dobré víře v zápis v katastru nemovitostí, je 

třeba hodnotit objektivně. Nabyvatel vlastnického práva k pozemku nejedná vzhledem ke všem 

okolnostem v dobré víře v zápis v katastru nemovitostí, pokud je sice subjektivně přesvědčen o 

správnosti takového zápisu, ale při zachování obvyklé opatrnosti by musel vědět, že zápis 

vlastnického práva ke konkrétnímu pozemku správný není.  

Pro vyhodnocení, zda nabyvatel jednal v dobré víře, proto bude nezbytné posoudit, co 

v každém individuálním případě lze považovat za „obvyklou míru opatrnosti“. Jak bylo uvedeno 

výše, po nabyvateli nelze požadovat, aby nahlížel do sbírky listin katastru nemovitostí. Postačí, 

bude-li vycházet ze zapsaného stavu. Další šetření skutečného právního stavu pro dostání 

požadavku „obvyklé míry opatrnosti“ bude po nabyvateli možné požadovat v případě, kdy existují 

objektivní důvody, které vzbuzují pochybnost o souladu skutečného právního stavu a stavu 

zapsaného108. Typickým příkladem takových objektivních důvodů bude poznámka spornosti 

zápisu zapsaná do katastru nemovitostí na žádost osoby, jejíž věcné právo je zápisem dotčeno, 

která se domáhá odstranění nesouladu mezi stavem zapsaným v katastru nemovitostí a skutečným 

právním stavem a která prokáže, že své právo uplatnila u soudu, nebo vyznačení informace, že 

 
105 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 25. 6. 2019, sp. zn. 21 Cdo 4540/2018 
106 Srov. např. Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 31. 7. 2019, sp. zn. 22 Cdo 1187/2019 
107 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 25. 6. 2019, sp. zn. 21 Cdo 4540/2018 (pozn. zvýraznění přidáno autorem) 
108 SPÁČIL, J. a kol.: Občanský zákoník III. Věcná práva (§ 976–1474). Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 

2013, 1276 s. 40 
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řízení o zápisu takové poznámky probíhá109. V jiném případě Nejvyšší soud při hodnocení obvyklé 

míry opatrnosti nabyvatele zohledňoval i jeho znalost místních poměrů (soudy učinily skutkové 

závěry, že nabyvatelé žili v blízkosti sporného pozemku 25 let a museli být obeznámeni s místními 

poměry, tedy i s letitým zaplocením nabytého pozemku a jeho návaznosti na oplocení přilehlého 

pozemku skutečného vlastníka a tím i o sounáležitosti s tímto pozemkem)110. Dobrá víra 

nabyvatele se posuzuje k době, kdy k právnímu jednání došlo, u nemovitostí zapisovaných do 

katastru nemovitostí, tedy k době podání návrhu na zápis. Dobrou víru je třeba posuzovat 

v každém jednotlivém případě individuálně. Pro investora je výhodné, že mu ze zákona svědčí 

vyvratitelná domněnka jednání v dobré víře (§ 7 ObčZ). Důkazní břemeno při jejím vyvracení ve 

sporu o určení vlastnického práva tak bude tížit skutečného vlastníka. 

A konečně poslední podmínkou je nabytí vlastnického práva na základě platného právního 

jednání, jak vyplývá přímo ze znění zákona. Za nabytí vlastnického práva tedy nebude možné 

považovat nabytí práva například v exekuční dražbě nebo ve veřejné dražbě111. To ovšem nic 

nemění na skutečnosti, že nabytí práva v exekuční, resp. veřejné dražbě je originárním způsobem 

nabytí práva, při kterém je vlastnictví předchůdce nerozhodné a pro nabytí vlastnického práva je 

rozhodné pouze nabytí právní moci usnesení o příklepu a zaplacení nejvyššího podání 

vydražitelem112.  

 

2.2. Neúčinnost převodu v důsledku úpadku prodávajícího 

V této podkapitole se zaměřím na situaci, kdy se prodávající nachází v úpadku ve smyslu 

§ 3 insolvenčního zákona a z toho důvodu je limitován v nakládání s nemovitou věcí. Podkapitola 

bude rozdělena do dvou částí podle okamžiku, kdy k převodu došlo, zda před zahájením 

insolvenčního řízení, anebo po zahájení insolvenčního řízení. 

Začneme právními úkony113, které prodávající (dlužník) učiní před zahájením 

insolvenčního řízení. Vycházejme z předpokladu, že investor prodávajícího nezná a neví o jeho 

úpadku. V takovém případě bude při splnění níže rozebraných podmínek hrozit riziko vyslovení 

neúčinnosti kupní smlouvy jako právního úkonu bez přiměřeného protiplnění ve smyslu § 240 

 
109 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 25. 6. 2019, sp. zn. 21 Cdo 4540/2018 
110 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 10. 10. 2017, sp. zn. 22 Cdo 4174/2017 
111 SPÁČIL, J. a kol.: Občanský zákoník III. Věcná práva (§ 976–1474). Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 

2013, 1276 s. 37 
112 Srov. např. Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 27. 4. 2006, sp. zn. 22 Cdo 850/2005, uvedené závěry se nicméně 

neuplatní u veřejné dražby, pokud účelem dražebníka či navrhovatele dražby a osoby, jíž byl příklep udělen, mělo 

být zajištění originárního způsobu nabytí vlastnictví k nemovitostem ve snaze zakrýt dřívější nezákonné převody 

vlastnického práva, srov. Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 20. 9. 2016, sp. zn. 22 Cdo 3775/2014 
113 Terminologicky se držím úpravy insolvenčního zákona, který výslovně hovoří o právních úkonech, nikoliv o 

právních jednáních. 
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InsZ (pro neúčinnost zvýhodňujícího úkonu ve smyslu § 241 InsZ investor nedisponuje za 

prodávajícím pohledávkou, pro neúčinnost úkonu úmyslně zkracujícího ve smyslu § 242 InsZ 

schází vědomost investora o úmyslu prodávajícího prodejem pozemku zkrátit věřitele, proto se 

dále zaměřím pouze na neúčinnost úkonu bez přiměřeného protiplnění).  

Insolvenční zákon vymezuje čtyři pozitivní podmínky, jejichž splnění umožňuje vyslovení 

neúčinnosti právního úkonu prodávajícího [(uvedené podmínky rozebírám dále přímo v kontextu 

tématu této práce, úprava insolvenčního zákona je za určitých okolností odlišná (např. pokud byl 

právní úkon učiněn mezi osobami blízkými nebo osobami, které tvoří koncern)]: a) obvyklá cena 

pozemku je podstatně vyšší než kupní cena, kterou dlužník od investora obdržel114; b) vlastnické 

právo k pozemku bylo převedeno v době, kdy byl prodávající v úpadku, resp. převod vlastnického 

práva k jeho úpadku vedl115; c) vklad vlastnického práva k pozemku byl učiněn v době jednoho 

roku před zahájením insolvenčního řízení; d) insolvenční správce podal odpůrčí žalobu ve lhůtě 

jednoho roku ode dne, kdy nastaly účinky rozhodnutí o úpadku. Insolvenční zákon dále upravuje 

taxativní výčet případů, které zákon za právní jednání bez přiměřeného protiplnění výslovně 

nepokládá116. Pro téma této práce je relevantní pouze výjimka stanovená v § 240 odst. 4 písm. d) 

Ins – o neúčinný právní úkon se nebude jednat, pokud prodávající se zřetelem ke všem okolnostem 

důvodně předpokládal, že z převodu vlastnického práva k pozemku bude mít přiměřený prospěch 

a že investor nemohl ani při náležité pečlivosti poznat, že je prodávající v úpadku, nebo že převod 

vlastnického práva k pozemku k jeho úpadku povede. Teď už k jednotlivým podmínkám. 

Insolvenční zákon výslovně neupravuje, jakou cenu lze považovat za „podstatně nižší než 

obvyklou“. Podle Nejvyššího soudu je proto nezbytné při výkladu § 240 InsZ vycházet ze zásad, 

na kterých insolvenční řízení stojí (§ 1 až 5 InsZ) a z jeho účelu. Kromě hledisek ryze 

kvantitativních (tedy poměru ceny sjednané a ceny obvyklé) je proto nutné přihlížet i k dopadu 

právního úkonu do majetkové sféry dlužníka z hlediska možnosti věřitelů (kteří za dlužníkem měli 

pohledávku k okamžiku učinění právního úkonu) dosáhnout vůči dlužníku úhrady svých 

pohledávek, dále k důvodům, pro které dlužník sporný právní úkon učinil (např. zda se jím snažil 

získat likvidní prostředky k úhradě svých splatných dluhů) a rovněž k dalším okolnostem, za nichž 

dlužník právní úkon učinil117. Obecný, procentuálně vyjádřený, závěr o tom, kde se nachází 

hranice mezi „podstatně nižší cenou, než je cena obvyklá“ Nejvyšší soud z důvodu značné 

 
114 Případně pokud je pozemek přenechán investorovi bezplatně 
115 Judikatura Nejvyššího soudu je ustálená v závěru, že při posuzování neúčinnosti kupní smlouvy o převodu 

nemovitosti je třeba vycházet z okamžiku provedení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí, protože 

až v tomto okamžiku dochází k vyvolání právního následku, který se dotýká majetkové sféry dlužníka (srov. např. 

usnesení Nejvyššího soudu ze dne 28. 3. 2019, č. j. 29 ICdo 82/2017-107). 
116 HÁSOVÁ, J., MORAVEC, T. a kol. Insolvenční zákon. 3. vydání. Praha: 2018, 1824 s. 924 
117 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 29. 2. 2016, sp. zn. 29 Cdo 307/2014 
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variability možných situací pochopitelně nepřijal. V citovaném rozhodnutí například hrálo roli, že 

dlužník použil kupní cenu (která sice byla o 2 461 780 Kč nižší než cena obvyklá, nicméně 

uvedený rozdíl nebyl podle soudů s ohledem na rozsah dlužníkova majetku z hlediska vlivu na 

uspokojení věřitelů relevantní) na uspokojení věřitelů, kteří vůči němu měli vykonatelné 

pohledávky (čímž se mu navíc podařilo vyvrátit domněnku platební neschopnosti118). 

Druhou podmínkou pro vyslovení neúčinnosti kupní smlouvy je úpadek prodávajícího 

v době převodu vlastnického práva k pozemku, resp. úpadek vyvolaný tímto převodem. 

Insolvenční zákon rozeznává dvě formy úpadku, platební neschopnost a předlužení. Druhá 

zmíněná forma úpadku je přípustná pouze u právnických osob a fyzických osob – podnikatelů. O 

úpadku ve formě platební neschopnosti můžeme hovořit, pokud má dlužník více věřitelů, peněžité 

závazky po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti a tyto závazky není schopen plnit. Insolvenční 

zákon v ustanovení § 3 odst. 2 stanovuje několik vyvratitelných domněnek (např. neplnění 

peněžitých závazků po dobu delší tří měsíců po lhůtě splatnosti), jejichž splnění svědčí o 

dlužníkově platební neschopnosti. Novelou insolvenčního zákona z roku 2017119 zákonodárce 

doplnil § 3 InsZ o „vyvratitelné domněnky platební schopnosti“, umožňující dlužníkům, 

podnikatelům vedoucím účetnictví, svou platební neschopnost vyvrátit prokázáním, že mezera 

krytí120 představuje méně než desetinu výše splatných peněžitých závazků, anebo v průběhu 

podzákonné lhůty pod uvedenou hranici klesne121. Podnikatelé tak mohou dočasně překlenout 

období, kdy by se formálně nacházeli v úpadku ve formě platební neschopnosti. O úpadku ve 

formě předlužení hovoříme v případě, kdy má dlužník více věřitelů a souhrn jeho majetku 

převyšuje hodnotu jeho majetku. Zabývat se jednotlivými prvky úpadku a domněnkami platební 

neschopnosti by bylo nad rámec této práce. Nicméně v závěru tohoto odstavce bych rád odkázal 

na problematickou judikaturu Nejvyššího soudu, která může být pro investora paradoxně výhodná. 

Nejvyšší soud totiž při posuzování úpadku ve formě platební neschopnosti smísil test platební 

neschopnosti (test likvidity) s testem předlužení (test rozvahový). Konkrétně v judikátech Hope 

Valley122 a Edita Vogelová123 a odklonil se tak od své judikatury, která oba testy striktně 

 
118 Převod nemovité věci proběhl mezi osobami blízkými 
119 Zákon č. 64/2017 Sb. 
120 Rozdíl mezi výší splatných peněžitých závazků a výší jeho disponibilních prostředků. 
121 Sestavením výhledu vývoje likvidity podle Vyhlášky k provedení § 3 odst. 3 insolvenčního zákona č. 190/2017 

Sb. 
122 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 12. 12. 2013, sp. zn. 29 NSČR 113/2013 (R 45/2014 civ.) 
123 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 15. 12. 2014, sp. zn. 29 NSČR 119/2014: „Jestliže se za tohoto stavu věci 

odvolací soud odmítl zabývat námitkou dlužnice, která se bránila tvrzením, že její majetek postačuje k úhradě 

jejích splatných závazků, je jeho rozhodnutí v rozporu s výše označenou judikaturou Nejvyššího soudu, především 

s R 83/2012. Odvolací soud se mylně domnívá, že obrana dlužnice, která argumentuje hodnotou svého majetku, 

má své místo jen při posuzování úpadku ve formě předlužení (§ 3 odst. 3 insolvenčního zákona), přičemž však 
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oddělovala124. Významným kritikem judikaturního obratu Nejvyššího soudu je například doc. 

Richter125. Pro investora, který kupuje pozemek od osoby, která by se formálně mohla kvůli své 

liknavosti s úhradou splatných dluhů nacházet v úpadku (z důvodu mnohosti věřitelů a pohledávek 

po dobu delší než 3 měsíce po splatnosti) a potenciálně tak založit riziko, že v průběhu roku bude 

proti prodávajícímu zahájeno insolvenční řízení, v jehož důsledku bude podána odpůrčí žaloba, je 

citovaná judikatura pozitivní, neboť je založena na závěru, že soud musí při posuzování, zda se 

prodávající nacházel v úpadku, zohledňovat jeho celkový majetek, kterým disponoval k okamžiku 

převodu vlastnického práva k pozemku. 

Zbylé dvě pozitivní podmínky jsou pouze „časového rázu“ proto není potřeba je na tomto 

místě blíže rozebírat. 

Insolvenční zákon dobrověrnému kupujícímu, který obchod s upadnuvším prodávajícím 

realizoval, poskytuje možnost v incidenčním sporu odvrátit vyslovení neúčinnosti kupní smlouvy, 

pokud bude prokázáno, že dlužník předpokládal z uzavření kupní smlouvy přiměřený prospěch a 

zároveň, že investor ani při náležité pečlivosti nemohl poznat, že je dlužník v úpadku, nebo že 

převod pozemku k jeho úpadku povede. Důkazní břemeno, že investor mohl při náležité pečlivosti 

poznat, že je prodávající v úpadku nebo toto jednání k úpadku vede, tíží insolvenčního správce126.  

Pokud investor podcení lustraci osoby prodávajícího v insolvenčním rejstříku a koupi 

pozemku realizuje po zahájení insolvenčního řízení, dostává se do problému nehledě na to, zda 

prodej realizoval v dobré víře a za kupní cenu, která není podstatně nižší než cena obvyklá. Poté, 

co nastanou účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení127, totiž nastávají účinky tzv. 

„automatického moratoria“ ve smyslu § 111 InsZ, které omezují dlužníka v nakládání 

s majetkovou podstatou a majetkem, který by do ní mohl náležet (pokud by mělo dojít k podstatné 

změně ve skladbě, využití nebo určení tohoto majetku anebo o jeho nikoliv zanedbatelné zmenšení, 

 
pomíjí, že tato obrana může být úspěšná i při posuzování úpadku ve formě platební neschopnosti [doloží-li 
dlužnice, že osvědčené pohledávky věřitelů lze vzhledem k jejím majetkovým poměrům bez obtíží vydobýt výkonem 

rozhodnutí (exekucí)].“ 
124 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 2. 12. 2010, sp. zn. 29 NSČR 10/2009 (R 80/2011): „Není-li totiž dlužník 

schopen využít pohledávky, které má za svými dlužníky (zde tvrzenou pohledávku vůči státu), k úhradě svých 

závazků, nepřihlíží se při úvaze o tom, zda dlužník je v úpadku ve formě platební neschopnosti, ani k výši těchto 

pohledávek.“, tento závěr Nejvyšší soud potvrdil a zobecnil ve svém usnesení ze dne 27. 10. 2011, sp. zn. 29 

NSČR 36/2009 (pozn. zvýraznění přidáno autorem): „Srov. k tomu zejména usnesení ze dne 2. prosince 2010, sen. 

zn. 29 NSČR 10/2009, uveřejněné pod číslem 80/2011 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, v němž Nejvyšší 

soud uzavřel, že není-li dlužník schopen využít pohledávky, které má za svými dlužníky, k úhradě svých závazků, 

nepřihlíží se při úvaze o tom, zda dlužník je ve smyslu ustanovení § 3 odst. 1 a 2 insolvenčního zákona v úpadku 

ve formě platební neschopnosti, ani k výši těchto pohledávek. Takto formulovaný závěr má zcela zjevně obecnou 

platnost i ve vazbě na jiný majetek dlužníka, jenž by měl či mohl být použit k uhrazení pohledávek dlužníkových 

věřitelů.“ 
125 RICHTER, T. Insolvenční právo. 2. vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, a.s., 2017, 624 s. 237 – 241 
126 HÁSOVÁ, J., MORAVEC, T. a kol. Insolvenční zákon. 3. vydání. Praha: 2018, 1824 s. 925 
127 Tedy okamžikem zveřejnění vyhlášky, kterou se oznamuje zahájení insolvenčního řízení, v insolvenčním rejstříku. 
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což bude nepochybně případ prodeje tak hodnotné položky majetkové podstaty jakou je pozemek 

určený pro realizaci rezidenčního projektu). Pokud dlužník učiní právní úkon v rozporu 

s omezením „automatického moratoria“, je takový právní úkon neúčinný přímo ze zákona (§ 111 

odst. 3 InsZ) a insolvenční soud v incidenčním sporu jejich neúčinnost toliko deklaruje128. 

Neúčinnost právního úkonu nenastane, pokud si k němu dlužník (nebo jeho věřitel) dopředu 

vyžádal souhlas insolvenčního soudu. Neúčinnost dále pochopitelně nenastane, pokud 

v insolvenčním řízení nebude zjištěn úpadek dlužníka129. Ze zákona neúčinný bude samozřejmě i 

právní úkon učiněný dlužníkem ve fázi po rozhodnutím o úpadku, ale před rozhodnutím o způsobu 

jeho řešení a rovněž po prohlášení konkursu na majetek dlužníka (§ 246 odst. 2 InsZ). Při 

sanačních způsobů řešení úpadku, u nichž dispoziční oprávnění k majetkové podstatě zůstává 

dlužníku, bude situace odlišná. Rozebírat nicméně podmínky nabytí vlastnického práva 

k pozemku od osoby v reorganizaci nebo oddlužení by nepochybně přesáhlo rámec této práce. 

 Rozhodnutí o neúčinnosti předmětné kupní smlouvy bude mít za následek povinnost 

investora vydat neúčinné plnění do majetkové podstaty prodávajícího, což v praxi znamená, že 

insolvenční správce sepíše předmětný pozemek do majetkové podstaty. To bude pro investora 

znamenat citelnou finanční ztrátu nejen co do uhrazené kupní ceny za pozemek, ale i co do dalších 

investic učiněných v rámci územního a stavebního řízení, případně v rámci samotné výstavby. 

V praxi proto nebývá výjimkou, že se kupující nastalou situaci snaží vyřešit tak, že po zahájení 

insolvenčního řízení vůči prodávajícímu (před zahájením incidenčního sporu, resp. před zápisem 

poznámky o dovolání se neúčinnosti právního jednání do katastru nemovitostí130 nebo vydáním 

předběžného opatření) převedou pozemek na jinou „naoko“ nespřízněnou společnost, aby v 

případě neúspěchu v incidenčním sporu byli povinni vydat pouze rovnocennou náhradu za nabytý 

pozemek (typicky ve výši jeho obvyklé ceny) ve smyslu § 236 odst. 2 InsZ. Povinnost vydat do 

majetkové podstaty dlužníkovo plnění totiž stíhá pouze osoby, v jejichž prospěch byl právní úkon 

učiněn nebo které z něho měly prospěch (§ 237 odst. 1 InsZ), na další nabyvatele zásadně 

nepřechází, pokud ovšem nejsou splněny podmínky § 237 odst. 2 InsZ. Jejich prokázání nicméně 

bude tížit žalobce. V případě, že insolvenční správce splnění podmínek § 237 odst. 2 InsZ 

neprokáže, developerský projekt může investor (byť prostřednictvím jiné společnosti) dokončit. 

Pokud bude odpůrčí žaloba úspěšná, „odepíše“ ze zisku (jen) znovu uhrazenou kupní cenu. Zřejmě 

i z toho důvodu se investoři k popsanému účelovému postupu uchylují, byť o jeho mravnosti lze 

pochybovat.  

 
128 HÁSOVÁ, J., MORAVEC, T. a kol. Insolvenční zákon. 3. vydání. Praha: 2018, 1824 s. 406. 
129 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 29. 2. 2016, sp. zn. 29 NSČR 67/2014 
130 § 23 odst. 1 písm. q) KatZ 
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Lustrace prodávajícího v insolvenčním rejstříku by proto měla být minimálním 

preventivním opatřením, kterým investor odfiltruje alespoň zásadní riziko neúčinnosti kupní 

smlouvy přímo ze zákona. 

 

2.3. Prodávající postižen exekucí 

Postižení prodávajícího exekucí je pro investora oproti úpadku jednoduše zjistitelné 

lustrací jeho osoby v centrální evidenci exekucí131. Následující podkapitola bude rozdělena do 

dvou částí. V první se budu zabývat následky porušení generálního inhibitoria, v druhé následky 

prodeje nemovité věci přímo postižené exekučním příkazem. 

Počátek zákazu dispozice s majetkem povinného je ve smyslu § 44a EŘ vázán na doručení 

vyrozumění o zahájení exekuce (§ 44 EŘ) a omezuje povinného v nakládání s jeho majetkem, 

vyjma běžné obchodní a provozní činnosti, uspokojování základních životních potřeb svých a 

osob, ke kterým má vyživovací povinnost, a udržování a správy majetku, pokud není splněna 

některé z výjimek132, které účinky generálního inhibitoria omezují nebo ruší. Následkem porušení 

generálního inhibitoria je relativní neplatnost právního jednání, kterým povinný svou povinnost 

v době od doručení vyrozumění o zahájení exekuce až do jejího skončení porušil. Námitku 

relativní neplatnosti může vznést do skončení exekuce exekutor, po skončení exekuce oprávněný 

nebo jiný přihlášený věřitel, pokud jejich pohledávky nejsou zcela uspokojeny. Pokud majetek, se 

kterým povinný v rozporu s účinky generálního inhibiotira nakládá, není postižen a exekuce je 

následně zastavena, nebude právní jednání považováno za relativně neplatné. Generální 

inhibitorium slouží k ochraně oprávněného a přihlášených věřitelů a uplatní se tedy jen při 

prosazování této ochrany (je-li porušením zákazu zmařen účel exekuce na úkor osob zákazem 

chráněných)133. Kupuje-li proto investor pozemek od prodávajícího postiženého exekucí s tím, že 

kupní cena (nebo její část) bude použita na úhradu pohledávek jeho věřitelů a až následně nabude 

investor vlastnické právo k pozemku, nebude takové právní jednání relativně neplatné, byť je 

formálně s výše uvedeným omezením povinného v rozporu. 

Následky zpeněžení majetku, který je postižený exekučním příkazem, jsou ještě přísnější, 

neboť způsobují dokonce neplatnost absolutní (§ 47 odst. 6 EŘ). Závěry Nejvyššího soudu 

 
131 Vyhláška o centrální evidenci exekucí č. 329/2008 Sb. 
132 Rozhodne-li exekutor ve smyslu § 44 odst. 4 EŘ, že účinky generálního inhibitoria budou vztaženy jen na část 

majetku povinného; zruší-li exekutor účinky generálního inhibitoria ve smyslu § 44a odst. 2, anebo omezí jejich 

rozsah ve smyslu § 44a odst. 3; udělí-li exekutor, oprávněný a všichni přihlášení věřitelé povinnému písemný 

souhlas se zpeněžením majetku za účelem úhrady vymáhané pohledávky za podmínek stanovených § 44 odst. 4 

EŘ. 
133 Rozsudek velkého senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ze dne 9. 3. 2011, sp. zn. 31 

Cdo 4545/2008 (R 84/2011 civ.) 
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citované výše se prosadí i v případě porušení speciálního inhibitoria134. V obou případech je 

povinný omezen v nakládání se svým majetkem z důvodu ochrany oprávněného a přihlášených 

věřitelů. Je-li tedy exekuce následně zastavena, aniž by byl zmařen její účel, odporovalo by smyslu 

tohoto institutu trvat na absolutní neplatnosti právního jednání, které povinný učinil před 

skončením exekuce.  

  

2.4. Relativní neúčinnost podle občanského zákoníku 

Další „skryté nebezpečí“ pro investora představuje situace, kdy prodávající uzavírá kupní 

smlouvu v úmyslu zkrátit uspokojení vykonatelné pohledávky jeho věřitele. Budeme-li opět 

předpokládat, že investor majetkové poměry prodávajícího nezná a jeho úmyslu zkrátit svého 

věřitele neví [nenaplní tak skutkovou podstatu stanovenou § 590 odst. 1 písm. b) ObčZ], bude se 

věřitel moci úspěšně dovolat neúčinnosti kupní smlouvy uzavřené v posledním roce, pokud 

prokáže, že investor musel poznat v jednání prodávajícího mrhání majetkem, kterým je jeho věřitel 

zkracován. 

Komentářová literatura k citovanému ustanovení uvádí, že běžná výhodná koupě by jen 

z důvodu výhodnosti neměla být neúčinná, nicméně pokud věřitel prokáže, že koupě byla výhodná 

až příliš a sjednaná cena podstatně nižší než cena obvyklá, což musel kupující objektivně 

rozpoznat, může být s žalobou úspěšný135. 

Pasivně legitimována bude stejně jako při dovolání se neúčinnosti podle insolvenčního 

zákona osoba, která s dlužníkem právně jednala, resp. kdo z právního jednání přímo nabyl 

prospěch (případně dědic nebo právní nástupce při přeměně právnické osoby). Převede-li investor 

pozemek na další osobu, bude se věřitel moci dovolat relativní neúčinnosti i vůči ní, pokud 

prokáže, že jí byly známy okolnosti, pro něž by se věřitel mohl dovolat neúčinnosti, nabyla jej 

bezúplatně nebo je investorovi osobou blízkou [s výjimkou uvedenou v § 594 odst. 2 písm. c) 

ObčZ]. 

I následky úspěšného dovolání se neúčinnosti jsou obdobné jako u „neúčinnosti 

insolvenční“. Věřitel se bude moci domáhat uspokojení své pohledávky zpeněžením pozemku, 

který investor kupní smlouvou nabyl. Pravomocné rozhodnutí, který soud vyhoví jeho odpůrčí 

žalobě, bude exekučním titulem pro zahájení exekuční řízení, v jehož rámci může být předmětný 

pozemek postižen. Pokud investor pozemek převede na třetí osobu, která nenaplní zákonné 

 
134 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 4. 12. 2019, sp. zn. 20 Cdo 1503/2019 
135 LAVICKÝ, P. a kol. Občanský zákoník I. Obecná část (§ 1−654). Komentář. 1. vydání, Praha: C. H. Beck, 2014, 

2400 s. 2142 
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podmínky § 594 odst. 2 ObčZ, bude investor povinen věřiteli vydat peněžitou136 náhradu za to, co 

z majetku jeho dlužníka ušlo. Pokud v mezidobí dojde k zatížení pozemku právem třetí osoby, 

které znemožní věřiteli se úspěšně neúčinnosti proti investorovi dovolat, vzniká investorovi proti 

věřiteli povinnost k náhradě škody.  

Oproti insolvenčnímu zákonu umožňuje občanský zákoník investorovi předejít riziku 

podání odpůrčí žaloby tím, že uspokojí věřitelovy pohledávky za prodávajícím (§ 597 odst. 1 

ObčZ). To bude za předpokladu rozumné výše věřitelovy pohledávky nejsnazší cesta, jak odvrátit 

zmaření realizace projektu. Kromě toho může investor požadovat vrácení vzájemného plnění nebo 

splnění pohledávky oživlé následkem toho, že se věřitel neúčinnosti dovolal. To ovšem nebude 

s ohledem na případnou (ne)vymahatelnost práva vůči prodávajícímu nijak praktický způsob 

řešení. 

 

2.5. Převzetí majetku prodávajícího 

Posledním teoretickým rizikem pro investora, o němž se v krátkosti zmíním, je institut 

převzetí majetku upravený v § 1893 ObčZ zavedený v rámci rekodifikace soukromého práva, 

podle něhož osoba, která od zcizitele převezme veškerý majetek nebo jeho poměrně určenou část, 

stává se s ní společně a nerozdílně dlužníkem z dluhů, které s tímto majetkem souvisí a o nichž 

nabyvatel při uzavření smlouvy věděl nebo musel vědět. Plnění nabyvatele je omezeno hodnotou 

nabytého majetku137.  

Ustanovení o převzetí majetku je inspirováno § 1409 ABGB. Zmiňuji jej na tomto místě 

proto, že podle JUDr. Čecha prvorepubliková i soudobá rakouská právní věda se shodují v závěru, 

že k naplnění předpokladů převzetí majetku není nutné, aby osoba zcizila skutečně veškerý svůj 

majetek, ale pravidlo se uplatní rovněž tam, kde předmětem dispozice je i jen „v podstatném 

veškerý stav jeho majetku“138. Prvorepubliková judikatura dále dospěla k závěru, že poměrně 

určenou částí majetku může být i pouze věc jediná, i když se typicky jednalo o jednotlivosti, které 

samy o sobě představovaly funkční hospodářskou jednotku, jako je například zemědělská usedlost 

nebo činžovní dům139.  Převod „developerského pozemku“, jehož hodnota může odpovídat 

desítkám milionů korun, tak podle mého názoru za určitých předpokladů (kdy prodávající 

například nemá další nemovitou věc, bydlí v nájemním bytě, nemá auto ani jiný hodnotnější 

majetek) pod ustanovení § 1893 ObčZ teoreticky spadat může.  

 
136 Tamtéž, s. 2150 
137 U osoby zciziteli blízké omezení hodnotou nabytého majetku neplatí, ledaže prokáže, že o určitém dluhu nevěděla, 

ani vědět nemusela. 
138 ČECH, P., Změna závazku v NOZ, Metodické aktuality svazu účetních, 5/2014, s. 21 
139 Tamtéž, s. 22 



 

57 
 

 

V takovém případě by investor měl být zvlášť opatrný na různá upozornění prodávajícího 

v souvislosti s prodejem jeho pozemku. Uvede-li například realitní makléř inzerující předmětný 

pozemek, že jej jeho klient prodává z důvodu nevydařené investice s pozemkem související, měl 

by investor zbystřit a minimálně si v kupní smlouvě s prodávajícím nechat potvrdit, že 

s pozemkem nejsou spojeny žádné závazky prodávajícího, aby mohl prokázat, že o dluzích 

souvisejících s pozemkem nevěděl a vědět nemusel.  

Poskytne-li ovšem investor prodávajícímu za pozemek ekvivalentní protiplnění, ze kterého 

bude věřitel schopen svou pohledávku uspokojit, neměl by převod spadat pod režim § 1893 ObčZ, 

když fakticky nedochází k „převzetí“ majetku, tedy k jednání, kterým by mohl být věřitel na svých 

právech zkrácen, ale toliko ke „změně skladby“ majetku, kdy nelikvidní nemovitou věc nahrazují 

likvidní peněžní prostředky, což může být pro věřitele naopak výhodnější. Toto pojetí se podle 

JUDr. Čecha prosazuje v soudobém rakouském právu140. 

 

3. Specifika „developerské“ smlouvy o smlouvě budoucí kupní 
Proces územního řízení je dlouhý a často nejistý, není výjimkou, že investor v jeho průběhu 

odhalí zásadní problém, který celý projekt zmaří, anebo od jeho realizace investora z finančních 

důvodů odradí. Aby těmto nepříjemným situacím investor zabránil, uzavírá kupní smlouvu 

standardně až na koupi stavebního pozemku ve smyslu § 2 odst. 1 písm. b) StavZ, které předchází 

smlouva o smlouvě budoucí kupní poskytující investorovi dostatek času pozemek prověřit a získat 

minimálně územní rozhodnutí. Rozbor samotného institutu smlouvy o smlouvě budoucí kupní a 

jejích podstatných náležitostí by přesahoval rámec této práce. V této kapitole se proto zaměřím 

pouze na specifika, která se váží k rozebíranému tématu. Hlavním účelem „developerské“ smlouvy 

o smlouvě budoucí kupní z pohledu investora by mělo být jednak zajistit investorovi dostatečný 

čas na prověření pozemku (získání územního rozhodnutí), jednak minimalizovat dobu pro 

uzavření kupní smlouvy, je-li ověřeno, že pozemek využít k realizaci projektu lze. Právě pouze 

tématům se budu níže věnovat. 

Smlouvu o smlouvě budoucí kupní uzavírá investor zásadně minimálně na dobu do vydání 

(resp. právní moci) územního rozhodnutí. Správně upravit lhůtu, ve které může investor vyzvat 

budoucího prodávajícího k uzavření kupní smlouvy bude prvním důležitým bodem při sjednávání 

smlouvy. Pokud si strany lhůtu nesjednají, bude ze zákona jednoroční, což se s ohledem na délku 

celého procesu vydání územního rozhodnutí (územní řízení, zajištění závazných stanovisek 

dotčených orgánů, stanovisek vlastníků veřejné infrastruktury etc.) nejeví jako dostačující. 

 
140 Tamtéž s. 23 
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S marným uplynutím lhůty občanský zákoník navíc spojuje přímo prekluzi práva na uzavření 

kupní smlouvy. Nemalá investice do projektové dokumentace a položek souvisejících s přípravou 

projektu, tak může být při příliš optimistickém nastavení lhůty ohrožena. Kromě toho je 

standardem utvrzovat povinnosti stran smlouvy o smlouvě budoucí kupní značnými, často 

odstrašujícími, smluvními pokutami, které mají chránit s časem se zvyšující investici budoucího 

kupujícího do procesu vydání územního rozhodnutí a zabránit tomu, aby pro prodávajícího bylo 

v průběhu trvání smlouvy výhodnější pozemek i za cenu úhrady smluvních pokut prodat jinému 

zájemci za vyšší cenu. Smluvní pokuty ovšem bývají z důvodu vyváženosti smlouvy vzájemné. 

V opačném případě by se investor vystavil riziku, že jednostranně sjednané smluvní pokuty 

nebudou vymahatelné (zejména bude-li druhou smluvní stranou spotřebitel). Je tak běžné, že 

investor utvrdí svou povinnost v ujednané lhůtě vyzvat budoucího prodávajícího k uzavření kupní 

smlouvy značnou smluvní pokutou rovněž. Nutno ovšem upozornit, že takto sjednané smluvní 

pokuty nebudou při marném uplynutí lhůty pro učinění výzvy k uzavření kupní smlouvy 

vymahatelné. Prekluzí hlavního závazku totiž dochází k zániku i závazků vedlejších, závazek na 

zaplacení smluvní pokuty nevyjímaje, jak dovodila judikatura ještě v poměrech ObchZ141. 

Uvedené závěry budou podle mého názoru aplikovatelné i v poměrech rekodifikovaného 

soukromého práva, neboť podstatu prekluze ani akcesority vedlejších závazků občanský zákoník 

nemění. Citované rozhodnutí zmiňuje i JUDr. Weinhold142 přímo v souvislosti s prekluzí práva ve 

smyslu § 1788 odst. 1 ObčZ. Uvedené ovšem nebude platit v případě, kdy si smluvní strany 

sjednají smluvní pokutu za porušení povinnosti předložit výzvu k uzavření kupní smlouvy za 

každý den prodlení, protože tím objektivně projevily vůli vyloučit prekluzivní charakter uvedené 

lhůty143.  

V praxi je běžné, že si smluvní strany sjednají jako předpoklad vzniku smluvní nároku, 

tedy uzavření kupní smlouvy, vydání (resp. právní moc) územního rozhodnutí. Pokud si v takovém 

případě strany smluvní pokuty rovněž nastaví vzájemně, tedy že budoucí prodávající utvrdí svou 

povinnost nezcizit pozemek po dobu trvání smlouvy a investor utvrdí svou povinnost vyzvat 

budoucího prodávajícího v ujednané lhůtě k uzavření kupní smlouvy, nicméně jako předpoklad 

pro učinění výzvy bude sjednána právě podmínka vydání územního rozhodnutí (jež nemá povahu 

odkládací podmínky), je nutné upozornit, že pokud se v ujednané lhůtě územní rozhodnutí získat 

z objektivních důvodů nepodaří, nebudou smluvní pokuty vůči budoucímu kupujícímu 

 
141 Rozsudek Krajského obchodního soudu v Brně ze dne 4. 11. 1994 č. j. 5 Cm 170/94 publikovaný ve sborníku 

Obchodní judikatura (uspoř. M. Holeyšovský). 1. díl. Praha, 1996, s. 34. 
142 WEINHOLD, D., Promlčení a prekluze v soukromém právu. Vydání první. Praha: C. H. Beck, 2015, 284, s. 191 
143 Rozsudek ze dne 16. 10. 2007, sp. zn. 32 Odo 1657/2005, publikovaný v Souboru civilních rozhodnutí a stanovisek 

NS, C 5693 
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vymahatelné rovněž. Podobnou situací se zabýval ve své rozhodovací praxi Nejvyšší soud, který 

posuzoval oprávněnost nároku budoucího kupujícího na vydání bezdůvodného obohacení 

budoucího prodávajícího ve formě poskytnuté zálohy, kterou si budoucí prodávající nárokoval 

z titulu smluvní pokuty sjednané pro případ neuzavření kupní smlouvy ve sjednaném termínu. 

Uzavření kupní smlouvy bylo nicméně navázáno na řadu podmínek (často plně v dispozici 

budoucího kupujícího jako je například zajištění financování), k jejichž splnění nedošlo. Nejvyšší 

soud proto uzavřel, že nárok na smluvní pokutu i přes neuzavření kupní smlouvy budoucímu 

prodávajícímu nevznikl144. Bude proto na smluvní stranách, aby našly způsob, jak sjednat smluvní 

pokuty spravedlivě, a nikoliv pouze v neprospěch budoucího prodávajícího (byť se formálně může 

zdát, že jimi jsou utvrzeny i povinnosti budoucího kupujícího).  

Lze bezesporu doporučit sjednat, aby investor mohl budoucího prodávajícího vyzvat 

k uzavření kupní smlouvy i bez splnění podmínky vydání územního rozhodnutí. Bude běžné, že 

investor nestihne ve sjednané lhůtě územní rozhodnutí získat, nicméně pokročí v prověřování 

pozemku již tak daleko, že se mu nebude uzavření kupní smlouvy před jeho vydáním jevit jako 

rizikové. V takovém případě by se mohl nechtěně sám omezit právě uvedenou hmotněprávní 

podmínkou vydání územního rozhodnutí pro učinění výzvy a uzavření kupní smlouvy. 

Poslední poznámka ke lhůtě pro učinění výzvy. Smluvní strany by měly ve smlouvě 

pamatovat na riziko stavební uzávěry, o které bylo pojednáno v kapitole 1.3. Jako vhodné se mi 

jeví ujednání, podle něhož dojde ke stavení lhůty pro učinění výzvy po dobu trvání stavební 

uzávěry a případně obnovení jednání o kupní ceně, bude-li pořizovaná změna územního plánu 

snižovat hodnotu předmětného pozemku. Pokud změna územního plánu developerský projekt 

zcela zmaří, nebude splněna podmínka pro učinění výzvy. Ztráta investora tak bude spočívat 

v dosud vynaložených nákladech na získání územního rozhodnutí. Vedle toho by měl investor ve 

smlouvě o smlouvě budoucí kupní myslet rovněž na samotné riziko změny územního plánu 

v průběhu územního řízení, o kterém bylo pojednáno v kapitole 1.1.1.4. 

Teď už k druhému, v úvodu této kapitoly vymezenému, tématu. Investor by neměl 

zapomenout ve smlouvě sjednat povinnost budoucího prodávajícího udělit souhlas s umístěním 

záměru podle § 184a StavZ (blíže srov. kapitolu 4.2.1. Souhlas podle § 184a StavZ). Bez souhlasu 

budoucího prodávajícího jako vlastníka pozemku nelze vydat územní rozhodnutí a vzhledem 

k tomu, že jej je nutné vyznačit na situačním výkresu dokumentace nebo projektové dokumentace, 

nebude možné za souhlas ve smyslu § 184a StavZ považovat například vágní ustanovení smlouvy 

o smlouvě budoucí kupní, že se budoucí prodávající zavazuje poskytnutou budoucímu kupujícímu 

 
144 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 28. 3. 2012, sp. zn. 23 Cdo 4357/2011, publikovaný v Souboru civilních 

rozhodnutí a stanovisek NS, 17/2012, C 11095 
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veškerou součinnost při získání územního rozhodnutí. Na kolizi soukromého a veřejného práva 

v této otázce by měl investor myslet a s povinností udělit souhlas (ideálně utvrzenou smluvní 

pokutou) ve smlouvě počítat. 

Realizace developerského projektu vyžaduje vysoké investice z vlastního kapitálu 

investora, který často kupuje pozemek z vlastních prostředků. Prostředky externími řeší až 

financování samotné výstavby. Dokud není realizována kupní smlouva, leží značná část finančních 

prostředků investora „ladem“, což v podnikání rozhodně není žádoucí stav, jehož délku by se 

investor měl snažit minimalizovat. 

Ze zákona vzniká povinnost budoucího prodávajícího uzavřít kupní smlouvu bez 

zbytečného odkladu poté, co jej k tomu budoucí kupující v souladu se smlouvou vyzve (§ 1786 

ObčZ). Podrobíme-li citované ustanovení testu kogentnosti145 ve smyslu § 1 odst. 2 ObčZ měli 

bychom z mého pohledu dospět k závěru, že se jedná o ustanovení dispozitivní. Bude tak žádoucí 

lhůtu „bez zbytečného odkladu“ definovanou toliko (byť ustálenou) judikaturou146 konkretizovat 

a splnění povinnosti uzavřít kupní smlouvu ve sjednané lhůtě utvrdit denní smluvní pokutou 

minimálně ve výši odpovídající dennímu ušlému zisku investora z částky rovnající se kupní ceně 

za pozemek, kterou musí mít po dobu blokace prodeje prodávajícím rezervovanou pro případ 

uzavření kupní smlouvy. Nebude-li totiž prodávající ochoten smlouvu uzavřít, nezbude 

investorovi než se obrátit na soud se žalobou na nahrazení projevu vůle ve smyslu § 1787 odst. 1 

ObčZ, čím se celý projekt pochopitelně zdrží. S ohledem na uvedené lze doporučit zahrnout 

budoucí text kupní smlouvy přímo do textu smlouvy o smlouvě budoucí, byť oproti staré právní 

úpravě již občanský zákoník nepožaduje, aby si strany sjednaly podstatné náležitosti budoucí 

smlouvy (ustanovení § 1785 ObčZ hovoří o sjednání obsahu budoucí smlouvy pouze „obecným 

způsobem“). Jednak tím smluvní strany předejdou případným sporům ohledně konkrétní textace 

kupní smlouvy, ale rovněž se tím urychlí soudní spor o určení obsahu budoucí smlouvy. 

 

 

 

 
145 MELZER, F., Dispozitivní a kogentní normy v novém občanském zákoníku. Právní rozhledy 7/2013, s. 253 
146 Srov. např. nález Ústavního soudu ze dne 15. 8. 2005, sp. zn. IV. ÚS 314/05, publikovaný ve Sbírce nálezů a 

usnesení ÚS, 159/2006 USn.: „[p]ojem „bez zbytečného odkladu“, užitý v ustanovení § 529 odst. 2 občanského 

zákoníku, je pojmem vágním a je třeba jej vykládat vždy s ohledem na okolnosti konkrétního případu. V každém 

konkrétním případě je však vždy třeba zkoumat, zda dlužník bezodkladně využil všechny možnosti pro splnění této 

povinnosti, případně jaké skutečnosti mu v tom bránily.“ nebo rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 10. 12. 2013, 

sp. zn. 32 Cdo 2484/2012: „Z časového určení „bez zbytečného odkladu“ je třeba dovodit, že jde o velmi krátkou 

lhůtu, jíž je míněno bezodkladné, neprodlené, bezprostřední či okamžité jednání směřující ke splnění povinnosti či 

k učinění právního úkonu či jiného projevu vůle, přičemž doba trvání lhůty bude záviset na okolnostech konkrétního 

případu.“ 
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4. Územní řízní 
Stavební záměr, který jsem v úvodu této práce vymezil, nebude spadat do „volného 

režimu“ dle § 79 odst. 2 StavZ ani do režimu územního souhlasu dle § 96 odst. 2 StavZ. Investorovi 

tak nezbude než pro jeho umístění získat územní rozhodnutí (různé alternativy jako veřejnoprávní 

smlouvu, společné povolení apod. záměrně pomíjím). 

Jednotlivé podkapitoly budou řazeny chronologicky tak, jak územní řízení probíhá. Od 

určení příslušného stavebního úřadu a podání žádosti o vydání územního rozhodnutí, až po 

přípustné opravné prostředky. 

 

4.1. Příslušnost stavebního úřadu 

Soustavu obecných stavebních úřadů vymezuje § 13 odst. 1 StavZ. Vzhledem k tomu, že 

krajský úřad vykonává působnost obecného stavebního úřadu pouze v zákonem stanovených 

případech [§ 7 odst. 1 písm. d) StavZ, například pokud se má stavba uskutečnit ve správním 

obvodu dvou a více stavebních úřadů na území jednoho kraje] bude příslušným stavebním úřadem 

jeden z úřadů uvedených v § 13 odst. 1 písm. c) – e) StavZ podle správního obvodu obce, na jejímž 

území bude stavební záměr realizován [tedy podle místa, kde se nemovitost nachází ve smyslu § 

11 odst. 1 písm. b) SŘ]. Stavební úřady v „běžných“ obcí, v obcích s pověřeným obecním úřadem 

a v obcích s rozšířenou působností jsou instančně na stejné úrovni147. 

Výčet obcí s pověřeným obecním úřadem a obcí s rozšířenou působností podává zákon č. 

314/2002 Sb., jejich správní obvody pak vyhláška Ministerstva vnitra č. 388/2002 Sb. Vzhledem 

k tomu, že obce s rozšířenou působností jsou současně obcemi s pověřeným obecným úřadem148 

bude často vykonávat funkci stavebního úřadu ve smyslu § 13 odst. 1 písm. c) i d) StavZ totožný 

obecní úřad. Pokud tomu tak nebude a území obce bude spadat do obvodu samostatného 

pověřeného obecního úřadu, bude stavebním úřadem právě pověřený stavební úřad, nikoliv úřad 

obce s rozšířenou působností, byť území obce spadá i do jeho správního obvodu.  

Příslušnost stavebních úřadů dále znepřehledňuje § 13 odst. 1 písm. e) StavZ, který za 

obecný stavební úřad považuje i městský a obecní úřad, který tuto působnost vykonával ke dni 31. 

prosince 2012. Jaké úřady běžných obcí budou zároveň stavebními úřady se dozvíme ze sdělení 

Ministerstva pro místní rozvoj č. 544/2006 Sb., které bylo vydáno ještě v poměrech starého 

stavebního zákona. Zároveň je ovšem nutné upozornit, že některým stavebním úřadům v běžných 

obcích byla podle § 13 odst. 2 StvZ krajem odejmuta působnost. Těchto stavebních úřadů naštěstí 

 
147 PRŮCHA, P., GREGOROVÁ, J. a kol. Stavební zákon. Praktický komentář. Praha: Leges, 2017, 880 s. 82 
148 KOPECKÝ, M., Právní postavení obcí a krajů – základy komunálního práva. 2. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 

2017, 364, s. 198 
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není velký počet a měli bychom si tak vystačit s rozlišováním mezi věcně příslušným obecním 

úřadem obce s rozšířenou působností a pověřeným obecním úřadem. 

 Lze tedy uzavřít, že věcně a místně příslušný bude z uvedeného výčtu vždy ten „nejnižší“ 

stavební úřad, do jehož správního obvodu spadá pozemek, na němž má být stavební záměr 

realizován. 

 

4.2. Žádost o vydání územního rozhodnutí 

Z povahy věci plyne, že územní řízení je řízením návrhovým. Jako takové je zahájeno 

okamžikem, kdy žádost o vydání územního rozhodnutí došla věcně a místně příslušnému 

stavebnímu úřadu (§ 44 odst. 1 SŘ). 

Žádost musí kromě obecných obsahových náležitostí podání ve správním řízení ve smyslu 

§ 37 odst. 2 SŘ obsahovat dále základní údaje o požadovaném záměru, identifikační údaje o 

pozemku nebo stavbě, na nichž se má záměr uskutečnit a uvedení osob, které mají vlastnické nebo 

jiné věcné právo k sousedním pozemkům nebo stavbám na nich, jestliže může být jejich právo 

územním rozhodnutím přímo dotčeno (§ 86 odst. 1 StavZ). Zásadním obsahem žádosti jsou 

nicméně její přílohy, které dokládají konkrétní podobu záměru, souhlas vlastníka pozemku 

s provedením záměru, soulad se zájmy chráněnými jednotlivými složkovými předpisy a možnost 

napojení na dopravní a technickou infrastrukturu. Obsahové náležitosti žádosti a jejích příloh 

(stejně jako vzor formuláře, na němž je žádost podána) jsou stanoveny vyhláškou Ministerstva pro 

místní rozvoj č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a 

stavebního řádu.  

Pokud investor nepodá kompletní žádost, stavební úřad jej vyzve k doplnění a řízení 

přeruší. Pokud k doplnění žádosti nedojde, stavební úřad územní řízení zastaví. Stavební zákon 

vedle toho rozlišuje tzv. „kvalifikovanou vadu žádosti“ pro případ, kdy žadatel k žádosti nepřipojí 

projektovou dokumentaci (případně pokud není zpracována projektantem). V takové situaci 

stavební úřad žádost vůbec neprojednává a řízení o ní zastaví (§ 86 odst. 4 StavZ). O dalších 

důvodech k přerušení územního řízení bude pojednáno níže (rozbor obecné úpravu přerušení a 

zastavení řízení podle § 66 a násl. SŘ by byl nad rámec tématu práce). 

Jednotlivé přílohy žádosti o vydání územního řízení rozebírám níže. 

 

4.2.1. Souhlas podle § 184a StavZ 

Jak bylo uvedeno výše, investor standardně bude pozemek kupovat až po vydání územního 

rozhodnutí. Vzhledem k tomu nebude k okamžiku podání žádosti o vydání územního rozhodnutí 

disponovat soukromoprávním titulem k pozemku, jehož absenci bude muset nahradit souhlasem 



 

63 
 

 

vlastníka (budoucího prodávajícího) ve smyslu § 184a StavZ, který k žádosti připojí. Souhlas musí 

být vyznačen na situačním výkresu dokumentace nebo projektové dokumentace (k projektové 

dokumentaci srov. kapitolu 4.2.5.). Podpis postačí prostý, neověřený149. 

Pokud bude pozemek ve spoluvlastnictví více osob, je třeba určit, zda bude souhlas udělený 

podle § 184a StavZ považován za běžnou správu společné věci, která podmiňuje rozhodnutí 

nadpoloviční většinou hlasů spoluvlastníků (§ 1128 odst. 1 ObčZ), anebo o správu mimořádnou, 

která podmiňuje rozhodnutí dvoutřetinovou většinou hlasů spoluvlastníků (§ 1129 odst. 1 ObčZ). 

Důvodová zpráva k novele stavebního zákona č. 225/2017 Sb. uvádí, že u staveb lze za běžnou 

správu považovat opakující se udržovací práce, za mimořádnou správu případy ostatní (zejména 

změnu dokončené stavby provedením nástavby, přístavby apod.). Udělení souhlasu se stavbou 

projektu proto bude podle mého názoru spadat pod mimořádnou správu rovněž, neboť vydáním 

územního rozhodnutí se mění účel společné věci (pozemku) a můžeme hovořit rovněž o jejím 

podstatném zlepšení. Dalo by se ovšem na druhou stranu namítat, že udělení souhlasu podle § 184a 

StavZ samo o sobě ke změně účelu nebo podstatnému zlepšení pozemku nepovede, byť je 

podmínkou sine qua non takového následku. Pokud se ovšem budeme držet chronologického 

postupu realizace projektu, který v mé práci popisuji, bude mít investor v této fázi již uzavřenou 

smlouvu o smlouvě budoucí kupní a povinnost udělit souhlas všemi spoluvlastníky, kteří se 

zavázali po získání územního rozhodnutí pozemek prodat, bude mít utvrzenou již ve smlouvě 

(srov. kapitolu 3.). Otázka běžné, resp. mimořádné správy společné věci tak nebude relevantní. 

Vzhledem k velikosti popisovaného projektu není pravděpodobné, že by jakákoliv část 

projektu (například nově budovaná dopravní infrastruktura) naplňovala definici veřejně prospěšně 

stavby ve smyslu § 2 odst. 1 písm. l) StavZ. Nebudu proto rozebírat absenci povinnosti dokládat 

souhlas, je-li pro získání potřebných práv k pozemku pro požadovaný stavební záměr stanoven 

účel vyvlastnění zákonem. 

 

4.2.2. Podkladové správní akty dotčených správních orgánů 

Aby byl vyvážen soukromý zájem investora na realizaci stavby s nutností ochrany 

veřejných zájmů v rozličných oblastech, které jím mohou být dotčeny, musí být k žádosti o vydání 

územního rozhodnutí přiloženy podkladové akty dotčených správních orgánu, které ochranu 

veřejného zájmu v jednotlivých oblastech zajišťují. 

Správní akty, které stavební úřad při rozhodování přejímá, budou ve formě správních 

rozhodnutí (pak hovoříme o řetězení správních aktů) nebo závazných stanovisek (pak hovoříme o 

 
149 Důvodová zpráva k zákonu č. 225/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 

stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 
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subsumpci, přičemž se nebude jednat o tzv. „čistou“ subsumpci, když řízení u dotčených správních 

orgánů nezahajuje stavební úřad ex officio)150. V územním řízení mají místo rovněž různé 

nezávazné správní akty jako je vyjádření nebo osvědčení. Těmi se ovšem z důvodu stručnosti dále 

zabávat nebudu. 

 

4.2.2.1. Závazná stanoviska 

Závazné stanovisko ve smyslu § 149 SŘ představuje úkon správního orgánu podle části 

čtvrté správního řádu, který není samostatným správním rozhodnutím ve smyslu § 67 SŘ, jehož 

obsah je závazný pro výrokovou část rozhodnutí stavebního úřadu. Závazným stanoviskem se tak 

přímo nezakládají, nemění, neruší ani nedeklarují práva nebo povinnosti konkrétních subjektů, 

nicméně bez jeho vydání tak nelze učinit ani finálním správním rozhodnutím (tím se mimo jiné 

odlišuje od jiných nezávazných správních aktů jako je vyjádření či doporučení)151. Z povahy 

závazného stanoviska vyplývá, že se pro něj v řízení o vydání finálního správního aktu neuplatní 

zásada volného hodnocení důkazů podle § 50 odst. 4 SŘ152. Stavební úřad tedy nemá možnost 

„přezkoumávat“ závěry jednotlivých dotčených orgánu, ale je povinen je zohlednit ve výroku 

svého rozhodnutí bez dalšího. Dotčené orgány následně mohou kontrolovat dodržování podmínek 

stanovených v závazném stanovisku, byly-li stanoveny (§ 4 odst. 6 StavZ). 

Obsahové náležitosti závazného stanoviska upravuje § 149 odst. 2 SŘ, který byl do 

správního řádu doplněn novelou č. 225/2017 Sb. z důvodu neutěšené praxe, kdy dotčené správní 

orgány formulovaly ve svých závazných stanoviscích své požadavky po zcela volné úvaze a bez 

odůvodnění153 i přesto, že judikatura Nejvyššího správního soudu dovodila, že při vydávání 

závazného stanoviska se přiměřeně použijí ustanovení správního řádu o obsahu, formě a 

náležitostech rozhodnutí154.  

Za zmínku stojí rovněž institut tzv. koordinovaného závazného stanoviska upravený v § 4 

odst. 7 StavZ, jehož smyslem je zjednodušit vydávání závazných stanovisek, je-li dotčeným 

orgánem tentýž orgán veřejné správy. Bude-li tedy například věcně a místně příslušným dotčeným 

orgánem podle několika složkových předpisů konkrétní obecní úřad obec s rozšířenou působností, 

nebude muset investor žádat formálně o vydání několika závazných stanoviskem tímtéž orgánem 

veřejné správy, ale podá žádost o vydání jediného koordinovaného závazného stanoviska (k níž 

 
150 HENDRYCH, D. a kol. Správní právo. Obecná část. 9. vydání. Praha: C. H. Beck, 2016, 599, s. 162 
151 JEMELKA, L., PONDĚLÍČKOVÁ, K., BOHADLO, D. Správní řád. Komentář. 6. vydání. Praha: C. H. Beck, 

2019, 1047, s. 781 
152 Tamtéž 
153 Důvodová zpráva k zákonu č. 225/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 

stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 
154  Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 22. 10. 2009, čj. 9 As 21/2009-150, 2381/2011 Sb. NSS 
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připojí projektovou dokumentaci vyhovující z hlediska posouzení všech dotčených veřejných 

zájmů, které budou předmětem koordinovaného závazného stanoviska) a následná organizace a 

projednání jednotlivými dotčenými orgány bude již interní záležitostí orgánu veřejné správy. 

Speciální povaha závazných stanovisek se odráží i v možnosti jejich přezkumu. Vzhledem 

k tomu, že závazná stanoviska jsou toliko podkladem pro konečné rozhodnutí, mohou být 

přezkoumána až v rámci přezkumu územního rozhodnutí, které ze závazného stanoviska 

vychází155. Správní řád obsahuje speciální úpravu procesu odvolání proti správnímu rozhodnutí 

podmíněného závazným stanoviskem v § 149 odst. 5 SŘ, jež umožňuje, aby správní orgán 

nadřízený dotčenému správnímu orgánu v rámci odvolacího řízení napadené stanovisko změnil, 

anebo jako správné potvrdil. Takové potvrzení nebo změna má opět formu závazného 

stanoviska156, což může přinést značnou časovou úsporu. Pokud je územní rozhodnutí napadeno 

správní žalobou, bude soud k žalobní námitce žalobce přezkoumávat rovněž zákonnost závazného 

stanoviska (§ 75 odst. 2 SŘS). Jediným přípustným způsobem „samostatného přezkumu“ 

závazného stanoviska je přezkumné řízení, které může zahájit správní orgán nadřízený dotčenému 

správnímu orgánu, pokud shledá, že je vydané závazné stanovisko nezákonné. V judikatuře 

Nejvyššího správního soudu zatím zůstává nevyřešena otázka, zda jsou ze samostatného soudního 

přezkumu vyloučena rovněž rozhodnutí vydaná v přezkumném řízení rušící nebo měnící závazná 

stanoviska. Čtvrtý senát Nejvyššího správního soudu odmítá, že by rozhodnutí vydaná 

v přezkumném řízení měla materiálně povahu závazného stanoviska, a připouští tak jejich 

samostatný přezkum157. S tímto názorem se neztotožňuje desátý senát, který možnost 

samostatného přezkumu rozhodnutí vydaného v přezkumném řízení vylučuje158. Vzhledem 

k tomu, že uvedené rozhodnutí desátého senátu bylo vydáno poté, co čtvrtý senát zrušil rozhodnutí 

krajského soudu, nicméně ještě předtím, než bylo vydáno nové rozhodnutí ve věci, přiklonil se 

Městský soud k závěru desátého senátu a právní názor vyslovený čtvrtým senátem v kasačním 

rozhodnutí nerespektoval. Věc se tak dostala opět do čtvrtého senátu, který ji ve smyslu § 17 odst. 

1 SŘS předložil rozšířenému senátu159. Rozšířený senát nicméně spornou otázku meritorně 

neposuzoval, neboť její řešení s precedenčními účinky v dané věci nepovažoval za přípustné: 

„Přesto však pravomoc rozšířeného senátu zabývat se podstatou věci předložené mu čtvrtým 

senátem není dána. Je tomu tak proto, že k vyřešení právní otázky rozhodné pro věc posuzovanou 

 
155 Judikatura Nejvyššího soudu nebyla dlouho ustálena v závěru, zda lze závazná stanoviska přezkoumat samostatně. 

Sjednocujícím rozhodnutím byl rozsudek rozšířeného senátu Nejvyššího správního soudu ze dne 23. 8. 2011, č. j. 

2 As 75/2009-113, 2434/2011 Sb. NSS, který samostatný přezkum závazných stanovisek v poměrech SŘ vyloučil. 
156 Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 19. 2. 2015, č. j. 4 As 241/2014-30, 3214/2015 Sb. NSS  
157 Srov. rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 23. 5. 2014, č. j. 4 As 42/2014-69 
158 Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 8. 7. 2015, č. j. 10 As 97/2014-127 
159 Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 14. 6. 2018, č. j. 4 As 3/2018-42 
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čtvrtým senátem již došlo v jeho dřívějším rozsudku (č. j. 4 As 42/2014 – 69), přičemž na závaznosti 

tam vysloveného právního názoru pro tento konkrétní případ nic nezměnil ani následný judikaturní 

vývoj.“ 160, a věnoval se toliko otázce kasační závaznosti prvního rozhodnutí čtvrtého senátu 

v projednávané věci. Aktuálně bylo meritorní vyřešení sporné otázky opět předloženo rozšířenému 

senátu druhým senátem Nejvyššího správního soudu161. K okamžiku odevzdání této práce 

rozšířený senát nerozhodl. 

 

4.2.2.2. Podkladová správní rozhodnutí 

Ačkoliv jich bude menšina, některé podkladové správní akty budou mít povahu správního 

rozhodnutí. V takovém případě se na řízení o jejich vydání uplatní obecná úprava správního řízení 

dle SŘ (případně modifikovaná speciální úpravu jednotlivých složkových předpisů). Oproti 

závazným stanoviskům bude možné je přezkoumat samostatně způsobem podle správního řádu, 

tedy cestou odvolání, případně následné žaloby proti rozhodnutí správního orgánu.  

 

4.2.2.3. Příklady jednotlivých dotčených orgánů 

V následujících podkapitolách jsem pro ilustraci vybral čtyři dotčené správní orgány, 

jejichž podkladovými správními akty se budu zabývat blíže. V krátkosti pojednám o orgánu 

územního plánování, jako o jediném dotčeném orgánu, který je upraven přímo ve stavebním 

zákoně. Dále o silničním správním úřadu, který je zajímavý v tom, že v územním řízení vystupuje 

jako dotčený orgán, ale ve stavebním řízení jako speciální stavební úřad. Zmíním se rovněž o 

orgánu ochrany zemědělského půdního fondu, neboť vynětí půdy provází nemalá finanční 

investice, s níž by měl investor počítat, a hasičském záchranném sboru, protože získání jeho 

závazného stanoviska může také provázet nutnost další investice, jak bude rozebráno. 

Níže podaný výčet slouží skutečně pouze jako ilustrační. Podat úplný výčet všech 

potenciálně dotčených správních orgánů by si vyžádalo samostatnou práci (podle věcného záměru 

nového stavebního zákona dnes plyne postavení dotčeného orgánu z řádově více než 40 

složkových předpisů162). 

 

4.2.2.3.1. Orgán územního plánování 

Závazné stanovisko orgánu územního plánování, vydávané mimo jiné jako podklad pro 

rozhodování v území podle části třetí hlavy III dílů 4 a 5, bylo do stavebního zákona zavedeno 

 
160 Usnesení rozšířeného senátu Nejvyššího správního soudu ze dne 22. 10. 2019, č. j. 4 As 3/2018-50 
161 Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 20. 11. 2019, č. j. 2 As 8/2018-63 
162 Usnesení vlády č. 448 ze dne 24. 6. 2019, jehož součástí je věcný záměr stavebního zákona s. 76 
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novelou č. 225/2017 Sb., kterou zákonodárce umožnil umísťovat stavby rovněž speciálním 

stavebním úřadům. Proto bylo nezbytné závazným stanoviskem orgánu územního plánování 

koordinovat využití území a plnit další cíle a úkoly územního plánování163.  

Orgán územního plánování, kterým je obecní úřad obce s rozšířenou působností [§ 6 odst. 

1 písm, e) StavZ], posuzuje podle předložené projektové dokumentace, zda je plánovaný záměr 

v souladu s územně plánovací dokumentací, resp. s politikou územního rozvoje a zda obstojí 

z hlediska uplatňování cílů a úkolů územního plánování. Pokud shledá, že ano, může rovněž 

stanovit v závazném stanovisku podmínky pro jeho uskutečnění.  

Závazné stanovisko vydává orgán územního plánu v zásadě na žádost investora. Je-li 

ovšem stavebním úřadem úřad obce s rozšířenou působností, obstará závazné stanovisko sám. 

 

4.2.2.3.2. Silniční správní úřad 

Vzhledem k tomu, že v rámci projektu bude investor umísťovat a provádět rovněž stavbu 

veřejně přístupné účelové komunikace (ve smyslu § 7 PozKom), která bude napojena na stávající 

místní komunikaci v obci, bude dotčeným orgánem uplatňujícím ke stavbě své stanovisko 

z hlediska veřejných zájmů chráněných zákonem o pozemních komunikacích rovněž silniční 

správní úřad.  

Silniční správní úřad, kterým bude v rozebíraném případě obecní úřad obce s rozšířenou 

působností, bude mít postavení dotčeného orgánu nicméně pouze v rámci územního řízení, ve 

kterém vydává závazné stanovisko z hlediska řešení účelové komunikace [§ 40 odst. 4 písm. d) 

PozKom]164. Ve stavebním řízení bude mít naopak postavení speciálního stavebního úřadu ve 

smyslu § 15 odst. 1 písm. c) StavZ. Mohlo by se na první pohled zdát, že v řešeném případě, kdy 

bude ve stavebním řízení povolováno provedení souboru staveb, z nichž hlavními stavbami 

s rovnocenným významem165 budou rodinné domy a účelová komunikace pouze stavbou vedlejší 

(jež by měla být podle stavebního zákona projednána v režimu stavby hlavní), by měl obecný 

stavební úřad vést stavební řízení rovněž ohledně účelové komunikace. Princip projednání souboru 

staveb v režimu stavby hlavní nicméně platí pouze tam, kde jsou všechny stavby v působnosti 

jednoho věcně a místně příslušného stavebního úřadu166. Ministerstvo pro místní rozvoj 

 
163 Důvodová zpráva k zákonu č. 225/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 

stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 
164 Podle rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem, pobočka v Liberci, ze dne 10. 9. 2014, č. j. 59 A 118/2013-

72, č. 3287/2015 Sb. NSS: „Vydává-li silniční správní úřad závazné stanovisko v územním řízení podle § 40 odst. 

4 písm. d) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, uplatňuje ke konkrétní stavbě svoje stanovisko z 

hlediska veřejných zájmů chráněných zákonem o pozemních komunikacích, tj. z hlediska řešení nejen místních 

komunikací, ale také veřejně přístupných účelových komunikací.“ 
165 MACHAČKOVÁ, J. a kol. Stavební zákon. Komentář. 3. vydání. Praha: C. H. Beck, 2018, 1216 s. 37 
166 Tamtéž, s. 38. 
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argumentuje pro tento výklad obecnou úpravou věcné příslušnosti správních orgánů podle 

správního řád (§ 10 SŘ) ve spojení s úpravou působnosti speciálních stavebních úřadů, které 

postupují podle stavebního zákona, nestanoví-li zvláštní předpisy jinak (§ 15 odst. 2 StavZ)167. 

Speciálním stavebním úřadem pro projednání žádosti o stavební povolení účelové komunikace tak 

bude silniční správní úřad a naopak obecný stavební úřad bude do stavebního řízení vydávat 

souhlas, kterým osvědčí, že byly splněny podmínky jeho územního rozhodnutí. Souhlas obecného 

stavebního úřadu podle § 15 odst. 2 StavZ je závazným stanoviskem podle § 149 SŘ168. Nelze 

souhlasit s názorem kolektivu autorů komentáře ke stavebnímu zákonu nakladatelství Aleš Čeněk, 

kteří souhlas obecného stavebního úřadu považují pouze za osvědčení či sdělení podle § 154 SŘ169. 

 

4.2.2.3.3. Orgán ochrany zemědělského půdního fondu 

Projekt bude standardně realizován na pozemku, který spadá do zemědělského půdního 

fondu (§ 1 odst. 2 ZPF). Vzhledem k tomu, že zemědělskou půdu je zakázáno užívat 

k nezemědělským účelům, bude investor povinen zajistit její odnětí. K odnětí plochy ze 

zemědělského půdního fondu požadované pro cílový záměr (tj. zastavěné plochy projektu) je 

nezbytné opatřit souhlas orgánu ochrany zemědělského půdního fondu, o nějž investor požádá 

žádostí s náležitostmi uvedenými v § 9 odst. 6 ZPF.  

Protože na odnětí zemědělské půdy bude navazovat územní řízení, bude mít souhlas 

povahu závazného stanoviska (§ 10 odst. 1 ZPF a 21 odst. 3 ZPF). Samotným udělením souhlasu 

tedy pozemek nepřestává být součástí zemědělského půdního fondu, neboť je pouze na žadateli, 

zda uděleného souhlasu využije a pozemek skutečně využije pro nezemědělský účel170. Teprve na 

základě další žádosti investora, jejíž přílohou bude kolaudační souhlas, provede příslušný 

katastrální úřad zápis změny druhu pozemku do katastru nemovitostí171. 

Výše odvodů za odnětí zemědělské půdy stanoví orgán ochrany zemědělského půdního 

fondu orientačně ve vydaném souhlasu podle § 9 ZPF. Konečná výše odvodů je stanovena až 

v samostatném rozhodnutí podle § 11 ZPF. Výsledná sazba odvodů se odvíjí od zařazení půdy do 

jedné z pěti tříd bonity, pro které jsou individuálně stanoveny koeficienty, jimiž se násobí základní 

sazba odvodů. Čím bonitnější půda je, tím vyšší investor odvody zaplatí. Půdu s nejvyšší bonitou 

 
167 Ministerstvo pro místní rozvoj. Projednávání souboru staveb v režimu stavby hlavní – pracovní pomůcka. [online]. 

Dostupné z: http://www.mmr.cz/getmedia/8d3d77ac-e4c0-47bf-9f50-f4d5932365fd/Metodicke-doporuceni. 
168 Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 23. 9. 2014, čj. 1 As 176/2012-140, 3146/2015 Sb. NSS 
169 MAREČEK, J.; DOLEŽAL, J.; SEDLÁČKOVÁ, V.; SKLENÁŘ, T.; TUNKA, M.; VOBRÁTILOVÁ, Z. 

Komentář ke stavebnímu zákonu a předpisy související. 2. vyd. Plzeň: Aleš Čeněk, 2018, 954 s. 71 
170 FRANKOVÁ, M. a kol.: Úvod do pozemkového práva. 1. vyd. Beroun: Eva Rozkotová, 2014. 240 s. 207 
171 RADA, T., Odnětí pozemků ze zemědělského půdního fondu pro stavební účely po poslední novelizaci, Právní 

rozhledy 6/2011, s. 202 
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(I. a II. třída) zásadně nelze odnímat172, pokud je ovšem plocha vymezena v územním plánu, může 

být odňata i půda s nejvyšší bonitou (§ 4 odst. 4 ZPF).  Již v procesu přijímání územně plánovací 

dokumentace se totiž dotčené orgány vyjadřují k záborům zemědělské půdy. Opakovat stejný 

proces i v řízeních, která se podle této územně plánovací dokumentace vedou, by tak bylo značně 

nehospodárné. Při určení výše odvodů vychází orgán ochrany zemědělského půdního fondu 

z právního stavu ke dni nabytí právní moci prvního rozhodnutí vydaného ve věci podle zvláštních 

právních předpisů, výpočet odvodů tedy provede podle právní úpravy účinní ke dni nabytí právní 

moci tohoto rozhodnutí173. V rozebíraném případě bude tímto okamžikem nabytí právní moci 

územního rozhodnutí. Pokud se po právní moci územního rozhodnutí změní například základní 

ceny zemědělských pozemků podle BPEJ, které jsou základem pro výpočet výsledné výše odvodů, 

nebude to mít na výslednou výši odvodů vliv, i přesto že k samotné změně druhu pozemku může 

dojít až po několika letech, kdy investor získá kolaudační souhlas a nechá změnu zapsat do katastru 

nemovitostí. Investor tak může lépe plánovat finanční výdaje, které se v průběhu samotné realizace 

projektu minimálně co do výše odvodů za odnětí zemědělské půdy nemění.  

 

4.2.2.3.4. Hasičský záchranný sbor 

Hasičský záchranný sbor vykonává (podle § 35 odst. 2 ZPOch) státní požární dozor mimo 

jiné posuzováním podkladů k územnímu rozhodnutí (§ 31 odst. 1 písm. b) bod 2 ZPOch), 

stavebnímu povolení [§ 31 odst. 1 písm. b) bod 8 ZPOch] a ověřováním, zda byly podmínky 

požární bezpečnosti staveb vyplývající z posouzených podkladů a dokumentace dodrženy [§31 

odst. 1 písm. c) ZPOch]. Hasičský záchranný sbor tedy vydává jednak závazná stanoviska 

k podkladům a dokumentaci, která investor přiloží k žádosti o územní rozhodnutí, resp. žádosti o 

vydání stavebního povolení a jednak závazné stanovisko ověřující dodržení podmínek požární 

bezpečnosti staveb, které bude sloužit jako podklad k žádosti o vydání kolaudačního souhlasu. 

Hasičský záchranný sbor posuzuje požárně bezpečnostní řešení stavby, které je součástí 

projektové dokumentace (konkrétně souhrnné technické zprávy). Rozbor jednotlivých požadavků 

požárně bezpečnostního řešení stavby náleží do oboru pozemního stavitelství a projektování 

staveb, nicméně jeden požadavek si dovolím v krátkosti rozebrat i v této práci, protože může pro 

investora představovat neočekávané náklady. Vyhláška č. 246/2001 Sb.174 pro požárně 

bezpečnostní řešení stavby mimo jiné stanovuje obecný požadavek na zajištění potřebného 

 
172 Pouze při splnění podmínky v § 4 odst. 3 ZPF 
173 Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 8. 2. 2018, č. j. 1 As 362/2017-30, 3724/2018 Sb. NSS 
174 Vyhláška Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního 

požárního dozoru 
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množství požární vody, popřípadě jiné hasební látky [(§ 41 odst. 1 písm. c)], který je dále 

konkretizován ve vyhlášce č. 23/2008 Sb.175, odkazující v této otázce na ČSN 73 0873 PBS-

Zásobování požární vodou. Ta rozlišuje vnitřní a vnější odběrná místa požární vody. A právě 

požadavek na zajištění vnějšího odběrného místa požární vody může projekt neočekávaně 

prodražit, protože pro vydání závazného stanoviska bude podmínkou, aby pro rodinný dům se 

zastavěnou plochou požárního úseku maximálně 200 m² (technická norma stanovuje minimální 

vzdálenosti pro jednotlivé objekty rozdílně) bylo zajištěné alespoň jedno vnější odběrné místo 

v maximální vzdálenosti 200 m (pro hydrant), 600 m (pro výtokové stojany), 3 000 m (pro plnící 

místo) nebo 600 m (pro vodní tok nebo nádrž). Pokud v obci například nebude veřejný vodovod a 

tím pádem ani veřejné hydranty, nezbude často investorovi než pro řešenou lokalitu postavit vodní 

nádrž, což může představovat další finanční náklady. Investor by proto měl s požadavky na vnější 

odběrná místa kalkulovat již při hledání vhodné lokality a náklady na získání závazného stanoviska 

Hasičského záchranného sboru zohlednit v kupní ceně pozemku. 

 

4.2.3. Stanoviska vlastníků veřejně dopravní a technické infrastruktury 

Vlastníci veřejné dopravní a technické infrastruktury vydávají stanoviska k možnosti a 

způsobu napojení stavby, případně k podmínkám dotčených ochranných a bezpečnostních pásem. 

Postavení vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury je ovšem odlišné od postavení 

dotčených orgánů176. 

Definici dopravní infrastruktury podává § 2 odst. 1 písm. k) bod 1 StavZ (s ohledem na 

neexistenci ochranných pásem budou pro účely této práce relevantní pouze stavby pozemních 

komunikací). Stanovisko k možnosti napojení stavby na pozemní komunikaci vydává silniční 

správní úřad ve formě vyjádření, které nemá povahu závazného stanoviska. K takovému závěru 

dospěl Nejvyšší správní soud, který posuzoval povahu vyjádření silničního správního úřadu 

k napojení stavby na veřejně přístupnou účelovou komunikaci177. Obsah stanoviska proto není 

závazný pro výrokovou část územního rozhodnutí, ale při jeho zohlednění se uplatní zásada 

volného hodnocení důkazů. Pokud budou v územním (případně stavebním) řízení přetrvávat 

pochybnosti ohledně zajištění přístupu ke stavbě, resp. pokud je tvrzení účastníků v rozporu 

s vyjádřením silničního správního úřadu, je stavební úřad povinen tuto otázku zkoumat jako 

předběžnou ve smyslu § 57 odst. 1 SŘ178. 

 
175 Vyhláška Ministerstva vnitra č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb 
176 MACHAČKOVÁ, J. a kol. Stavební zákon. Komentář. 3. vydání. Praha: C. H. Beck, 2018, 1216 s. 477 
177 Unesení rozšířeného senátu Nejvyššího správního soudu ze dne 29. 8. 2017, č. j. 2 As 43/2016-72, 3638/2017 Sb. 

NSS 
178 Tamtéž 
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Technická infrastruktura je pojmem širším, definovaným v § 2 odst. 1 písm. k) bod 2 StavZ. 

Vzhledem k tomu, že vlastníky technické infrastruktury jsou osoby soukromého práva, bude mít 

jejich stanovisko k možnosti a způsobu napojení stavby povahu právního jednání, nikoliv 

správního aktu. To bude podle mého názoru platit rovněž v případě, kdy bude vlastníkem 

technické infrastruktury obec (případně jiná jednotka územní samosprávy), která bude v takovém 

případě vystupovat jako subjekt soukromého práva, neboť právní předpisy nestanovují v tomto 

ohledu (jako například u pozemních komunikacích) pro obce zvláštní úpravu výkonu 

majetkoprávní správy technické infrastruktury. K povaze souhlasu vlastníka technické 

infrastruktury v podrobnostech odkazuji na kapitolu 1.2.1., ve které jsem se zabýval povahou 

souhlasu vlastníka se stavbou umístěnou v jejím ochranném pásmu. Soukromoprávní povaha 

souhlasu nicméně neznamená, že by mohl být investor v napojení stavby na sítě bezdůvodně 

blokován. Zvláštní právní předpisy ukládají vlastníkům technické infrastruktury povinnost 

každému, kdo o připojení požádá, napojení umožnit, je-li kapacita pro připojení dostatečná. Pro 

vodovody a kanalizace konkrétně v § 8 odst. 4 VodKan, pro distribuční soustavu elektrické energie 

v § 25 odst. 10 písm. a) EnergZ, pro distribuční soustavu plynu v § 59 odst. 8 písm. d) EnergZ. 

Stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury (stejně jako podkladové 

správní akty dotčených správních orgánů) budou součástí projektové dokumentace projektu, 

konkrétně její dokladové části (viz. příloha č. 1 vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 

499/2006 Sb., o dokumentaci staveb). 

 

4.2.4. Smlouva s vlastníky veřejné dopravní a technické infrastruktury 

Vyžaduje-li stavební záměr vybudování nové nebo úpravu stávající veřejné dopravní a 

technické infrastruktury, bude povinnou přílohou žádosti o vydání územního rozhodnutí tzv. 

plánovací smlouva, kterou investor uzavírá s obcí, na jejímž území hodlá projekt realizovat 

(lhostejno, zda obecní úřad této obce bude rovněž stavebním úřadem). Vzhledem k tomu, že 

naprostá většina developerských projektů bude vyžadovat minimálně nové nároky na dopravní 

infrastrukturu, bude plánovací smlouvy pravidelnou přílohou žádosti. 

Plánovací smlouva je soukromoprávním institutem, jehož účelem je upravit vztahy mezi 

žadatelem o vydání územního rozhodnutí a obcí (krajem) související s plánovanou realizací 

výstavby, která je podmíněna vybudováním zejména veřejné dopravní a technické 

infrastruktury179. Smlouva upravuje v rovině soukromoprávní práva a povinnosti mezi žadatelem 

a obcí, která ji uzavírá v samostatné působnosti180. Plánovací smlouva není zákonem upravena 

 
179 Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 22. 10. 2019, č. j. 1 As 454/2017-102 
180 Tamtéž 
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jako samostatný smluvní typ, bude tak uzavírána v režimu inominátní smlouvy ve smysl § 1746 

odst. 2 ObčZ. 

Stranami plánovací smlouvy bude investor (žadatel) a obec (resp. kraj). Jak bylo uvedeno 

výše, vlastnické právo k technické infrastruktuře bude většinou svědčit rovněž jiným osobám než 

obci (ačkoliv nebude neobvyklé, že obec vlastní například vodovod a kanalizaci). Ostatní vlastníci 

technické infrastruktury nicméně stranou plánovací smlouvy nebudou. Investor si s nimi rozšíření 

stávající technické infrastruktury bude muset sjednat samostatnou dohodou, která bude přílohou 

plánovací smlouvy [příloha č. 13 odst. 2 písm. f) VÚPD]. Polešáková k otázce postavení ostatních 

vlastníků veřejné infrastruktury uvádí, že v plánovací smlouvě obec jednak „stvrzuje“ skutečnost, 

že investor s ostatními vlastníky uzavřel smlouvy o příslušné části veřejné infrastruktury a jednak 

souhlasí s rozvojem území podle těchto smluv181.  

Vzhledem k tomu, že plánovací smlouvu bude za obec podepisovat vždy starosta (§ 103 

odst. 1 ObecZ), ale oprávnění rozhodovat o právních jednáních obce zákon rozděluje mezi 

zastupitelstvo a radu (resp. starostu, pokud vykonává pravomoc rady v obcí, kde se rada nevolí ve 

smyslu § 99 odst. 2 ObecZ), musí investor dát velký pozor na to, zda je starosta skutečně oprávněn 

plánovací smlouvu uzavřít. Tedy, zda o jejím uzavřením může za obec rozhodnout sám [při 

výkonu pravomoci rady, případně ve výjimečných případech, kdy mu byla například pravomoc 

rozhodovat o uzavření plánovacích smluv svěřena radou obce ve smyslu § 103 odst. 4 písm. g) 

ObecZ], případně zda starostovi rozhodnutí rady nebo zastupitelstva obce, které by uzavření 

plánovací smlouvy schvalovalo, nechybí, resp. zda obsah plánovací smlouvy koresponduje 

s obsahem vydaného rozhodnutí příslušeného orgánu obce. Pokud totiž starosta obec plánovací 

smlouvou zaváže, aniž by její uzavření bylo schváleno příslušným orgánem obce, nebo pokud 

starosta „dotváří“ vůli příslušeného orgánu tak, že uzavřená plánovací smlouva nekoresponduje 

s obsahem vydaného rozhodnutí k provedení takového právního jednání a tento rozpor se přitom 

týká podstatných náležitostí daného právního jednání, bude plánovací smlouva absolutně 

neplatná182. I v případě, že nebudeme zohledňovat v praxi méně časté situace, kdy se obec 

v plánovací smlouvě zaváže přímo se podílet na výstavbě infrastruktury (ať už finančně nebo 

provedením stavby)183 a zaměříme se na u takto malého projektu standardní obsah plánovací 

smlouvy, kterou se obec zavazuje pouze k budoucímu bezplatnému nabytí vybudované účelové 

komunikace (případně části technické infrastruktury – např. uličního osvětlení), jejíž výstavbu 

 
181 POLEŠÁKOVÁ, M., Plánovací smlouva, Urbanismus a rozvoj území, ročník XII, číslo 3/2009, s. 20 
182 Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 28. 1. 2015, sp. zn. 30 Cdo 3328/2014 
183 Takové ujednání by navíc mohlo mít za následek, že provedení výstavby bude spadat do režimu zákona č. 134/2016 

Sb. o zadávání veřejných zakázek 



 

73 
 

 

zajistí na své náklady investor, bude podle mého názoru rozhodnutí o uzavření plánovací smlouvy 

vyhrazeno zastupitelstvu ve smyslu § 85 ObecZ a nebude náležet do „zbytkové“184 působnosti 

rady ve smyslu § 102 odst. 3 ObecZ. Vzhledem k tomu, že v rámci v úvodu vymezeného 

stavebního záměru bude investor provádět výstavbu účelové komunikace, nikoliv komunikace 

místní, u níž se neuplatní superficiální zásada (§ 9 odst. 1 PozKom ve spojení s § 498 odst. 1 

ObčZ), na což pamatuje i zákon o obcích, který nabytí „pozemních komunikací“ z vyhrazených 

pravomocí zastupitelstva přímo vylučuje (§ 85 odst. 1 ObecZ), se obec v plánovací smlouva 

zaváže nabýt přímo pozemek (nemovitou věc), jehož je účelová komunikace součástí. Bude tak 

podle mého názoru naplněna podmínka § 85 odst. 1 ObecZ a takové právní jednání bude vyžadovat 

kladné rozhodnutí zastupitelstva. Samotná plánovací smlouva sice není právním jednáním, který 

obec nemovitou věc přímo nabývá, nicméně se jejím prostřednictvím zavazuje ji po splnění 

určitých podmínek nabýt. Výkladem uvedeného ustanovení bychom proto měli dospět k závěru, 

že plánovací smlouva je právním jednáním, jehož předmětem je nabytí nemovité věci. 

K obdobnému závěru ohledně smlouvy o smlouvě budoucí (pokud rozhodnutí o uzavření této 

budoucí smlouvy spadá do vyhrazené pravomoci zastupitelstva) dospěla i komentářová 

literatura185. 

Obsahové náležitosti návrhu plánovací smlouvy stanovuje příloha č. 13 VÚPD. S ohledem 

na jejich podrobnost a fakt, že plánovací smlouva je nepojmenovanou smlouvou 

(soukromoprávním institutem) se podle mého názoru nemůže jednat o výčet jejích podstatných 

náležitostí. K totožnému názoru dospívá i Polešáková, která za podstatné náležitosti jakékoliv 

plánovací smlouvy považuje pouze ty uvedené podle účinné právní úpravy v písmenech a) – d), 

l)186. 

 

4.2.5. Projektová dokumentace 

A konečně zásadní přílohou žádosti o vydání územního rozhodnutí je projektová 

dokumentace zpracovaná autorizovaným projektantem ve smyslu § 158 odst. 1 StavZ. Zabývat se 

jednotlivými složkami projektové dokumentace by bylo nad rámec této práce (a nad rámec oboru 

práva), nicméně si dovolím alespoň v krátkosti uvést jednotlivé „stupně“ dokumentace. 

Rozsah a obsah projektové dokumentace stanovuje vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj 

č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. Ta rozlišuje několik „stupňů“ dokumentace, přičemž pro 

 
184 POTĚŠIL, L., FUREK, A., HEJČ, D., CHMELÍK, V., RIGEL, F., ŠKOP, J. Zákon o obcích. Komentář. 1. vydání. 

Praha: C. H. Beck, 2019, 862 s. 619 
185 Tamtéž, s. 538 
186 POLEŠÁKOVÁ, M., Plánovací smlouva, Urbanismus a rozvoj území, ročník XII, číslo 3/2009, s. 20  
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účely této práce budou relevantní zejména následující tři. Obsahové náležitostí dokumentace pro 

vydání rozhodnutí o umístění stavby upravuje příloha č. 1 vyhlášky. Rozsah a obsah projektové 

dokumentace pro provádění stavby pro účely stavebního řízení je stanoven v příloze č. 13 

vyhlášky. A konečně rozsah a obsah dokumentace skutečného provedení stavby, která slouží jako 

podklad pro kolaudační souhlas (případně kolaudační rozhodnutí), pokud při provádění stavby 

došlo k nepodstatným odchylkám oproti ověřené dokumentace, upravuje příloha č. 14 vyhlášky. 

Vedle toho ještě rozlišujeme dokumentaci pro provedení stavby, který bude relevantní zejména 

pro smlouvu od dílo uzavíranou se zhotovitelem stavebního záměru, jak bude rozebráno v kapitole 

7.1.1. 

 

4.3. Průběh územního řízení 

Územní řízení je správním řízením zahajovaným na žádost, na které se subsidiárně použijí 

ustanovení správního řádu, nestanoví-li stavební zákon jinak (§ 192 odst. 1 StavZ). V této 

podkapitole pouze stručně rozeberu chronologický průběh územního řízení. Výklad zaměřím na 

úpravu územního řízení podle stavebního zákona. Obecnou úpravou správního řízení jako 

takového se zabývat nebudu. 

Územní řízení je zahájeno okamžikem, kdy žádost o vydání územního rozhodnutí dojde 

věcně a místně příslušnému stavebnímu úřad (§ 44 odst. 1 SŘ). Stavební úřad oznámení o zahájení 

územního řízení doručí všem účastníků řízení a dotčeným orgánům jednotlivě (záměrně pomíjím 

doručování v územním řízení s velkým počtem účastníků).  

K projednání žádosti nařídí stavební úřad ústní jednání, o němž vyrozumí účastníky řízení 

a dotčené orgány minimálně 15 dní před jeho konáním. V případě, že to bude považovat za účelné, 

může stavební úřad spojit s ústním jednáním rovněž ohledání na místě. K tomuto kroku stavební 

úřad přistoupí například v případě, že bude nutné seznámit účastníky řízení s konkrétním záměrem 

v terénu187. Pokud jsou stavebnímu úřadu známy místní poměry v území a žádost poskytuje 

dostatečný podklad pro posouzení záměru, může od ústního jednání upustit. V takovém případě 

stanoví účastníkům řízení lhůtu pro uplatnění námitek a dotčeným orgánu pro uplatnění závazných 

stanovisek, která nesmí být kratší než 15 dnů. 

Závazná stanoviska dotčených orgánů, námitky účastníků řízení a připomínky veřejnosti 

musí být uplatněny nejpozději při ústním jednání, resp. ve lhůtě stanovené stavebním úřadem, 

pokud bylo od ústního jednání upuštěno. V územním řízení platí přísná časová (i věcná, jak bude 

rozebráno níže) koncentrace. Pokud v uvedených lhůtách k uplatnění závazných stanovisek, 

 
187 MACHAČKOVÁ, J. a kol. Stavební zákon. Komentář. 3. vydání. Praha: C. H. Beck, 2018, 1216 s. 487 
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námitek nebo připomínek nedojde, nebude k nim v územním řízení přihlíženo. V době konání 

ústního jednání musí být k dispozici veškeré podklady pro vydání územního rozhodnutí, aby se 

k nim všichni zúčastnění mohli vyjádřit188. V opačném případě poskytne stavební úřad 

zúčastněným usnesením189 dodatečnou lhůtu k vyjádření poté, co bude žádost o požadované 

podklady doplněna. 

Po ústním jednání (resp. po uplynutí stanovené lhůty v případě, že se ústní jednání 

nekonalo), kdy má stavební úřad k dispozici veškeré podklady k posouzení žádosti, bude 

posuzovat, zda záměr je v souladu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů, 

zda je v souladu s požadavky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu a zda je v souladu 

s požadavky zvláštních právních předpisů a podkladových správních aktů dotčených orgánů. 

Pokud dospěje ke kladnému závěru, vydá územní rozhodnutí. 

Proti územnímu rozhodnutí, jakožto správnímu rozhodnutí, je přípustné odvolání ke 

krajskému úřadu. Proti rozhodnutí o odvolání pak žaloba proti rozhodnutí správního orgánu a proti 

rozhodnutí krajského soudu o žalobě kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu. 

Vybranými prvky územního řízení se budu v podrobnostech zabývat v podkapitolách níže. 

Z mého pohledu jsou pro investora podstatné čtyři oblasti: kdo se bude územní řízení účastnit; 

s jakou relevancí a jakými důvody může v územním řízení prosazovat svůj zájem; jak stavební 

úřad žádost investora posuzuje; jaké budou proti rozhodnutí stavebního úřadu možnosti obrany (ať 

už subjektů územního řízení nebo přímo investora). 

 

4.4. Subjekty územního řízení 

Vzhledem k tomu, že k žádosti o vydání územního rozhodnutí se nevyjadřují pouze 

účastníci územního řízení ve smyslu § 85 StavZ, ale rovněž dotčené orgány a veřejnost, nazval 

jsem tuto podkapitolu „subjekty územního řízení“ podle označení, které v poměrech správního 

řízení používá právní teorie190, jimiž budu v této práci označovat obecně všechny uvedené 

subjekty, které se mohou v územním řízení vyjadřovat a hájit tak své soukromé nebo veřejné 

zájmy. Stavebním úřadem, který by podle teoretického vymezení191 pod „subjekty územního 

řízení“ spadal rovněž, se v této kapitole zabývat nebudu. 

 

 

 
188 Tamtéž, s. 496 – 497 
189 Tamtéž 
190 HENDRYCH, D. a kol. Správní právo. Obecná část. 9. vydání. Praha: C. H. Beck, 2016, 599, s. 260 
191 Tamtéž 
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4.4.1. Účastníci územního řízení 

Taxativní výčet účastníků územního řízení podává stavební zákon v § 85, který je ve vztahu 

k správnímu řádu v otázce účastníků řízení lex specialis. Obecná úprava vymezení účastníků v 

§ 27 SŘ se proto v územním řízení nepoužije. Poměr speciality nicméně není dán vůči § 28 SŘ, 

který řeší spornost toho, zda někdo účastníkem je (k tomu podrobněji níže). 

Podle systematiky účastenství podle stavebního zákona si dovolím rozdělit účastníky na 

„obligatorní“ a „fakultativní“ podle toho, zda budou účastníky územního řízení vždy nebo pouze 

při splnění určitých podmínek. Obligatorními účastníky budou žadatel a obec, na jejímž území má 

být požadovaný záměr uskutečněn (§ 85 odst. 1 StavZ). Fakultativními účastníky pak vlastník 

pozemku, resp. jiného věcného práva k němu, na němž má být záměr uskutečněn, není-li ovšem 

sám žadatelem a dále osoby, jejichž vlastnické právo, resp. jiné věcné právo, k sousedním stavbám 

anebo pozemkům (nebo stavbám na nich) může být územním rozhodnutím přímo dotčeno (§ 85 

odst. 2 StavZ). Znění zákona je co do vymezení obligatorních účastníků a prvního z fakultativních 

účastníků zřejmé. Nepovažuji proto za důležité se jimi blíže zabývat (otázce přípustných námitek 

obce se budu věnovat v podkapitole níže). V rozebíraném případě tak bude účastníkem řízení 

investor, obec a vlastník pozemku (budoucí prodávající). Otázce, jaké osoby budou účastníky 

řízení ve smyslu § 85 odst. 2 písm. b) StavZ (které dále označuji jako „dotčené vlastníky“ a 

nečiním rozdílu, zda může být stavebním záměrem dotčeno jejich vlastnické právo nebo jiné věcné 

právo), se budu věnovat v následujících odstavcích. 

Oproti úpravě starého stavebního zákona, který za dotčené vlastníky považoval, až do 

zrušení této úpravy Ústavním soudem192, pouze vlastníky mezujícího pozemku, pojímá stavební 

zákon okruh dotčených vlastníků šířeji. Povinnost zjistit okruh účastníků stíhá stavební úřad193. 

Ten bude proto muset vyložit neurčitý právní pojem „přímé dotčení“ vlastnického práva dotčených 

vlastníků vydáním územního rozhodnutí, a na základě toho vyhodnotit, zda dotčený vlastník 

definici účastníka ve smyslu § 85 odst. 2 písm. b) StavZ naplní či nikoliv. Jak uzavřel Nejvyšší 

správní soud: „[v]ymezení okruhu účastníků územního řízení je úkolem náročným a vyžadujícím 

s ohledem na konkrétní okolnosti případu komplexní posouzení situace v území a zohlednění 

nejrůznějších vlivů, neboť v úvahu přichází u vlastníků sousedních staveb a pozemků dotčení 

nejrůznějšího druhu.“194 Níže si proto dovolím přiložit krátký přehled judikatury, který může 

sloužit jako určité interpretační vodítko při výkladu pojmu „přímé dotčení“. 

 
192 Nález Ústavního soudu ze dne 22. března 2000 ve věci návrhu na zrušení § 139 písm. c) zákona č. 50/1976 Sb., o 

územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů 
193 MACHAČKOVÁ, J. a kol. Stavební zákon. Komentář. 3. vydání. Praha: C. H. Beck, 2018, 1216. s.486 
194 Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 31. 7. 2013, č. j. 7 As 17/2013-25, 2932/2013 Sb. NSS 
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V dále citovaném rozhodnutí Nejvyšší správní soud označil za účastníka řízení vlastníka 

pozemku vzdáleného 150 m od umísťované stavby, přes který mohla (jako jedna z možných 

přístupových cest) vést přístupová cesta. Za „přímé dotčení“ pak následující: „Přímým dotčením 

lze nepochybně rozumět především dotčení stíněním, hlukem, prachem, pachem, zápachem, 

kouřem, vibracemi, světlem apod., tj. různými imisemi. Těmi se obecně rozumí výkon vlastnického 

práva, kterým se s ohledem na konkrétní okolnosti neoprávněně zasahuje do cizího vlastnického 

nebo jiného práva nad míru přiměřenou poměrům. Přímým dotčením sousedních nemovitostí bude 

i jejich dotčení zvýšenou intenzitou dopravy v místě stavby vzhledem k jejímu účelu.“195 Na jiném 

místě Nejvyšší správní soud shledal, že přímým dotčením může být dotčení práva na příznivé 

životní prostředí v místě, kde dotčený vlastník žije196. Častou námitkou bývají nepřiměřené zásahy 

imisemi pohledem, které dotčení vlastníci namítají z důvodu zásahu do práva na soukromí 

(například kvůli přístavbě terasy v řadové zástavbě, která měla narušovat soukromí sousedů197, 

nebo kvůli výstavbě bytového domu, který měl narušit soukromí vlastníka vedlejší nemovité věci 

při pobytu na zahradě jeho rodinného domu198),  imisemi zastíněním, které dotčení vlastníci 

namítají z důvodu zásahu do oslunění jejich nemovitosti199, případně zhoršení výhledu, které 

překročí určitou mez200. 

Jak je patrné, přímé dotčení může stavební úřad shledat v rozličných situacích. Přesto 

nebude výjimkou, kdy názor dotčeného vlastníka na své účastenství v územním řízení bude od 

názoru stavebního úřadu odlišný. V takovém případě se uplatní ustanovení § 28 SŘ, podle kterého 

má být za účastníka považován i ten, kdo tvrdí, že je účastníkem, dokud se neprokáže opak. 

Stavební úřad bude při posuzování námitek takového sporného dotčeného vlastníka nejdříve řešit 

otázku účastenství a až poté meritorní otázky jeho námitky. O tom, zda dotčený vlastník je či není 

v územním řízení účastníkem, vydá stavební úřad v pochybnostech usnesení podle § 28 odst. 1 

SŘ, které může dotčený vlastník napadnou opravnými prostředky201. Pouze ve zcela nesporných 

situacích je možné usnesení nevydat a věc vyřešit toliko neformálním sdělením202. Vzhledem 

k tomu, že vydání neformálního sdělení brání dotčenému vlastníku v uplatnění opravných 

prostředků, bude možné jej vydat skutečně ve zcela nesporných situacích (například pokud 

 
195 Tamtéž 
196 Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 12. 9. 2008, č. j. 2 As 49/2007-191, 2479/2012 Sb. NSS 
197 Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 30. 7. 2013, č. j. 4 As 97/2013-40, 2968/2014 Sb. NSS 
198 Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 20. 1. 2020, č. j. 1 As 287/2019-28 
199 Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 16. 5. 2017, č. j. 8 As 218/2016-61 
200 Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 1. 11. 2012, č. j. 8 As 27/2012-113, 2776/2013 Sb. NSS 
201 Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 19.5. 2008, č. j. 2 As 8/2008-39, 1657/2008 Sb. NSS 
202 Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 10. 12. 2015, č. j. 1 As 158/2015-33 
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vlastník pozemku v Brně bude namítat dotčení svého vlastnického práva stavbou rodinného domu 

v okrese Praha-východ).  

 

4.4.2. Dotčené orgány 

Postavení subjektů územního řízení mají rovněž dotčené orgány, o kterých bylo pojednáno 

v kapitole 4.2.2.3. Na samotné účasti dotčených orgánů není příliš co rozebírat, závaznými 

stanovisky uplatňovanými v územním řízení se budu blíže zabývat v kapitole 4.5.2. 

 

4.4.3. Veřejnost 

Nejslabší postavení v územním řízení má veřejnost, která může uplatňovat toliko 

připomínky. Ani účasti veřejnosti nevyžaduje bližší rozbor, proto odkazuji na kapitolu 4.5.3., ve 

které se budu blíže zabývat připomínkami veřejnosti.  

 

4.5. Procesní účast subjektů územního řízení 

Ačkoliv nejvýznamnějšími subjekty územního řízení, kteří mohou brojit proti záměru 

investora, jsou patrně účastníci územního řízení, považuji za důležité pro komplexnost výkladu 

zmínit rovněž ostatní subjekty, sice dotčené orgány a veřejnost. Hlavní část této kapitoly bude 

věnována námitkám účastníků řízení, ale v závěru se zmíním rovněž o možnosti uplatnění 

navazujících závazných stanovisek dotčenými orgány a v krátkosti též o připomínkách veřejnosti. 

 

4.5.1. Námitky účastníků územního řízení 

Územní řízení je ovládáno zásadou jednotnosti řízení (§ 36 odst. 1 SŘ), která je ovšem 

doplněna o zásadu časové203 koncentrace řízení umožňující účastníkům (a ostatně i ostatním 

subjektům územního řízení) uplatňovat své námitky jen do určitého okamžiku, konkrétně 

nejpozději při ústním jednání, pakliže není nařízeno, ve lhůtě stanovené stavebním úřadem (viz. 

výše), jinak se k nim nepřihlíží. Účinky časové koncentrace nastanou pouze za předpokladu, že o 

nich stavební úřad účastníky územního řízení poučí ve smyslu § 89 odst. 5 StavZ204. 

Kromě zásady koncentrace časové ovládá územní řízení rovněž zásada koncentrace věcné 

(§ 89 odst. 2 StavZ), zohledňující různý předmět jednotlivých řízení a postupů podle stavebního 

zákona, které na sebe chronologicky navazují. Bylo-li tedy již o námitkách uplatněných 

 
203 Pro rozlišování časové a věcné koncentrace srov. např. rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 18. 12. 2008, 

č. j. 1 Ao 4/2008-110, 3074/2008 Sb. NSS 
204 Rozsudek Krajského soudu v Praze ze dne 8. 3. 2016, č. j. 46 A 20/2014-88, 3442/2016 Sb. NSS, který byl sice 

učiněn pro poměry stavebního řízení, nicméně úprava územního i stavebního řízení je v otázce časové koncentrace 

obdobná. 
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v územním řízení rozhodnuto při vydání územně plánovací dokumentace, v územním řízení k nim 

znovu přihlíženo nebude. Stavební zákon hovoří výslovně o „námitkách, o kterých bylo 

rozhodnuto“, nikoliv o „námitkách, které byly nebo mohly být uplatněny při pořizování územně 

plánovací dokumentace“, jak činí výslovně u námitek účastníků stavebního řízení (§ 114 odst. 2 

StavZ). Autoři aktuálních komentářů k stavebnímu zákonu nakladatelství Beck a Wolters Kluwer 

nerozlišují, zda námitky uplatněny při pořizování územního plánu být mohly, anebo skutečně 

byly205. Konkrétní argumentaci pro extenzivní výklad ustanovení § 89 odst. 2 StavZ nicméně 

nepodávají. Mgr. Adamusová zastává rozšiřující výklad uvedeného ustanovení, což odůvodňuje 

smyslem věcné koncentrace, která vylučuje jednání o záležitostech, o kterých mohlo být 

rozhodnuto již v rámci předchozích postupů206 a odkazuje na rozhodnutí Nejvyššího správního 

soudu207. Podle mého názoru není správné rozšiřující výklad znění zákona jednoznačně bez 

hlubšího odůvodnění preferovat, neboť jeho výsledkem je odepření práv účastníků územního 

řízení, které by mělo být náležitě odůvodněno, vykládáme-li zákon proti jeho výslovnému znění. 

Osobně jsem nenašel substantivní rozhodnutí Nejvyššího správního soudu, které by se zabývalo 

v tomto ohledu věcnou koncentrací námitek v územním řízení. Rozsudek, na který odkazuje Mgr. 

Adamusová, řeší věcnou koncentraci pouze ve stavebním řízení, pro které nicméně zákon přímo 

normuje, že nebude přihlíženo k námitkám, které mohly být uplatněny při pořizování územně 

plánovací dokumentace. Přikláním se spíše k výkladu, který by umožnil stavebnímu úřadu 

v souladu se zásadou hospodárnosti řízení nepřihlížet k námitkám, které by odporovaly ustanovení 

(§ 44 odst. 5 StavZ), že územní plán je závazný pro rozhodování v území (např. námitky, že 

pozemek, na němž je záměr umísťován, neměl být v územním plánu vymezen jako zastavitelný, 

kterým by stavební úřad stejně nemohl vyhovět). Pro plošné vyloučení veškerých potenciálních 

námitek, které mohly být uplatněny při pořizování územního plánu, i když nezpochybňují jeho 

závaznost, ovšem nenacházím ve znění § 89 odst. 2 StavZ oporu. Příkladem takových námitek 

může být situace, o které jsem pojednával v kapitole 1.1.1.1. Obsah územního plánu. Pokud bude 

územní plán obsahovat nepřípustné podrobnosti náležející svým obsahem regulačnímu plánu nebo 

územnímu rozhodnutí (např. tvar a sklon střechy v konkrétní ploše), bylo by jen s těží obhajitelné 

vyloučit námitky účastníků územního řízení, které právě proti takovým podrobnostem brojí, byť 

proti nim bezesporu „mohli“ uplatnit námitky již při pořizování územního plánu, ačkoliv v této 

fázi neměly místo. 

 
205 MACHAČKOVÁ, J. a kol. Stavební zákon. Komentář. 3. vydání. Praha C. H. Beck, 2018, 1216 s. 497 a MALÝ, 

S., Stavební zákon. Komentář. 2., aktualizované vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2013, 896, s. 178 
206 ADAMUSOVÁ, Z., Zásada koncentrace v územním a stavebním řízení. Právní rozhledy 19/2018, s. 674 
207 Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 25. 7. 2016, č. j. 4 As 63/2016-39, 4259/2016 Sb. NSS 
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   Účastníky územního řízení namítané skutečnosti proti stavebnímu záměru mohou být 

rozličné. Příkladmý výčet důvodů jsem rozebíral ve vztahu k pojmu „přímé dotčení“ ve smyslu § 

85 odst. 2 písm. b) StavZ již v kapitole 4.4.1. Účastníci územního řízení (např. námitka 

nepřiměřených imisí hluku, pachu, prachu, zastínění). Je vhodné poznamenat, že věcný rozsah 

námitek účastníků územního řízení je omezen tím, že mohou uplatňovat námitky pouze v rozsahu, 

v jakém je jejich právo přímo dotčeno. Účastník tak nemůže například namítat dotčení sousedního 

vlastníka stíněním. To platí rovněž pro obec jako účastníka řízení ve smyslu § 85 odst. 1 písm. a) 

StavZ, kdy věcný rozsah jejích námitek může směřovat pouze k ochraně zájmů obce a jejích 

občanů208. Pokud námitky budou vybočovat z jejich zákonného věcného rozsahu, nebude k nim 

v územním řízení přihlíženo. 

Rozebírat různé důvody námitek by s ohledem na variabilitu možných situací nebylo 

vhodné (vybrané příklady byly uvedeny výše), podstatné je nicméně upozornit na specifickou 

kategorii námitek týkajících se existence nebo rozsahu vlastnických nebo jiných věcných práv (pro 

zjednodušení budu dále v textu vycházet pouze z námitky existence nebo rozsahu „vlastnických 

práv“). Stavební zákon rozlišuje dvě skupiny občanskoprávních námitek. Do první z nich náleží 

námitky, které překračují pravomoc stavebního úřadu (do ní řadíme právě námitky existence nebo 

rozsahu vlastnického práva), druhou skupinou jsou takové námitky, které pravomoc stavebního 

úřadu (i s ohledem na jejich občanskoprávní povahu209) nepřekračují a stavební úřad si o nich 

může sám, pokud nedošlo mezi účastníky řízení k dohodě, učinit úsudek a rozhodnout ve věci210. 

A právě rozhodnutí o první skupině námitek musí stavební úřad přenechat obecným soudům. 

V takovém případě stavební úřad postupuje podle obecné úpravy § 57 odst. 1 písm. b) SŘ, vyzve 

účastníky územního řízení k podání žádosti o zahájení řízení (typicky o určení vlastnického práva 

k pozemku) u obecného soudu, k čemuž jim určí lhůtu a územní řízení ve smyslu § 64 odst. 1 písm. 

c) SŘ přeruší. Pravomocným rozhodnutím obecného soudu bude pro účely územního řízení 

stavební úřad vázán (§ 57 odst. 3 SŘ). Pokud účastníci v určené lhůtě žalobu neuplatní, stavební 

úřad bude v územním řízení pokračovat211 a žádost o vydání územního rozhodnutí zamítne212. Na 

 
208 Rovněž u osob, které se stávají účastníkem územního řízení na základě zvláštních právních předpisů (typicky 

dotčená veřejnost ve smyslu § 3 písm. i) bod 2 zákona č. 100/2001 Sb.), je věcný rozsah jejich námitek omezen 

veřejným zájmem, jehož ochranou se podle zvláštního právního předpisu zabývá. 
209 Typicky námitky směřující proti předpokládané hlučnosti, prašnosti apod. 
210 Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 17. 9. 2015, č. j. 4 As 134/2015-48, hovoří o překročení „pravomoci“, 

přesnější by podle mého názoru mělo být užití pojmu „působnosti“ stavebního úřadu, když pravomocí nazývá 

teorie správního práva (srov. HENDRYCH, D. a kol. Správní právo. Obecná část. 9. vydání. Praha: C. H. Beck, 

2016, 599, s. 74) přímo svěřené prostředky k plnění okruhu vymezených úkolů (působnosti), mezi které 

nepochybně rozhodování o rozsahu nebo existenci vlastnického práva nespadá.  
211 JEMELKA, L., PONDĚLÍČKOVÁ, K., BOHADLO, D. Správní řád. Komentář. 6. vydání. Praha: C. H. Beck, 

2019, 1047, s. 371 
212 MACHAČKOVÁ, J. a kol. Stavební zákon. Komentář. 3. vydání. Praha: C. H. Beck, 2018, 1216 s. 501 
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závěr je vhodné poznamenat, že o občanskoprávních námitkách první skupiny si stavební úřad 

nebude moci učinit vlastní úsudek pouze v případě, že podané námitky budou mít skutečně povahu 

předběžné otázky ve smyslu § 57 odst. 1 SŘ213. Pokud se tedy námitka sice bude týkat například 

rozsahu vlastnického práva (vlastník sousedního pozemku bude sporovat hranici pozemku, na 

kterém má být záměr umístěn), ale z hlediska posuzovaného záměru nebude relevantní (sousedem 

sporovaná hranice nezasahuje do části pozemku, kde má být záměr umístěn), bude o ní moci 

stavební úřad sám rozhodnout. 

Sporné námitky (o kterých nedošlo mezi účastníky územního řízení k dohodě) posuzuje 

stavební úřad z různých hledisek. Zohledňuje splnění obecných požadavků na výstavbu214 (např. 

zda umísťovaný záměr vyhovuje minimální odstupové vzdálenosti ve smyslu § 25 VOPVÚ), 

závazných stanovisek, resp. rozhodnutí dotčených orgánů nebo technických norem (§ 89 odst. 6 

StavZ). Posuzování námitek účastníků řízení bude blíže rozebráno ve společné kapitole 4.6. 

Posuzování záměru žadatele. 

 

4.5.2. Závazná stanoviska dotčených orgánů 

Závazná stanoviska dotčených orgánu jsou povinnou přílohou žádosti o vydání územního 

rozhodnutí a dotčené orgány jsou svými předchozími stanovisky vázány. Stavební zákon nicméně 

při splnění podmínek § 4 odst. 4 StavZ dotčeným orgánům umožňuje v územním řízení uplatnit 

závazná stanoviska navazující. Ovšem pouze za předpokladu, že došlo k podstatné změně 

podmínek, za nichž bylo původní závazné stanovisko vydáno, a to jen na základě nově zjištěných 

a doložených skutečností, které nemohl dotčený orgán uplatnit dříve. 

Rovněž pro uplatňování navazujících závazných stanovisek se uplatní zásada časové a 

věcné koncentrace, stejně tak omezení jejich věcného rozsahu, neboť bude přihlíženo pouze 

k závazným stanoviskům uplatněných v rozsahu působnosti a mezích zvláštního zákona, na jehož 

základě dotčené orgány závazná stanoviska uplatňují.  

 

4.5.3. Připomínky veřejnosti 

Poslední skupinou subjektů, které mohou být v územním řízení „procesně aktivní“, je 

veřejnost uplatňující připomínky k umísťovanému záměru. Oproti námitkám účastníků řízení 

 
213 Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 2. 12. 2010, č. j. 7 As 52/2010-83 
214 Ve smyslu § 2 odst. 2 písm. e) StavZ: obecné požadavky na využívání území (vyhláška Ministerstva pro místní 

rozvoj č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území), technické požadavky na stavby (vyhláška 

Ministerstva pro místní rozvoj č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby) a obecné technické 

požadavky zabezpečující bezbariérové užívání staveb (vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj č. 398/2009 Sb., o 

obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb). 
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stavební úřad o připomínkách nerozhoduje, ale pouze je „vyhodnotí“ (§ 92 odst. 1 StavZ) 

v odůvodnění územního rozhodnutí. 

 

4.6. Posuzování záměru žadatele 

S jistým zjednodušením lze uzavřít, že stavební úřad posuzuje záměr investora ze tří 

hlavních hledisek. Jednak zkoumá, zda je záměr v souladu s požadavky stavebního zákona, resp. 

jeho prováděcích předpisů a zejména s obecnými požadavky na využívání území. Z litery zákona 

plyne, že bude přihlíženo zejména k VOPVÚ, nicméně vzhledem k tomu, že stavební zákon hovoří 

nikoliv pouze o „obecných požadavcích na využívání území“, ale rovněž o souladu záměru 

s prováděcími předpisy stavebního zákona, bude muset vyhovovat rovněž ostatním prováděcím 

předpisům souhrnně tvořícím „obecné požadavky na výstavbu“ ve smyslu § 2 odst. 2 písm. e) 

StavZ.  

Stavební úřad dále zkoumá, zda je záměr v souladu s požadavky na veřejnou dopravní a 

technickou infrastrukturu, resp. s podmínkami dotčených ochranných a bezpečnostních pásem. 

Splnění těchto požadavků bude investor prokazovat jednak stanovisky vlastníků veřejné dopravní 

a technické infrastruktury (viz. kapitole 4.2.3.), případně plánovací smlouvou, pokud bude projekt 

vyžadovat úpravu stávajících staveb veřejné infrastruktury, resp. vybudování staveb nových (viz. 

kapitola 4.2.4.).  

A konečně bude stavební úřad samozřejmě přihlížet k podkladovým aktům dotčených 

správních orgánů (viz. kapitola 4.2.2.), která jsou pro výrokovou část jeho rozhodnutí závazná. 

Pokud žadatel doloží negativní závazné stanovisko dotčeného orgánu, nebude muset stavební úřad 

provádět další dokazování a žádost zamítne (§ 149 odst. 4 SŘ).  

Zjednodušeně řešeno, proces posuzování záměru investora je finálním stádiem územního 

řízení, ve kterém stavební posuzuje, zda záměr vůbec lze provést (tj. zda je zajištěno napojení na 

příslušnou veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu), závazně přejímá veškeré 

nashromážděné podklady jednotlivých dotčených orgánů hájících v územním řízení ten který 

zájem veřejný, posuzuje jednotlivá podání subjektů územního řízení hájících svůj zájem 

soukromý, a to vše při zohlednění, zda záměr vyhovuje obecným požadavkům na výstavbu, jejichž 

naplnění bude jednak předmětem samotného posuzování, ale rovněž se bude promítat do 

posuzování důvodnosti námitek účastníků řízení (případně připomínek veřejnosti). Vzhledem 

k tomu, že o územním plánování, stanoviscích vlastníků veřejné dopravní infrastruktury i 

podkladových aktech dotčených správních orgánů bylo již pojednáno v kapitolách výše a stavební 

úřad u nich víceméně žádné posuzování v právem slova smyslu neprovádí, ale toliko je přejímá 
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do výrokové části územního rozhodnutí, zaměřím se v následujících odstavcích pouze na 

posuzování souladu záměru s obecnými požadavky na výstavbu. 

Ačkoliv prováděcí právní předpisy „tvořící“ obecné požadavky na výstavbu jsou poměrně 

kazuistické a technické (stanovují například v metrech minimální odstupové hranice stavby od 

hranice v pozemku apod.), prostupuje jimi v minulosti používaný pojem „pohoda bydlení“215, 

který nynější právní úprava nahradila obsahově totožným pojmem „kvalita prostředí“216. Právě 

obecný požadavek na zachování kvality prostředí při umísťování staveb umožňuje stavebnímu 

úřadu mechanicky nepřihlížet pouze k naplnění technických požadavků, ale rovněž k tomu, zda 

konkrétní stavební záměr v konkrétním místě kvalitu prostředí nenarušuje. Vzhledem k tomu, že 

výklad jednotlivých prováděcích předpisů by přesahoval téma této práce, zaměřím se pouze na 

krátký rozbor pojmu „kvalita prostředí“.  

Nejvyšší správní soud vykládá pojem „pohoda bydlení“ jako „souhrn činitelů a vlivů, které 

přispívají k tomu, aby bydlení bylo zdravé a vhodné pro všechny kategorie uživatelů, resp. aby 

byla vytvořena vhodná atmosféra klidného bydlení; pohoda bydlení je v tomto pojetí dána zejména 

kvalitou jednotlivých složek životního prostředí, např. nízkou hladinou hluku (z dopravy, výroby, 

zábavních podniků, ze stavebních prací aj.), čistotou ovzduší, přiměřeným množstvím zeleně, 

nízkými emisemi pachů a prachu, osluněním apod.; pro zabezpečení pohody bydlení se pak zkoumá 

intenzita narušení jednotlivých činitelů a jeho důsledky, tedy objektivně existující souhrn činitelů 

a vlivů, které se posuzují každý jednotlivě a všechny ve vzájemných souvislostech.“217 Svůj výklad 

Nejvyšší správní soud v další judikatuře dále rozvádí. Za zmínku stojí rozhodnutí, ve kterém učinil 

závěr, že pohoda bydlení může být narušena v důsledku snížení odstupové vzdálenosti mezi 

budovami, omezení výhledu, úbytku oblohové složky, a tedy i míry oslunění a osvětlení bytu, a 

narušení soukromí218. Na jiném místě Nejvyšší správní soud dospěl k závěru, že dodržení 

předepsaných limitů zatížení219 nemusí nutně znamenat rovněž splnění požadavku na pohodu 

bydlení, když „zhodnocení, zda vliv jednotlivých negativních účinků umísťovaných staveb 

nepřípustně snižuje pohodu bydlení, není jen otázkou obsahu závazného stanoviska dotčeného 

orgánu, nýbrž je záležitostí autonomního posouzení stavebním úřadem“220 Na vyčerpávající 

přehled judikatury k pojmu „pohoda bydlení“ v této práci není místo, v podrobnostech proto 

 
215 Ustanovení § 4 odst. 1 a § 8 odst. 1 vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 137/1998 Sb., o obecných 

technických požadavcích na výstavbu 
216 Ustanovení § 20 odst. 1 a § 25 odst. 1 VOPVÚ 
217 Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 2. 2. 2006, č. j. 2 As 44/2005-116, 850/2006 Sb. NSS 
218 Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 1. 11. 2012, č. j. 8 As 27/2012-113 
219 V tomto případě limitů hluku 
220 Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 4. 3. 2009, č. j. 6 As 38/2008-123 
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odkazuji na článek Mgr. Vomáčky221, který značnou část judikatury k tomuto tématu shrnuje. Pro 

investora je nicméně důležité, že ani formálně vyhovující projekt nemusí nutně znamenat, že bude 

územní rozhodnutí vydáno. Investor by tak měl splnění požadavku na udržení kvality prostředí 

zohlednit již při jeho přípravě. 

 

4.7. Územní rozhodnutí a jeho platnost 

Pokud budou podmínky § 90 StavZ splněny, vydá stavební úřad územní rozhodnutí, jímž 

navržený záměr schválí, vymezí pozemky a podmínky pro jeho realizaci (blíže viz § 92 odst. 1 

StavZ), jinak žádost o vydání územního rozhodnutí zamítne.  

Platnost územního rozhodnutí trvá 2 roky ode dne nabytí právní moci. Tuto lhůtu může 

v odůvodněných případech stavební úřad prodloužit, nejdéle však na 5 let. Pokud před uplynutím 

zákonné lhůty nicméně investor úspěšně požádá o vydání stavebního povolení, územní rozhodnutí 

platnosti nepozbývá.  

 

4.8. Opravné prostředky  

Vzhledem k tomu, že územní rozhodnutí je klasickým správním rozhodnutím ve smyslu § 

67 a násl. SŘ, vydávaným ve správním řízení, a stavební zákon speciální úpravu opravných 

prostředků nezakotvuje, použije se obecná úprava správního řádu, které účastníkům řízení 

umožňuje podat proti rozhodnutí v patnáctidenní lhůtě (počítané ode dne oznámení územního 

rozhodnutí) odvolání, případně proti rozhodnutí o opravném prostředku žalobu proti rozhodnutí 

správního orgánu (§ 65 a násl. SŘS), resp. kasační stížnost proti rozhodnutí o žalobě (§ 102 a násl 

SŘS). 

 

5. Specifika „developerské“ kupní smlouvy 
Poté, co pozemek prošel „veřejnoprávním auditem“, jehož závěry byly stvrzeny 

pravomocným územním rozhodnutím, a „auditem soukromoprávním“, kterým si investor ověřil 

bezrizikovost nabytí pozemku od konkrétního kupujícího, přistupují developeři standardně 

k uzavření kupní smlouvy, protože nebezpečí zmaření projektu je v této fázi realizace již 

minimální. Rozebírat v obecném smyslu kupní smlouvu na nemovitou věc nepovažuji pro účely 

mé práce za potřebné. V této kapitole se proto zaměřím pouze na specifika „developerské kupní 

smlouvy“, resp. na potenciální rizika, se kterými by měl investor při jejím sjednávání počítat. 

 
221 VOMÁČKA, V., Judikatura NSS: Pohoda bydlení a kvalita prostředí. Soudní rozhledy 11-12/2015, s. 386 
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Pravomocné územní rozhodnutí (resp. přesněji pravomocné rozhodnutí odvolacího orgánu) 

mohou napadnout účastníci územního řízení222 žalobou proti rozhodnutí správního orgánu (§ 65 a 

násl. SŘS) podanou ve dvouměsíční lhůtě počítané ode dne, kdy jim bylo rozhodnutí oznámeno 

(případně ve lhůtě prodloužené z důvodu nesprávného poučení o možnosti podat proti rozhodnutí 

odvolacího správního orgánu opravný prostředek223). Samotné podání žaloby nicméně nemá na 

právní moc územního rozhodnutí vliv, nerozhodne-li krajský soud o přiznání odkladného účinku 

(§ 73 odst. 2 SŘS). Investorovi tak nic nebrání žádat o vydání stavebního povolení. Neuzavřít 

kupní smlouvu kvůli samotnému podání žaloby by tak nebylo ekonomicky výhodné. Opačně by 

se dalo uvažovat v případě, že soud žalobě přizná odkladný účinek a investor nebude moci 

pokračovat v realizaci projektu dokud, nebude pravomocně rozhodnuto. Ani ve druhém případě 

však k úplnému zmaření projektu dojít nemusí. Z mého pohledu není nutné na tyto situace myslet 

v kupní smlouvě a pro uvedené případy sjednávat například možnost odstoupení. Investor 

pravděpodobně bude mít zájem projekt, byť později, dokončit. 

Jinak tomu bude v případě, že účastník řízení se žalobou spojí návrh na zrušení té části 

územního plánu, která byla podkladem pro územního rozhodnutí a zahájí tzv. incidenční přezkum 

opatření obecné povahy, o kterém bylo pojednáno v podkapitole 1.1.1.5. Dopad zrušení územního 

plánu nebo jeho části na vydané územní rozhodnutí. Pokud s takovou žalobou uspěje a dojde 

skutečně ke zrušení vybrané části územního plánu, dostává se investor do nezáviděníhodné 

situace. Zvláště proto, že lhůta pro zahájení incidenčního přezkumu opatření obecné povahy není 

podle judikatury Nejvyššího správního soudu omezena jako je tomu u přezkumu abstraktního, jak 

bylo rozebráno v uvedené podkapitole. I z toho důvodu lze doporučit sjednat v kupní smlouvě 

například možnost odstoupit od kupní smlouvy za předpokladu, že správní soud vyhoví žalobě 

účastníka řízení, zruší územní rozhodnutí a příslušnou část územního plánu, na jehož základě bylo 

územní rozhodnutí vydáno (pochopitelně s možnou modifikací pro případ, že byla zrušena jen 

nepodstatná část územního plánu a investor může žádat o vydání územního rozhodnutí na základě 

pouze mírně upravené projektové dokumentace), a zároveň nebylo vyhověno kasační stížnosti 

investora proti rozhodnutí krajského soudu.  

 
222 Aktivně legitimování k podání žaloby nebudou obecně všechny „subjekty územního řízení“, ale toliko jeho 

účastníci ve smyslu § 85 StavZ. U dotčených orgánu tento závěr plyne z § 65 odst. 1 SŘS, když stavební zákon 

jim aktivní legitimaci k podání žaloby nezakládá. Aktivní legitimace podle mého názoru nebude svědčit ani 

veřejnosti. Soudní řád s aktivní legitimací sice nespojuje nutnost účastenství v předchozím správním řízení, 
nezbytnou podmínku je nicméně „přímé dotčení“ žalobce, o kterém u „veřejnosti“ podávající v územním řízení 

připomínky zjevně nemůže být řeč. Analogicky aplikovatelný by podle mého názoru v tomto případě mohl být 

závěr Nejvyššího správního soudu ze dne 2. 3. 2005, č. j. 2 As 1/2005-62, 806/2006 Sb. NSS, který uzavřel, že 

nájemce bytu (vedlejšího) není aktivně legitimován k podání žaloby proti kolaudačnímu rozhodnutí, když jeho 

vydáním nebyla žádným způsobem přímo dotčena jeho veřejná subjektivní práva. 
223 K tomu srov. nález Ústavního soudu ze dne 31. 1. 2012, sp. zn. IV. ÚS 3476/11, 25/2012 USn. 
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6. Stavební řízení 
Poté, co je stavební záměr pravomocně „umístěn“ a investor realizuje koupi pozemku, 

dostává se developerský projekt do další fáze, která se týká samotného provedení stavby. 

Vzhledem k tomu, že stavební záměr, který jsem v úvodu této práce vymezil, nebude spadat do 

„volného režimu“ dle § 103 odst. 1 StavZ ani do režimu ohlášení stavby dle 104 odst. 1 StavZ, 

investorovi nezbude, než pro něj získat stavební povolení (různé alternativy jako veřejnoprávní 

smlouvu, společné povolení apod. záměrně pomíjím).  

Jednotlivé podkapitoly budou řazeny chronologicky tak, jak stavební řízení probíhá. Od 

určení příslušného stavebního úřadu a podání žádosti o vydání stavebního povolení až po přípustné 

opravné prostředky. Stavební řízení je co do průběhu podobné řízení územnímu, o kterém bylo 

pojednáno výše. Následující podkapitoly proto budou stručnější, zaměřené především na jeho 

odlišnosti, v podrobnostech odkazuji na kapitolu 4. 

 

6.1. Příslušnost stavebního úřadu 

S ohledem na to, že součástí projektu je rovněž stavba veřejně přístupné účelové 

komunikace [§ 15 odst. 1 písm. c) StavZ], bude příslušnost stavebního úřadu v rozebíraném 

případě oproti územnímu řízení odlišná. Pro řízení o povolení stavby veřejně přístupné účelové 

komunikace bude příslušný speciální stavební úřad, kterým je obecní úřad obce s rozšířenou 

působností [§ 40 odst. 4 písm. a) PozKom]. Pro řízení o povolení ostatních staveb, které tvoří 

stavební záměr, bude příslušný stavební úřad, který vedl územní řízení, tzn. ze zákonného výčtu 

§ 13 odst. 1 StavZ „nejnižší“ obecný stavební úřad místně příslušný podle místa, kde se pozemek 

nachází. Vedení de facto dvou stavebních řízení rozhodně není praktické, zvlášť pokud je obecným 

stavební úřad rovněž obecní úřad obce s rozšířenou působností. V takovém případě bude možné 

zažádat ve smyslu § 140 SŘ o vedení společného řízení, v němž dojde k povolení jak stavby 

pozemní komunikace, tak stavebního záměru jako celku. 

 

6.2. Žádost o stavební povolení 

Stavební řízení je stejně jako územní řízení řízením návrhovým zahajovaným žádostí o 

stavební povolení, která musí obsahovat kromě obecných náležitostí podání podle § 37 odst. 2 

SŘ224 a obecných náležitostí stanovených v § 110 odst. 1 StavZ (jako jsou identifikační údaje o 

stavebníkovi a pozemku), rovněž zvláštní náležitosti, které plynou z charakteru stavebního řízení, 

 
224 Byť tak není v citovaném ustanovení výslovně uvedeno, jako je tomu u žádosti o vydání územního rozhodnutí. 
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jehož předmětem je konkrétně samotné „provedení“ stavby, nikoliv pouhé „umístění“ stavby 

v prostoru, jako je tomu u řízení územního. 

Žádost musí vedle základních údajů o požadovaném záměru obsahovat rovněž identifikaci 

jeho rozsahu (např. zda se jedná o novou stavbu) a účelu, ke kterému má povolovaná stavba sloužit, 

jenž musí být nicméně dán již v územním řízení225. Dále musí investor v žádosti uvést konkrétní 

informace o samotném provádění stavby, konkrétně o jeho způsobu, době a osobě, která bude 

stavební záměr provádět, tedy typicky o stavebním podnikateli ve smyslu § 2 odst. 2 písm. b) 

StavZ. Pokud investor stavebního podnikatele k okamžiku podání žádosti zatím nezná, je povinen 

stavebnímu úřadu sdělit jeho identifikační údaje nejpozději před samotným zahájením stavby [§ 

152 odst. 3 písm. a) StavZ]. Obsahové náležitosti žádosti a jejích příloh (stejně jako vzor 

formuláře, na němž se žádost podává) stanovuje vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj č. 

503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu.  

Stejně jako v územním řízení jsou i u žádosti o stavební povolení nejpodstatnější její 

přílohy, které zjednodušeně řečeno dokládají, že projekt byl pravomocně umístěn v řešeném 

území, že je v souladu s veřejnými zájmy chráněnými jednotlivými dotčenými orgány a že je 

způsobilý realizace a provozu, neboť je zajištěno jeho napojení na veřejnou dopravní a technickou 

infrastrukturu. Jednotlivými přílohami žádosti se budu zabývat níže. 

 

6.2.1. Souhlas podle § 184a StavZ 

V okamžiku podání žádosti o stavební povolení (tedy po nabytí právní moci územního 

rozhodnutí) již bude vlastníkem pozemku investor. Souhlas vlastníka k provedené záměru podle § 

184a StavZ tak nebude povinnou přílohou žádosti. 

 

6.2.2. Územní rozhodnutí 

Stavební záměr povolovaný ve stavebním řízení musí být v souladu s územním 

rozhodnutím, jímž byl v území „umístěn“. Územní rozhodnutí, jako povinná příloha žádosti o 

stavební povolení, musí být v právní moci, kterou žadatel stavebnímu úřadu prokáže na něm 

vyznačenou doložkou právní moci. O tom, že územní rozhodnutí musí být v právní moci není 

pochyb226, byť tak text stavebního zákona výslovně nestanoví.  

Územní rozhodnutí je ve vztahu ke stavebnímu povolení a potažmo kolaudačnímu 

souhlasu/rozhodnutí tzv. řetězícím se správním aktem227. V této souvislosti tak vyvstává praktická 

 
225 MACHAČKOVÁ, J. a kol. Stavební zákon. Komentář. 3. vydání. Praha: C. H. Beck, 2018, 1216 s. 832 
226 Srov. např. MACHAČKOVÁ, J. a kol. Stavební zákon. Komentář. 3. vydání. Praha: C. H. Beck, 2018, 1216 s. 834 
227 Srov. HENDRYCH, D. a kol. Správní právo. Obecná část. 9. vydání. Praha: C. H. Beck, 2016, 599, s. 162 
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otázka, jaké bude mít následky, pokud bude územní rozhodnutí v průběhu stavebního řízení, resp. 

po pravomocném povolení stavby, zrušeno. Pro rozhodování stavebního úřadu je rozhodující 

skutkový a právní stav v době vydání stavebního povolení. Dojde-li během stavebního řízení ke 

zrušení pravomocného územního rozhodnutí, předpoklady pro vydání stavebního povolení 

splněny nebudou a stavební úřad by měl řízení přerušit [§ 64 odst. 1 písm. a) SŘ]. Vydání nového 

územního rozhodnutí je pak třeba zohlednit při posouzení podmínek pro udělení stavebního 

povolení na základě původní žádosti228. Pokud došlo ke zrušení územního rozhodnutí z věcných 

důvodů (například že stavební záměr nesplňuje obecné požadavky na výstavbu, protože je 

v rozporu s minimální odstupovou vzdáleností od sousedního pozemku), bude investor muset 

upravit projektovou dokumentaci nejen pro účely územního řízení, ale pochopitelně rovněž řízení 

stavebního, aby žádost vyhovovala § 111 odst. 1 písm. b) StavZ. Pokud dojde ke zrušení územního 

rozhodnutí v průběhu řízení o odvolání proti stavebnímu povolení, bude k této skutečnosti krajský 

úřad s ohledem na zásadu úplné revize zákonnosti rozhodnutí přihlížet z úřední povinnosti. 

V takovém případě nezbude než stavební řízení zrušit a věc vrátit správnímu orgánu prvního 

stupně k dalšímu řízení. Mezníkem, s nímž stavební zákon spojuje upřednostnění zájmu na 

zajištění právní jistoty účastníků stavebního řízení, je právní moc stavebního povolení. Zrušení 

územního rozhodnutí po pravomocném povolení stavby nejenže nemá vliv na samotné stavební 

povolení, ale ani se již nevydává (§ 94 odst. 5 StavZ)229. V takovém případě bude probíhající 

územní řízení zastaveno [§ 66 odst. 1 písm. g) SŘ]. Samotné zrušení územního rozhodnutí 

neodůvodňuje ani povolení obnovy stavebního řízení ve smyslu § 100 odst. 1 písm. b) SŘ. 

Nejvyšší správní soud v této souvislosti vyložil, že v případě aplikace § 94 odst. 5 StavZ dochází 

k umístění stavby nikoliv na základě územního rozhodnutí, ale na základě zákonné akceptace 

faktického umístění stavby, která má oporu v § 76 odst. 1 StavZ, jenž umožňuje umístění staveb i 

jinak než na základě územního rozhodnutí nebo územního souhlasu, pokud tak zákon stanoví230.  

 

6.2.3. Podkladové správní akty dotčených správních orgánů 

S ohledem na předmět stavebního řízení, kterým je způsob provedení stavby, budou rovněž 

zájmy chráněné zvláštními předpisy ve stavebním řízení oproti územnímu řízení odlišné. V obecné 

rovině se tak závazná stanoviska ani podkladová správní rozhodnutí ve stavebním řízení neliší, 

v konkrétní rovině ano. Jednak rozsahem a podrobností projektové dokumentace, která musí 

umožnit dotčenému orgánu posouzení záměru podle zvláštních zákonů, jednak dotčenými 

 
228 Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 20. 7. 2017, č. j. 10 As 91/2017-40, 5356/2017 Sb. NSS 
229 Pokud nejde o záměr podléhající posuzování vlivu na životní prostředí. 
230 Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 3. 10. 2018, č. j. 3 As 193/2017-29, 6304/2018 Sb. NSS 
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veřejnými zájmy samotnými. K otázce podkladových aktů dotčených správních orgánů odkazuji 

na kapitolu 4.2.2. 

Rozdílné bude oproti kapitole 4.2.2. povolení stavby veřejné přístupné účelové 

komunikace, která je součástí stavebního záměru. Vzhledem k tomu, že pro její povolení je 

příslušný speciální stavební úřad, bude obecný stavební úřad kontrolovat, zda povolení stavby 

splňuje podmínky územního rozhodnutí. Jeho souhlas ve smyslu § 15 odst. 2 StavZ má proto ve 

stavebním řízení povahu závazného stanoviska.  

 

6.2.4. Stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury 

Téma stanovisek vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury pro účely žádosti o 

vydání územního řízení jsem rozebral v podkapitole 4.2.3. Ve stavebním řízení platí úprava 

obdobná, proto v podrobnostech odkazuji na uvedenou podkapitolu. 

 

6.2.5. Projektová dokumentace 

Zásadní přílohou žádosti je pochopitelně opět projektová dokumentace vymezující 

konkrétní stavební záměr, která je oproti dokumentaci pro vydání územního rozhodnutí o poznání 

podrobnější. I z toho důvodu investoři nejprve žádají o vydání územního rozhodnutí, neboť pro 

jeho vydání postačuje dokumentace levnější, na jejímž základě prověří, zda v území vůbec bude 

možné stavební záměr realizovat [zároveň s tím si ověří i jeho ekonomickou výhodnost (celkovou 

výměru hrubé podlažní plochy, výměru nově budované dopravní infrastruktury apod.)]. V případě 

kladné odpovědi (tzn. právní moci územního rozhodnutí) je riziko, že investice do přípravy 

nákladné projektové dokumentace pro provedení stavby (příloha č. 13 vyhlášky Ministerstva pro 

místní rozvoj č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb) bude představovat utopené náklady, značně 

klesá. Možná i proto se v tuzemsku u developerských projektů příliš neprosadilo společné územní 

a stavební řízení (§ 94j a násl. StavZ), které na investora klade požadavky vyšší investice hned na 

počátku přípravy projektu. 

 

6.2.6. Návrh plánu kontrolních prohlídek stavby 

Oproti územnímu řízení, jehož výsledkem je konkrétní správní akt s de facto „abstraktním 

předmětem“, když stavba je umístěna zatím pouze „na papíře“, ve stavebním řízení je polováno 

samotné provedení stavby, které jakožto činnost projevující se ve vnějším světě musí být pod 

dozorem stavebního úřadu. Ten proto může ve veřejném zájmu provádět kontrolní prohlídky 

stavby [§ 132 odst. 2 písm. a) StavZ]. Za tímto účelem stavebník k žádosti připojuje návrh 

kontrolních prohlídek stavby, které navrhne projektant v závislosti na druhu a složitosti stavby 
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standardně podle jednotlivých fází výstavby. Jedná se však pouze o návrh. Konečné fáze výstavby, 

které je stavebník povinen stavebnímu úřadu za účelem provedení kontrolních prohlídek stavby 

v průběhu realizace projektu oznámit, stanoví stavební úřad ve stavebním povolení (§ 115 odst. 1 

StavZ). 

 

6.3. Průběh stavebního řízení 

Stavební řízení je správním řízením zahajovaným na žádost, na které se subsidiárně použijí 

ustanovení správního řádu, nestanoví-li stavební zákon jinak (§ 192 odst. 1 StavZ). V této 

podkapitole pouze stručně rozeberu chronologický průběh stavebního řízení. Výklad zaměřím na 

úpravu stavebního řízení podle stavebního zákona. Obecnou úpravou správního řízení jako 

takového se zabývat nebudu. 

Stavební řízení je zahájeno okamžikem, kdy žádost o stavební povolení dojde věcně a 

místně příslušnému stavebnímu úřad (§ 44 odst. 1 SŘ). Stavební úřad oznámení o zahájení 

stavebního řízení doručí všem známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům jednotlivě. 

K projednání žádosti nařídí stavební úřad ústní jednání, o němž vyrozumí účastníky řízení 

a dotčené orgány minimálně 10 dní před jeho konáním. V případě, že to bude považovat za účelné, 

může stavební úřad spojit s ústním jednáním rovněž ohledání na místě. Pokud jsou stavebnímu 

úřadu známy místní poměry v území a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení záměru, 

může od ústního jednání upustit. V takovém případě stanoví účastníkům řízení lhůtu pro uplatnění 

námitek a dotčeným orgánům pro uplatnění závazných stanovisek, která nesmí být kratší než 10 

dnů. Otázka realizace umístěné stavby, která je spíše technického charakteru, zřejmě nepředstavuje 

takový zásah do veřejného prostoru, jenž by odůvodňoval možnost veřejnosti se k provedení 

stavebního záměru vyjadřovat. Oproti územnímu řízení tak stavební zákon nepřipouští, aby 

veřejnost uplatňovala připomínky.  

Závazná stanoviska dotčených orgánů a námitky účastníků řízení musí být uplatněny 

nejpozději při ústním jednání, resp. ve lhůtě stanovené stavebním úřadem, pokud bylo od ústního 

jednání upuštěno. Ve stavebním řízení platí přísná časová (i věcná, jak bude rozebráno níže) 

koncentrace. Pokud v uvedených lhůtách k uplatnění závazných stanovisek a námitek nedojde, 

nebude k nim ve stavebním řízení přihlíženo. V době konání ústního jednání musí být k dispozici 

veškeré podklady pro vydání stavebního povolení, aby se k nim všechny subjekty mohli vyjádřit. 

V opačném případě poskytne stavební úřad subjektům stavebního řízení usnesením dodatečnou 

lhůtu k vyjádření poté, co bude žádost o požadované podklady doplněna. 

Po ústním jednání (resp. po uplynutí stanovené lhůty v případě, že se ústní jednání 

nekonalo), kdy má jsou k dispozici veškeré podklady k posouzení žádosti, bude stavební úřad 
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posuzovat, zda je projektová dokumentace úplná, přehledná  zpracována v souladu s územním 

rozhodnutím a obecnými požadavky na výstavbu, zda je k řádnému užívání stavby zajištěna 

dopravní a technická infrastruktura a zda přiložené poklady vyhovují podmínkám dotčených 

orgánů chránících konkrétní veřejné zájmy dle jednotlivých složkových předpisů. Pokud dospěje 

ke kladnému závěru, vydá stavební povolení. 

Proti stavebnímu povolení, jakožto správnímu rozhodnutí, je přípustné odvolání ke 

krajskému úřadu. Proti rozhodnutí o odvolání pak žaloba proti rozhodnutí správního orgánu a proti 

rozhodnutí krajského soudu o žalobě kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu. 

Vybranými prvky stavebního řízení se budu v podrobnostech zabývat v podkapitolách 

níže. Z mého pohledu jsou pro investora stejně jako u územního řízení podstatné čtyři oblasti: kdo 

se bude stavebního řízení účastnit; s jakou relevancí a jakými důvody může ve stavebním řízení 

prosazovat svůj zájem; jak stavební úřad žádost investora posuzuje; jaké budou proti rozhodnutí 

stavebního úřadu možnosti obrany. 

 

6.4. Subjekty stavebního řízení 

Provádění stavby je, stejně jako její umístění, činností, která může zasahovat do 

vlastnických práv vlastníků sousedních pozemků, resp. do veřejných zájmů chráněných dotčenými 

orgány na základě jednotlivých složkových předpisů. Stavební zákon z toho důvodu rozlišuje 

(vedle stavebního úřadu) dvě skupiny subjektů stavebního řízení. Jednak účastníky řízení (v užším 

slova smyslu), jednak dotčené správní orgány. 

 

6.4.1. Účastníci stavebního řízení 

Taxativní výčet účastníků stavebního řízení podává § 109 StavZ, který obsahuje speciální 

úpravou účastenství ve stavebním řízení. Obecná úprava § 27 SŘ se proto ani ve stavebním řízení 

nepoužije231. Oproti tomu obecná úprava správního řádu týkající se pochybnosti o postavení 

účastníka (§ 28 SŘ) bude i ve stavebním řízení použitelná. Stavební úřad tak o tvrzeném 

účastenství povinen vydat usnesení a umožnit jeho instanční kontrolu, nejedná-li se o situaci, kdy 

je účastenství expressis verbis řešeno přímo v zákoně, případně pokud se jedná o zcela nespornou 

situaci232. 

Účastníkem stavebního řízení jsou kromě stavebníka [§ 2 odst. 2 písm. c) StavZ] subjekty, 

které můžeme rozdělit do dvou kategorií. 

 
231 Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 1. 6. 2011, č. j. 1 As 6/2011-347, 2368/2011 Sb. NSS 
232 Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 19.5. 2008, č. j. 2 As 8/2008-39, 1657/2008 Sb. NSS 
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První kategorii tvoří osoby součástí jejichž vlastnictví je nemovitá věc, které se stavební 

záměr bezprostředně týká. Hovořím o vlastníku stavby, na níž má být provedena změna [§ 109 

písm. b) StavZ], resp. o vlastníku pozemku, na kterém má být stavba prováděna [§ 109 písm. c) 

StavZ]. U vlastníka pozemku stavební zákon (oproti vlastníku stavby, u nějž je přímé dotčení 

předpokládáno vždy) jako druhou podmínku účastenství ve stavebním řízení stanovuje přímé 

dotčení prováděnou stavbou. Oběma jmenovaným subjektům je dále společná negativní podmínka 

jejich účastenství, sice že nejsou zároveň stavebníky, jak tomu bude v rozebíraném případě, kdy 

investor v této fázi již bude vlastníkem pozemku, na kterém bude stavební záměr prováděn. 

Druhou kategorií tvoří osoby disponující vlastnickým právem nebo právem odpovídajícím 

věcnému břemeni k pozemku nebo stavbě, jichž se stavební záměr sice bezprostředně netýká, ale 

mohou jím být přímo dotčeni (pro zjednodušení budu dále v této podkapitole používat označení 

„vlastník“ a „osoba oprávněné z věcného břemene“ promiscue, nebude-li uvedeno jinak), přímé 

dotčení jmenovaných osob je podmínkou sine qua non účastenství vlastníka stavby, která se 

nachází na pozemku, na němž má být stavební záměr proveden [§ 109 písm. d) StavZ] a vlastníka 

sousedního pozemku nebo stavby na něm [§ 109 písm. e), f) StavZ]. 

Oproti územnímu řízení stavební zákon účastenství ve stavebním řízení automaticky 

nepřisuzuje obci, na jejímž území má být stavební záměr proveden. 

S ohledem na skutkový stav vytyčený v úvodu této práce, kdy osoba investora (stavebníka) 

je totožná s jediným vlastníkem nezastavěného pozemku, na němž má být stavba prováděna, se 

dále zaměřím pouze na vlastníka sousedního pozemku nebo stavby, jehož vlastnické právo může 

být prováděním stavby přímo dotčeno. 

Meritum účastenství přímo dotčeného vlastníka sousedního pozemku (pozn. nejedná se 

pouze o mezující pozemek) nebo stavby je do jisté míry obdobné jako v územním řízení (srov. 

kapitolu 4.4.1.). V čem se ovšem bude lišit je vymezení „přímého dotčení“ vlastnického práva. 

Existence přímého dotčení nebude nadále posuzována ze samotné stavby, tj. výsledku stavební 

činnosti, což je skutečnost co do zásahu do vlastnického práva nepochybně závažnější, nýbrž toliko 

z její provádění, resp. budoucího užívání (např. z důvodu hluku a prachu)233. K naplnění definice 

účastenství nicméně postačuje pouhá možnost přímého dotčení234.  

 

6.4.2. Dotčené orgány 

Postavení subjektů stavebního řízení mají rovněž dotčené orgány, o kterých bylo pojednáno 

v kapitole 4.2.2.3. Věcnou podstatou jejich procesní účasti se budu blíže zabývat v kapitole 6.5.2. 

 
233 Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 14. 2. 2014, č. j. 6 As 10/2013-58, 785/2014 Sb. NSS 
234 Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 25. 5. 2016, č. j. 1 As 35/2016-38, 2943/2016 Sb. NSS 
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6.5. Procesní účast subjektů stavebního řízení 

Jak plyne z výše uvedeného, do stavebního řízení mohou zasahovat vedle stavebníka dva 

subjekty. Účastníci stavebního řízení uplatňující námitky a dotčené orgány uplatňující závazná 

stanoviska. Oběma jmenovaným se v podrobnostech věnuji níže. 

 

6.5.1. Námitky účastníků stavebního řízení 

Zatímco pro úspěšnost námitky vztahující se k účastenství ve stavebním řízení postačuje 

potence dotčení práva, pro úspěšnost věcné námitky je rozhodující reálnost zásahu do vlastnického 

práva účastníka235.  

Nejvyšší správní soud uzavřel, že aby se jednalo o námitku ve smyslu § 114 odst. 1 StavZ, 

musí být dán jak její věcný rozsah (směřuje proti projektové dokumentaci, způsobu provádění a 

užívání stavby nebo požadavkům dotčených orgánů), tak rozsah osobní (účastník musí tvrdit přímé 

dotčení na svém vlastnickém právu)236. Není-li některá z uvedených podmínek splněna, nejedná 

se o námitku, o níž by musel stavební úřad rozhodovat237. V citovaném rozhodnutí Nejvyšší 

správní soud za takovou námitku označil podání, jímž účastnice řízení tvrdila, že zvýšený provoz 

v průběhu výstavby může ohrozit bezpečnost občanů obce a snížit kvalitu životního prostředí.  

Účastníci nicméně při uplatňování námitek musí zohlednit rovněž skutečnost, že smysl 

stavebního řízení je odlišný od smyslu řízení územního. Nejvyšší správní soud vztah obou řízení 

vyjádřil následovně: „V územním řízení se rozhoduje o umístění stavby-stavební úřad schvaluje 

navržený záměr a stanoví podmínky pro využití a ochranu území a pro další přípravu a realizaci 

stavby; zkoumá přitom, zda je stavební záměr žadatele v souladu s kritérii dle § 90 stavebního 

zákona. Konkretizaci obsahu územního rozhodnutí (§ 92 stavebního zákona) upravuje § 9 vyhlášky 

č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního 

řádu (dále jen vyhláška č. 503/2006 Sb.). Ve stavebním řízení se následně zkoumá splnění 

požadavků pro samotné provádění a užívání stavby a soulad předložené dokumentace s výsledky 

územního řízení; ověřuje přitom naplnění kritérií dle § 111 stavebního zákona. Konkretizaci 

obsahu stavebního povolení (§ 115 stavebního zákona) upravuje § 18c vyhlášky č. 503/2006 Sb. 

Ve stavebním řízení se tedy stavba do území již neumísťuje, neboť je v něm již umístěna na základě 

územního rozhodnutí a jsou stanoveny i její objemové parametry včetně její výšky (počtu podlaží) 

 
235 Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 17. 12. 2008, č. j. 1 As 80/2008-68, 1787/2009 Sb. NSS 
236 Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 15. 12. 2011, č. j. 1 As 133/2011-127, NSS 5249/2011 Sb. NSS 
237 Tamtéž 
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a odstupy od sousedních nemovitostí.“238 Nutnost oddělovat jednotlivé fáze povolovacího procesu 

se promítá do ustanovení § 114 odst. 2 StavZ, které obsahuje úpravu věcné koncentrace námitek. 

Ve stavebním řízení tak stavební úřad nebude přihlížet k námitkám, které byly nebo mohly být 

uplatněny v územním řízení nebo při pořizování územně plánovací dokumentace (resp. při vydání 

územního opatření o stavební uzávěře nebo územního opatření o asanaci území). Určit v otázce 

věcné koncentrace námitek hranici mezi územním a stavebním řízením nebude vždy jednoduché 

a bude záviset na každém konkrétním řešeném případu. 

Tak například ve věci povolení provedení stavby čistírny odpadních vod (dále též 

„ČOV“)239 se soudy zabývaly přípustností námitky, kterou účastník odůvodňoval možným 

překračováním hlukových limitů v průběhu provozu a realizace stavby. Nejvyšší správní soud 

dospěl k závěru, že námitka nemožnosti realizace ČOV pro hrozící překračování hlukových limitů 

v důsledku provozu dokončené stavby svým předmětem náleží do územního řízení, protože ve 

stavebním řízení není možné znovu hodnotit dopady provozu povolené stavby na změnu života 

rodin v dané obci a zhoršení kvality životního prostředí. Oproti tomu námitka překračování 

hlukových limitů v průběhu realizace stavby svým předmětem podle Nejvyššího správního soudu 

do stavebního řízení patří. Tento závěr doplnil odkazem na jedno se svých předešlých 

rozhodnutí240, ve kterém uzavřel, že otázka zvýšení provozu na pozemní komunikaci v průběhu 

stavby, spadá pod způsob provádění stavby a jako taková tak může být předmětem námitky 

účastníka stavebního řízení (účastnice řízení nicméně netvrdila, že zvýšený provoz zasahuje do 

jejího vlastnického práva a její námitka tak postrádala „osobní rozsah“). V tomto rozhodnutí 

Nejvyšší správní soud navíc s odkazem na právní doktrínu učinil rovněž obecný závěr o tom, 

jakými námitkami se ve stavebním řízení stavební úřad opětovně nezabývá: „Obdobný názor 

zastává i odborná literatura. Stavební úřad se ve stavebním řízení znovu nezabývá podmínkami 

pro umístění navrhované stavby na pozemku, její výškou, tvarem střechy či odstupem od hranic 

sousedních pozemků (srov. Doležal, J. Mareček, J., Sedláčková, B. a kolektiv. Nový stavební zákon 

v teorii a praxi a předpisy související s poznámkami. Praha: Linde, 2006. s. 215).“241  

Splnění podmínky osobního rozsahu námitky bude jednodušší. Jak rozsah práv účastníků 

stavebního řízení, tak zejména celá koncepce správního soudnictví, je zákonodárcem založena na 

ochraně subjektivních práv dotčených osob242. Chránit veřejný zájem tak účastníkům stavebního 

řízení nenáleží. Z toho plyne, že účastníci stavebního řízení mohou namítat pouze, že stavebním 

 
238 Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 9. 4. 2014, č. j. 10 As 29/2014-65, 1467/2014 Sb. NSS 
239 Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 25. 7. 2016, č. j. 4 As 63/2016-39, 4259/2016 Sb. NSS 
240 Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 15. 12. 2011, č. j. 1 As 133/2011-127, NSS 5249/2011 Sb. NSS 
241 Tamtéž 
242 Rozsudek Nejvyššího správného soudu ze dne 29. 9. 2016, č. j. 9 As 238/2015-38, 6688/2016 Sb. NSS 
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záměrem je z nějakého konkrétního důvodu (věcný rozsah námitky) přímo dotčeno jejich 

subjektivní vlastnické právo (osobní rozsah námitky). Pokud by předmětem námitky bylo tvrzené 

dotčení vlastnické právo jiného subjektu nebo by účastník namítal, že stavební záměr je v rozporu 

s některými složkovými předpisy (např. zákonem na ochranu ovzduší), nemohl by stavební úřad 

k takovým námitkám přihlížet, neboť účastníku řízení by nesvědčilo žádné dotčené subjektivní 

právo, jehož ochrany by se námitkou domáhal243. V prvním případě subjektivní právo svědčí jiné 

osobě soukromého práva, v druhém případě dotčeným orgánům, které k ochraně veřejného zájmu 

podle jednotlivých složkových předpisů uplatňují ve stavebním řízení závazná stanoviska. 

Námitky splňující podmínku věcného i osobního rozsahu, o kterých nedošlo mezi 

účastníky řízení ke shodě, posuzuje stavební úřad podle různých hledisek. Vycházet bude z 

obecných požadavků na výstavbu, ze shromážděných závazných stanovisek, popřípadě rozhodnutí 

dotčených orgánů nebo technických norem, pokud taková námitka nepřesahuje rozsah jeho 

působnosti244.  

 

6.5.2. Závazná stanoviska dotčených orgánů 

Stejně jako v územním řízení mohou i ve stavebním řízení dotčené orgány uplatňovat svá 

závazná stanoviska, nicméně pouze za předpokladu, že nebude narušena kontinuita závazných 

stanovisek, které byly k provedení stavebního záměru již vydány a stavebníkem přiloženy 

k žádosti o stavební povolení. Nová závazná stanoviska tak lze uplatňovat opět pouze v režimu 

§ 4 odst. 4 StavZ (změní-li se podmínky, za kterých bylo původní závazné stanovisko vydáno 

apod.), jinak k nim nebude ve stavebním řízení přihlíženo. 

 

6.6. Přezkum žádosti o stavební povolení 

Stavební úřad posuzuje formálně bezvadnou žádost o stavební povolení ze čtyř hlavních 

hledisek. První se týká samotné projektové dokumentace, která musí být souladná jak s obecnými 

předpoklady platnými nehledě na konkrétní stavební záměr, tak s konkrétními požadavky 

vyplývajícími z územního rozhodnutí. Projektová dokumentace (zpracovaná oprávněnou osobou) 

tedy musí být úplná, přehledná a vyhovující obecným požadavkům na výstavbu [§ 111 odst. 1 

písm. b) StavZ]. V územním řízení byl stavební záměr (resp. projektová dokumentace) hodnocen 

zejména z hlediska VOPVÚ, která stanovuje požadavky pro umístění stavby v prostoru. 

Pravomocným územním rozhodnutím je tak osvědčeno, že umístění stavby nezhoršuje kvalitu 

prostředí, je v souladu s minimálními odstupovými hranicemi od sousedních pozemků, na 

 
243 Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 17. 1. 2019, č. j. 5 As 233/2017-30, 266/2019 Sb. NSS 
244 MACHAČKOVÁ, J. a kol. Stavební zákon. Komentář. 3. vydání. Praha: C. H. Beck, 2018, 1216 s. 856 
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stavebním pozemku je zajištěno umístění odstavného stání apod. Oproti tomu ve stavebním řízení 

bude z obecných požadavků na výstavbu posuzovat zejména splnění předpokladů VTPS, která 

upravuje ryze technické požadavky na stavby jako jsou požadavky na bezpečnost a vlastnosti 

staveb, požadavky na stavební konstrukce stavby apod. Vedle obecných náležitostí stavební úřad 

dále zkoumá, zda je projektová dokumentace zpracována v souladu s vydaným územním 

rozhodnutím [§ 111 odst, 1 písm. a) StavZ]. 

Stavební úřad bude dále posuzovat, zda je ke stavbě zajištěn příjezd a včasné vybudování 

technického vybavení k řádnému užívání stavby [§ 111 odst. 1 písm. c) StavZ]. Tato otázka bude 

řešena již v územním řízení. 

Stejně jako v územním řízení bude stavební úřad zkoumat, zda stavební záměr vyhovuje 

požadavkům uplatněným dotčenými orgány [§ 111 odst. 1 písm. d) StavZ]. Na posouzení 

podkladových správních aktů se nicméně neuplatní zásada volného hodnocení důkazů, jak bylo 

uvedeno výše, stavební úřad je pouze přejme do výroku rozhodnutí. 

A konečně ve stavebním řízení budou ověřovány rovněž účinky budoucího užívání stavby 

[§ 111 odst. 2 StavZ]. Otázka vlivu stavby na území, ve kterém je umísťována, je předmětem již 

územního řízení a promítá se tak do výsledného územního rozhodnutí. Navazující dokumentace 

stavby pro stavební povolení pak musí podmínky územního rozhodnutí splňovat, a musí proto 

obsahovat nejen popis vlivů užívání stavby na životní prostředí a na okolní pozemky a stavby, ale 

též konkrétní návrh řešení stavby zajištující jejich ochranu, stejně jako řešení opatření k ochraně 

obyvatelstva245. 

 

6.7. Stavební povolení a jeho platnost 

Vyhoví-li stavební záměr požadavkům § 111 StavZ vydá stavební úřad rozhodnutí, kterým 

žádosti vyhoví a stanoví podmínky pro provedení stavby, případně pro její užívání. V opačném 

případě žádost o vydání územního rozhodnutí zamítne.  

Platnost stavebního povolení trvá 2 roky ode dne nabytí právní moci. Tuto lhůtu může 

v odůvodněných případech stavební úřad prodloužit. Pokud před uplynutím zákonné lhůty 

stavebník zahájí stavbu, stavební povolení platnosti nepozbývá. 

 

6.8. Opravné prostředky 

Vzhledem k tomu, že stavební povolení je klasickým správním rozhodnutím ve smyslu § 

67 a násl. SŘ, vydávaným ve správním řízení a stavební zákon speciální úpravu opravných 

 
245 MACHAČKOVÁ, J. a kol. Stavební zákon. Komentář. 3. vydání. Praha: C. H. Beck, 2018, 1216 s. 842 – 843  



 

97 
 

 

prostředků nestanovuje, použije se obecná úprava správního řádu, která účastníkům řízení 

umožňuje podat proti rozhodnutí v patnáctidenní lhůtě (počítané ode dne oznámení stavebního 

povolení) odvolání, případně proti rozhodnutí o opravném prostředku žalobu proti rozhodnutí 

správního orgánu (§ 65 a násl. SŘS), resp. kasační stížnost proti rozhodnutí o žalobě (§ 102 a násl 

SŘS). 

 

7. Výstavba 
Na začátek této kapitoly si dovolím v krátkosti shrnout, v jaké fázi se v úvodu definovaný 

projekt nyní nachází. Investor prověřil, že zvolená lokalita je vhodná pro umístění a provedení 

stavebního záměru, což bylo potvrzeno pravomocným územním rozhodnutím a stavebním 

povolením. Právní mocí územního rozhodnutí byly splněny podmínky sjednané ve smlouvě o 

smlouvě budoucí kupní pro uzavření kupní smlouvy a investor tak k pozemku tak nabyl vlastnické 

právo. Investor tedy disponuje všemi správními akty, které jsou z hlediska veřejného práva pro 

výstavbu stavebního záměru vyžadovány, dokumentací pro vydání rozhodnutí o umístění stavby, 

resp. projektovou dokumentací pro provedení stavby, a je vlastníkem pozemku. 

V následujících podkapitolách se budu zabývat otázkou závazků vznikajících při samotné 

výstavbě. Vzhledem k tématu práce budu závazkové vztahy ve výstavbě vznikající rozebírat opět 

pouze z pozice investora. O vyčerpávající výklad se pokoušet nebudu. 

 S ohledem na velikost stavebního záměru úmyslně pomíjím různé druhy mezinárodních 

vzorových smluvních podmínek jako jsou FIDIC, NEC, AIA, VOB apod.246, obsahující vlastní, 

velmi propracovanou, standardizovanou úpravu stavebního smluvního práva, která se ovšem 

v praxi používá zejména u velkých výstavbových projektů (byť existují výjimky jako například 

tzv. Green Book smluvních podmínek FIDIC, která byla vytvořena právě pro pozemní stavby 

menšího rozsahu), a budu vycházet pouze z úpravy občanského zákoníku. 

 

7.1. Závazkové vztahy při výstavbě 

V rámci výstavby vznikají soukromoprávní smluvní vztahy standardně mezi třemi 

subjekty. Na jedné straně stojí investor v pozici objednatele, na druhé straně stojí v pozici 

zhotovitele jednak stavební podnikatel, zajišťující samotnou výstavbu stavebního záměru, jednak 

projektant (ať už jako fyzická nebo právnická osoba), zajišťující projektovou dokumentaci, která 

je podkladem smlouvy o dílo uzavírané mezi investorem a stavebním podnikatelem. Variabilita 

možných vztahů mezi uvedenými osobami může být značná. V některých případech bude součástí 

 
246 Blíže viz. KLEE, L. Stavební smluvní právo. Praha: Wolters Kluwer, a.s., 2015, 504 s. 
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smlouvy o dílo uzavírané mezi investorem a stavebním podnikatelem rovněž závazek zhotovitele 

obstarat potřebné správní akty (například stavební povolení) pro provedení stavby včetně 

projektové dokumentace, v jiných případech bude veškeré potřebné správní akty včetně odborného 

zabezpečování postupu výstavby a jeho řízení zajišťovat na základě příkazní smlouvy příkazník 

investora etc. Já se nicméně dále v textu budu držet standardního vztahu popsaného v úvodu této 

podkapitoly, kdy existují dva oddělené smluvní vztahy mezi investorem a stavebním 

podnikatelem, resp. projektantem. Projektant zhotovuje pro investora všechny stupně projektové 

dokumentace (vyjma dokumentace skutečného provedení stavby, kterou si pro účely zajištění 

kolaudačního souhlasu/rozhodnutí bude zajišťovat stavební podnikatel, jak bude uvedeno níže). 

Projektová dokumentace je podkladem smlouvy o dílo uzavírané se stavebním podnikatelem, 

neboť obsahuje vymezení díla, a zároveň představuje závazný příkaz objednatele ohledně způsobu 

provádění díla. 

Níže rozeberu jednotlivé smluvní vztahy, do kterých investor s uvedenými osobami při 

výstavbě vstupuje, a jejich vzájemné ovlivňování. Zaměřím pouze na otázky relevantní při 

výstavbě pro investora. Obecný výklad například o smlouvě o dílo by jistě překračoval rámec této 

práce. 

 

7.1.1. Smlouva o dílo uzavíraná se stavebním podnikatelem  

Smlouvou o dílo se stavební podnikatel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro 

investora stavební záměr (dílo) a investor se zavazuje stavební záměr převzít a zaplatit zhotoviteli 

kupní cenu. (§ 2586 odst. 1 ObčZ). V následujících podkapitolách se budu zabývat stěžejními 

prvky smlouvy o dílo a výběrem z mého pohledu důležitých specifik, které jsou typické pro 

smlouvy, jejichž předmětem je zhotovení stavby. 

 

7.1.1.1. Předmět smlouvy o dílo 

Charakteristickým znakem závazku založeného smlouvou o dílo je určitá činnost 

zhotovitele vedoucí k určitému výsledku247, v našem případě ke zhotovení stavebního záměru. 

Musíme ovšem rozlišovat mezi pojmy „dílo“ a „předmět díla“. Dílem je vždy určitá činnost 

(stavební činnost zhotovitele) a předmětem díla její výsledek (stavební záměr)248. Úmyslně 

netvrdím, že předmětem díla bude vždy určitá věc. Rekodifikace soukromého práva se totiž vrátila 

k zásadě superficies solo cedit, známé již v římském právu, kterou na našem území upravoval 

 
247 BÁNYAIOVÁ, A. Závazky v oblasti výstavby a nové civilní právo. Praha: Wolters Kluwer ČR, a.s., 272 s. 29 
248 HULMÁK, M. a kol. Občanský zákoník VI. Závazkové právo. Zvláštní část (§ 2055–3014). Komentář. 1. vydání. 

Praha: C. H. Beck, 2014, 2072 s. 1041 



 

99 
 

 

obecný zákoník občanský až doby, než byl nahrazen zákonem č. 141/1950 Sb.249 Český překlad 

latinského znění uvedené zásady její funkci vystihuje nejvýstižněji – povrch ustupuje půdě. To je 

promítnuto do § 506 odst. 1 ObčZ, který stanovuje, že součástí pozemku je prostor nad povrchem 

i pod povrchem (kromě některých výjimek upravených v občanském zákoníku nebo ve zvláštních 

předpisech). Návrat k superficiální zásadě se pak promítá rovněž do definice nemovitých věcí. 

Vzhledem k tomu, že investor je v tomto okamžiku již vlastníkem pozemku, na němž má být 

projekt realizován, a stavební záměr nespadá pod definici věcí nemovitých podané v § 498 odst. 1 

ObčZ, nebude předmětem díla věc v právním smyslu. JUDr. Bányaiová ve své monografii 

vyjadřuje jisté pochybnosti, zda za samostatnou věc v právním smyslu bude možné považovat 

účelovou komunikaci. O tom, že ostatní pozemní komunikace samostatnými věcmi v právním 

smyslu jsou, není pochyb, neboť splňují obě podmínky § 498 odst. 1 věta druhá ObčZ. Zákon o 

pozemních komunikacích výslovně stanoví, že stavba dálnice, silnice a místní komunikace není 

součástí pozemku (§ 9 odst. 1 PozKom) a zároveň je nelze přenést z místa na místo bez porušení 

její podstaty. O účelové komunikaci nicméně zákon nehovoří. JUDr. Býnyaiová odkazuje na 

judikaturu Nejvyššího soudu, který uzavřel, že „Vzhledem ke stavebnímu provedení tělesa účelové 

komunikace, kdy nedošlo toliko k určitému zpevnění či ztvárnění pozemku, nýbrž k výstavbě 

asfaltové vozovky dobře odlišitelné od samotného pozemku, a významu vybudovaného tělesa 

komunikace, jímž není podpořit či vylepšit dominantní funkce pozemků vlastněných žalobci, nýbrž 

umožnit žalované komunikační spojení s jejím provozem, je přitom zřejmé, že stavba tělesa účelové 

komunikace vybudovaná právním předchůdcem žalované má charakter samostatné (od pozemků 

žalobců odlišné) nemovité věci.“250 K citovanému závěru ovšem Nejvyšší soud dospěl ještě před 

rekodifikací soukromého práva. Domnívám se proto, že účelová komunikace samostatnou 

nemovitou věcí vzhledem k superficiální zásadě nebude, když podmínky druhé věty ustanovení § 

498 odst. 1 ObčZ, na rozdíl od ostatních pozemních komunikací nesplňuje. V rozebíraném případě 

tak ani účelová komunikace, jakožto předmět díla, nebude věcí v právním smyslu. 

Podstatnou částí smlouvy o dílo je určitost vymezení díla (resp. předmětu díla), které má 

být podle smlouvy zhotoveno251. Jak uzavřel Nejvyšší soud: „[z]a označení určitého díla není 

možno považovat určení díla tak, že je vymezeno jen obecně a že pro určité označení díla nestačí, 

jestliže má zhotovitel provést jen obecně určenou celkovou rekonstrukci domu.“252 Vzhledem 

k tomu, že otázka určitosti předmětu díla je při sjednávání smlouvy o dílo naprosto zásadní, neboť 

 
249 LAVICKÝ, P. a kol. Občanský zákoník I. Obecná část (§ 1−654). Komentář. 1. vydání, Praha: C. H. Beck, 2014, 

2400 s. 1794 
250 Rozsudek Nejvyššího soudu ze d ne 24. 4. 2013, sp. zn. 28 Cdo 2155/2012 
251 Srov. např. rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 6. 9. 2016, sp. zn. 23 Cdo 660/2015 
252 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 5. 10. 2016, sp. zn. 23 Cdo 1720/2016 
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neurčité vymezení předmětu smlouvy o dílo bude v krajním případě způsobovat její zdánlivost ve 

smyslu § 553 odst. 1 ObčZ (resp. u smluv uzavřených ještě podle staré právní úpravy neplatnost), 

dovolím si níže na několika příkladech stručně ilustrovat, jak se v praxi k uvedené otázce staví 

vyšší soudy. 

Na úvod je třeba vymezit rozdíl mezi nesrozumitelností a neurčitostí, jakožto důvody 

zdánlivosti právního jednání. Zatímco nesrozumitelný je projev tehdy, nelze-li ani výkladem 

zjistit, co jím mělo být vyjádřeno, neurčitý projev sice srozumitelný je, avšak nejistý je jeho 

obsah253. Teď už ke konkrétním příkladům. Nejvyšší soud v rozhodnutí z roku 2017254 aproboval 

závěr odvolacího soudu, který za zcela nekonkrétní označil vymezení předmětu díla odkazem na 

nabídku zhotovitele obsahující pouze tyto údaje „polštář pod základy ze štěrkopísku 620 000 Kč, 

průmyslová podlaha 1 910 000 Kč, nákladová rampa 1 250 000 Kč, požární cesta + kanalizace 1 

070 000 Kč a terénní úpravy 350 000 Kč, celkem 5 200 000 Kč.“ V jiné věci Nejvyšší soud 

posuzoval, zda požadavku určitosti dostojí vymezení předmětu díla obecným způsobem (dílo bylo 

vymezeno jako „dodávka a montáž betonových základových konstrukcí, lité betony s provedením 

v souladu se zadáním a požadavky objednatele v celkovém rozsahu“) v kombinaci se smluvním 

ujednáním odkazujícím na projektovou dokumentaci, která však byla podle smlouvy pouze 

„východiskem pro její uzavření“. Ani v tomto případě Nejvyšší soud neposoudil vymezení 

předmětu smlouvy o dílo jako dostatečně určité, neboť obecné vymezení díla pochopitelně 

zákonným požadavkům nevyhovuje a odkaz na projektovou dokumentaci byl pouhým 

východiskem pro uzavření smlouvy, nikoliv samotnou součástí smluvních ujednání255. Naproti 

sjednání předmětu smlouvy o dílo odkazem na položkový rozpočet, který obsahoval jak 

podrobnou specifikaci prací, které měly být provedeny, tak podrobnou specifikaci materiálů, které 

měly být použity, označil za přípustné256. Oproti předchozí situaci smluvní strany ovšem 

položkový rozpočet výslovně za součást smlouvy označily. 

Nutno podotknout, že Nejvyšší soud výše citované závěry učinil ještě podle právní úpravy 

civilního práva před rekodifikací, jejíž interpretační pravidla vycházela z priority jazykového 

vyjádření právních úkonů a určitost projevu vůle tak musela být dána obsahem listiny, na níž byl 

zaznamenán; nestačilo, že účastníkům smlouvy je jasné, co je předmětem smlouvy a jaká jsou 

jejich práva a povinnosti, popř. jakou vůli vyjadřuje, nebylo-li to poznatelné z textu listiny257. 

Občanský zákoník oproti tomu opouští důraz na formální hledisko projevu a klade větší důraz na 

 
253 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 25. 6. 2009, sp. zn. 23 Cdo 1363/2009 
254 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 28. 2. 2017, sp. zn. 29 Cdo 5606/2016 
255 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 31. 3. 2016, sp. zn. 33 Cdo 1147/2014 
256 Rozsudek Nejvyššího sodu ze dne 17. 4. 2013, sp. zn. 23 Cdo 964/2012 
257 Srov. např. rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 25. 4. 2012, sp. zn. 33 Cdo 2782/2010 



 

101 
 

 

skutečnou vůli jednajících osob258. Společný úmysl jednajících má tudíž přednost před samotným 

zněním formálně vyjádřeného právního jednání259. Právní teorie je sjednocena v názoru260, že 

nadále nebude možné vycházet z judikatury, která určitost písemného projevu vůle považuje za 

objektivní kategorii a požaduje, aby takový projev vůle nevzbuzoval důvodné pochybnosti o jeho 

obsahu ani u osob, které nejsou účastníky daného smluvního vztahu261. JUDr. Bezouška 

k citovanému rozhodnutí výslovně uvádí: „Vyslovený názor je překonán, o. z. nepožaduje 

objektivní určitost, z výkladových pravidel vyplývá, že primární je úmysl jednajícího, byl-li takový 

úmysl druhé straně znám, anebo musela-li o něm vědět. I v případě písemného právního jednání k 

jeho určitosti postačuje, že je dostatečně určitý toliko pro smluvní strany.“262 Je proto otázkou, 

nakolik budou výše citované závěry soudní praxe v poměrech občanského zákoníku použitelné, 

nicméně jako základní ilustrace způsobů určitého vymezení předmětu díla nám poslouží i nyní.  

Můžeme tedy uzavřít, že investor by měl dbát požadavku určitosti vymezení předmětu 

smlouvy o dílo. Jako vhodný způsob se jeví učinit součástí smlouvy (vedle stavebního povolení) 

projektovou dokumentaci pro provedení stavby, která obsahuje detailní technické řešení stavby, 

specifikuje jednotlivé materiály apod. a zároveň je příkazem objednatele k provedení díla, jak bude 

rozebráno níže. Odkázat toliko na dokumentaci zpracovávanou pro účely vydání stavebního 

povolení by z mého pohledu mohlo zavdat příčinu budoucím sporům o finální podobu stavby se 

zhotovitelem, když uvedený „nižší stupeň“ projektové dokumentace neobsahuje tak detailní 

vymezení předmětu díla jako dokumentace pro provedení stavby (např. v otázce všech 

jednotlivých použitých materiálů). Jako vhodné se mi osobně jeví učinit předmětem smlouvy o 

dílo rovněž závazek zhotovitele zajistit vydání kolaudačního souhlasu/rozhodnutí, jakož i všech 

pokladů pro jeho vydání potřebných. Nejenže si objednatel „ulehčí práci“ s vytvářením 

dokumentace skutečného provedení stavby a obstaráváním dalších podkladových správních aktů 

pro kolaudační řízení, ale rovněž předejde případným sporům se zhotovitelem v otázce dokončení 

díla, jak bude rozebráno v kapitole 7.1.1.5. Splnění závazku ze smlouvy o dílo.  

 

7.1.1.2. Cena díla a vícepráce 

Smlouva o dílo je ze své povahy smlouvou úplatnou. Ujednání povinnosti objednatele 

zaplatit zhotoviteli cenu díla je tak její podstatnou náležitostí. Zákon nicméně připouští relativně 

 
258 Důvodová zpráva k zákonu č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, k § 555 až 558 
259 LAVICKÝ, P. a kol. Občanský zákoník I. Obecná část (§ 1−654). Komentář. 1. vydání, Praha: C. H. Beck, 2014, 

2400 s. 1993 
260 Tamtéž, s. 1995 
261 Srov. např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 21. 6. 2001, sp. zn. 33 Odo 273/2001 
262 BEZOUŠKA, P. a kol. Soudní judikatura ve světle nového občanského zákoníku. Komentovaný rejstřík judikatury 

a její použití po rekodifikaci. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2016, 748 s. 77 
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širokou variabilitu způsobů určení ceny díla jako je určení ceny díla odhadem, rozpočtem 

s výhradou nezávaznosti, jako ceny obvyklé za srovnatelné dílo, vyjádří-li strany vůli uzavřít 

smlouvu bez určení ceny díla apod. Rozebírat každý z uvedených způsobů by přesahovalo rámec 

této práce. Níže se proto budu věnovat pouze ve stavební praxi nejčastějšímu způsobu sjednání 

ceny díla, sice pomocí závazného rozpočtu (resp. pevnou částkou) ve smyslu § 2620 ObčZ. 

Rozeberu rovněž možnost zvýšení ceny díla v průběhu zhotovování stavebního záměru, vyvstane-

li požadavek na provedení tzv. víceprací. Pojem „vícepráce“ není, pokud je mi známo, prozatím 

judikaturně definován. JUDr. Černohlávek a Mgr. Doubrava jej definují jako „práce nad rámec 

díla popsaného ve smlouvě o dílo“263. Ačkoliv si uvědomuji, že tento pojem pro svou 

nejednoznačnost právní teorií často kritizuje264, budu jej přesto dále v textu používat. 

Vycházejme tedy ze skutečnosti, že investor vyhotovil na své náklady dokumentaci pro 

provedení stavby, kterou učinil součástí smlouvy o dílo za účelem vymezení předmětu díla. 

Projektantem zpracovanou dokumentaci (to je relevantní zejména z hlediska odpovědnosti za 

vícepráce vzniklé v důsledku vadné projektové dokumentace, jak bude rozebráno níže) předložil 

zhotoviteli, aby připravil položkový rozpočet a provedl kalkulaci prací a dodávek nutných 

k provedení předmětu smlouvy o dílo a jejich ocenění. Položkový rozpočet smluvní strany učinili 

rovněž součástí smlouvy o dílo, objednatel prohlásil, že se jedná o rozpočet úplný a byla stanovena 

celková cena díla. Přiložit rozpočet ke smlouvě může být praktické z důvodu možných budoucích 

změn ceny díla například v důsledku víceprací265. Předejde se tak potenciálním sporů o jednotkové 

ceny. 

Výhodou určení ceny pevnou částkou nebo odkazem na závazný rozpočet je nemožnost 

žádat změnu ceny díla proto, že si dílo vyžádalo jiné náklady nebo úsilí, než bylo předpokládáno 

(§ 2620 odst. 1 ObčZ). Pokud investor předložil úplnou dokumentaci pro provedení stavby, ale 

stavební podnikatel ve své nabídce pochybil při ocenění prací a dodávek, nemůže zhotovitel žádat 

zvýšení ceny díla nehledě na ztrátu, kterou realizací díla utrpí. Zákon nicméně toto poměrně přísné 

ustanovení zjemňuje v odstavci druhém, podle něhož vznik mimořádné nepředvídatelné okolnosti, 

která dokončení díla podstatně ztěžuje (právní teorie jako příklad takových událostí uvádí živelní 

pohromy, válečné události266, nebo přímo v souvislosti se stavebními smlouvami – neočekávané 

archeologické nálezy či geotechnické podmínky v místě stavby267), umožňuje, aby se smluvní 

 
263 ČERNOHLÁVEK, J.; DOUBRAVA, P. Právní spory ve stavebnictví. Plzeň: Aleš Čeněk, 2018, 293 s. 19 
264 Srov. např. KLEE, L. Nesmyslné výklady práva veřejných zakázek ve stavebnictví. Právní rádce, č. 4/2016 
265 ČERNOHLÁVEK, J.; DOUBRAVA, P. Právní spory ve stavebnictví. Plzeň: Aleš Čeněk, 2018, 293 s. 39 
266 HULMÁK, M. a kol. Občanský zákoník VI. Závazkové právo. Zvláštní část (§ 2055–3014). Komentář. 1. vydání. 

Praha: C. H. Beck, 2014, 2072 s. 1116 
267 BÁNYAIOVÁ, A. Závazky v oblasti výstavby a nové civilní právo. Praha: Wolters Kluwer ČR, a.s., 272 s. 49 
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strany (zákon výslovně nezmiňuje, která ze smluvních stran může návrh podat, ale z povahy věci 

je zřejmé, že návrh podává zhotovitel268) domáhaly vydání konstitutivního rozhodnutí soudu o 

spravedlivém zvýšení ceny za dílo, anebo o zrušení smlouvy a o tom, jak se strany vypořádají. 

Vzhledem k tomu, jak nejasné a v praxi nepředvídatelné citované ustanovení je, lze investorovi 

doporučit ve smlouvě jeho aplikaci výslovně vyloučit, jinými slovy zakotvit smluvní ujednání, že 

zhotovitel přejímá nebezpečí změny okolností. 

Na citované ustanovení navazuje § 2621 ObčZ, který ve svém prvním odstavci rozvíjí 

princip nastolený § 2620 odst. 1 ObčZ o vázanosti smluvních stran dohodou o ceně díla, pokud je 

stanovena tzv. úplným rozpočtem269, ve druhém odstavci pak vylučuje požadavek zhotovitele na 

zvýšení ceny díla v případě, objeví-li se potřeba dalších prací k dokončení díla a cena byla určena 

úplným rozpočtem. V tomto případě bude třeba posoudit, zda se bude jednat o práce nad rámec 

díla popsaného ve smlouvě o dílo nebo nikoliv. Půjde-li o prvně uvedený případ (způsobený 

typicky chybnou projektovou dokumentací), bude objednatel povinen vícepráce uhradit vedle 

samotné ceny díla. V opačném případě se bude jednat o pochybení zhotovitele, který špatně určil 

rozsah prací nebo dodávek nutných pro provedení díla, a objednatel mu další plnění poskytovat 

nebude. 

Tím se dostáváme k tématu víceprací. Úprava možnosti navýšení ceny díla vychází 

z obecného pravidla, že zhotovitel provádí dílo na své náklady a nebezpečí. Až na výše uvedené 

výjimky tak zhotovitel nebude moci po objednateli požadovat úhradu víceprací, které si dílo 

vyžádalo nad rámec prací a dodávek předpokládaných (a zhotovitelem oceněných), směřují-li 

ke stejnému předmětu díla. U změny předmětu díla tomu ovšem bude jinak. 

Obchodní zákoník upravoval vliv změny předmětu díla na ujednání o ceně díla v § 549 

odst. 2 ObchZ tak, že nesjednaly-li si smluvní strany důsledky zvýšení ceny, byl objednatel 

povinen zaplatit cenu zvýšenou nebo sníženou s přihlédnutím k rozdílu v rozsahu nutné činnosti a 

v účelných nákladech spojených se změněným prováděním díla. Úprava občanského zákoníku 

citované ustanovení výslovně nepřevzala (z § 549 ObchZ přejala pouze text odstavce prvního, 

který se týká omezení rozsahu díla, a v téměř totožném znění jej zakotvila v § 2614 ObčZ). Z toho 

důvodu budeme muset vycházet z všeobecných ustanovení o závazcích, konkrétně z § 1792 odst. 

1 ObčZ a zhotoviteli tak bude náležet úplata ve výši obvyklé v době a místě uzavření smlouvy. 

Aby mohl zhotoviteli vzniknout nárok na zaplacení provedených víceprací, musí smluvní 

strany změnu předmětu díla skutečně sjednat. Rozhodovací praxe Nejvyššího soudu je totiž stran 

 
268 Tamtéž, s. 48 
269 HULMÁK, M. a kol. Občanský zákoník VI. Závazkové právo. Zvláštní část (§ 2055–3014). Komentář. 1. vydání. 

Praha: C. H. Beck, 2014, 2072 s. 1117 
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nesjednaných víceprací poměrně přísná a klade velký důraz na formální stránku jejich sjednání. 

Zejména v případě, kdy smluvní strany vyloučí změny smlouvy o dílo jinak než písemnými 

dodatky (§ 564 ObčZ), může mít pouze neformální sjednání víceprací pro zhotovitele závažné 

důsledky. Z judikatury Nejvyššího soudu plyne, že dojde-li k dohodě o kvalitativní či kvantitativní 

změně dohodnutého díla v jiné než písemně vymíněné formě, nemůže se zhotovitel domáhat po 

objednateli zaplacení ceny takto provedených víceprací ani cestou nároku na vydání 

bezdůvodného obohacení270: „Nejvyšší soud dospěl ve své rozhodovací praxi k závěru, že pokud 

nebyly splněny smluvené podmínky pro úhradu víceprací (v posuzované věci nebyla dodržena 

písemná forma dodatku), jež nelze považovat za samostatné dílo, nelze tento nedostatek nahradit 

uplatněním nároku na vydání bezdůvodného obohacení (srov. rozsudky ze dne 27. června 2007, 

sp. zn. 32 Odo 1043/2005, a ze dne 7. dubna 2009, sp. zn. 23 Cdo 17/2008). Provedení 

nesjednaných víceprací totiž není plněním bez právního důvodu a není ani plněním z neplatného 

právního úkonu. Dohoda o změně smlouvy o dílo, jejímž předmětem je rozšíření či kvalitativní 

změna díla, není samostatnou právní skutečností; změnu v právních vztazích vyvolává vždy jen ve 

spojení se smlouvou, kterou mění. Je-li proto taková dohoda neplatná, pak plnění, které zhotovitel 

v jejích intencích provedl nad rámec díla sjednaný ve smlouvě o dílo, není plněním z neplatné 

smlouvy (z neplatné dohody o změně smlouvy o dílo), nýbrž jde o plnění na základě smlouvy o dílo 

v situaci, kdy nebyly splněny v této smlouvě sjednané podmínky pro takové plnění, v posuzované 

věci nebyla dodržena písemná forma dohody o změně sjednaná ve smlouvě o dílo.“271 Pouze 

v případě, že by nesjednané vícepráce nebyly spojeny s původním předmětem díla a bylo by je tak 

možné považovat za věcně jiné dílo, mohl by zhotovitel po objednateli požadovat náhradu za 

provedené vícepráce z titulu bezdůvodného obohacení272, případně by mezi stranami mohla 

vzniknout další smlouvy o dílo, došlo-li by k dohodě alespoň o jejích podstatných náležitostech. 

V určitých případech bude možné za písemný dodatek ke smlouvě o dílo, kterým se sjednávají 

vícepráce, považovat rovněž zápis do stavebního deníku273. Zejména zaměstnanci jednající za 

investora by poroto měli být opatrní, aby nevědomky podpisem ve stavebním deníku nestvrdili 

návrh zhotovitele na provedení víceprací.  

Je nutné upozornit, že Nejvyšší soud k výše citovaným závěrům dospěl ještě za účinnosti 

právní úpravy civilního práva před rekodifikací. Domnívám se, že ačkoliv uvedená judikatura bude 

z mého pohledu použitelná i v poměrech občanského zákoníku, bude Nejvyšší soud v duchu 

 
270 Srov. např. rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 23. 2. 2011 sp. zn. 23 Cdo 3891/2010 nebo rozsudek Nejvyššího 

soudu ze dne 26. 6. 2012 sp. zn. 23 Cdo 1095/2012 
271 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 29. 7. 2009, sp. zn. 23 Cdo 1146/2007 
272 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 25. 7. 2012, sp. zn. 23 Cdo 3798/2009  
273 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 19. 1. 2016, sp. zn. 23 Cdo 2925/2015 (R 38/2017 civ.) 
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zásady in favorem negotii postupně zmírňovat svůj formalistický přístup k posuzování změn 

smlouvy, u níž si strany sjednaly výhradu formy. Pro ilustraci odkazuji na jedno z novějších 

rozhodnutí, ve kterém Nejvyšší soud i přes vyhrazenou formu změn nájemní smlouvy (písemnými 

dodatky s úředně ověřenými podpisy smluvní stran) dospěl k závěru, že uzavřením dodatků 

odkazujících na ujednání nájemní smlouvy o požadované formě její změny, které byly opatřeny 

pouze prostými podpisy, smluvní strany konkludentně opustily v nájemní smlouvě dohodnutou 

zpřísněnou písemnou formu s úředně ověřenými podpisy s tím, že nadále půjde o písemné dodatky 

k nájemní smlouvě opatřené prostými podpisy274. Investorovi tak lze doporučit nejen výslovně 

sjednat výhradu formy právního jednání nezbytného pro změnu smlouvy o dílo, ale rovněž být 

obezřetný při ústním jednání se zhotovitelem. Byť připouštím, že citované rozhodnutí vycházelo 

z poměrně specifického skutkového stavu, závěr, že dohodou o opuštění dříve vyhrazené formy je 

možno se z výhrady vyvázat, a to i v jiné formě, je z mého pohledu obecně platný a teoreticky by 

mohl být aplikován i na situaci, kdy od vyhrazené písemné formy změny smlouvy o dílo bylo 

upuštěno ústní dohodou smluvních stran. 

 

7.1.1.3. Důsledky vad projektové dokumentace 

Projektová dokumentace neslouží pouze k vymezení předmětu díla a jako podklad pro 

určení ceny díla zhotovitelem. Z právního hlediska na ni nahlížíme rovněž jako na pokyn 

objednatele k provedení díla. Jakým způsobem postupovat, zjistí-li zhotovitel, že projektová 

dokumentace obsahuje vady znemožňující/ztěžující provedení díla? 

Předně je třeba upozornit, že na zhotovitele pohlížíme jako na odborníka, který je schopen 

(a povinen) jednat s potřebnou znalostí a pečlivostí (§ 5 odst. 1 ObčZ). Patrně i proto občanský 

zákoník nečiní zodpovědným za chyby v projektové dokumentaci bez dalšího pouze objednatele. 

Zhotovitel má povinnost upozornit objednatele na nevhodnou povahu příkazu, který mu objednatel 

k provedení díla dal, s výjimkou případů, kdy ani při vynaložení veškeré potřebné péče nemohl 

nevhodnost příkazu zjistit (§ 2594 odst. 1 ObčZ). Do doby změny nebo potvrzení příkazu 

zhotovitel přeruší stavební práce (lhůta pro provedení díla se o dobu přerušení stavebních prací 

prodlužuje). Pokud bude objednatel na nevhodném příkazu i přes upozornění trvat, může 

zhotovitel požadovat, aby tak objednatel učinil písemnou formou, případně může od smlouvy 

odstoupit. 

Uvedené ustanovení se vztáhne zejména na zásadní vady projektu, které mohou 

nežádoucím způsobem ovlivnit jiné části stavby. O takovou vadu nepůjde, opomene-li projektant 

 
274 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 22. 1. 2020, sp. zn. 26 Cdo 3501/2019 
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do projektové dokumentace zakomponovat například různé vnější estetické prvky stavby, jejichž 

absence realizaci stavebního záměru nijak nebrání. V takovém případě se bude jednat o standardní 

vícepráce provedené na žádost objednatele, kterými bude rozšířen předmět díla. 

Zhotovitel musí objednatele na vady v projektu upozornit včas. Upozornil-li zhotovitel na 

vady v projektu až v době, kdy se fakticky projevily (například zhotovené podlahy začaly praskat), 

nesplnil informační povinnost upozornit bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu pokynů 

daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl při vynaložení odborné péče 

zjistit nevhodnost předané projektové dokumentace k provedení díla (podlah) již před započetím 

prací, případně v jejich průběhu275. Judikatura Nejvyššího soudu klade na zhotovitele poměrně 

vysoké nároky při plnění jejich informační povinnosti. Například v citovaném rozhodnutí byl 

vadou projektu, kterou měl zhotovitel odhalit, mimo jiné chybný statický výpočet a 

poddimenzování nosnosti podlah, v jehož důsledku došlo k onomu praskání. Znaleckým 

zkoumáním nicméně bylo prokázáno, že při běžných zkušenostech zhotovitele bylo možné zjistit 

případné vady a nedostatky projektové dokumentace před samotnou realizací podlah či v jejím 

průběhu. Otázka, zda zhotovitel mohl nevhodnost projektové dokumentace zjistit, je tedy vždy 

řešena objektivně na základě možností a schopnosti profesionálního zhotovitele z příslušného 

oboru276. 

Pokud zhotovitel poruší svou informační povinnost, půjdou náklady vynaložené na opravu 

díla zhotoveného podle vadného projektu k jeho tíži. Jestliže svou informační povinnost splní, 

bude mít právo na úhradu nákladů spojených s přerušením díla nebo s použitím nevhodných věcí. 

Musí se ovšem jednat pouze o náklady, které vznikly do okamžiku, kdy nevhodnost příkazu mohla 

být zjištěna. Právní teorie jako příklady takových nákladů uvádí: náklady, které např. musel 

vynaložit při zakonzervování rozsáhlé stavby, nezbytné zajištění stavby po dobu přerušení díla, 

aby nedocházelo k dalším škodám277, zvýšená cena za ostrahu stavby nebo za nájem stavebních 

strojů po prodlouženou dobu278. Pokud bude objednatel trvat na nevhodném příkazu, nebude 

zhotovitel odpovídat za vady díla v důsledku jeho pokynu vzniklé. 

Aby investor předešel nezáviděníhodné vyjednávací pozici, kdy zhotovitel po upozornění 

na vadu v projektové dokumentaci požaduje nepřiměřeně vysokou cenu víceprací vědom si 

skutečnosti, že podle původního pokynu objednatele nelze dílo realizovat, lze objednateli 

doporučit zakotvit do smlouvy o dílo ujednání, že zhotovitel potvrzuje: správnost a úplnost 

 
275 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 19. 3. 2012, sp. zn. 23 Cdo 4815/2010 
276 BÁNYAIOVÁ, A. Závazky v oblasti výstavby a nové civilní právo. Praha: Wolters Kluwer ČR, a.s., 272 s. 68 
277 HULMÁK, M. a kol. Občanský zákoník VI. Závazkové právo. Zvláštní část (§ 2055–3014). Komentář. 1. vydání. 

Praha: C. H. Beck, 2014, 2072 s. 1058 
278 ČERNOHLÁVEK, J.; DOUBRAVA, P. Právní spory ve stavebnictví. Plzeň: Aleš Čeněk, 2018, 293 s. 27 
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projektové dokumentace279; že součástí díla je i provedení prací a dodávek nespecifikovaných v 

projektové dokumentaci, pokud jsou tyto práce a dodávky nezbytné pro dokončení a užívání 

předmětu díla; že cena díla obsahuje veškeré náklady spojené s předmětem smlouvy potřebné pro 

řádné dokončení díla.  

V této souvislosti je vhodné upozornit na jedno z novějších rozhodnutí Nejvyššího soudu, 

který otázku, zda má zhotovitel díla vůči objednateli právo na náhradu škody spočívající v 

nákladech vynaložených na vícepráce v důsledku vadné zadávací dokumentace, je-li ve smlouvě 

o dílo sjednaná tzv. pevná cena, zodpověděl negativně (pozn. smlouva obsahovala ujednání 

obdobné poslední větě předchozího odstavce): „V posuzované věci k úhradě nákladů, 

vynaložených žalobkyní za vícepráce, nedošlo proto, že si obě strany ve smlouvě o dílo sjednaly 

pevnou cenu, tj. cenu obsahující i případné další náklady za další nutné práce nespecifikované 

projektem a položkovým rozpočtem, potřebné pro řádné dokončení díla, a to i ve značném rozsahu. 

Jestliže žalobkyně smlouvu v rámci své smluvní autonomie v uvedeném znění uzavřela, pak byť 

návrh smlouvy předložila žalovaná, žalobkyně se po ní nemůže vynaložených dalších nákladů 

domáhat z titulu náhrady škody, neboť příčina nezaplacení nákladů vynaložených v rámci 

závazkového vztahu tkví ve smluvním ujednání, nikoli v porušení právní povinnosti žalovanou. Šlo 

by ve své podstatě o obcházení smluvního ujednání o pevné ceně. Z charakteru zakázky je zřejmé, 

že právě sjednáním pevné ceny se žalobkyně snažila eliminovat navýšení ceny díla za práce, které 

projekt a položkový rozpočet neobsáhl.“280 

 

7.1.1.4. Skryté překážky místa provádění díla 

Dalším riziko, které by měl ve smlouvě investor zohlednit, představují skryté překážky 

místa provádění stavby (pozemku) znemožňující provést dílo dohodnutým způsobem. 

Pokud zhotovitel takové překážky při provádění díla zjistí, je povinen to bez zbytečného 

odkladu oznámit objednateli a navrhnout mu změnu díla. Do doby, než smluvní strany dospějí 

k dohodě, může zhotovitel provádění díla přerušit. Pokud k dohodě mezi stranami nedojde, může 

kterákoliv ze stran od smlouvy odstoupit. V takovém případě objednatel zhotoviteli nahradí cenu 

za část díla provedenou do okamžiku, než mohl skryté překážky zhotovitel odhalit (§ 2627 ObčZ). 

Ačkoliv z ustanovení § 2627 ObčZ neplyne přímý nárok zhotovitele na úhradu víceprací, 

investor by měl myslet na to, že výskyt skrytých překážek místa stavby jej opět staví do složité 

vyjednávací pozice jako v případě vad v projektové dokumentaci. Riziko, že bude zhotovitel 

požadovat, zneužívaje své vyjednávací výhody, nepřiměřenou cenu víceprací, které je nutné 

 
279 Tamtéž, s. 29 
280 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 19. 9. 2018, sp. zn. 25 Cdo 492/2018 
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provést v důsledku skrytých vad místa, proto může objednatel eliminovat například ujednáním, ve 

kterém zhotovitel výslovně prohlásí, že se seznámil s místem stavby, provedl vlastní geologické 

průzkumy a garantuje provedení díla za sjednanou cenu281. 

 

7.1.1.5. Splnění závazku ze smlouvy o dílo 

Výše jsem se věnoval dvěma základním prvkům smlouvy o dílo. Otázce, „co se bude 

stavět“ (tzn. řádné vymezení předmětu smlouvy o dílo) a „za kolik“ (tzn. určení ceny díla a 

možnosti jejího zvýšení proti vůli objednatele). V této podkapitole navážu rozborem otázky 

řádného dokončení a předání díla, jakožto podmínek provedení díla (§ 2604 ObčZ). 

Rekodifikovaná úprava soukromého práva podstatně mění koncepci dokončení díla. 

Obchodní zákoník jako podmínku dokončení díla požadoval jeho „řádného ukončení“ (srov. § 554 

odst. 1 ObchZ). To mělo významný praktický dopad, neboť rozhodovací praxe obecných soudů 

byla v poměrech předchozí právní úpravy ustálena v závěru, že dílo vykazující vady (byť třeba 

nikoliv významné) nelze považovat za dílo provedené, a to ani tehdy, když je objednatel 

převezme282. Pokud si smluvní strany nesjednaly jinak, zhotoviteli nevzniklo právo na zaplacení 

ceny díla, dokud nebylo dílo „řádně ukončeno“, tedy dokud nebylo zcela bez vad. Dílo nesmělo 

vykazovat žádné ani ojedinělé nedostatky oproti smluveným vlastnostem283. Tuto koncepci 

občanský zákoník opouští a nově jako požadavek řádného dokončení díla stanovuje předvedení 

způsobilosti díla sloužit svému účelu (§ 2605 odst. 1 ObčZ). Při výkladu uvedeného neurčitého 

právního pojmu bude třeba zohledňovat povahu konkrétního zhotovovaného díla. Jak jsem nastínil 

v závěru kapitoly 7.1.1.1., v rozebíraném případě bude dílem nejen samotné zhotovení stavebního 

záměru, ale rovněž vyřízení kolaudačního souhlasu/rozhodnutí. Okamžik dokončení díla tak bude 

objektivně zjistitelný a mezi smluvními stranami by neměl vzniknout žádný spor. Plnil-li 

zhotovitel „první část díla“ (tj. stavební práce vedoucí k zhotovení stavebního záměru) řádně, splní 

i „druhou část díla“ (zajištění kolaudačního souhlasu/rozhodnutí). V opačném případě se může 

dostat do prodlení a svůj závazek ze smlouvy o dílo splnit až po potřebných úpravách stavebního 

záměru, kterými je podmíněno vydání kolaudačního souhlasu/rozhodnutí. Nicméně ani 

pravomocný kolaudační souhlas/rozhodnutí nemusí znamenat, že zhotovitel plnil řádně. Musíme 

totiž rozlišovat pojmy „dokončení díla“ a „řádnost plnění“. Abychom mohli hovořit o řádném 

plnění, musí zhotovitel plnit bez vad. Jak bylo uvedeno výše, řádnost plnění již není podmínkou 

 
281 ČERNOHLÁVEK, J.; DOUBRAVA, P. Právní spory ve stavebnictví. Plzeň: Aleš Čeněk, 2018, 293 s. 31 
282 Srov. např. rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 12. 3. 2002, sp. zn. 29 Odo 11/2001, ze dne 16. 11. 2016, sp. zn. 

23 Cdo 1357/2016, ze dne 28. 2. 2017, sp. zn. 23 Cdo 4100/2016 
283 BÁNYAIOVÁ, A. Závazky v oblasti výstavby a nové civilní právo. Praha: Wolters Kluwer ČR, a.s., 272 s. 104 
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dokončení díla a splnění závazku zhotovitele nebrání ani vadné plnění (vyhoví-li požadavkům § 

2605 odst. 1 ObčZ). Otázku vadnosti plnění budou smluvní strany řešit při předání díla, jakožto 

druhé podmínky provedení díla ve smyslu § 2604 ObčZ.  

Vzhledem k tomu, že předmětem díla je stavba, kterou nelze považovat za věc v právním 

smyslu, nebude se její předání řídit ustanoveními o kupní smlouvě (§ 2608 odst. 1 a contrario 

ObčZ). Pro vyloučení pochybností je proto praktické způsob předání předmětu díla výslovně 

sjednat ve smlouvě o dílo. Jako vhodné se jeví protokolární předání, kdy protokol bude sloužit 

jednak jako důkaz zhotovitele o řádném předání stavby, ale zároveň jako důkaz objednatele o 

vytknutí zjevných vad díla. Zákon totiž podmiňuje možnost objednatele domáhat se práva ze 

zjevné vady díla právě tím, že objednatel nepřevezme dílo bez výhrad. Objednatel je tedy povinen 

převzít i vadné dílo (jak bylo rozebráno v předchozím odstavci), nicméně pouze pokud se jedná 

toliko o ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby 

funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují (§ 2628 ObčZ). V této 

souvislosti je vhodné upozornit na poměrně přísnou rozhodovací praxi Nejvyššího soudu, který 

považuje existenci předávacího protokolu za hmotněprávní podmínku předání a převzetí díla, 

sjednají-li si smluvní strany, že dílo bude předáno právě až podpisem předávacího protokolu 

oběma stranami284. Ani faktické předání a převzetí předmětu díla tak nemusí znamenat, že 

zhotovitel splnil svůj závazek ze smlouvy o dílo, není-li splněna sjednaná formální podmínka 

podepsání předávacího protokolu oběma smluvními stranami.  

Je-li dílo řádné předáno (byť s vadami, které ovšem nebrání, aby sloužilo svému účelu) 

dochází ke splnění i druhé kumulativní podmínky provedení díla (§ 2604 ObčZ) a zhotoviteli 

vzniká právo na zaplacení ceny díla (§ 2610 odst. 1 ObčZ). S okamžikem předání díla je spojen 

rovněž vznik práva objednatele z vadného plnění. A právě tomuto tématu se budu věnovat v další 

podkapitole. 

 

7.1.1.6. Práva z vadného plnění 

Pokud dílo neodpovídá smlouvě, má vadu (§ 2615 odst. 1 ObčZ). Vzhledem k tomu, že 

dílo je vymezeno podrobnou dokumentací pro provedení stavby, je na zhotovitele kladen vysoký 

nárok, aby bylo provedeno přesně tak, jak bylo sjednáno. Vedle řádného provedení díla musí 

zhotovitel rovněž získat pro objednatele kolaudační souhlas/rozhodnutí. Jeho vydání nicméně 

samo o sobě neznamená, že zhotovitel plnil řádně. Například drobné „kosmetické vady na kráse“ 

stavby sice nemusí být samy o sobě důvodem pro nevydání kolaudačního souhlasu, rozpor se 

 
284 Srov. např. rozsudky Nejvyššího soudu ze dne 18. 11. 2010, sp. zn. 23 Cdo 3948/2010 nebo ze dne 11. 7. 2013, sp. 

zn. 32 Cdo 2399/2012 
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smlouvou nicméně způsobit mohou. V takovém případě založí práva objednatele z vadného 

plnění. 

Zhotovitel provádí dílo na svůj náklad a nebezpečí. Odpovídá tak nejen za řádné provádění 

stavebních prací, ale rovněž za vady, jejichž příčinou byla vadnost použitého materiálu, a to i 

v případě materiálu dodaného objednatelem285, nesplnil-li zhotovitel svou informační povinnost 

ve smyslu § 2594 odst. 1 ObčZ To platí rovněž pro vady v projektové dokumentaci, jak bylo 

popsáno výše. Pouze za předpokladu, že zhotovitel objednatele na nevhodnost pokynu nebo 

povahy věci předané objednatelem k zhotovení díla upozorní, a objednatel bude na provedení díla 

s předanou věcí nebo podle daného příkazu trvat, nebudou objednateli náležet práva z vadného 

plnění vzniklá pro nevhodnost takové věci nebo příkazu. 

Zákon rozlišuje dva druhy vad díla – zjevné a skryté. Za zjevnou je považována vada, 

kterou musel objednatel s vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při převzetí díla (§ 2103 ve 

spojení s § 2615 odst. 2 ObčZ). Judikatura dále konkretizuje, že za vady zjevné je možno 

považovat takové, „jejichž existence je kupujícímu, popř. objednateli, zřejmá na pohled, popř. 

takové vady, které lze zjistit běžně prováděnými zkouškami (např. rentgenové zkoušky odlitků). Za 

zjevné vady nelze považovat ty vady, jejichž existenci by musel kupující nebo objednatel zjišťovat 

prohlídkou spojenou s destrukcí zboží nebo díla, popř. vady, které se typicky mohou v plné míře 

projevit až při užívání zboží nebo předmětu díla.“286 Oproti tomu pro skryté vady je 

charakteristické, že se projeví až po předání díla a objednatel je proto nemohl zjistit ani při 

vynaložení obvyklé pozornosti při převzetí díla.  

Jak bylo uvedeno výše, má-li dílo zjevné vady, přejímá objednatel dílo s výhradou. Pokud 

objednatel dílo převezme bez výhrad a zhotovitel namítne, že jeho právo z vadného plnění nebylo 

uplatněno včas, soud objednateli právo ze zjevné vady nepřizná. I proto lze doporučit, aby investor 

v předávacím protokolu věnoval zvýšenou pozornost vytknutí všech objevených zjevných vad. U 

skrytých vad platí s ohledem na jejich povahu, která je umožní objednateli zjistit až v průběhu 

užívání stavby, režim odlišný. Pro oznámení skrytých vad stavby je objednatel vázán dvěma 

lhůtami. Jednak lhůtou subjektivní, neboť je povinen skryté vady oznámit bez zbytečného odkladu 

poté, co je mohl při dostatečné péči zjistit. Jednak lhůtou objektivní, která počíná plynout ode dne 

převzetí stavby a nepravou lhůtu subjektivní ohraničuje lhůtou pěti let. Pokud objednatel 

v uvedených lhůtách vadu díla neoznámí a zhotovitel namítne, že právo nebylo uplatněno včas, 

soud právo ze skryté vady nepřizná. Výjimku z povinnost včasného oznámení vad tvoří vady, které 

 
285 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 17. 6. 2011, sp. zn. 33 Cdo 4142/2008 
286 Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky ze dne 29. 3. 2007, sp. zn. 32 Odo 1387/2005 
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jsou důsledkem skutečnosti, o níž zhotovitel věděl nebo musel vědět (§ 1921 odst. 3 ObčZ). 

Judikatura Nejvyššího soudu je označuje příznačně jako „vědomé vady“287. 

Uvedené lhůty mají podobnou povahu jako lhůty promlčecí (povinnost zhotovitele vznést 

námitku opožděnosti, trvání práva ve formě naturální obligace). Od běžných promlčecích lhůt se 

ovšem liší tím, že k uplatnění práva ve stanovené lhůtě nemá dojít u soudu, nýbrž u druhé smluvní 

strany288. Objednatel tak musí nejprve učinit tzv. zachovací úkon, kterým je v tomto případě 

notifikace vad zhotoviteli, a až od tohoto okamžiku počíná plynout obecná promlčecí lhůta, ve 

které se může objednatel domáhat práva z vadného plnění u obecného soudu, není-li druhou 

smluvní stranou plněno dobrovolně. Nehovoříme proto o přetržení promlčení, neboť obecná 

promlčecí lhůta začíná běžet poprvé289.  

Konkrétní práva, která objednateli z vadného plnění vznikají, nenalezneme v úpravě 

smlouvy o dílo, ale v úpravě kupní smlouvy, jež se užije obdobně (§ 2615 odst. 2 ObčZ). Zákon 

rozlišuje, zda vadné plnění představuje podstatné nebo pouze nepodstatné porušení smlouvy. A 

právě podle míry závažnosti porušení smlouvy přiznává objednateli různá práva. Podstatné je 

takové porušení povinnosti, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla 

nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala (§ 

2002 odst. 1 ObčZ). Ve vztahu mezi investorem a stavebním podnikatelem, který zajišťuje jednak 

výstavbu stavebního záměru jako celku, jednak vydání kolaudačního souhlasu/rozhodnutí, je 

z mého pohledu vysoce nepravděpodobné, že se v pětileté lhůtě od předání díla objeví vady díla 

zakládající podstatné porušení smlouvy. Vedle práv z nepodstatného porušení smlouvy, kterými 

jsou práva na odstranění vady opravou věci nebo na přiměřenou slevu z kupní ceny, má objednatel 

z podstatného porušení smlouvy dále právo na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo 

dodáním chybějící věci, resp. právo odstoupit od smlouvy. Volba mezi jednotlivými právy náleží 

objednateli. Ten by měl zhotoviteli oznámit, jaké právo si zvolil již při oznámení vady díla. Pokud 

vada díla představuje podstatné porušení smlouvy a objednatel si právo nezvolí při oznámení vady 

nebo bez zbytečného odkladu po něm, náleží mu pouze práva z nepodstatného porušení smlouvy 

podle § 2107 ObčZ. Jak bylo řečeno, při nepodstatném porušení smlouvy má objednatel na výběr 

 
287 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 19. 4. 2016, sp. zn. 32 Cdo 2290/2014: „Tzv. „vědomou vadou“ je taková 

vada, které si zhotovitel musel být vědom (o které nemohl nevědět), pokud by postupoval s náležitou péčí, tj. v 
případě, že jde o profesionála, s péčí odbornou. Jen stěží si lze představit situaci, v níž by zhotovitel objektivně 

nemohl vědět, že dílo neprovedl ve smluveném rozsahu. Již Ústavní soud v nálezu ze dne 29. 9. 2010, sp. zn. I. ÚS 

1052/10, uveřejněném pod číslem 206/2012 Sbírky nálezů a usnesení Ústavního soudu, dovodil, že pokud 

zhotovitel neprovede dílo v celém sjednaném rozsahu a objednatel na tuto skutečnost poukáže, pak je evidentní, že 

zhotovitel o příčinách nedodělku "musel vědět" a nesvědčí mu beneficium lhůt pro uplatnění práv z odpovědnosti 

za vady. Opačný přístup Ústavní soud vyhodnotil jako zjevný formalismus, neslučitelný se základními principy 

spravedlnosti.“ 
288 WEINHOLD, D., Promlčení a prekluze v soukromém právu. Vydání první. Praha: C. H. Beck, 2015, 284, s. 104 
289 Tamtéž, s. 105 
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mezi odstraněním vady díla a přiměřenou slevou z ceny díla. Na rozdíl od práv z podstatného 

porušení smlouvy, zákon výslovně nepodmiňuje volbu mezi uvedenými právy oznámením výběru 

práva nejpozději bez zbytečného odkladu od notifikace vady. Komentářová literatura se 

k možnosti analogické aplikaci § 2106 odst. 2 ObčZ staví negativně290. Jestliže si objednatel právo 

nezvolí, může zhotovitel odstranit vadu dle svého uvážení, dokud objednatel neuplatní právo na 

slevu z ceny díla, pak je jeho výběrem práva vázán. Pokud objednatel uplatní právo na odstranění 

vad díla a zhotovitel vadu v přiměřené lhůtě291 neodstraní, resp. vadu díla odmítne odstranit, může 

objednatel uplatnit právo na slevu z ceny díla, případně od smlouvy odstoupit. 

S rozebíraným tématem dále souvisí ve stavební praxi hojně užívaný inominátní 

zajišťovací smluvní institut tzv. pozastávky (zádržného), který spočívá v „zadržení“ části ceny díla 

(typicky 5-10 %292) objednatelem za účelem zajištění povinnosti zhotovitele z vadného plnění. 

Výše popsanému rozlišování vad díla na vady zjevné a skryté běžně odpovídá způsob uvolnění 

pozastávky, kdy první část (například 50 % celkové pozastávky) je uvolněna poté, co zhotovitel 

odstraní zjevné vady vytknuté objednatelem při převzetí díla, zbývající část bude uvolněna poté, 

co uplyne pětiletá lhůta pro vytknutí skrytých vad díla (případně záruční doba). Zejména u větších 

výstavbových projektů bývá institut pozastávky nahrazován bankovní zárukou zřízenou na návrh 

zhotovitele (vzorové smluvní podmínky FIDIC hovoří o tzv. Retention Money Guarantee293).  

Pozastávka ceny díla je praktická ze dvou důvodů. Jednak představuje účinný instrument, 

kterým objednatel může zhojit zhotovitelovu neochotu odstranit vady díla. Jak bylo pojednáno 

výše, pokud zhotovitel neodstraní vadu věci včas nebo ji odstranit odmítne, může objednatel 

požadovat slevu z ceny díla. Uplatnění nároku na slevu z ceny díla se uskutečňuje jednostranným 

adresným projevem vůle objednatele, který má konstitutivní účinky294. Po uplatnění nároku na 

slevu z ceny díla se proto objednateli otevírá možnost započtení pohledávky na slevu z ceny díla 

oproti pohledávce zhotovitele na uvolnění pozastávky. Judikatura Nejvyššího soudu 

započitatelnost pohledávky z titulu uplatněné slevy z ceny díla proti pohledávce na zaplacení ceny 

díla obecně připouští295. Je však vhodné upozornit, že rekodifikovaná úprava soukromého práva 

v otázce kompenzability vzájemných pohledávek nově obsahuje požadavek na splnění kritéria 

 
290 HULMÁK, M. a kol. Občanský zákoník VI. Závazkové právo. Zvláštní část (§ 2055–3014). Komentář. 1. vydání. 

Praha: C. H. Beck, 2014, 2072 s. 76 
291 Tamtéž, text § 2107 odst. 3 ObčZ hovoří o odstranění vady „včas“ 
292 Blíže viz. KLEE, L. Stavební smluvní právo. Praha: Wolters Kluwer, a.s., 2015, 504, 409 
293 KLEE, L., Smluvní podmínky FIDIC. 2. vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2017, 420 s. 69 
294 TICHÝ, L., PIPKOVÁ P. J., BALARIN, J. Kupní smlouva v novém občanském zákoníku. Komentář. 1. vydání. 

Praha: C. H. Beck, 2014, 504 s. 174 
295 Srov. např. Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 28. 3. 2012, sp. zn. 33 Cdo 4160/2010: „Jestliže objednatel účinně 

uplatnil právo na přiměřenou slevu z ceny díla (§ 648 odst. 2, § 649 obč. zák.), je jeho pohledávka vůči zhotoviteli 

(obecně) započitatelná proti pohledávce, kterou má vůči němu zhotovitel z důvodu zaplacení ceny za zhotovení 

věci (§ 644 obč. zák.).“ 
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jistoty a určitosti aktivně započítávané pohledávky a je otázkou, zda uplatněný nárok na slevu 

z ceny díla tomuto požadavku dostojí. Objednatel je nicméně ve výhodné pozici, protože případný 

soudní spor bude muset iniciovat zhotovitel.  

Druhým praktickým důvodem pro sjednání pozastávky je v dnešní době celosvětové 

hospodářské krize stále důležitější prevence před úpadkem zhotovitele, který může mít za následek 

nemožnost objednatele účinně se svých práv z vadného plnění v průběhu poměrně dlouhé 

(minimálně) pětileté lhůty domoci. Investorovi lze v této souvislosti doporučit, aby se 

zhotovitelem sjednal nárok na slevu z ceny díla odpovídající hodnotě poskytnuté záruky pro případ 

nevyčerpání záruky (resp. práv z vadného plnění) v důsledku úpadku zhotovitele. Takové smluvní 

ujednání bylo aprobováno v nedávném rozhodnutí Nejvyššího soudu296, který se zabýval 

případem, kdy smluvní strany ve smlouvě o dílo mimo jiné sjednaly, že „Pro případ vydání 

rozhodnutí o úpadku zhotovitele nebo rozhodnutí o zamítnutí insolvenčního návrhu pro nedostatek 

majetku zhotovitele smluvní strany oceňují hodnotu záruky na částku odpovídající 20 % z ceny 

díla (bez daně z přidané hodnoty) s tím, že okamžikem vydání některého z těchto rozhodnutí se 

cena díla automaticky snižuje o cenu záruky v dohodnuté výši. Tímto okamžikem rovněž zaniká 

nárok na uvolnění (ve smlouvě sjednané) pozastávky.“ Zhotovitel se následně dostal do úpadku, 

na jeho majetek byl prohlášen konkurs a insolvenční správce žaloval objednatele o zaplacení 

částky odpovídající hodnotě pozastávek. Nejvyšší soud takové smluvní ujednání označil za 

přípustné, neboť jeho smyslem bylo v rámci stanovení výši ceny díla zohlednit riziko, že 

„zhotovitel v důsledku později nastalé okolnosti (zjištění jeho úpadku, ale též např. ukončení 

podnikatelské činnosti zhotovitele apod.) již nebude schopen nadále uspokojovat případné nároky 

z poskytnuté záruky.“297 Takové ujednání se tak podle Nejvyššího soudu svým obsahem a účelem 

nejen nepříčí zákonu, ani jej neobchází, ale nijak neodporuje ani zásadám insolvenčního řízení 

(§ 5 InsZ), naopak uzavření takové dohody „představuje přípustný právní prostředek, jímž může 

objednatel eliminovat (či alespoň zmírnit) negativní důsledky spojené s (případnou) ztrátou jeho 

nároků z poskytnuté záruky v případě úpadku zhotovitele. V této souvislosti ostatně nelze pominout 

ani to, že objednatel v případě zjištění úpadku zhotovitele nemá z titulu poskytnuté záruky k 

dispozici žádnou (ani podmíněnou) pohledávku, jež by byla způsobilá k přihlášení do 

insolvenčního řízení zhotovitele (…).“298 Je vhodné nicméně upozornit na potenciální riziko 

vyslovení neúčinnosti takového právního úkonu ve smyslu § 235 a násl. InsZ. Judikatura 

Nejvyššího soudu je totiž ustálena v závěru, že pro posouzení neúčinnosti právního úkonu dlužníka 

 
296 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 25. 3. 2019, sp. zn. 29 Cdo 561/2017 (R 25/2020 civ.) 
297 Tamtéž 
298 Tamtéž 
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je rozhodující okamžik, kdy právní úkon nabyl právní účinnosti (kdy nastaly jeho právní účinky), 

tedy okamžik, kdy projev vůle dlužníka skutečně vyvolal právní následky299. Smluvní ujednání, 

které váže zánik nároku zhotovitele na vydání pozastávky (a kontrárně vznik nároku objednatele 

si pozastávku ponechat) na okamžik rozhodnutí o úpadku, by tak teoreticky mohlo vést 

k neúčinnosti takového právního úkonu, neboť jeho právní účinky nastanou až po zahájení 

insolvenčního řízení, resp. po rozhodnutí o úpadku. 

Vedle práva z vadného plnění, které plyne přímo ze zákona, si mohou smluvní strany 

dohodnout rovněž záruku za jakost díla, na jejímž základě se zhotovitel zaváže, že si dílo zachová 

po sjednanou dobu obvyklé vlastnosti. Záruka pokrývá všechny vady díla, které se projevili 

v záruční době jako rozpor se smlouvou o dílo, bez ohledu na to, zda existovaly již v době převzetí 

a projevili se až dodatečně nebo vznikly až poté, co objednatel dílo převzal300. Uplatnění práva ze 

záruky je tak o poznání snazší než uplatnění práva z vadného plnění, neboť v druhém případě 

zakládá právo objednatele z vadného plnění pouze vada, kterou má věci již při převzetí díla, byť 

by se projevila až později (s výjimkou později vzniklé vady, kterou zhotovitel způsobil porušením 

své povinnosti). Pokud se týká délky záruční doby, která začíná plynout ode dne předání díla lze 

doporučit, aby kopírovala objektivní lhůtu pro uplatnění práv z vadného plnění, která náleží při 

koupi hotových rodinných domů koncovým zákazníkům vůči investorovi. Měla by proto být delší 

než zákonná lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění investorem vůči stavebnímu podnikateli, a 

to minimálně o časový rozdíl mezi okamžikem předáním díla stavebním podnikatelem investorovi 

a okamžikem prodeje nemovitých věcí investorem koncovým zákazníkům. 

Závěrem této kapitoly si ještě dovolím v krátkosti zmínit právní úpravu společné 

odpovědnosti účastníků výstavby za vady díla, kterým je zhotovení stavby. Občanský zákoník 

totiž nově zakotvuje solidární povinnost zhotovitele, poddodavatel (subdodavatele), toho, kdo 

dodal stavební dokumentaci (projektanta) a toho, kdo na stavbě prováděl dozor (stavební dozor). 

Subdodavatel se odpovědnosti zprostí, prokáže-li, že vadu způsobilo rozhodnutí zhotovitele nebo 

stavebního dozoru. Projektant a stavební dozor se odpovědnosti zprostí, prokáží-li, že vadu 

nezpůsobilo pochybení při jejich činnosti (tj. chyba ve stavební dokumentaci, resp. selhání 

dozoru). Zákon upravuje rovněž možnost liberace zhotovitele, pokud prokáže, že vadu díla 

způsobila chybná stavební dokumentace dodaná objednatelem nebo selhání stavebního dozoru, 

který zajišťoval objednatel (§ 2630 odst. 2 ObčZ). V této souvislosti se nabízí otázka, zda 

objednatel bude muset splnit svou notifikační povinnost vůči všem uvedeným osobám, bude-li si 

chtít zachovat nárok z vadného plnění, anebo bude postačovat oznámení vady zhotoviteli. Mgr. 

 
299 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 28. 2. 2017, sp. zn. 29 ICdo 13/2015 (R 139/2018 civ.) 
300 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 23. 2. 2016, sp. zn. 33 Cdo 3744/2015 
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Heczko dovozuje, že úprava týkající se notifikace vad zhotoviteli bude analogicky aplikovatelná i 

na spoluodpovědné subjekty301. Judikatura, která by potvrzovala tento závěr mi není známá, 

nicméně pro vyloučení budoucích sporů lze doporučit, aby notifikaci vad objednatel skutečně 

učinil vůči všem potenciálně odpovědným subjektům. Investor by si měl být vědom toho, že 

závazky jednotlivých solidárně odpovědných spoludlužníků mají individuální režim a promlčují 

se samostatně. Žaloba podaná proti jednomu nebo jen některým spoludlužníkům tak nemá vliv na 

běh promlčecí lhůty vůči ostatním spoludlužníkům302. 

 

7.1.2. Smlouva o dílo uzavíraná s projektantem 

V následujících podkapitolách se zaměřím na specifika smlouvy o dílo uzavírané 

s projektantem, která bude sloužit jako podklad smlouvy o dílo uzavírané se stavebním 

podnikatelem. Mezi oběma smlouvami jsou proto určité vazby, které se projevují zejména 

v případě, kdy projektant plní vadně. Otázka vadné projektové dokumentace jako příčiny víceprací 

byla rozebrána v předchozí kapitole (stejně jako základní obecný výklad o smlouvě o dílo). 

Následující podkapitoly proto budou věnovány pouze otázce předmětu smlouvy o dílo a 

odpovědnosti projektanta za vady projektové dokumentace a škodu v důsledku toho vzniklou. 

 

7.1.2.1. Předmět smlouvy o dílo 

Předmětem smlouvy o dílo uzavírané s projektantem bude provedení architektonického a 

technické zpracování návrhu stavebního záměru do podoby projektové dokumentace. Zhotovitel 

tak bude tvořit dílo s nehmotným výsledkem ve smyslu § 2631 a násl. ObčZ. Takové dílo bude 

mít povahu autorského díla podle AZ, což by měl investor ve smlouvě zohlednit, neboť dispozice 

s ním může být v určitých případech omezena, jak bude rozvedeno níže. 

Architektonická díla zahrnuje autorský zákon výslovně do demonstrativního výčtu 

autorských děl podaného v § 2 odst. 1 AZ. Právní literatura jako příklady architektonických děl 

uvádí stavby, makety, interiéry, výtvory zahradní a jevištní architektury, výtvory urbanistické a 

jiná díla umění architektonického, jež jsou prostorově vyjádřena např. konstrukcemi apod., stejně 

jako i tato díla vyjádřená architektonickými projekty, plány a náčrty303. Je otázkou, zda bude za 

autorské dílo možné považovat kromě architektonického návrhu, který bezpochyby jedinečným 

výsledkem tvůrčí činnosti autora je, rovněž jeho technické řešení. Komentářová literatura se 

přiklání spíše k negativní odpovědi: „Vzhledem k zákonnému vymezení pojmových znaků děl je 

 
301 HECZKO, T., Spoluodpovědnost za vady díla, jehož předmětem je stavba. Právní rozhledy 13-14/2015, s. 457 
302 BÁNYAIOVÁ, A. Závazky v oblasti výstavby a nové civilní právo. Praha: Wolters Kluwer ČR, a.s., 272 s. 135 
303 TELEC, I., TŮMA, P. Autorský zákon, Komentář. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2019, 1295 s. 30 
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zřejmé, že pouhé výsledky řemesel či pouhé netvůrčí a neumělecké technické zdatnosti a 

dovednosti, byť architektonického charakteru, nepožívají ochrany podle autorského zákona 

(technické výkresy, ryze technická řešení architektonických prvků atd.).“304 Můžeme nicméně 

uzavřít, že projektant bude pro investora zpracovávat (minimálně v části) autorské dílo. Jaká 

omezení jsou s tím spojena přiblížím v dalším odstavci. 

Autorský zákon obsahuje zvláštní úpravu děl vytvořených na objednávku v § 61, podle 

něhož platí, že autor poskytl licenci k účelu vyplývajícímu ze smlouvy, není-li sjednáno jinak. 

Bude-li objednatel chtít dílo užít nad rámec takového účelu, musí se zhotovitelem (autorem) 

uzavřít licenční smlouvu. Z uvedeného ustanovení vychází rovněž obecná úprava děl 

s nehmotným výsledkem (§ 2634 ObčZ). Vzhledem k tomu, že hospodářským účelem závazku 

vytvoření architektonického díla je typicky následné zhotovení stavby takového díla, platí, že 

součástí licence bude zásadně i oprávnění rozmnožovat takové dílo nejen stavbou, nýbrž i všemi 

ostatními způsoby potřebnými pro zhotovení stavby (například formou projektové dokumentace) 

a součástí licence bude rovněž právo podlicence, umožňující objednateli nechat tyto rozmnoženiny 

původního díla zpracovat třetími osobami305. Jinak tomu může být, bude-li investor 

architektonické dílo používat pro obchodní účely306 (např. pokud vizualizaci díla použije pro účely 

reklamy). V takovém případě by měl objednatel s autorem pro vyloučení pochybností uzavřít 

licenční smlouvu. 

Z ustanovení § 61 odst. 2 AZ (které je promítnuto do § 2633 ObčZ) plyne, že autor může 

dílo vytvořené na objednávku užít a poskytnout licenci jinému, není-li to v rozporu s oprávněnými 

zájmy objednatele, pokud si strany neujednají jinak. Aby v budoucnu nevznikl mezi smluvními 

stranami spor, zda je projektant oprávněn typový návrh rodinného domu, který zpracoval pro 

investora, použít při tvorbě zakázky pro jiného objednatele, lze doporučit výslovně možnost 

poskytnutí licence jinému ve smlouvě o dílo vyloučit. 

Poslední otázkou, o které se zmíním, je možnost následné změny architektonického díla. 

Z ustanovení § 11 odst. 3 AZ plyne, že autor má právo udělit svolení k jakékoliv změně nebo 

jinému zásahu do svého díla. V průběhu procesu povolování a výstavby bývají určité větší či menší 

odchylky od původního architektonického díla nezbytné307. Investor by proto do smlouvy o dílo 

měl zahrnout předběžný souhlas projektanta s budoucími změnami svého díla. JUDr. Černohlávek 

a Mgr. Doubrava upozorňují, že pokud by se projektant vzdal dopředu všech svých práv 

 
304 Tamtéž 
305 Tamtéž, s. 673 – 674 
306 BÁNYAIOVÁ, A. Závazky v oblasti výstavby a nové civilní právo. Praha: Wolters Kluwer ČR, a.s., 272 s. 144 a 

literatura tam citovaná 
307 ČERNOHLÁVEK, J.; DOUBRAVA, P. Právní spory ve stavebnictví. Plzeň: Aleš Čeněk, 2018, 293 s. 190 
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garantovaných autorským zákonem, mohl by být takový generální souhlas neplatný308. Jako 

vhodnější proto autoři považují sjednat způsob případně rozsah oprávnění objednatele zasahovat 

do autorova díla. 

 

7.1.2.2. Práva z vadného plnění a odpovědnost za škodu 

Má-li projektová dokumentace vady, které se projeví obvykle v průběhu výstavby, náleží 

objednateli vůči zhotoviteli práva z vadného plnění. Jak bylo uvedeno v předchozí kapitole, 

projektant nebude odpovědný jen za vady samotné projektové dokumentace, bude rovněž 

odpovídat společně a nerozdílně se zhotovitelem za vady stavebního záměru [§ 2630 odst. 1 písm. 

b) ObčZ]. 

Práva z vadného plnění nevylučují náhradu škody (§ 1915 ObčZ). Objednateli proto bude 

vedle práv z vadného plnění náležet rovněž právo požadovat po zhotoviteli náhradu škody. Jako 

příklad situace, kdy nebude postačovat uplatnění práv z vadného plnění, nám může posloužit 

judikaturou řešený případ, kdy projektant pochybil při navržení hydroizolace. Důsledkem bylo 

poškození stavebních konstrukcí včetně trhlin, vyboulení podlahy a další poškození stavby. Právo 

na odstranění příčiny průsaku (tj. vady izolace, resp. oprava projektové dokumentace) bude spadat 

pod práva objednatele z vadného plnění. Oproti tomu odstranit následky těchto průsaků znamená 

odstranit poškození vzniklá vadou díla (vadnou izolací) a jedná se o odpovědnost projektanta za 

vzniklou škodu309, která bude stíhat projektanta a potenciálně i zhotovitele stavby podle okolností 

konkrétního případu. Důvodem vzniku škody mohou být i vícepráce vzniklé v důsledku vadné 

projektové dokumentace. 

Pro podrobnější rozbor práv z vadného plnění odkazuji na kapitolu 7.1.1.6. 

 

7.2. Odpovědnost investora za škodu vzniklou při výstavbě 

Realizace rezidenčního projektu se standardně provádí v bezprostřední blízkosti jiných 

staveb, neboť obec nové zastavitelné plochy vymezuje zpravidla tak, aby navazovaly na stávající 

zastavěné území. Vzhledem k tomu, že stavební činnost je ze své podstaty poměrně riziková, 

nabízí se otázka, kdo bude odpovídat za škodu vzniklou třetím osobám (například vlastníku 

sousedního rodinného domu), ke které v důsledku výstavby může dojít, a existuje-li v této 

souvislosti nějaké riziko pro investora. 

 
308 Tamtéž 
309 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 16. 6. 2009, sp. zn. 25 Cdo 1619/2007 
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V následujících podkapitolách se zaměřím na tři skutkové podstaty zvláštní odpovědnosti 

za škodu, které z mého pohledu i z pohledu právní literatury310 přicházejí v průběhu výstavby 

v úvahu. Rozbor obecné úpravy odpovědnosti za škodu vzniklou porušením zákonné povinnosti 

záměrně pomíjím, věnovat se ji budu částečně v souvislosti s níže popsanými skutkovými 

podstatmi. 

 

7.2.1. Odpovědnost za škodu z provozní činnosti a provozu zvlášť nebezpečného 

O stavební činnosti lze uvažovat jako o provozování obchodního závodu, který slouží 

k výdělečné činnosti. Vznikne-li z jeho provozu škoda (resp. nemajetková újma například 

v důsledku pádu do neoznačeného výkopu; dále v textu budu pro přehlednost používat pouze 

termínu „škoda“), ať již byla způsobena vlastní provozní činností, věcí při ní užitou nebo vlivem 

činnosti na okolí, nahradí osoba závod provozující škodu z toho vzniklou (§ 2924 ObčZ). Jedná se 

o odpovědnost objektivní a poškozený nemusí prokazovat při uplatňování svého nároku porušení 

konkrétní právní povinnosti na straně provozovatele, ale jen to, že škoda byla vyvolána povahou 

provozní činnosti311. 

O tom, že stavební činnost je provozní činností ve smyslu § 2924 ObčZ není sporu312. 

Otázkou, která je pro téma této práce relevantní, bude, zda může být investor, jakožto objednatel, 

v případném sporu o náhradu škody, byť fakticky způsobené zhotovitelem, pasivně věcně 

legitimován. 

Nejvyšší soud v řadě svých rozhodnutí313 formuloval obecný závěr, že „není zákonného 

důvodu vylučovat odpovědnost jednoho subjektu jen proto, že za tutéž škodu odpovídá či může 

odpovídat též jiný subjekt, a není tak vyloučena jejich společná a nerozdílná odpovědnost.“. 

Provozovatel se své odpovědnosti nemůže zprostit tím, že by dokázal, že škodu nezavinil, ani 

poukazem na to, že provozní činnost vykonával jako zhotovitel pro osobu odlišnou od 

poškozeného314. Ustanovení § 2924 ObčZ za osobu povinnou k náhradě škody totiž označuje 

každého, kdo svou provozní činností takovou škodu způsobí. Zhotovitel tak bude za škodu 

odpovědný nehledě na to, že neporušil žádnou povinnost a postupoval přesně podle projektové 

dokumentace. Může ovšem se zhotovitelem na škodu odpovídat společně a nerozdílně rovněž 

objednatel? Nejvyšší soud ještě v poměrech ObčZ 64 dospěl k závěru, že pokud jsou stavební 

 
310 ČERNOHLÁVEK, J.; DOUBRAVA, P. Právní spory ve stavebnictví. Plzeň: Aleš Čeněk, 2018, 293 s. 197 – 214 
311 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 2. 9. 2004, sp. zn. 25 Cdo 1829/2003 
312 Srov. např. rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 17. 4. 2013, sp. zn. 25 Cdo 1562/2010 
313Srov. např. rozsudky Nejvyššího soudu ze dne 29. 10. 2007, sp. zn. 25 Cdo 3095/2005, nebo ze dne 22. 4. 2003, sp. 

zn. 25 Cdo 2102/2002 
314 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 2. 9. 2004, sp. zn. 25 Cdo 1829/2003 
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práce prováděny v rozporu s vydaným stavebním povolením, ano, neboť stavebník (objednatel) je 

povinen zajistit, aby byly dodrženy podmínky stavebního povolení nehledě na to, zda stavbu 

realizuje sám nebo prostřednictvím třetích osob, nicméně oproti zhotoviteli, který bude odpovídat 

za škodu z provozní činnosti (§ 420a ObčZ 64), bude investor odpovídat za škodu způsobenou 

porušením právní povinnosti (§ 420 ObčZ 64)315. Pro ilustraci odkazuji na jedno z novějších 

rozhodnutí, ve kterém se Nejvyšší soud zabýval otázkou odpovědnosti investora za újmu na zdraví 

cyklisty, který spadl do neoznačeného výkopu v rámci stavebních prací, jež pro investora prováděl 

zhotovitel. Nejvyšší soud uzavřel (pozn. zvýraznění přidáno autorem): „Protože škoda na zdraví 

žalobce vznikla pádem do neoznačeného výkopu v rámci stavebních prácí na cyklostezce, je třeba 

odpovědnost prvního žalovaného podle § 420 obč. zák. zvážit nejen z hlediska vlastníka této 

komunikace, ale především z hlediska jeho povinností při provádění stavebních prací, pokud byl 

jejich investorem či stavebníkem, kterému bylo správním orgánem vydáno povolení se stanovením 

určitých povinností při provádění stavby. Jeho povinností pak bylo tyto podmínky dodržet, a to 

bez ohledu na to, zda si konkrétní práci zajišťoval sám nebo prostřednictvím svého smluvního 

partnera, neboť své odpovědnosti vůči třetím osobám se nemůže zprostit poukazem na to, že k 

vlastnímu provedení stavebních prací na základě povolení, jež mu bylo vydáno, si sjednal nějaký 

další subjekt, který práci pro něj provedl (např. rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 26. 5. 2011, 

sp. zn. 25 Cdo 92/2009, uveřejněné v Souboru pod C 9751, usnesení ze dne 31. 1. 2013, sp. zn. 25 

Cdo 2338/2012, rozsudky ze dne 29. 10. 2007, sp. zn. 25 Cdo 3095/2005, a ze dne 12. 4. 2003, sp. 

zn. 25 Cdo 2102/2002, uveřejněné v Souboru pod C 5508 a C 1852). Za škodu vzniklou následkem 

porušení právní povinnosti, která byla správním orgánem uložena stavebníkovi, odpovídá 

stavebník, pokud nerespektoval podmínky, za nichž mu bylo povoleno práce provést. Tím ovšem 

není vyloučena ani odpovědnost toho, jemuž stavebník zadal realizaci stavby a kdo práce pro 

něj provedl, pokud škoda byla vyvolána přímo jeho činností či opomenutím. Není totiž zákonného 

důvodu vylučovat odpovědnost jednoho subjektu jen proto, že za tutéž škodu odpovídá či může 

odpovídat též jiný subjekt, který byl povinen dodržovat podmínky stavebního povolení stejně jako 

stavebník, zejména porušil-li povinnosti, jež v rámci smluvně založeného závazkového právního 

vztahu převzal (např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 15. 8. 2000, sp. zn. 25 Cdo 422/99). V 

dané věci druhý žalovaný převzal odpovědnost za zajištění zábran potřebných pro průběh prací, 

 
315 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 22. 4. 2003, sp. zn. 25 Cdo 2102/2002: „Ani ze skutečnosti, že za škodu 

způsobenou provozní činností jinému odpovídá provozovatel, kterým je druhý žalovaný, nelze dovodit závěr, že je 
tím vyloučena odpovědnost první žalované jako vlastníka nemovitosti a investora stavby vůči třetím osobám za 

škodu vzniklou následkem porušení povinností, jež jí byly uloženy stavebním povolením. Není totiž zákonného 

důvodu vylučovat zákonnou odpovědnost jednoho subjektu jen proto, že za tutéž škodu odpovídá též subjekt jiný. 

V souvislosti se škodou způsobenou žalované tak přichází v úvahu odpovědnost obou žalovaných.“ 
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bezpečnostních a dopravních opatření pro ochranu staveniště, když jako zhotovitel z titulu smlouvy 

o dílo, uzavřené s prvním žalovaným jako objednatelem, odstraňoval pokolaudační závady na 

kanalizačním potrubí uloženém v daném místě (obdobně srov. rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 

20. 3. 2001, sp. zn. 25 Cdo 2233/99).“316  

Lze tedy uzavřít, že investor nebude odpovídat přímo škodu vzniklou z provozní činnosti. 

Pokud však že nebudou stavební práce realizovány v souladu se stavebním povolením, může být 

odpovědný podle obecných ustanovení o povinnosti nahradit škodu. Zhotovitel oproti tomu bude 

odpovědný i v případě, že bude postupovat podle podmínek stavebního povolení, dojde-li 

v důsledku jeho provozní činnosti k způsobení škody. V této souvislosti se nabízí otázka, zda bude 

výše citovaná judikatura použitelná i v poměrech ObčZ. Přechozí úprava totiž hovořila o škodě, 

kterou škůdce způsobil porušením „právní povinnosti“ (§ 420 odst. 1 ObčZ 64). Starý občanský 

zákoník vycházel oproti ObčZ z koncepce tzv. generálního deliktu a nečinil tak rozdílu, zda jde o 

porušení právní povinnosti vyplývající z právního předpisu nebo ze smlouvy317. Porušení 

povinnosti uložené investorovi stavebním povolením (správním aktem) tak bylo možné pod § 420 

ObčZ 64 bezesporu zahrnout. Nový občanský zákoník toto pojetí opouští a vychází z tzv. duality 

civilního deliktu, kdy na jedné straně rozlišuje škodu vzniklou porušením dobrých mravů nebo 

zákona a na druhé straně škodu vzniklou porušením smluvní povinnosti. A právě proto, že § 2910 

ObčZ vyžaduje (kromě dalších podmínek), aby škůdce porušil povinnost stanovenou „zákonem“ 

(tedy v našem případě typicky úpravu stavebního zákona), můžeme si klást otázku, zda lze o 

„zákonné povinnosti“ hovořit, je-li investorovi povinnost uložena toliko správním aktem 

(stavebním povolením). Podle JUDr. Bezoušky je „k výkladu zákonné povinnosti nutno přistoupit 

při respektu k výkladu čl. 4 LPS. Zákon je v tomto smyslu „jen“ základem pro ukládání povinností 

soukromníkům.“318 Na jiném místě319 JUDr. Bezouška označuje za nadále aplikovatelné 

rozhodnutí Nejvyššího soudu320, které dospívá k totožným právním závěrům jako rozhodnutí výše 

citovaná. I porušení stavebního povolení tak bude podle nové právní úpravy možné subsumovat 

 
316 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 28. 6. 2017, sp. zn. 25 Cdo 832/2016 
317 ŠVESTKA, J., SPÁČIL, J., ŠKÁROVÁ, M., HULMÁK, M. a kolektiv. Občanský zákoník I, II. 2. vydání, Praha: 

C. H. Beck,2009, 2321 s. 1203 
318 JUDr. Bezouška in HULMÁK, M. a kol. Občanský zákoník VI. Závazkové právo. Zvláštní část (§ 2055–3014). 

Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2014, 2072 s. 1543 
319 BEZOUŠKA, P. a kol. Soudní judikatura ve světle nového občanského zákoníku. Komentovaný rejstřík judikatury 

a její použití po rekodifikaci. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2016, 748 s. 535 
320 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 25. 3. 2008, sp. zn. 25 Cdo 1905/2005 (R 8/2010 civ) (zvýraznění přidáno 

pozn. autora).: „Je však třeba odlišit uzavírku komunikace od znepřístupnění nemovitostí s komunikací 

souvisejících, neboť zákon výslovně ukládá, aby ani při uzavírce nebyl přístup k nim znemožněn. V posuzované 

věci byla postupně vydávána potřebná rozhodnutí o uzavírce, obsahující právě takovou povinnost; obdobná 

povinnost pak vyplývala i ze stavebního povolení. Protože nejen zhotovitel (dodavatel) stavebních úprav, nýbrž 

i stavebník v osobě žalovaného města byl povinen této povinnosti dostát, představuje okolnost, že žalovaný 

nezajistil její splnění, porušení právní povinnosti ve smyslu ustanovení § 420 odst. 1 obč. zák.“ 
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pod § 2910 ObčZ [ovšem pouze v případě, že budou vedle obecných předpokladů pro vznik 

odpovědnosti za škodu (tj. vznik škody, příčinná souvislost a zavinění) splněny i další podmínky 

uvedeného ustanovení jako je zásah do absolutního práva poškozeného nebo porušení ochranné 

normy]. 

Odpovědnost za škodu způsobenou provozem zvlášť nebezpečným, kterým může být 

rovněž stavební činnost, je koncipována obdobně jako škoda z provozní činnosti, nicméně 

s ohledem na vyšší nebezpečnost provozu zákon upravuje užší důvody při jejichž prokázání se 

škůdce povinnosti k náhradě škody zprostí (§ 2925 odst. 1 věta poslední ObčZ). 

Zajímavé je, že na rozdíl od výše citovaných rozhodnutí dospěla judikatura v otázce 

odpovědnosti podle § 432 ObčZ 64 (obdoba dnešního § 2925 ObčZ) k závěru, že investor 

(objednatel) stavby může být odpovědný přímo v režimu § 432 ObčZ 64, nikoliv pouze podle 

obecných ustanovení za škodu způsobenou porušením právní povinnosti (zákona). V níže 

citovaném rozhodnutí posuzoval Nejvyšší soudu otázku odpovědnosti investora (objednatele) 

výstavby Radioterapeutického ústavu za škodu způsobenou na sousedním domě, která měla 

vzniknout v důsledku nadměrného zatížení ulice, v níž se dům nacházel. Investorovi výstavby totiž 

bylo vydáno rozhodnutí, kterým bylo umožněno použít komunikaci ulice Na Truhlářce k 

provozování těžké nákladní dopravy, na kterou nebyla projektována. Nejvyšší soud uzavřel, že 

(zvýraznění přidáno pozn. autora) „O tom, že škoda na domě žalobkyň byla vyvolána povahou 

provozu zvlášť nebezpečného, není sporu, otázkou zůstává, kdo byl provozovatelem této činnosti, 

která měla charakter zvlášť nebezpečného provozu. (…) Jak vyplynulo ze skutkových zjištění v 

dané věci (skutkový stav není v dovolání zpochybňován, a nepodléhá tak dovolacímu přezkumu), 

pravidelné a opakované průjezdy těžkých stavebních a nákladních mechanizmů po pozemní 

komunikaci sousedící s pozemkem, na němž stojí dům žalobkyň, byly prováděny v rámci provozní 

činnosti dodavatelů stavebních prací. Povolení užívat veřejnou komunikaci „Na Truhlářce“ tam 

i zpět nad obvyklou míru vlivem zvýšené intenzity tohoto druhu dopravy bylo vydáno ve prospěch 

právního předchůdce žalovaného, který byl investorem celé výstavby Radioterapeutického ústavu 

na Bulovce. Z hlediska odpovědnosti provozovatele je nerozhodné, zda zvlášť nebezpečný provoz 

provádí sám či zda jej vykonává prostřednictvím jiné osoby, jíž tuto práci smluvně zadal a která 

v rámci provozu vedeném po komunikaci škodu způsobila (srov. obdobně rozsudek Nejvyššího 

soudu ze dne 29. 10. 2007, sp. zn. 25 Cdo 3095/2005, publikovaný v Souboru civilních rozhodnutí 

NS pod C 5508, či rozsudek téhož soudu ze dne 22. 4. 2003, sp. zn. 25 Cdo 2102/2002, publikovaný 

tamtéž pod C 1852). I stavebník může být provozovatelem nebezpečné činnosti, jestliže jde o 

činnost spojenou s jím prováděnou stavbou, a to bez ohledu na to, zda konkrétní stavební práce 
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zajišťoval sám nebo prostřednictvím svého smluvního partnera, jemuž zadal provedení díla.“321 

Nejvyšší soud podle mého názoru chybně přejal svůj předchozí závěr přijatý v rozsudku sp. zn. 25 

Cdo 2102/2002, o kterém bylo pojednáno v souvislosti se škodou z provozní činnosti, neboť 

v uvedeném rozhodnutí k závěru, že by investor odpovídal za škodu způsobenou provozní činností 

nedospěl, nýbrž jeho odpovědnost vyvodil z obecných ustanovení o škodě způsobené porušením 

právní povinnosti. 

Otázka, zda bude investor potenciálně odpovídat za škodu pouze v režimu § 2910 ObčZ, 

anebo bude jeho odpovědnost objektivní bez nutnosti prokazovat protiprávnost jeho jednání 

(§ 2924, reps. § 2925 ObčZ), je přitom klíčová. V každém případě lze doporučit na rozebrané 

riziko myslet již ve smlouvě o dílo. 

 

7.2.2. Odpovědnost za škodu na nemovité věci 

Výhradně za škodu na nemovité věci, resp. na držbě nemovité věci (na rozdíl od výše 

uvedených zvláštních skutkových podstat, podle kterých bude škůdce odpovídat i například za 

poškození podzemního kabelu, nemajetkovou újmu na zdraví etc.) bude investor (objednatel) 

odpovídat podle § 2926 ObčZ322, neboť je osobou, která zajišťuje práce, jimiž se jinému působí 

škoda na nemovité věci. Za škodu bude investor odpovídat společně a nerozdílně s osobou, která 

práce provádí (tedy se zhotovitelem) a bude mu vůči ní svědčit regresní nárok (§ 2917 ObčZ). 

Z ustanovení § 2895 ObčZ plyne, že škůdce je povinen nahradit škodu bez ohledu na své 

zavinění v případech stanovených zvlášť zákonem. Občanský zákoník ovšem nikde „zvlášť“ 

nestanoví, že by byl škůdce povinen nahradit škodu bez svého zavinění. Právní teorie je proto 

jednotná v závěru, že za ono „zvláštním stanovení“ objektivního režimu odpovědnosti bude třeba 

považovat případy, ve kterých zákonodárce vymezil liberační důvody323. Ustanovení § 2926 ObčZ 

ovšem žádné liberační důvody neobsahuje. Vyžaduje tedy uvedená skutková podstata zavinění na 

straně škůdce? Komentářová literatura historickým a teleologickým výkladem dospěla k závěru, 

že nikoliv324. Investor tak bude podle § 2926 ObčZ odpovědný bez ohledu na zavinění a bez 

možnosti liberace.  

 

8. Kolaudace 

 
321 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 26. 5. 2011, sp. zn. 25 Cdo 92/2009 
322 ČERNOHLÁVEK, J.; DOUBRAVA, P. Právní spory ve stavebnictví. Plzeň: Aleš Čeněk, 2018, 293 s. 201 
323 ČECH, P., Škoda a její náhrada v novém občanském zákoníku, Metodické aktuality svazu účetních, 6/2017, s. 34 
324 HULMÁK, M. a kol. Občanský zákoník VI. Závazkové právo. Zvláštní část (§ 2055–3014). Komentář. 1. vydání. 

Praha: C. H. Beck, 2014, 2072 s. 1610 
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Závěrečnou fází realizace stavebního záměru je jeho kolaudace, která ověří, zda je 

způsobilý k užívání. Vzhledem k tomu, že kolaudace stavby je tématem spíše stavebnětechnickým 

než právním, bude tato kapitola o poznání stručnější než kapitoly o územním, resp. stavebním 

řízení. 

Jak bylo vymezeno v úvodu této práce, stavební záměr je tvořen souborem jednak staveb 

rodinných domů, jednak staveb veřejné dopravní (veřejně přístupná účelová komunikace) a 

technické infrastruktury (např. veřejné osvětlení). Zákonodárce novelou stavebního zákona325 

účinnou od 1. 1. 2018 sice přistoupil k prohloubení deregulace v oblasti kolaudace staveb326, 

povinnosti kolaudace v rozebíraném případě se ovšem zmíněná novela nedotýká. Stavby 

rodinných domů budou podléhat kolaudaci, neboť kumulativně naplní podmínky § 119 odst. 1 

písm. b) StavZ (jedná se o stavbu podléhající stavebnímu povolení, jejíž vlastnosti nemohou 

budoucí uživatelé ovlivnit). Vzhledem k formulaci druhé podmínky bychom mohli zpochybňovat, 

že rodinný dům postavený v rámci developerského projektu je skutečně stavbou, jejíž vlastnosti 

nemůže budoucí uživatel ovlivnit. Ministerstvo pro místní rozvoj nicméně ve své metodické 

pomůcce k otázkám kolaudace rodinných domů výslovně developerské projekty rodinných domů 

s ohledem na nutnost ochrany veřejných zájmů pod § 119 odst. 1 písm. b) StavZ zahrnuje: 

„Typickým příkladem těchto staveb je nemocnice, škola, nájemní bytový dům, stavba pro obchod 

a průmysl, stavba ubytovacích zařízení, divadlo, restaurace, sportovní stadiony, ale též 

developerské projekty rodinných domů. U všech těchto staveb je kladen důraz na ochranu 

veřejných zájmů, a proto nadále zůstávají stavbami, které k užívání vyžadují kolaudaci.“327 

Kolaudaci bude podléhat rovněž stavba veřejně přístupné účelové komunikace a některé části nově 

budované technické infrastruktury328, neboť kumulativně naplní podmínky § 119 odst. 1 písm. a) 

StavZ [jedná stavby vyžadující stavební povolení, resp. stavby uvedené v § 103 odst. 1 písm. e) 

bodech 4 až 8 StavZ, a zároveň jde o stavby veřejné infrastruktury ve smyslu § 2 odst. 1 písm. 

k) StavZ]. Příslušným k vydání kolaudačního souhlasu/rozhodnutí bude stavební úřad, který vydal 

stavební povolení (tzn. bude-li se jednat o stavbu pozemní komunikace, speciální stavební úřad, 

jinak obecný stavební úřad). 

 
325 Zákon č. 225/2017 Sb. 
326 MAREČEK, J.; DOLEŽAL, J.; SEDLÁČKOVÁ, V.; SKLENÁŘ, T.; TUNKA, M.; VOBRÁTILOVÁ, Z. 

Komentář ke stavebnímu zákonu a předpisy související. 2. vyd. Plzeň: Aleš Čeněk, 2018, 954 s. 375 
327 Metodická pomůcka Ministerstva pro místní rozvoj: KOLAUDACE RODINNÝCH DOMŮ PO 1. 1. 2018, odbor 

stavebního řádu, únor 2018 
328 Například stavba veřejného osvětlení, protože se jedná o stavbu veřejné infrastruktury uvedenou v § 103 odst. 1 

písm. e) bod 8 StavZ. Naopak například stavby vodovodních, kanalizačních a energetických přípojek kolaudaci 

přímo podléhat nebudou, neboť je stavební zákon zahrnuje pod § 103 odst. 1 písm. e) bod 10 StavZ a tyto stavby 

tak nesplňují první z podmínek § 119 odst. 1 StavZ, stavební úřad je nicméně bude zohledňovat ve smyslu § 122 

odst. 3 StavZ. 
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8.1. Kolaudační souhlas 

O vydání kolaudačního souhlasu může žádat pouze stavebník. Za stavebníka zákonná 

úprava nepovažuje stavebního podnikatele realizujícího stavbu v rámci své podnikatelské činnosti 

[§ 2 odst. 2 písm. c) StavZ]. Jak bylo uvedeno v předchozí kapitole, součástí díla bude rovněž 

zajištění vydání kolaudačního souhlasu. Investor tak bude muset stavebního podnikatele k podání 

žádosti jeho jménem (resp. k zastupování investora v případném kolaudačním řízení) zmocnit. 

Žádost o vydání kolaudačního souhlasu se podává na formuláři, který je přílohou č. 12 

vyhlášky ministerstva pro místní rozvoj č. 503/2006 Sb. V žádosti stavebník uvede identifikační 

údaje provedené stavby a základní informace o stavebním povolení (označení stavebního úřadu, 

datum vyhotovení, jednací číslo). Gró nicméně budou stejně jako v případě žádostí o vydání 

územního rozhodnutí, resp. stavebního povolení, tvořit přílohy žádosti. 

Přílohy žádosti o vydání kolaudačního souhlasu bychom mohli rozdělit do tří skupin. První 

tvoří opět projektová dokumentace. Stavebník k žádosti připojí buď ověřenou dokumentaci 

stavby, která odpovídá jejímu skutečnému provedení, anebo nechá zpracovat novou dokumentaci 

skutečného provedení stavby, došlo-li při provádění stavby k nepodstatným odchylkám oproti 

ověřené projektové dokumentaci. Druhou skupinu tvoří přílohy, které slouží k tomu, aby stavební 

úřad mohl zapsat příslušné identifikační údaje k nově vzniklé stavbě do základního registru 

územní identifikace a adres nemovitostí. Tyto jsou uvedeny v § 121 odst. 1 StavZ (jedná se např. 

o údaje určující polohu definičního bodu stavby a adresního místa329, jedná-li se o stavbu dopravní 

infrastruktury pak dokumentaci geodetické části skutečného provedení stavby). Třetí skupina pak 

zahrnuje přílohy, které se týkají již samotného prokázání způsobilosti stavby sloužit 

k samostatnému užívání (typickým příkladem budou závazná stanoviska, která dotčené orgány 

vydávají pro účely kolaudace). 

Stavební úřad po doručení žádosti stanoví termín závěrečné kontrolní prohlídky, která se 

bude konat nejpozději do 45 dnů ode dne doručení žádosti, a posoudí, zda  

- je žádost úplná, 

- je stavba schopná samostatného užívání, 

- je v souladu se stavebním povolením, podkladovými správními akty a projektovou 

dokumentací, 

- jsou dodrženy obecné požadavky na výstavbu [§ 2 odst. 2 písm. e) StavZ] a 

 
329 Srov. § 29 odst. 1 psím. d) zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech 
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- provedení stavby nebo její užívání nebude ohrožovat život a veřejné zdraví, život nebo 

zdraví zvířat, bezpečnost anebo životní prostředí (§ 122 odst. 3 StavZ). 

Pokud stavba uvedeným předpokladům vyhoví, stavební úřad vydá kolaudační souhlas, a 

to podle části čtvrté správního řádu. Potenciálně dotčení vlastníci sousedních nemovitých věcí tak 

proti němu nemohou brojit odvoláním podle správního řádu, ale toliko žalobou proti rozhodnutí 

správního orgánu ve smyslu § 65 a násl SŘS330. Kolaudační souhlas lze rovněž přezkoumat 

v přezkumném řízení. 

V opačném případě rozhodne usnesením o provedení kolaudačního řízení, které slouží 

k tomu, aby stavebník mohl zjednat nápravu a žádost požadavkům § 122 odst. 3 StavZ vyhověla. 

Účastníkem kolaudačního řízení bude v rozebíraném případě pouze investor. Stavební úřad vždy 

vykoná závěrečnou kontrolní prohlídku stavby. To je rozdíl oproti kolaudačnímu souhlasu, který 

může vydat i bez závěrečné kontrolní prohlídky, pokud stavebník doloží odborný posudek 

autorizovaného inspektora, nebo pokud se jedná o podzemní stavby technické infrastruktury (§ 

122 odst. 6 StavZ). Stavební úřad může v kolaudačním rozhodnutí stanovit podmínky užívání 

stavby vyplývající z obecných požadavků na výstavbu, podmínky k ochraně veřejných zájmů a 

dále podmínky, na jejichž základě bude stavebník povinen odstranit ve stanovené lhůtě drobné 

nedostatky zjištěné stavebním úřadem při závěrečné kontrolní prohlídce331. Pokud ani 

v kolaudačním řízení nedojde k splnění podmínek § 122 odst. 3 StavZ, stavební úřad žádost 

zamítne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
330 Usnesení rozšířeného senátu Nejvyššího správního soudu ze dne 17. 9. 2019, č. j. 1 As 436/2017-43, č. 3931/2019 

Sb. NSS, ve kterém Nejvyšší soud upustil od své předchozí judikatury, podle níž bylo souhlasy vydávané 

stavebním úřadem možno napadnou pouze zásahovou žalobou podle § 82 a násl. SŘS. 
331 MACHAČKOVÁ, J. a kol. Stavební zákon. Komentář. 3. vydání. Praha: C. H. Beck, 2018, 1216 s. 917 
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Závěr 
Cílem této práce bylo v teoretické rovině rozebrat realizaci v úvodu vymezeného 

stavebního záměru z pozice investora se zaměřením na potenciální rizika a způsoby, jakými jim 

předcházet nebo je řešit. Věřím, že se mi podařilo základní otázky všech fází realizace stavebního 

záměru postihnout, byť připouštím, že některé další oblasti by ještě stálo za to rozebrat, neboť 

variabilita možných situací, které mohou v průběhu realizace projektu nastat, je značná.  

Některé kapitoly byly z povahy analyzovaných témat spíše deskriptivního charakteru 

(například kapitola o ochranných a bezpečnostních pásmech), jiné připouštěly i jistou dávku 

kreativity, třeba při vymýšlení možných rizik, se kterými by měl investor počítat (například 

kapitola o závazkových vztazích ve výstavbě). Z mého pohledu bylo velmi zajímavé sledovat a 

uvědomovat si vzájemné vazby práva veřejného a práva soukromého, které je nutné při realizaci 

developerských projektů zohledňovat. Příkladem budiž různá „veřejnoprávní rizika“ jako je 

stavební uzávěra nebo zrušení části územního plánu, které musí investor ve sjednávaných 

smlouvách zohledňovat. 

Můžeme uzavřít, že realizace developerského projektu klade na investora požadavky 

znalosti mnoha oborů jak práva veřejného, tak práva soukromého. Většině rizik je investor schopen 

předcházet, nebo je alespoň minimalizovat. Zásadním závěrem ovšem je, že by investor neměl 

k právním otázkám přistupovat izolovaně, ale vždy je domýšlet v jejich celkovém právním 

kontextu konkrétního projektu. 
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Seznam zkratek332 
 

ABGB 

císařský patent č. 946/1811Sb., obecný zákoník občanský 

AZ 

 zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským 

a o změně některých zákonů (autorský zákon) 

EnergZ 

zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických 

odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon) 

EŘ 

 zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) 

a o změně dalších zákonů 

InsZ 

 zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) 

ObčZ 

 zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

ObčZ 64 

 zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník 

ObecZ 

 zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) 

ObchZ 

 zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník 

OSŘ 

 zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád 

PozKom 

 zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích 

SŘS 

 zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní 

StavZ 

 zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 

StavZ 76 

 
332 Není-li uvedeno jinak, jsou předpisy v textu citovány ve znění pozdějších předpisů. 
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 zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)  

VOPVÚ  

vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na 

využívání území 

VÚPD 

vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj č. 500/2006 Sb., o územně analytických 

podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací 

činnosti 

ZákDráh 

 zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách 

ZCL 

zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o 

živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů 

ZEK 

zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících 

zákonů (zákon o elektronických komunikacích) 

ZNZR 

zákon č. 189/1999 Sb., o nouzových zásobách ropy, o řešení stavů ropné nouze a o změně 

některých souvisejících zákonů (zákon o nouzových zásobách ropy) 

ZPOch 

 zákon České národní rady č. 133/1985 Sb., o požární ochraně 

ZPF 

 zákon České národní rady č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu 

ZV 

zákon č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke 

stavbě (zákon o vyvlastnění) 

ZVodKan 

zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně 

některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích) 
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Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 10. 12. 2009, sp. zn. 22 Cdo 944/2007 
Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 2. 12. 2010, sp. zn. 29 NSČR 10/2009 (R 80/2011 civ.) 
Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 23. 2. 2011 sp. zn. 23 Cdo 3891/2010 
Rozsudek velkého senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ze dne 

9. 3. 2011, sp. zn. 31 Cdo 4545/2008 (R 84/2011 civ.) 
Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 26. 5. 2011, sp. zn. 25 Cdo 92/2009 
Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 17. 6. 2011, sp. zn. 33 Cdo 4142/2008 
Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 27. 10. 2011, sp. zn. 29 NSČR 36/2009 
Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 19. 3. 2012, sp. zn. 23 Cdo 4815/2010 
Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 28. 3. 2012, sp. zn. 33 Cdo 4160/2010 
Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 28. 3. 2012, sp. zn. 23 Cdo 4357/2011 
Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 25. 4. 2012, sp. zn. 33 Cdo 2782/2010 
Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 26. 6. 2012 sp. zn. 23 Cdo 1095/2012 
Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 25. 7. 2012, sp. zn. 23 Cdo 3798/2009 
Rozsudek Nejvyššího sodu ze dne 17. 4. 2013, sp. zn. 23 Cdo 964/2012 
Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 17. 4. 2013, sp. zn. 25 Cdo 1562/2010 
Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 24. 4. 2013, sp. zn. 28 Cdo 2155/2012 
Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 11. 7. 2013, sp. zn. 32 Cdo 2399/2012 
Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 10. 12. 2013, sp. zn. 32 Cdo 2484/2012 
Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 12. 12. 2013, sp. zn. 29 NSČR 113/2013 (R 45/2014 civ.) 
Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 15. 12. 2014, sp. zn. 29 NSČR 119/2014 
Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 28. 1. 2015, sp. zn. 30 Cdo 3328/2014 
Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 19. 1. 2016, sp. zn. 23 Cdo 2925/2015 (R 38/2017 civ.) 
Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 23. 2. 2016, sp. zn. 33 Cdo 3744/2015 
Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 29. 2. 2016, sp. zn. 29 Cdo 307/2014 
Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 29. 2. 2016, sp. zn. 29 NSČR 67/2014 
Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 31. 3. 2016, sp. zn. 33 Cdo 1147/2014 
Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 19. 4. 2016, sp. zn. 32 Cdo 2290/2014 
Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 6. 9. 2016, sp. zn. 23 Cdo 660/2015 
Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 20. 9. 2016, sp. zn. 22 Cdo 3775/2014 
Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 5. 10. 2016, sp. zn. 23 Cdo 1720/2016 
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Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 16. 11. 2016, sp. zn. 23 Cdo 1357/2016 
Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 28. 2. 2017, sp. zn. 29 ICdo 13/2015 (R 139/2018 civ.) 
Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 28. 2. 2017, sp. zn. 23 Cdo 4100/2016 
Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 28. 2. 2017, sp. zn. 29 Cdo 5606/2016 
Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 28. 6. 2017, sp. zn. 25 Cdo 832/2016 
Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 10. 10. 2017, sp. zn. 22 Cdo 4174/2017 
Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 19. 9. 2018, sp. zn. 25 Cdo 492/2018 
Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 25. 3. 2019, sp. zn. 29 Cdo 561/2017 (R 25/2020 civ.) 
Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 28. 3. 2019, č. j. 29 ICdo 82/2017-107 
Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 25. 6. 2019, sp. zn. 21 Cdo 4540/2018 
Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 31. 7. 2019, sp. zn. 22 Cdo 1187/2019 
Usnesení rozšířeného senátu Nejvyššího správního soudu ze dne 17. 9. 2019, č. j. 1 As 
436/2017-43, č. 3931/2019 Sb. NSS 
Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 28. 11. 2019, sp. zn. 22 Cdo 2769/2018 
Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 4. 12. 2019, sp. zn. 20 Cdo 1503/2019 
Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 22. 1. 2020, sp. zn. 26 Cdo 3501/2019 
Nález Ústavního soudu ze dne 15. 8. 2005, sp. zn. IV. ÚS 314/05, č. 159/2006 USn. 
Nález Ústavního soudu ze dne 19. 11. 2008, sp. zn. Pl. ÚS 14/07, č. 198/2008 USn. 
Nález Ústavního soudu ze dne 17. 3. 2009, sp. zn. IV. ÚS 2239/07, č. 57/2009 USn. 
Nález Ústavního soudu ze dne 31. 1. 2012, sp. zn. IV. ÚS 3476/11, 25/2012 USn. 
Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 16. 2. 2017, č. j. 6A 228/2016 
Rozsudek Krajského soudu v Praze ze dne 29. 7. 2014, sp. zn. 50 A 6/2014 
Rozsudek Krajského soudu v Praze ze dne 8. 3. 2016, č. j. 46 A 20/2014-88, 3442/2016 Sb. 
NSS 
Rozsudek Krajského obchodního soudu v Brně ze dne 4. 11. 1994 č. j. 5 Cm 170/94 
Rozsudek Krajského soudu v Ústí nad Labem, pobočka v Liberci, ze dne 10. 9. 2014, č. j. 59 
A 118/2013-72, č. 3287/2015 Sb. NSS 

5. Seznam ostatních zdrojů 
Důvodová zprávy k zákonu č. 350/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o 

územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a 

některé související zákony 
Důvodová zpráva k zákonu č. 225/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o 

územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další 

související zákony 
Usnesení garančního výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj č. 251 z 52. schůze 

konané dne 8. února 2017 (tisk 927/3) 
Usnesení hospodářského výboru č. 358 ze 47. schůze konané dne 8. února 2017 (tisk 927/4) 
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Důvodová zpráva k návrhu zákona o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v 

energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon) (vydán pod č. 

458/2000 Sb. v částce 131/2000 Sb. dne 29.12.2000) 
Opatření obecné povahy vydané Úřadem pro civilní letectví dne 18. 6. 2013, č. j. 2133-13-
701, sp. zn. 11/730/0090/LKVO/02/13 
Opatření obecné povahy vydané Úřadem pro civilní letectví dne 3. 11. 2016, č. j. 10197-16-
701, sp. zn. 12/730/0056/LKVO/07/16 
Důvodová zpráva k zákonu č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 
Metodická pomůcka Ministerstva pro místní rozvoj: KOLAUDACE RODINNÝCH DOMŮ PO 

1. 1. 2018, odbor stavebního řádu, únor 2018 
Usnesení vlády č. 448 ze dne 24. 6. 2019, jehož součástí je věcný záměr stavebního zákona 
 

Právní aspekty realizace developerského projektu z pozice investora 
 
Abstrakt 
 

 Realitní development je meziodvětvovou disciplínou nejen sám o sobě, ale rovněž v oboru 

práva, neboť v jeho rámci vznikají vztahy jak v oblasti práva veřejného, tak v oblasti práva 

soukromého, které se vzájemně ovlivňují, případně podmiňují. Cílem této práce je z právního 

hlediska rozebrat postup investora při realizaci rezidenčního projektu spočívajícího ve výstavbě 

deseti solitérních rodinných domů a související veřejné dopravní a technické infrastruktury. Důraz 

bude kladen na rozbor právních rizik, která pro investora v jednotlivých fázích realizace 

výstavbového projektu vyvstávají. Kapitoly budou řazeny chronologicky tak, jak realizace 

stavebního záměru probíhá, od výběru vhodné lokality až pod vydání kolaudačního souhlasu. 

První část práce je věnována právnímu auditu pozemku, na němž má být stavební záměr proveden. 

Pozornost je zaměřena jednak na různá veřejnoprávní omezení, jako jsou závazné koncepční 

nástroje územního plánování nebo ochranná a bezpečnostní pásma, jednak na soukromoprávní 

rizika nabytí vlastnického práva od konkrétní osoby, jako je riziko vyslovení neúčinnosti kupní 

smlouvy v důsledku úpadku prodávajícího nebo neplatnosti kupní smlouvy v důsledku postižení 

prodávajícího exekucí. Další kapitoly jsou věnovány již samotné realizaci projektu. Ve třetí 

kapitole rozebírám specifika developerské smlouvy o smlouvě budoucí kupní, kterou investor 

uzavírá standardně na dobu, než je vydáno územní rozhodnutí, územnímu řízení je pak věnována 

kapitola čtvrtá. Po vydání (resp. právní moci) územního rozhodnutí investor přistupuje k uzavření 

kupní smlouvy, o níž pojednává kapitola pátá, přičemž opět pouze v kontextu vymezeného tématu 

této práce. Následuje kapitola o stavebním řízení, jehož kladný výsledek je předpokladem samotné 

výstavby. Té je věnována kapitola sedmá, ve které rozebírám závazkové vztahy vznikající jak mezi 
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osobami na výstavbě zúčastněnými (např. zhotovitel stavebního záměru), tak mezi osobami 

nezúčastněnými (např. vlastníkem stavby poškozené v důsledku výstavby). A konečně v poslední 

kapitole pojednávám o závěrečné fázi realizace developerského projektu, kterou je vydání 

kolaudačního souhlasu/rozhodnutí. Z oné právní mezioborovosti developerských projektů plyne i 

závěr této práce, sice že by investor neměl k právním otázkám přistupovat izolovaně, ale vždy je 

domýšlet v jejich celkovém právním kontextu konkrétního projektu. 

 
Klíčová slova: 
Developerský projekt 
Právní audit pozemku 
Územní plánování 
Územní řízení 
Stavební řízení 
Výstavba 
  



 

139 
 

 

Legal Aspects of a Residential Project Construction from the Point of View of 
an Investor  
Abstract 
 

Real estate development is an intersectoral discipline not only itself, but also in the field of 

law, because within it both public and private legal relationships are established. The aim of this 

work is to analyze the construction process of a residential project consisting of ten solitary family 

houses and related technical and transport infrastructure from a legal point of view. The emphasis 

will be placed on the analysis of legal risks that can arise for the investor in the various stages of 

realization of the construction project. The chapters will be sorted chronologically as the 

realization of the construction project takes place, from the selection of a suitable site to the 

issuance of the occupancy permit. The first part of the work is devoted to a legal audit of the land 

on which the construction project is to be carried out. Particular attention is paid to a public law 

restrictions, such as zoning or buffer zones, as well as risks arising from acquisition of ownership 

from a specific seller, such as the risk of unenforceability of a sales contract due to bankruptcy of 

the seller or voidability of the sales contract due to execution proceedings. The next chapters are 

devoted to the actual realization of the project. In third chapter I analyze the specifics of the 

developer's preliminary contract, which last at least before the planning permission is issued, the 

fourth chapter is then devoted to application for a planning permission procedure itself. After the 

planning permission issuance (or its legal force), the investor can enter into a sales contract, which 

is discussed in the fifth chapter, again only in the context of the defined topic of this work. The 

chapter on building permit procedure, whose positive result is a prerequisite for the construction 

itself, follows. Chapter seven is devoted to construction itself. I analyze the obligations arising 

both between persons involved in the construction (eg. the contractor of the buildings) and between 

non-participants (eg. the owner of the neighboring building damaged as a result of construction). 

Finally, in the last chapter I discuss the final phase of the realization of the residential project, 

which is the issuance of the occupancy permit. The conclusion of this work leads from the legal 

interdisciplinarity of construction projects. The investor should not deal with legal issues in 

isolation, but always think of them in their overall legal context of a particular project. 

 
Klíčová slova: 
Housing development project 
Legal audit of land plot 
Zoning 
Application for a planning permission procedure 
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Construction 
 


