
Cílem mé diplomové práce bylo pokud možno co nejuceleněji pojednat o
správních deliktech souvisejících s prováděním a užíváním staveb. Je mi nicméně jasné,
že v současné době ještě není možné podat k tomuto tématu zcela jasný a jednoznačný
výklad, prostý jakýchkoli pochybností. Přinejmenším však doufám, že se mi podařilo
alespoň z části tento cíl naplnit.
V obecné rovině je možno konstatovat, že současný stavební zákon na jedné
straně svými nosnými instituty, a také svojí systematikou a posloupností řešených
otázek, do značné míry koresponduje úpravě předchozí, na straně druhé přináší četné
zásadnější změny, celkově vedoucí k významnějšímu posunu dané právní úpravy. Tato
koncepce se promítla i do právní úpravy správních deliktů ve stavebním zákoně.
V návaznosti na tuto skutečnost, stavební zákon, do jisté míry obdobně jak tomu bylo
v předchozím stavebním zákoně, rozlišuje jednak přestupky a jednak správní delikty
právnických osob a podnikajících fyzických osob. Charakteristickým rysem je zejména
fakt, že právní úprava skutkových podstat správních deliktů právnických osob a
podnikajících fyzických osob je, až na některé výjimky, shodná s právní úpravou
přestupků, kdy rozdíly mezi nimi se týkají zejména předpokladů pro nastoupení
odpovědnosti za předmětné porušení povinností.
Ačkoli současný stavební zákon nabyl účinnosti před relativně krátkou dobou, je
již nyní možné učinit některé připomínky a zmínit určité formulační nezralosti a
disproporční řešení, vztahující se k problematice správních deliktů v režimu stavebního
zákona.
Za prvé již samotná definice pojmu „stavba“ je ve stavebním zákoně dosti
neurčitá. Nicméně i přesto představuje takové vymezení stavby krok vpřed oproti
předchozí právní úpravě, která pojem „stavba“ ve svých ustanoveních běžně užívala,
aniž by ho jakýmkoli způsobem definovala.
Právní úprava správních deliktů, spočívajících v tzv. černé stavbě, byla
ovlivněna skutečností, že současný stavební zákon rozšířil okruh staveb, které ke své
realizaci nevyžadují buď ani stavební povolení nebo ohlášení, anebo podléhají pouze
ohlášení. Stavební zákon též umožňuje, aby za splnění určitých podmínek bylo stavební
povolení nahrazeno veřejnoprávní smlouvou nebo certifikátem autorizovaného 

inspektora. Sympatické na této právní úpravě je, že zřetelně cílí ke zoperativnění
jednotlivých upravovaných postupů, včetně nabídnutí variability v diferencovaných
situacích. Negativní stránkou věci je, že právní úprava správních deliktů spočívajících
v tzv. černé stavbě je na první pohled dosti komplikovaná. V řadě jejich ustanovení se
projevují více či méně významné formulační nezralosti, které dávají prostor k různým
úvahám. Ačkoli k řadě závěrů lze dospět poměrně jednoznačně výkladem, bylo by pro
stavebněprávní praxi nepochybným přínosem, kdyby některá výkladově sporná
ustanovení, byla nahrazena přesnější výslovnou úpravou.
Další významnou skupinou správních deliktů upravených ve stavebním zákoně
jsou ty, které se vztahují k užívání staveb. Dle současné právní úpravy mohou být tyto
správní delikty dvojího charakteru. V prvém případě se jedná o užívání stavby, která
nebyla pří jejím provádění podrobena předepsanému režimu. Druhou kategorii případů
představuje neoprávněné užívání stavby v situaci, kdy stavba nebyla podrobena
předepsanému režimu v případě změny v jejím užívání. Při formulaci jednotlivých
skutkových podstat těchto správních deliktů se muselo též přihlédnout ke skutečnosti,
že stavební zákon podstatně zjednodušil celou proceduru směřující k vlastnímu užívání
staveb. Současně se muselo zohlednit, že stavební zákon musí počítat i s režimem
užívání staveb, z kterého vycházel předchozí stavební zákon. Přestože stavební zákon
řeší tyto situace v tom smyslu, že u staveb pravomocně povolených přede dnem nabytí
účinnosti současného stavebního zákona, se kolaudační řízení provede podle
předchozích právních předpisů, nelze se ve stavebněprávní praxi vyhnout vzájemnému
proplétání jednotlivých institutů současného a předchozího stavebního zákona. Tato
skutečnost je nicméně, v důsledku zachování kontinuity stavebněprávní praxe,
nevyhnutelná a dala se též i předem předpokládat.
Zásadní změna oproti předchozí právní úpravě se odehrála v rovině sankčního
postihu za správní delikty v režimu stavebního zákona. Nadále zůstává jediný druh
sankce, a to pokuta. Změna se ovšem projevila v tom směru, že jednak došlo k opuštění
principu stanovení dolní hranice pokut i u přestupků a jednak došlo ke sjednocení
právní úpravy, pokud jde o zákonné rozpětí pro ukládání pokut, a to jak u přestupků, tak
i u správních deliktů právnických osob a podnikajících fyzických osob. V důsledku této
změny hrozí za stejné protiprávní jednání všem subjektům stejný postih, bez ohledu na
to, v jakém postavení se protiprávního jednání dopustily. Otázkou je, zda se skutečně 



jedná o krok správným směrem. Taková úprava je zajisté v souladu se zásadou rovnosti,
ale na druhou stranu zde zůstává pochybnost, zda protiprávní jednání jednotlivých
občanů může být srovnatelné s ekvivalentním jednáním právnických nebo podnikajících
osob, a to zejména v rovině škodlivosti a závažnosti důsledků takovéhoto jednání.
I když opomineme výše zmíněné skutečnosti, zůstává i tak právní úprava pokut
ve stavebním zákoně dosti rozporuplná a disproporční. Zákonodárce na jednu stranu
důsledně vychází ze zásady rovnosti při stanovení zákonného rozpětí pokut v případě
přestupků a správních deliktů právnických a podnikajících fyzických osob, ale na
druhou stranu tuto zásadu zcela opomíjí při stanovení výše pokut jednotlivým
subjektům protiprávního jednání.
 V neposlední řadě je třeba též zdůraznit nebezpečí vyplývající z příliš širokých
sankčních rozpětí. Otázkou zůstává, zda není správním orgánům ponechán příliš velký
prostor pro jejich správní uvážení, a zejména zda jsou dostatečně a jednoznačně
nastavena kritéria, limitující volnost takovéhoto uvážení.
Z výše uvedeného vyplývá, že přijetím současného stavebního zákona došlo
k zásadnímu posunu v obsahu a poslání pozitivněprávní úpravy na úseku veřejného
stavebního práva. Toto nesporné pozitivum je ovšem vyváženo řadou nejasností,
rozporuplných ustanovení a formulačních nepřesností. Bude nutno zejména vyčkat na
bohatší aplikační praxi jednotlivých ustanovení stavebního zákona, a to nejen z hlediska
jejich dopadu na případné spáchání správního deliktu. Též bude důležité, jaký postoj
zaujmou soudy při přezkoumávání jednotlivých rozhodnutí stavebních úřadů. Bylo by
více než žádoucí, aby se v tomto ohledu vytvořila pokud možno konstantní judikatura,
která by byla v mnoha směrech užitečnou interpretační pomůckou při výkladu
jednotlivých ustanovení stavebního zákona. V případech, kde se takový postup ukáže
jako nedostatečný, nezbude než přistoupit k dílčím novelám jednotlivých ustanovení
stavebního zákona. 
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