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ÚVOD 

 

Předmětem této diplomové práce je pojednání o správních deliktech 

souvisejících s prováděním a užíváním staveb. Hlavním důvodem, proč jsem si zvolil 

toto téma, je především skutečnost, že stavební právo vždy patřilo, patří a nadále bude 

nepochybně patřit, k velmi frekventovaným a také využívaným oblastem práva v reálné 

společenské praxi. Další motivací bylo, že od 1. ledna 2007 nabyl účinnosti nový 

stavební zákon, který v mnoha ohledech představuje zásadní změnu oproti dosavadní 

právní úpravě. Téma diplomové práce mi umožnilo prostřednictvím rozboru 

jednotlivých skutkových podstat správních deliktů v režimu stavebního zákona se blíže 

seznámit s veškerými významnými instituty stavebního práva, ať již těmi, které 

představují novinku ve stavebním zákoně nebo těmi, které byly převzaty z předchozího 

stavebního zákona.  

Hned v úvodu bych rád podotknul, že zpracování diplomové práce bylo 

ovlivněno skutečností, že orgány územního plánování a stavebního řádu postupovaly 

zejména v průběhu roku 2007 v souladu s ustanoveními § 190 odst. 3 písm. a) StavZ, 

dle kterého se stavební řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti současného 

stavebního zákona dokončí podle předchozího stavebního zákona, a stejně se podle 

tohoto zákona provede i kolaudační řízení. V důsledku tohoto přechodného ustanovení 

se pochopitelně zdržela i praktická aplikace současného stavebního zákona v praxi a 

také byl omezen přezkum pravomocných rozhodnutí stavebních úřadů soudy.  

Při zpracování této diplomové práce jsem byl též postaven před problém, že 

v důsledku nabytí účinnosti současného stavebního zákona před relativně krátkou 

dobou, jsou odborné publikace, články a statě právní literatury vztahující se k tématu 

diplomové práce, respektive ke stavebnímu zákonu jako celku, doposud poměrně chudé. 

Opírat se o důvodovou zprávu ke stavebnímu zákonu jsem považoval za zbytečné a 

zčásti i za zavádějící. Důvodová zpráva byla předána do parlamentu spolu s vládním 

návrhem zákona, přičemž v parlamentu byl text zákona v řadě ustanovení poslaneckou 

iniciativou měněn, takže se důvodová zpráva plně nekryje se zákonem. Rovněž 

judikatura k současnému stavebnímu zákonu prostě chybí. Za těchto okolností jsem si 

vypomohl tak, že jsem použil na některých místech diplomové práce judikaturu 

k předchozímu stavebnímu zákonu, pokud byla přiměřeně pro daný postup využitelná. 
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Celá práce je rozdělena do 8 kapitol. První a druhá kapitola představují úvod do 

problematiky správních deliktů a umožňují jejich bližší pochopení v rámci širších 

souvislostí. Účelem první kapitoly je pojednat o správním trestání jako o rozhodování 

správních orgánů o vině a trestu za protiprávní jednání a současně zmínit některé 

základní zásady, které se na tento druh trestání vztahují. Druhá kapitola tvoří tu část 

diplomové práce, která se zabývá správními delikty obecně, zejména jejich pojmovými 

znaky, obecnými znaky skutkové podstaty a též je zmíněna správněprávní odpovědnost 

jako zvláštní druh odpovědnosti a základní předpoklad pro spáchání správního deliktu. 

Kapitola třetí se již vztahuje ke správním deliktům v režimu stavebního zákona, 

kdy stavební zákon, do jisté míry podobně, jak tomu bylo v předchozím stavebním 

zákoně, rozlišuje na jedné straně přestupky, v jejichž případě postihy směřují vůči 

občanům, a dále tzv. jiné správní delikty, v jejichž případě postihy směřují vůči 

právnickým osobám a rovněž vůči fyzickým osobám podnikajícím podle zvláštních 

právních předpisů. V této kapitole se nejprve pokusím o rozbor jednotlivých znaků 

skutkové podstaty těchto správních deliktů a následně se budu zabývat těmito znaky 

jako možnými kritérii podrobnějšího členění správních deliktů v režimu stavebního 

zákona. 

Účelem čtvrté kapitoly je pojednat o samotném pojmu stavby, který představuje 

jeden ze základních pojmů nejen této diplomové práce, ale i stavebního práva vůbec a 

též poukázat na určité nesrozumitelnosti a přinejmenším nejasnosti s ním spojené. 

Kapitola pátá až sedmá představují těžiště této práce. Pokusil jsem se zde o 

ucelený a systematický rozbor jednotlivých skutkových podstat správních deliktů, 

respektive jejich skupin pokud bylo možno rozpoznat určité společné znaky, týkajících 

se přímo provádění a užívání staveb nebo s nimi souvisejících. Jelikož právní úprava 

skutkových podstat správních deliktů právnických osob a podnikajících fyzických osob 

je až na některé výjimky shodná s právní úpravou přestupků, zvolil jsem jako 

klasifikační kritérium správních deliktů v režimu stavebního zákona objektivní stránku 

jejich skutkových podstat. O překrývajících se skutkových podstatách správních deliktů 

pojednávám společně, kdy hlavní rozdíly budou již v obecné rovině popsány 

v předcházejících kapitolách, a tudíž se zabývám zejména výše zmíněnou objektivní 

stránkou a specifickými odlišnostmi jednotlivých správních deliktů vztahujících se 
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především ke konkrétnímu subjektu odpovědnosti, případně jejich jednotlivými 

specifiky. 

Kapitola pátá se v úvodu zabývá vlastním režimem provádění staveb a následně 

též rozborem pojmu tzv. černé stavby a na něj navazujícími problémy spojenými s jeho 

výkladem. Jádrem této kapitoly ovšem zůstává pojednání o skutkových podstatách 

správních deliktů spočívajících v tzv. černé stavbě. Dále jsem do této kapitoly začlenil i 

skutkové podstaty správních deliktů, které se sice bezprostředně netýkají vlastní 

realizace staveb, ale mají s ní úzkou souvislost. 

Předmětem kapitoly šesté je rozbor správních deliktů vztahujících se k užívání 

staveb. Podobně jako v předcházející kapitole se zde nejprve alespoň ve stručné rovině 

budu zabývat jednotlivými režimy užívání staveb, tedy oznámením záměru o užívání 

dokončené stavby a kolaudačním souhlasem, a následně jednotlivými skutkovými 

podstatami správních deliktů vztahujícími se k užívání staveb. 

Předposlední kapitola se věnuje protiprávním jednáním odpovědných subjektů, 

které nebylo možno zařadit do kapitoly 5.5, zabývající se skutkovými podstatami 

správních deliktů souvisejícími s prováděním staveb, jelikož tato protiprávní jednání 

mají souvislost nejen s prováděním staveb, ale mohou se týkat i vlastního užívání 

staveb. 

V závěrečné osmé kapitole zmiňuji některé „netrestní“ důsledky porušeni norem 

stavebního zákona. Tyto důsledky jsou především odrazem jednotlivých oprávnění a 

kompetencí příslušných orgánů státní správy, které jim umožňují zakročit v případě 

jednání daných subjektů v rozporu s ustanoveními stavebního zákona a následně zjednat 

nápravu. Důležitost těchto oprávnění a kompetencí dále umocňuje skutečnost, že 

v mnohých případech mohou znamenat pro pachatele daleko závažnější újmu než 

sankce trestní povahy. 

Ačkoli předchozí stavební zákon pozbyl účinnosti dnem nabytí účinnosti 

současného stavebního neznamená to, že by se o něm mělo hovořit již pouze 

v souvislosti s historií českého stavebního práva. Současný stavební zákon v mnoha 

ohledech vychází ze svého předchůdce a musí též počítat i s některými právními 

instituty, které byly charakteristické pro předcházející stavební zákon. V důsledku toho 

při pojednávání o nové právní úpravě budu v některých případech provádět určité 

srovnání s předchozí právní úpravou nebo se o ní alespoň zmíním.  
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V závěru své práce hodnotím právní úpravu správních deliktů ve stavebním 

zákoně, přičemž se zaměřuji zejména na určité porovnání této problematiky s předchozí 

právní úpravou a posouzení zda současný stavební zákon v tomto směru představuje 

krok vpřed, dále též poukážu na určité problematické partie současné právní úpravy a 

pokusím o návrh jejich zkvalitnění a efektivnějšího řešení problému s nimi v budoucnu 

spojených.  

 Diplomová práce je zpracována k právnímu stavu, který odpovídá únoru 2009. 

Při zpracování této diplomové práce vycházím, s odkazem na to, co bylo uvedeno výše 

ohledně pramenů, zejména z komentovaného znění stavebního zákona, dále z dostupné 

právnické literatury a v neposlední řadě jsem si vypomáhal judikaturou, byť omezenou 

na předchozí stavební zákon. 
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1. SPRÁVNÍ TRESTÁNÍ 

Správní trestání, tedy rozhodování správních orgánů o vině a trestu za 

protiprávní jednání, je v České republice ve srovnání s jinými evropskými státy 

poměrně široce uplatněno. O šíři trestní pravomoci veřejné správy vypovídá mimo jiné 

skutečnost, že náš právní řád obsahuje více jak dvě stovky zákonů, které obsahují 

skutkové podstaty správních deliktů a že téměř každý nový zákon z oblasti správního 

práva obsahuje více či méně obsáhlé ustanovení upravující správní delikty. Tomuto 

rozsahu a zejména významu správního trestání z hlediska zásahů do práv a svobod 

jednotlivců zcela neodpovídá kvalita současné právní úpravy. Ústava ani Listina 

základních práv a svobod o požadavcích na trestání správních deliktů nehovoří, čl. 39 a 

40 Listiny základních práv a svobod, kde jsou zakotveny základní, ústavní principy 

trestání, se vztahuje výslovně pouze na trestné činy.  

Přes tyto skutečnosti, určité základní principy vztahující se též na správní 

trestání, lze dovodit z obecných ústavních požadavků na uplatňování veřejné moci, 

z obecných principů demokratického právního státu, dále též z jednotlivých 

mezinárodních smluv, zejména z Mezinárodního paktu o občanských a politických 

právech (č. 120/1976 Sb.) a z evropské Úmluvy o ochraně lidských práv a základních 

svobod. Dalším významným pramenem těchto základních principů jsou také nikoli 

právně závazné, ale doporučující evropské dokumenty, zejména Doporučení Výboru 

ministrů Rady Evropy R (91) 1, o správních sankcích nebo Rezoluce Výboru ministrů 

Rady Evropy (77) 31, o ochraně jednotlivců ve vztahu ke správním aktům. Z výše 

uvedených aktů, a v neposlední řadě i z judikatury Evropského soudu pro lidská práva, 

z judikatury našeho Ústavního soudu a judikatury správních soudů, vyplývá, že základní 

principy vztahující se na soudní trestání je třeba respektovat i v oblasti správního 

trestání. 

 

1.1 Princip zákonnosti  

Základem veškeré činnosti veřejné správy, včetně správního trestání, je 

požadavek, aby tato činnost byla svázána především s principem zákonitosti. Čl. 2 odst. 

3 Ústavy a čl. 2 Listiny základních práv a svobod stanoví, že státní moc může být 

uplatňována jen v případech a v mezích stanovených zákonem, a to způsobem, který 
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zákon stanoví.          

 Z formálního hlediska má pro naplnění tohoto principu zásadní význam zásada 

„nullum crimen, nulla poena sine lege“. K naplnění této zásady slouží níže uvedené 

požadavky.          

   

1.1.1 Zákonná úprava skutkových podstat správních deliktů a jejich 

určité, jasné a přesné vyjádření 

Ve správním trestání je naplnění tohoto požadavku podstatně obtížnější, než 

v soudním trestání, protože předpisy správního práva upravují velká množství 

nejrůznějších právních povinností a dochází poměrně často k jejich novelám, které mění 

a modifikují tyto povinnosti. Tyto změny následně zvyšují riziko porušení právních 

povinností z důvodu, že adresát jednoduše změnu nezaznamená, nebo nepostřehne 

modifikaci právní povinnosti. Tyto skutečnosti jsou důvodem pro obecnější způsob 

úpravy skutkových podstat správních deliktů ve srovnání např. s právní úpravou 

trestných činů. Při formulování skutkových podstat správních deliktů v právních 

předpisech je proto typické zařazování tzv. generálních klauzulí, demonstrativních 

výčtů protiprávních jednání, častější výskyt neurčitých právních pojmů nebo využívání 

banketních a odkazovacích dispozic. Požadavek na určitost vyjádření skutkových 

podstat je důležitý i pro odlišení trestných činů a správních deliktů tam, kde je určitý 

objekt chráněn jak normami správního práva, tak normami trestního práva, např. 

ochrana životního prostředí, ochrana utajovaných informací apod.. Jediným odlišujícím 

znakem by neměl být materiální znak, tedy stupeň společenské nebezpečnosti. 

 

1.1.2 Zákaz retroaktivity přísnějšího zákona 

Tato zásada je odůvodněna požadavkem právní jistoty jednotlivce zajišťujícím 

ochranu jeho dřívějšího právního jednání a umožňujícím mu předvídat důsledky jeho 

budoucího jednání či chování. Podle této zásady se trestnost správních deliktů posuzuje 

a trest se ukládá podle zákona účinného v době, kdy byl správní delikt spáchán. Z této 

zásady však platí výjimka výslovně stanovená v § 7 odst. 1 PřesZ, podle něhož se 

odpovědnost za přestupek a uložení trestu za něj posuzuje podle pozdějšího zákona, 

jestliže je to pro pachatele příznivější. Dřívější či nový zákon je však vždy třeba užít 
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jako celek. Na druhou stranu řízení o správním deliktu se vždy provádí podle zákona 

účinného v době, kdy se správní delikt projednává, nikoli podle zákona účinného v době 

jeho spáchání.          

  

1.1.3 Zákaz analogie v neprospěch odpovědné osoby 

Analogie je při správním trestání v neprospěch pachatele vyloučena. To se týká 

zejména rozšiřování podmínek odpovědnosti za správní delikty a otázky, jaké sankce, 

ochranná opatření a jiné újmy lze za správní delikt uložit, a za jakých podmínek. 

V případech, kdy analogie není v neprospěch pachatele deliktu, nelze její použití 

vyloučit vzhledem k nedostatečné pozitivněprávní úpravě správního trestání. Při 

správním trestání se tedy obecně použití analogie jeví jako potřebné, protože pozitivní 

právní úprava správního trestání je nedostatečná, roztříštěná do velkého množství 

zvláštních předpisů a nejsou obecně upraveny některé obecné záležitosti a principy 

správního trestání (např. podmínky deliktní způsobilosti fyzické a právnické osoby, 

okolnosti vylučující protiprávnost, zánik trestnosti apod.).    

  

1.1.4 Uzavřený výčet sankcí včetně hledisek pro výběr druhu a výměry 

sankce v konkrétním případě 

Tato zásada vyžaduje, aby zákon jednak stanovil taxativní výčet druhů trestů a 

ochranných opatření, které lze za správní delikt uložit a jednak, aby jasně stanovil 

podmínky pro určení jejich výše v konkrétních případech. Jinými slovy, za správní 

delikt lze uložit pouze sankci, jejíž uložení zákon výslovně umožňuje a v rozsahu 

zákonem stanoveným. V posledních letech se bohužel stále častěji v některých 

zákonech stanovuje příliš velká šíře sazeb pokut, což je zajisté v rozporu s výše 

uvedenou zásadou.1          

  

1.2 Zásada subsidiarity trestního postihu 

Správní trest často velmi citelně zasahuje do majetkových a jiných práv subjektů 

a může vyvolat i další negativní následky. Zásada subsidiarity trestního postihu 

                                                 
1Srov. § 17 odst. 1 písm. e) zákona č. 61/1997 Sb., o lihu, ve znění pozdějších předpisů 
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vyjadřuje požadavek omezit trestní stíhání pouze na případy, kdy je to odůvodněno 

určitou závažností a společenskou nebezpečností protiprávního jednání, a kdy je zásah 

příslušných orgánů naprosto, nezbytný a jiné právní prostředky nebo nástroje pro řešení 

dané situace se jeví jako nedostačující.     

 Veřejná správa disponuje i jinými nástroji, kterými může účinně chránit veřejný 

zájem. Zákon upravuje i jiné důsledky, které je možno vyvodit při porušení právní 

povinnosti, než je uložení sankce, např. odstranit nepovolenou stavbu, zrušit, pozastavit, 

omezit vydaná povolení apod. Rozhodnutí o uložení sankce za správní delikt a 

rozhodnutí o výše uvedených opatřeních jsou zcela odlišné a samostatné výroky.  Jejich 

souběžné použití tedy nepředstavuje porušení zásady „ne bis in idem“. V praxi nakonec 

může být pro adresáta veřejné správy tento jiný důsledek horší, než uložení sankce.

 Trest by měl být uložen až tehdy, když jiné nástroje nevedou k cíli nebo jsou 

nedostatečné. Efektivnost trestání je pak dána nikoli přísností sankce (např. výší 

pokuty), ale její neodvratitelností. Do popředí vystupuje význam prevence, předcházení 

porušování právních povinností. Veřejná správa má působit nepřetržitě, (což vyplývá ze 

samotné podstaty spravování jako lidské činnosti), a pozitivně působit na adresáty, aby 

svou činností neporušovali právo (upozornit při schvalování určité činnosti na možná 

rizika porušení právní povinnosti apod.). Teprve pokud tyto postupy nevedou k cíli, má 

nastoupit represe. Nezanedbatelnou úlohu zde sehrává dostatečná a včasná 

informovanost adresátů o povinnostech, které jim normy správního práva ukládají, a o 

následcích, které je při jejich nesplnění mohou postihnout.    

  

1.3 Zásada rovnosti před zákonem 

Jedná se o významnou ústavněprávní zásadu.2 Pro právní úpravu správního 

trestání vyplývá z této zásady např. požadavek, aby existence různých druhů správních 

deliktů s odlišnými objektivními a subjektivními předpoklady odpovědnosti a odlišným 

systémem sankcí byla odůvodněna funkčností, racionálností a nezbytností a aby 

odpovědným osobám bylo zajištěno rovné základní procesní postavení. Účelem této 

zásady tedy je, aby nevznikaly diametrální rozdíly v posuzování a trestání shodných či 

                                                 
2 Srov. čl. 3 odst. 1 a čl. 4 odst. 3 LZPS 
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podobných skutků a v procesní rovině musí být při projednávání správního deliktu 

zajištěno odpovědným osobám rovné procesní postavení.3 

                                                 
3 Hendrych, D. a kol.: Správní právo: Obecná část. 6. vydání. Praha: C. H. Beck, 2006, str. 411-415 
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2. SPRÁVNÍ DELIKTY 

2.1 Pojem správního deliktu 

Správním deliktem se označuje zpravidla protiprávní jednání odpovědné osoby, 

jehož znaky jsou stanoveny zákonem a s nímž zákon spojuje hrozbu sankcí trestní 

povahy ukládané v rámci výkonu veřejné správy.     

  

2.2 Pojmové znaky správního deliktu 

2.2.1 Protiprávnost 

Protiprávnost představuje základní pojmový znak každého deliktu, tedy i 

správního deliktu. Výchozím předpokladem toho, aby se mohlo jednat o správní delikt 

je porušení (nesplnění) nějaké právní povinnosti vyplývající z normy správního práva. 

Takovou právní povinnost lze vyjádřit dvěma způsoby. Prvním možným způsobem je 

vyjádřit právní povinnost explicitně, tzn. pozitivní dikcí, která bude nezávislá na 

normativním vyjádření skutkové podstaty správního deliktu. Sankční norma, která se 

uplatní v případě porušení právních povinností pak navazuje (odkazuje) na tyto 

povinnosti. Druhou možnost představuje vyjádření právní povinnosti formou negativní 

dikce, a to až přímo v sankční normě. V určitých případech mohou být stanoveny 

některé okolnosti, které protiprávnost vylučují (např. nutná obrana či krajní nouze).

  

2.2.2 Škodlivost 

Škodlivost jednání je zřejmě dalším pojmovým znakem deliktu. Problém 

spočívá především v tom, nakolik je třeba škodlivost jako samostatný pojmový znak 

zdůrazňovat. Otázkou tedy je, zda není jednání škodlivé již proto, že je protiprávní. Při 

ztotožňování protiprávnosti a škodlivosti ovšem mohou vznikat potíže zejména 

v případě, že právní úprava již neodpovídá okolnostem, za nichž byla přijata, resp. 

účelu, pro který byla přijata.  

 

2.2.3 Zákonné vyjádření skutkové podstaty 

Správní delikty jsou typicky normativně vyjádřeny formou skutkových podstat. 

Jelikož se v českém právním řádu uplatňuje zásada „nullum crimen sine lege“, musí být 

každá z nich upravena zákonem. Skutkové podstaty správních deliktů vyjadřují ve 
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svých znacích některé pojmové znaky deliktu. Skutkové podstaty správních deliktů jsou 

různého stupně obecnosti. Vedle zcela konkrétně vyjádřených skutkových podstat 

existují i takové, které v obecnější rovině předpokládají postih porušování určitého 

okruhu právních povinností.  

 

2.2.4 Obecné znaky skutkové podstaty deliktu    

2.2.4.1 Objekt 

Objektem deliktu je právem chráněny zájem, který je spácháním deliktu porušen 

nebo ohrožen. Objekty různých deliktů se od sebe liší jednak z věcného hlediska, jednak 

stupněm obecnosti. Objektem správních deliktů je až na zcela ojedinělé výjimky 

pořádek ve veřejné správě, resp. její řádný výkon.     

  

2.2.4.2 Objektivní stránka 

Objektivní stránka záleží v jednání v následku a v příčinné souvislosti mezi 

jednáním a následkem. Jednání může spočívat v konání (aktivní činnost) nebo 

v opomenutí (nečinnosti). Ve výjimečných případech může objektivní stránka spočívat 

v pouhém vzniku protiprávního stavu.  

2.2.4.3 Subjekt 

Subjektem deliktu je osoba, která za delikt odpovídá. Pro správní delikty je 

charakteristické, že jejich subjektem může být jak osoba fyzická, tak i právnická. 

V případě některých deliktů nemůže být subjektem jakákoli fyzická nebo právnická 

osoba, ale pouze osoba v určitém právním postavení. V těchto případech mluvíme o tzv. 

deliktech se speciálním subjektem. Schopnost subjektu správního deliktu nést následky 

porušení právní povinnosti bývá označována jako tzv. deliktní způsobilost. U fyzických 

osob je zásadně podmíněna dosažením určité věkové hranice a příčetností. 

  

2.2.4.4 Subjektivní stránka 

Subjektivní stránka se u správních deliktů vyčerpává zavinění. Pokud právní 

konstrukce se zaviněním počítá, jde o tzv. subjektivní odpovědnost. V takovémto 

případě postačuje zavinění z nedbalosti. Na druhou stranu, jestliže je požadováno 

zavinění úmyslné, musí být tento požadavek formulován výslovně, popřípadě musí 
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vyplývat z povahy věci. Zákon současně vychází z toho, že zavinění musí být 

odpovědné osobě prokázáno. U řady správních deliktů se zavinění vůbec nezkoumá a 

hovoří se o tzv. objektivní odpovědnosti. V určitých případech může právní konstrukce 

objektivní odpovědnosti obsahovat důvody zproštění se odpovědnosti, tzv. liberační 

důvody. Jestliže žádné liberační důvody formulovány nejsou, jde o tzv. absolutní 

odpovědnost. 

 

2.2.5 Trestnost 

O trestnosti deliktu se hovoří v tom smyslu, že zákon spojuje s deliktem hrozbu 

sankcí trestní povahy (trestního postihu). V souladu se zásadou „nulla poenna sine 

lege“ musí být okruh sankcí, které lze za správní delikt uložit, taxativně vymezen 

zákonem. Nejtypičtější správní sankci představuje pokuta. U některých sankcí lze 

uvažovat tzv. sankční rozpětí (například v případě pokuty se jím rozumí určitý interval, 

v němž se může pohybovat ukládaná pokuta). Bývá stanovena především horní hranice, 

kterou nesmí uložená sankce přesáhnout. Určení míry sankční povinnosti (např. výše 

pokuty) je pak věcí správního uvážení příslušného správního orgánu. Sankce je 

ukládána buď obligatorně, když zákon užívá formulace „se uloží“ a podobně, nebo 

fakultativně, když zákon výslovně připouští upustit od uložení sankce, nebo stanoví, že 

sankci „lze uložit“, resp. že sankce „může být uložena“. Pro doplnění je třeba zmínit, že 

podle zásady „ne bis in idem“ lze pro týž skutek osobu, která za správní delikt 

odpovídá, potrestat pouze jedenkrát.       

  

2.2.6 Zákonné zmocnění k uplatnění odpovědnosti v rámci veřejné 

správy 

Řešení správních deliktů přísluší veřejné správě (správním orgánům). Příslušné 

správní úřady, nebo jiné orgány anebo úřední osoby, musí být k projednávání správních 

deliktů výslovně zmocněny. Naprostá většina správních deliktů se projednává z moci 

úřední (z procesního hlediska jde o zásadu oficiality). Jen zcela výjimečně se některé 

správní delikty, o kterých to zákon výslovně stanoví, a které teorie označuje jako 

návrhové správní delikty, projednávají pouze na návrh oprávněné osoby. U správních 

deliktů, které jsou projednávány z moci úřední, lze dále rozlišovat správní delikty, které 

je příslušný správní orgán povinen projednat vždy, když se o nich dozví, a správní 
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delikty, u nichž závisí na úvaze příslušného správního orgánu, zda je považuje za účelné 

projednat či nikoli. Též je třeba zmínit, že v souladu se zásadou presumce, neviny 

pokud někdo nebyl pravomocně shledán odpovědným za nějaký správní delikt, hledí se 

na něj, jako by tento správní delikt vůbec nespáchal.4         

  

2.3 Správněprávní odpovědnost 

Základním předpokladem pro spáchání správního deliktu je existence tzv. 

správněprávní odpovědnosti. Tato odpovědnost přichází v úvahu tehdy, když daný 

subjekt poruší společenské vztahy chráněné správním právem a současně mu vzniká 

povinnost strpět a nést sankci, kterou zákon s takovýmto protiprávním jednáním 

spojuje. Vznik odpovědnosti je tak představován vznikem povinnosti strpět a nést 

sankci. Proto je také za základ správněprávní odpovědnosti považováno protiprávní 

jednání subjektů správního práva, za které lze uložit správněprávní sankci. Jak bylo již 

uvedeno výše, takové protiprávní jednání je označováno jako správní delikt, a 

správněprávní odpovědnost je tedy odpovědností za správní delikty. Hlavním posláním 

uplatňování správněprávní odpovědnosti je odstranit poruchu vzniklou porušením 

právní povinnosti a současně eliminovat i škodlivé následky takového protiprávního 

jednání, s cílem zabránit případně předejít jeho opakování. Při uplatňování 

správněprávní odpovědnosti lze rozlišovat dvě skupiny případů. První skupina případů 

představuje porušování povinností, u nichž povaha způsobené poruchy vylučuje 

jakoukoli možnost jejího faktického zpětného napravení. V případě druhé skupiny 

porušování povinností, zjednání faktické nápravy v úvahu přichází. Takovému rozdělení 

odpovídají i dvě skupiny správněprávních, či správních sankcí.  Jde o tzv. správní tresty 

a tzv. správní sankce obnovující povahy. Správní tresty se používají tam, kde nápravy 

nelze dosáhnout jinak než nápravou subjektu porušení právní povinnosti. Naproti tomu, 

správní sankce obnovující povahy se užívají tam, kde je možná faktická, věcná náprava 

protiprávního stavu. V závislosti na povaze správního deliktu lze následovně jednotlivé 

druhy správněprávních sankcí uplatňovat buď samostatně nebo ve vzájemné kombinaci.     

Správní delikty v režimu stavebního zákona v tomto ohledu nepředstavují 

výjimku. Právní úprava obsažená ve stavebním zákoně obsahuje i pokutové sankční 

                                                 
4 Mates, P. a kol.: Základy správního práva trestního. 4. vydání. Praha: C. H. Beck, 2008, str. 11-15 
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postihy za porušení povinností stanovených stavebněprávními předpisy. Smyslem 

takové právní úpravy je vybavit příslušné stavebněprávní orgány oprávněním postihovat 

pokutami ty, kteří poruší právem předepsané povinnosti, s cílem dosáhnou nápravy. 

Předmětnou právní úpravou není sledován pouze následný postih, nýbrž povědomí o 

této úpravě by mělo působit i preventivně. Správněprávní odpovědnost jako 

odpovědnost deliktní není vnitřně homogenním celkem a právě naopak je poměrně 

výrazně vnitřně strukturována. V jejím rámci se vytváří jednotlivé subsystémy 

správněprávní odpovědnosti, vyčleňované v návaznosti na jednotlivé druhy správních 

deliktů s odlišným způsobem jejich uplatňování. 
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3. SPRÁVNÍ DELIKTY V REŽIMU STAVEBNÍHO 

ZÁKONA 

Současný stavební zákon, do jisté míry obdobně, jako tomu bylo v předchozím 

stavebním zákoně, rozlišuje na jedné straně přestupky, v jejichž případě postihy směřují 

vůči občanům, a na straně druhé tzv. jiné správní delikty, v jejichž případě směřují 

postihy vůči právnickým osobám a rovněž fyzickým osobám podnikajícím podle 

zvláštních právních předpisů. 

Rozdíly mezi uvedenými skupinami deliktů a postihů za ně se týkají jak 

předpokladů pro nastoupení odpovědnosti za předmětné porušení povinností, tak výše 

v úvahu přicházejících pokut, a navíc i procesní stránky postupu při ukládání pokut. 

Společným pro obě tyto skupiny postihů potom na druhé straně je, že řízení o nich nelze 

zahájit tzv. na návrh, nýbrž toliko tzv. z moci úřední, přičemž příslušný správní orgán 

k takovému zahájení řízení může přistoupit jak tzv. z vlastního, tak i příp. z jiného 

podnětu.5          

  

3.1 Přestupky 

Přestupky představují i v současnosti jediný druh správního deliktu, jehož 

úprava je v jistém smyslu kodifikována, a to zák. č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve 

znění pozdějších předpisů. Mimo tento zákon jsou ovšem skutkové podstaty přestupků 

obsaženy v řadě dalších zákonů. Příslušná ustanovení zákona o přestupcích platí i pro 

tyto zákony, samozřejmě za předpokladu, že tyto zvláštní zákony neobsahují zvláštní 

úpravu. Oproti všem ostatním správním deliktům má přestupek jako jediný svoji legální 

definici, a to v § 2 odst. 1 PřesZ, která zní: „zaviněné jednání, které porušuje nebo 

ohrožuje zájem společnosti a je za přestupek výslovně označeno v tomto nebo jiném 

zákoně, nejde-li o jiný správní delikt postižitelný podle zvláštních právních předpisů 

nebo o trestný čin.“. Od takto vymezeného pojmu se v různé míře odvíjejí nebo na něj 

navazují ostatní instituty právní úpravy přestupků.6 

                                                 
5 Malý, S.: Nový stavební zákon s komentářem. Praha: ASPI, a.s., 2007, str. 128-129 
6 Mates, P. a kol.: Základy správního práva trestního. 4. vydání. Praha: C. H. Beck, 2008, str. 43 
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Pojem přestupku je tedy založen na kombinaci materiálního znaku a formálních 

znaků a na kombinaci pozitivního a negativního vymezení přestupku. Materiální znak je 

vyjádřen tím, že jednání porušuje nebo ohrožuje zájem společnosti. Stupeň porušení 

nebo ohrožení tohoto zájmu, stupeň společenské nebezpečnosti, je významný pro 

odlišení přestupků a trestných činů. Formálními znaky přestupku jsou jednak obecné 

zákonné znaky, společné pro všechny přestupky (např. věk a příčetnost pachatele), 

jednak typové znaky, tj. znaky skutkové podstaty přestupku, které charakterizují a 

odlišují jednotlivé konkrétní přestupky. Přestupkem je pak jednání, které naplňuje jak 

obecné znaky, tak znaky skutkové podstaty uvedené v zákoně. Protože přestupky nejsou 

jediným druhem protispolečenských činů, je třeba určit jejich vztah k jiným trestným 

jednáním, tedy k trestným činům a jiným správním deliktům. Ustanovení o těchto 

deliktech jsou v poměru speciality k ustanovení o přestupcích, ta jsou ve vztahu 

subsidiarity k ustanovením o trestných činech a správních deliktech postižitelných podle 

zvláštních právních předpisů. Přestupkem může být pouze čin nedovolený, který je 

v rozporu se zákonem. V případě, že protiprávnost chybí, nejedná se tedy o čin 

nedovolený, a tudíž nemůže nastat odpovědnost za takovýto čin, i kdyby veškeré ostatní 

znaky se shodovaly s legislativním vymezením přestupku. V přestupkovém zákoně jsou 

výslovně upraveny tzv. okolnosti vylučující protiprávnost. Jde o nutnou obranu (§ 2 

odst. 2 písm. a) PřesZ), krajní nouze (§ 2 odst. 2 písm. b) PřesZ) a jednání na příkaz (§6 

PřesZ). Od okolností vylučujících protiprávnost je třeba odlišovat okolnosti, které jsou 

důvodem zániku trestnosti, tedy i odpovědnosti za přestupek. Rozdíl je v tom, že 

důvody zániku trestnosti nastávají dodatečně, až po spáchání činu. Existence takových 

důvodů má za následek ztrátu oprávnění přestupek postihnout. Současně znamená zánik 

důsledků, které by jinak byly u pachatele spojeny s tím, že spáchal přestupek. 

Přestupkový zákon uvádí výslovně v § 20 jako důvod zániku trestnosti uplynutí času a 

udělení amnestie. K těmto důvodům je třeba přiřadit ještě smrt pachatele.7  

 

                                                 
7 Hendrych, D. a kol.: Správní právo: Obecná část. 6. vydání. Praha: C. H. Beck, 2006, str. 424-425 
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3.2 Správní delikty právnických osob a tzv. podnikajících 

fyzických osob (tzv. správní delikty podnikatelů)    

Naše současná právní úprava postihu právnické osoby za protiprávní jednání je 

založena na odpovědnosti právnické osoby za správní delikt, kdy subjektem 

odpovědnosti je právnická osoba jako celek. Kromě případů, kdy právnická osoba 

odpovídá za správní delikt jako samotný právní subjekt, může být za určitých okolností 

porušení nebo nesplnění právní povinnosti adresované právnické osobě postihováno 

prostřednictvím fyzických osob jednajících za právnickou osobu. Je- li zákonem 

stanovena povinnost právnické osobě, a její nesplnění nebo porušení naplní znaky 

skutkové podstaty přestupku, odpovídá za přestupek fyzická osoba, která za právnickou 

osobu jednala nebo měla jednat, nebo dala k jednání příkaz. V teoretické rovině je 

ovšem vztah mezi přestupkem a správním deliktem právnické osoby sporný. Praxe i 

část teorie se přiklání k názoru, že s ohledem na zásadu legality postihu správních 

deliktů právnických osob, a s využitím historického výkladu uvažovaných ustanovení, 

je uplatnění odpovědnosti za přestupek subsidiární. Deliktní způsobilost právnické 

osoby je spojena především s její existencí, která se odvíjí od jejich zápisu do 

obchodního nebo jiného zákonem určeného rejstříku.  

Většina zákonů upravuje správní delikty právnických osob společně 

se správními delikty podnikajících fyzických osob, jelikož způsob právní úpravy, 

základy odpovědnosti (včetně jejího zániku), stanovené sankce a jejich vyměřování i 

proces jejich projednávání se u obou těchto druhů správních deliktů neliší. Takový 

přístup zvolil i současný stavební zákon. Odpovědnosti za správní delikt podléhají tedy 

za stejných podmínek jako právnické osoby rovněž fyzické osoby při výkonu podnikání 

nebo v souvislosti s podnikáním.  

Tento druh správních deliktů není kodifikován v jednom určitém zákoně, který 

by stanovil obecné podmínky pro vznik odpovědnosti pachatele, systém sankcí nebo 

způsob jejich projednávání, ale právě naopak pramenem právní úpravy jsou jednotlivé 

zvláštní zákony (např. stavební zákon, zákon o ochraně spotřebitele atd.), které obsahují 

pouze výčet skutkových podstat, sankce za jejich naplnění, lhůty v jakých mohou být 
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pachateli uloženy a určení kompetentního orgánu k jejich projednání a rozhodnutí o 

nich.8 

 

3.3 Znaky skutkové podstaty správních deliktů v režimu 

stavebního zákona 

Souhrn typových znaků správních deliktů určitého druhu tvoří jejich tzv. 

skutkovou podstatu. Jednotlivé skutkové podstaty jsou charakterizovány čtyřmi 

skupinami znaků: objektem, objektivní stránkou, subjektem a subjektivní stránkou. Tyto 

znaky má každá skutková podstata, i když jejich výslovné vyjádření v právní normě 

často chybí. 

 

3.3.1 Objekt 

3.3.1.1  Obecné vymezení objektu pro přestupky a správní delikty 

právnických osob a podnikajících fyzických osob 

V případě správních deliktů upravených ve stavebním zákoně, je možno o jejich 

objektu pojednat ve společné kapitole, jelikož níže uvedený výklad se vztahuje 

identicky jak na přestupky, tak i na správní delikty právnických osob a podnikajících 

fyzických osob.  

Objektem přestupku a správního deliktu právnické osoby a podnikající fyzické 

osoby se rozumí společenské zájmy, vztahy a hodnoty, které jsou chráněny příslušným 

ustanovením zákona, a proti kterým je příslušné protiprávní jednání namířeno. Objekt 

bývá rozlišován podle stupně obecnosti do třech skupin: obecný, druhový a 

individuální. 

Obecným objektem u přestupků a správních deliktů právnických osob a 

podnikajících fyzických osob je - stejně jako u správních deliktů vůbec -  řádný výkon 

veřejné správy, řádné plnění jejích úkolů, plnění veřejnoprávních povinností. Druhovým 

objektem je následně objekt společný skupinám přestupků nebo správních deliktů 

právnických osob a podnikajících fyzických osob v určité oblasti. Jeho základem jsou 

společné druhové rysy individuálních objektů výše zmíněných správních deliktů. 

Individuální objekt má každá skutková podstata. Rozumí se jím konkrétní jednotlivý 

                                                 
8 Mates, P. a kol.: Základy správního práva trestního. 4. vydání. Praha: C. H. Beck, 2008, str. 137-138 
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zájem, k jehož ochraně je příslušné ustanovení určeno. Především náležité určení 

individuálního objektu je nejen jednou z podmínek přesné právní kvalifikace skutku, ale 

slouží také k určení stupně společenské nebezpečnosti a v neposlední řadě i k jejich 

odlišení od jiných deliktů (např. trestných činů). 

Porušení nebo ohrožení objektu deliktu je následkem deliktu. Fakultativním 

znakem skutkové podstaty přestupků a správních deliktů právnických osob a 

podnikajících fyzických osob je hmotný předmět útoku. Tím se rozumí konkrétní věc, 

na kterou pachatel bezprostředně útočí. Porušení hmotného předmětu útoku je účinkem 

protiprávního jednání. Účinek správních deliktů není jako znak jejich skutkových 

podstat příliš častý, což je dáno povahou právních povinností, které jsou správními 

delikty porušovány.9   

. 

3.3.1.2 Objekt jako možný způsob podrobnějšího členění správních 

deliktů v režimu stavebního zákona 

Objekt protiprávního jednání představuje jeden z možných způsobů 

podrobnějšího členění správních deliktů v režimu stavebního zákona. V případě 

správních deliktů upravených ve stavebním zákoně se objektem chápe, v nejobecnější 

rovině, zájem na tom, aby stavební činnosti byly prováděny a stavby užívány v souladu 

s veřejným zájmem. Takový veřejný zájem je spatřován zejména v tom, že je v zájmu 

společnosti, aby veškerá závažnější stavební činnost byla před svým vlastním započetím 

podrobena určité kontrole, a to především ze strany státu. Je tudíž zájmem nejširší 

společnosti, aby zejména veškerá stavební činnost, jejíž neodborné a nekontrolovatelné 

provedení by mohlo ohrozit nebo případně i porušit ty zájmy, na jejichž ochraně má 

společnost bezprostřední zájem, byla prováděna v souladu se záměry územního 

plánování, s územně plánovací dokumentací, s požadavky vyjádřenými v obecných 

požadavcích na stavby, s podmínkami stanovenými v rozhodnutích stavebního úřadu, s 

požadavky stanovenými dotčenými orgány atd.. Každý správní delikt v režimu 

stavebního zákona má i svůj následek, který nebývá ve skutkové podstatě obvykle 

uveden. Pro tyto správní delikty je typické, že jejich následek je dán již samotný faktem, 

že k protiprávnímu jednání došlo. Například následkem přestupku, spočívajícím 

                                                 
9
 Hendrych, D. a kol.: Správní právo: Obecná část. 6. vydání. Praha: C. H. Beck, 2006, str. 426 
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v užívání stavby bez kolaudačního souhlasu, je ohrožení zájmu společnosti na nezbytné 

a preventivní kontrole „nezávadnosti“ způsobu provedení stavby z hlediska možných 

důsledků jejího užívání na život nebo zdraví osob či zvířat, pokud by byla užívána bez 

provedení takové kontroly apod..10 

 

3.3.2 Subjekt 

3.3.2.1  Subjekt přestupku 

 Pachatelem je osoba, která svým jednáním naplnila všechny znaky přestupku. 

Pachatelem přestupku může být pouze fyzická osoba, která je v době činu příčetná a 

dovršila patnáctý rok věku. Odpovědnost pachatele za přestupek je vázána jednak na 

dosažení určité rozumové a volní vyspělosti, která zpravidla odpovídá určitému věku, a 

jednak na příčetnost pachatele v době činu. Přestupkový zákon stanoví jako hranici 

odpovědnosti den, který následuje po dni patnáctých narozenin pachatele přestupku. 

V případě, že přestupek trvá delší dobu je odpovědnost omezena na období po dosažení 

patnácti let. Co se týče příčetnosti pachatele, jakožto další podmínky jeho deliktní 

způsobilosti, přestupkový zákon obsahuje pouze její negativní vymezení stanovením 

okolností jí vylučujících. Pro doplnění je třeba ještě uvést, že osoba, která v době činu 

dovršila patnáctý a nepřekročila osmnáctý rok věku je označována jako mladiství a pro 

její postih platí zvláštní ustanovení dle § 19 PřesZ. Většinu přestupků může spáchat 

kdokoli, kdo má deliktní způsobilost. Některé skutkové podstaty přestupků ovšem 

obsahují zvláštní znaky charakterizující pachatele, např. stavebník. V tomto případě jde 

o tzv. konkrétní nebo speciální subjekt. Důležité je též zmínit, že přestupkový zákon 

neobsahuje ustanovení o součinnosti a účastenství. Jestliže tedy spáchají přestupek dvě 

nebo více osob, odpovídá každá za své protiprávní jednání samostatně.11   

  

                                                 
10 Malý, S.: Nový stavební zákon s komentářem. Praha: ASPI, a.s., 2007, str. 362-363 
11 Hendrych, D. a kol.: Správní právo: Obecná část. 6. vydání. Praha: C. H. Beck, 2006, str. 427-429 
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3.3.2.2 Subjekt správního deliktu právnické osoby a podnikající 

fyzické osoby 

Pojem právnické osoby není v právu definován, občanský zákoník podává pouze 

jejich výčet a konstatuje, že mají subjektivitu. Za právnické osoby jsou ve smyslu § 18 

odst. 2 ObčZ považovány: 

− sdružení fyzických osob nebo právnických osob, 

− účelové sdružení majetku 

− jednotky územní samosprávy 

− jiné subjekty, o kterých to stanoví zákon. 

Za právnické osoby jsou tedy považovány pouze takové subjekty práva, které 

jako právnické osoby uznává zákon. Deliktní způsobilost právnické osoby je spojena 

s její existencí. Pokud se zapisují do obchodního nebo jiného zákonem určeného 

rejstříku, vznikají teprve tímto zápisem a zanikají výmazem z tohoto rejstříku. Na 

druhou stranu je nutno říci, že existují některé právnické osoby, které mohou vznikat a 

zanikat přímo ze zákona (např. vysoké školy) nebo jiným způsobem pokud tak stanoví 

zákon.12 

Podnikající fyzickou osobou je podle § 2 odst. 2 ObchZ osoba: 

− zapsaná v obchodním rejstříku, 

− která podniká na základě živnostenského oprávnění, 

− která podniká na základě jiného než živnostenského oprávnění podle 

zvláštních právních předpisů, 

− která provozuje zemědělskou výrobu a je zapsána do evidence podle 

zvláštního předpisu. 

  Aby u podnikající fyzické osoby mohla nastat odpovědnost za správní 

delikt, je třeba, aby k protiprávní činnosti došlo v souvislosti s její podnikatelskou 

činností. Takový závěr je podepřen i rozsudkem Krajského soudu v Hradci Králové ze 

dne 27.10.1999, sp. zn. 30 Ca 5/1999, který ve své právní větě říká, že: „Odpověď na 

otázku, zda má být stavebník jako fyzická osoba podnikající podle zvláštních právních 

předpisů postižen při porušování zájmů chráněných stavebním zákonem jako občan za 

přestupek podle § 105 stav. zák., nebo jako podnikatel za správní delikt podle § 106 

                                                 
12 Hendrych, D. a kol.: Správní právo: Obecná část. 6. vydání. Praha: C. H. Beck, 2006, str. 445 
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citovaného zákona, je třeba vždy hledat v tom, zda k porušení stavebního zákona došlo 

v souvislosti s podnikatelskou činností či nikoli“.13 Tento judikát sice odkazuje na 

ustanovení předchozího stavebního zákona, nicméně jeho znění je aplikovatelné i na 

rozlišení přestupku a správního deliktu právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby 

dle současného stavebního zákona. Z výše uvedeného tedy vyplývá, že pokud dané 

protiprávní jednání nemá souvislost s podnikatelskou činností fyzické podnikající 

osoby, přichází v úvahu odpovědnost za přestupek.     

 Současně je třeba zmínit, že právní úprava správních deliktů právnických osob a 

podnikajících fyzických osob nezná, stejně jako v případě přestupků, institut účastenství 

jako kvalifikovanou formu součinnosti dvou a více osob, nezná ani solidární 

odpovědnost.  

 

3.3.2.3 Subjekt jako možný způsob podrobnějšího členění správních 

deliktů v režimu stavebního zákona 

Jak již bylo zmíněno výše, správní delikty jsou ve stavebním zákoně členěny na 

přestupky a správní delikty právnických osob a podnikajících fyzických osob. 

V návaznosti na to vychází pozitivněprávní úprava z klasifikačních hledisek, jakými 

jsou subjekt deliktu a jeho postavení v jakém se příslušného správního deliktu dopustil. 

Za této situace tedy předmětnému sankčnímu režimu stavebního zákona podléhají 

jednak podnikatelé, a to bez ohledu na to, zda daný podnikatel je podnikatelem 

v postavení právnické osoby nebo v postavení fyzické osoby, a dále i všechny ostatní 

právnické (tj. nepodnikatelské) osoby.14 

Pro bližší seznámení se se strukturou současné právní úpravy správních deliktů 

ve stavebním zákoně je třeba se v následujících odstavcích podrobněji zabývat jejich 

klasifikací ve stavebním zákoně.   

V ustanovení § 178 odst. 1 StavZ jsou upraveny skutkové podstaty přestupků 

proti stavebnímu zákonu, tzn. takové jednání, kterého se mohou dopustit pouze 

nepodnikající fyzické osoby. Jelikož přestupkový zákon, který je základním pramenem 

přestupkového práva, vychází z tzv. zásady teritoriality (tzn. rozhodujícím kritériem je, 
                                                 
13 Mazanec, M., Křenková, J.: Přehled judikatury z oblasti stavebního práva. Praha: ASPI, a.s., 2008, str. 

1091 
14 Hegenbart, M., Sakař, B a kol.: Stavební zákon. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2008, str. 141 
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zda byl přestupek spáchán na území České republiky, nikoliv zda se pachatel nachází 

v určitém vztahu k České republice), pachatelem přestupku v režimu stavebního zákona 

může být jakákoli fyzická osoba, tj. jak státní občan České republiky, cizinec nebo 

osoba bez státní příslušnosti. Určité výjimky z tohoto pravidla jsou odůvodněny 

zejména zvláštním postavením pachatele, zejména pokud se jedná o osobu, která požívá 

výsad a imunit podle zákona nebo mezinárodního práva15. 

Následně v ustanovení § 178 odst. 2 StavZ jsou vymezeny přestupky, kterých se 

může dopustit stavebník, stavbyvedoucí, fyzická osoba vykonávající dozor nebo 

vlastník stavby. Jedná se o tzv. speciální nebo konkrétní subjekty a pouze těmto osobám 

ukládá § 134 StavZ určité povinnosti, jejichž nesplnění je přestupkem. Daného 

protiprávního jednání se tedy nemůže dopustit jakákoli fyzická osoba, která splňuje 

pouze obecné znaky pachatele přestupku. 

Zmíněné ustanovení § 178 odst. 2 StavZ vymezuje některé důležité pojmy, 

kterými je třeba se, s ohledem na jejich pozdější použití v dalších částech této 

diplomové práce, blíže zabývat. Jedná se o: 

1. Stavebníka. Definici stavebníka obsahuje stavební zákon v § 2 odst. 2 písm. c) a 

rozumí se jí osoba, která „pro sebe žádá vydání stavebního povolení nebo ohlašuje 

provedení stavby, terénní úpravy nebo zařízení, jakož i její právní nástupce, a dále 

osoba, která stavbu, terénní úpravu nebo zařízení provádí, pokud nejde o 

stavebního podnikatele realizujícího stavbu v rámci své podnikatelské činnosti; 

stavebníkem se rozumí též investor a objednatel stavby.“ Tato definice stavebníka 

představuje novinku v porovnání s předchozím stavebním zákonem, jelikož tento 

zákon vůbec legální definici stavebníka neobsahoval. Osobou stavebníka se rozumí 

jak osoba fyzická tak i osoba právnická. Stavebníkem se rovněž rozumí ten, kdo 

provádí terénní úpravy nebo zařízení, ačkoli se nejedná o stavby. Z dikce zákona 

vyplývá, že stavebníkem je i ten, kdo stavbu, terénní úpravy nebo zařízení fakticky 

realizuje (s výjimkou osoby stavebního podnikatele), i když je neohlašoval, ani 

nežádal o jejich povolení. Za stavebníka je třeba na základě zákonného vymezení 

tohoto pojmu třeba považovat i osobu, která realizuje stavbu na základě 

veřejnoprávní smlouvy nebo certifikátu autorizovaného inspektora.        

                                                 
15 Srov. § 9 PřesZ 
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 Dle komentovaného znění stavebního zákona je třeba za stavebníka považovat i 

osobu, která realizuje stavbu bez příslušného povolení.16 Tento názor je odůvodněn 

zněním § 134 odst. 4 StavZ, které říká že „pokud stavba je prováděna bez 

rozhodnutí nebo opatření stavebního úřadu anebo v rozporu s ním, vyzve stavební 

úřad stavebníka k bezodkladnému zastavení prací a zahájí řízení podle § 129 odst. 

3“ Zákon tedy výslovně stanoví, že i takováto osoba je stavebníkem ve smyslu § 2 

odst. 2 písm. c) StavZ. Dále stavební zákon označuje za stavebníka i investora 

stavby, kterým se rozumí osoba financující stavbu především za účelem dosažení 

zisku, a též i objednatel stavby, za kterého je třeba považovat osobu, která na 

základě smlouvy o dílo dle § 536 ObchZ objednává u zhotovitele provedení 

určitého díla. V tomto případě je objednatel stavebníkem, jestliže na základě 

smlouvy o dílo stavební podnikatel provádí stavbu. V neposlední řadě stavební 

zákon považuje za stavebníka i právního nástupce stavebníka. Rozumí se tím 

právní nástupce osoby, která pro sebe žádá stavební povolení nebo ohlašuje stavbu, 

terénní úpravy nebo zařízení. 

2. Stavbyvedoucího. Pojmem stavbyvedoucí se dle ustanovení § 134 odst. 2 StavZ 

rozumí „osoba, která zabezpečuje odborné vedení provádění stavby a má pro tuto 

činnost oprávnění podle zvláštního právního předpisu“. Zvláštním předpisem je 

v tomto případě autorizační zákon. Následně náplň jeho činnosti je upravena v § 

153 odst. 1 a 2 StavZ.   

     V praxi často dochází k případům, kdy na stavbu je jmenován pouze jeden 

hlavní stavbyvedoucí, zatímco na jednotlivé objekty stavby jsou jmenování 

jednotliví stavbyvedoucí. V případě, že tento hlavní stavby vedoucí nemá 

příslušnou autorizaci dle autorizačního zákon, nelze mu svěřit povinnosti 

stavbyvedoucího. Totéž platí v případě chybějící autorizace u stavbyvedoucích na 

jednotlivých úsecích stavby.17  

3. Osobu vykonávající stavební dozor. Osobou vykonávající stavební dozor se 

rozumí osoba, která v souladu s § 2 odst. 2 písm. d) StavZ vykonává „odborný 

dozor nad prováděním staveb svépomocí“, a která má současně „vysokoškolské 

                                                 
16 Hegenbart, M., Sakař, B a kol.: Stavební zákon. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2008, str. 8 

 
17 Hegenbart, M., Sakař, B a kol.: Stavební zákon. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2008, str. 384 
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vzdělání stavebního nebo architektonického směru nebo střední vzdělání stavebního 

směru s maturitní zkouškou a alespoň 3 roky praxe při provádění staveb“. Tyto 

kvalifikační požadavky na osobu vykonávající stavební dozor jsou shodné s těmi, 

které vyžadoval předchozí stavební zákon. Stavební dozor může též vykonávat i 

osoba mající autorizaci podle autorizačního zákona. Jelikož výkon odborného 

dozoru není vybranou činností ve výstavbě, příslušný stavební úřad nezkoumá, zda 

zmíněná osoba má autorizaci v odpovídajícím oboru.18 Obecně lze říci, že 

v porovnání se stavebníkem má osoba vykonávající stavební dozor menší rozsah 

povinností a též i odpovědnosti. 

4. Vlastníka stavby. Faktem je, že stavební zákon neobsahuje legální definici 

vlastníka stavby. Pouze v § 154 StavZ jsou zakotveny povinnosti, které zákon 

ukládá vlastníkovi stavby a zařízení. 

V § 178 odst. 3 StavZ jsou vymezeny skutkové podstaty přestupků, kterých se 

může dopustit pouze stavebník. Stejně jako v předešlém případě se tedy jedná o 

přestupky, které vyžadují speciální subjekt.  

Ustanovení § 180 odst. 1 StavZ upravuje skutkové podstaty správních deliktů, 

kterých se může dopustit kterákoli právnická osoba, a v rámci svého podnikání i 

kterákoli fyzická osoba podnikající podle zvláštních právních předpisů. Dále potom 

v odst. 2 zmíněného ustanovení je uvedena skutková podstata, které se může dopustit 

pouze stavebník nebo vlastník stavby a následně v odst. 3 jsou upraveny skutkové 

podstaty správních deliktů, kterých se může dopustit jen stavebník. Stejně jako 

v předešlém případě se jedná o speciální subjekt správního deliktu. 

Vzhledem k tématu této diplomové práce je třeba ještě zmínit ustanovení odst. 5 

shora uvedeného paragrafu stavebního zákona, které vymezuje skutkové podstaty 

správních deliktů, kterých se může dopustit pouze stavební podnikatel jakožto 

zhotovitel, za předpokladu, že protiprávně provádí stavební práce, případně jinou 

činnost pro jiného. Osoba stavebního podnikatele je definována v § 2 odst. 2 písm. b) 

StavZ jako: „osoba oprávněná k provádění stavebních nebo montážních prací jako 

předmětu své činnosti podle zvláštních právních předpisů.“. Zvláštním předpisem se 

                                                 
18 Hegenbart, M., Sakař, B a kol.: Stavební zákon. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2008, str. 9 

 



- 26 - 

 

v tomto případě rozumí živnostenský zákon. Jedná se tedy o osobu, která má zmíněné 

práce v předmětu své činnosti. V předchozím stavebním zákoně bylo použito pojmu 

„zhotovitel“, který ovšem vnášel do postupů podle stavebního zákona určité nejasnosti. 

Tyto nejasnosti se týkaly především skutečnosti, že podle dříve předchozího stavebního 

zákona se zhotovitelem stavby rozuměl jak dodavatel stavebních a montážních prací, 

tak i stavebník, který realizuje stavbu pomocí svépomoci.19 V důsledku toho 

zákonodárce v současném stavebním zákoně přistoupil ke změně této legislativní 

zkratky, a ačkoli se spíše v praxi používá označení jako stavební firma, organizace nebo 

podnik, zvolil výraz „podnikatel“. 

 

3.3.3 Subjektivní stránka 

3.3.3.1 Subjektivní stránka u přestupků 

Podle § 3 PřesZ platí zásada, že k odpovědnosti za přestupek stačí zavinění 

z nedbalosti, nestanoví-li zákon výslovně, že je třeba úmyslného zavinění. Ke 

skutečnosti, že přestupek, k jehož spáchání postačí zavinění z nedbalosti, se dopustí 

úmyslně, je třeba přihlédnout při určení druhu a výměry sankce. Tento závěr plyne 

z ustanovení § 12 odst. 1 PřesZ, který jako jedno z kritérií pro ukládání sankcí stanoví i 

míru zavinění. Zavinění je v přestupkovém právu vybudováno na složce vědomostní 

(intelektuální) a volní. Zavinění je proto definováno jako vnitřní (psychický) vztah 

pachatele zejména k poruše nebo ohrožení objektu přestupku, vyvolaný pachatelovým 

protiprávním jednáním. Přestupkový zákon rozlišuje v § 4 dvě základní formy zavinění, 

a to úmysl a nedbalost; u každé z nich pak dále rozeznává dvě vedlejší formy, totiž 

nedbalost vědomou a nevědomou a úmysl přímý a nepřímý.20   

       

3.3.3.2 Subjektivní stránka u správních deliktů právnických osob a 

podnikajících fyzických osob   

Obligatorním znakem správního deliktu právnické osoby není zavinění. 

K vyvození odpovědnosti tedy postačí samotný fakt porušení nebo nesplnění povinností 

stanovených zákonem nebo uložených na jeho základě. Takto zakotvená odpovědnost, 

                                                 
19 Hegenbart, M., Sakař, B a kol.: Stavební zákon. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2008, str. 8 
20 Mates, P. a kol.: Základy správního práva trestního. 4. vydání. Praha: C. H. Beck, 2008, str. 59 
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někdy označována též jako absolutní, s sebou přináší riziko nepřiměřené tvrdosti a 

možné nespravedlnosti. Novější zákony, příp. zákony později novelizované proto 

obsahují úpravu tzv. liberačních důvodů, jejichž prokázáním se právnická osoba zprostí 

odpovědnosti za správní delikt.  

Odpovědnost podnikajících fyzických osob je uplatňována za v zásadě shodných 

podmínek. To znamená, že tyto osoby odpovídají za správní delikty bez ohledu na 

zavinění, kdy postačí naplnění obecných znaků a znaků skutkové podstaty stanovené 

zvláštním zákonem. Je tak prolomena jinak platná zásada, že fyzické osoby odpovídají 

pouze za zaviněná jednání.21         

  

3.3.3.3 Subjektivní stránka jako možný způsob podrobnějšího členění 

správních deliktů v režimu stavebního zákona 

Jedním z dalších možných způsobů podrobnějšího členění správních deliktů dle 

stavebního zákona je členění dle zavinění příslušného subjektu správního deliktu. Jedná 

se tedy o klasifikaci dle subjektivní stránky správního deliktu.  

V případě přestupků dle stavebního zákona se subsidiárně použije již zmíněné 

ustanovení § 3 PřesZ, které stanoví, že k odpovědnosti pachatele za přestupek stačí 

zavinění z nedbalosti, nestanoví-li zákon výslovně, že je třeba úmyslného zavinění. 

Jelikož stavební zákon výslovně nestanovil, že k naplnění skutkové podstaty přestupku 

dle stavebního zákona je třeba úmyslného zavinění, k odpovědnosti za takovýto 

přestupek postačí zavinění z nedbalosti, a to nevědomé. Za nevědomou nedbalost 

považuje přestupkový zákon dle § 4 odst. 2 písm. b) takové jednání pachatele, kdy 

pachatel „nevěděl, že svým jednáním může porušit nebo ohrozit zájem chráněný 

zákonem, ač to vzhledem k okolnostem a svým osobním poměrům vědět měl a mohl“. 

Na druhou stranu, jak již bylo řečeno výše, v případě tzv. jiných správních 

deliktů v režimu stavebního zákona není pro vznik odpovědnosti za jejich spáchání 

rozhodné zavinění. Jedná se tedy o tzv. odpovědnost objektivní, ale nikoli absolutní. 

Jako určité zmírnění podmínek odpovědnosti je třeba chápat zakotvení obecného 

liberačního důvodu v § 182 odst. 1 StavZ, který stanoví, že „právnická osoba, za 

správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že vynaložila veškeré úsilí, které bylo možno 

                                                 
21 Mates, P. a kol.: Základy správního práva trestního. 4. vydání. Praha: C. H. Beck, 2008, str. 145-146 
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požadovat, aby porušení právní povinnosti zabránila“. Splnění této podmínky je třeba 

vždy posuzovat s ohledem na dané konkrétní okolnosti případu a současně je třeba 

zkoumat, zda právnická osoba skutečně vynaložila veškeré možné úsilí, které na ni bylo 

možné spravedlivě požadovat, aby zabránila porušení dané právní povinnosti. Obviněná 

právnická osoba musí sama prokázat věcnými důkazy, které je povinna též sama 

předložit, jaká opatření k odvrácení protiprávního jednání učinila. Vplývá to jednak ze 

samotného znění ustanovení § 182 odst. 1 StavZ a jednak z § 52 SprŘ, které zakotvuje 

povinnost označit důkazy na podporu svých tvrzení. Příslušný správní úřad, který 

rozhoduje o tom, zda byly ze strany právnické osoby splněny podmínky pro to, aby se 

vyvinila z odpovědnosti za správní delikt, je povinen posuzovat splnění těchto 

podmínek vždy individuálně u každého konkrétního jednání. Z dikce ustanovení § 182 

odst. 5 StavZ, kde je stanoveno, že na odpovědnost za jednání, k němuž došlo při 

podnikání fyzické osoby nebo v přímé souvislosti s ním, se vztahují ustanovení 

stavebního zákona o odpovědnosti a postihu právnické osoby, lze tedy dovodit, že výše 

uvedený liberační důvod se vztahuje i na podnikající fyzickou osobu. To vše za 

předpokladu, že se protiprávního jednání dopustila při podnikání nebo v přímé 

souvislosti s podnikáním.   

   

3.3.4 Objektivní stránka 

Stejně jako v případě objektu správních deliktů v režimu stavebního zákona je 

možno i o jejich objektivní stránce pojednat ve společné kapitole, jelikož výklad 

vztahující se k této problematice je možno aplikovat jak na přestupky, tak i na správní 

delikty právnických osob a podnikajících fyzických osob.    

  

3.3.4.1 Obecné vymezení objektivní stránky pro přestupky a správní 

delikty právnických osob a podnikajících fyzických osob 

Objektivní stránka správních deliktů v režimu stavebního zákona je 

charakterizována jednáním, následkem a příčinným vztahem mezi nimi. Jednání je 

definováno jako projev lidské vůle ve vnějším světě. U právnické osoby, kde nelze 

hovořit o vlastní vůli této osoby jako celku, jde o jednání fyzických osob (statutárních 

orgánů, zaměstnanců, apod.), které plní úkoly právnické osoby. Jednání těchto osob se 

následně přičítá právnické osobě, jejichž prostřednictvím právnická osoba jedná jako 
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subjekt. Jednání má tedy svoji vnitřní složku, která řídí pohyb, a složku vnější, která 

představuje projev vůle. Jednání jakožto projev lidské vůle může spočívat v konání 

nebo relevantní nečinnosti. Některé správní delikty v režimu stavebního zákona lze 

spáchat pouze jednáním (tzv. komisivní přestupky) jiné je možno naopak spáchat jen 

opomenutím (tzv. omisivní přestupky). Existují i správní delikty, které lze spáchat jak 

oběma formami, teda jak jednáním, tak i opomenutím. Následek představuje porušení 

nebo ohrožení hodnot či zájmů, které jsou objektem přestupku nebo správního deliktu 

právnické nebo podnikající fyzické osoby. Následek je obligatorním znakem 

charakterizujícím objektivní stránku správního deliktu, třebaže nebývá ve skutkové 

podstatě výslovně vyjádřen. Aby osoba mohla být uznána vinnou za správní přestupek 

nebo správní delikt právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby, musí mezi jejím 

jednáním a následkem existovat příčinný vztah, tzv. kauzální nexus.22  

  

                                                 
22 Mates, P. a kol.: Základy správního práva trestního. 4. vydání. Praha: C. H. Beck, 2008, str. 54-55 
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3.3.4.2 Objektivní stránka jako možný způsob podrobnějšího členění 

správních deliktů v režimu stavebního zákona 

V neposlední řadě je možno skutkové podstaty správních deliktů v režimu 

stavebního zákona členit dle jejich objektivní stránky. Objektivní stránkou se přestupky, 

příp. správní delikty právnických osob a podnikajících fyzických osob nejvíce odlišují. 

Na druhou stranu lze v objektivních stránkách správních deliktů uvedených ve 

stavebním zákoně, rozpoznat určité společné či podobné znaky, a následně je roztřídit 

do větších společných celků, o kterých je možno pojednávat společně.   

 Ve skutkových podstatách správních deliktů upravených ve stavebním zákoně se 

vyskytují obě výše uvedené formy jednání, jakožto jednoho ze znaků objektivní stránky 

správních deliktů. Jako příklad jednání, které může být spácháno výlučně ve formě 

konání, je např. přestupek provádění stavby bez stavebního povolení dle § 178 odst. 1 

písm. k) StavZ nebo přestupek užívání změny stavby v rozporu s oznámením stavebníka 

dle § 178 odst. 1 písm. k) StavZ. Na druhé straně jako příklad jednání, které může být 

spácháno pouze ve formě opomenutí, jsou např. přestupky nevyvěšení informace o 

záměru a o podání žádosti o vydání územního rozhodnutí dle § 178 odst. 1 písm. e) 

StavZ nebo nesplnění povinnosti stavebníka při přípravě a provádění stavby dle § 178 

odst. 4 StavZ.23  

Členění správních deliktů dle jejich objektivní stránky jsem zvolil jako kritérium 

pro klasifikaci správních deliktů v režimu stavebního zákona pro účely této diplomové 

práce. Tato volba je odůvodněna především tím, že právní úprava skutkových podstat 

správních deliktů právnických osob a podnikajících fyzických osob je až na některé 

výjimky shodná s právní úpravou přestupků. Odchylky vyplývají mj. z toho, že 

některých protiprávních jednání se mohou dopustit pouze fyzické osoby (např. osoba 

vykonávající stavební dozor, stavbyvedoucí), zatímco jiných pouze osoby právnické 

(např. stavební podnikatel) nebo podnikající fyzické osoby.   

  

                                                 
23 Malý, S.: Nový stavební zákon s komentářem. Praha: ASPI, a.s., 2007, str. 362-363 
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3.4 Sankce jako následek spáchání správního deliktu 

 Sankce, jakožto právní následek spáchání správního deliktu, může být uložena 

pouze pachateli správního deliktu a jen na základě zákona. Tedy v souladu s ústavní 

zásadou „nulla poena sine lege“ pouze zákon může stanovit, jaký trest lze za správní 

delikt uložit. Aby sankce uložená za správní delikt splnila svůj účel, je třeba vytvořit 

ucelený systém sankcí, který obsahuje takové druhy sankcí a jejich výměry, které 

odpovídají konkrétnímu stupni společenské nebezpečnosti daného správního deliktu a 

současně zohledňují majetkové či jiné poměry pachatele. Významným 

charakteristickým znakem současné právní úpravy přestupkového práva, a tam kde to 

povaha věci umožňuje i v případě ostatních správních deliktů, je neexistence sankce 

v podobě zásahu do osobní svobody pachatele správního deliktu. Tato možnost 

nepřichází v úvahu ani jako forma náhradního trestu v případě nevymožitelnosti 

pokuty.24           

  

3.4.1 Sankce za správní delikty v režimu stavebního zákona 

Podle současného stavebního zákona lze, stejně jako dle předchozího stavebního 

zákona, uložit sankci pouze ve formě pokuty.25  

Skutkové podstaty přestupků jsou dle ustanovení § 179 StavZ rozděleny do čtyř 

skupin podle jejich závažnosti a současně je stanoveno rozpětí pro ukládání pokut u 

každé z nich. Toto členění vychází z dosavadní právní úpravy v § 105 odst. 1 až 4 StavZ 

1976, nicméně současný stavební zákon zvolil koncepci tzv. překrývajících se rozmezí, 

když dolní hranice pokut jsou vždy shodné a horní hranice jsou stanoveny 

diferencovaně do jednotlivých skupin zařazených podle závažnosti protiprávních 

jednání.  

Tato změna představuje reakci na nálezy Ústavního soudu, které se týkaly 

otázek dolních hranic zákonných rozpětí pro ukládání pokut za delikty. Šlo o nález 

Ústavního soudu č. 405/2002, ve kterém Ústavní soud vyjádřil svůj názor v tom smyslu, 

že „zákonem stanovená minimální výše pokuty musí být nastavena tak, aby umožňovala 

alespoň do určité míry zohlednit majetkové a osobní poměry delikventa, v daném 

                                                 
24 Hendrych, D. a kol.: Správní právo: Obecná část. 6. vydání. Praha: C. H. Beck, 2006, str. 429-430 
25 Srov. § 105 StavZ 1976 
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případě tak, aby uložení pokuty, byť i v minimální výši, nemělo pro delikventa likvidační 

účinek, případně aby nezpůsobovalo, že podnikatelská činnost po značné (několikaleté) 

časové období ztratí jakýkoliv smysl. Není-li respektována tato zásada, jedná se o 

takový zásah do majetkových práv jednotlivce, že vzhledem ke své intenzitě představuje 

porušení čl. 11 Listiny základních práv a svobod a čl. 1 Dodatkového protokolu 

k Úmluvě o ochraně základních práv a svobod. Současně zakládá porušení čl. 1 Listiny, 

neboť způsobuje zásadní nerovnost subjektů v oblasti sociální“. Následně Ústavní soud 

ve svém nálezu č. 300/2004 Sb., ve kterém se též zabýval minimální výší pokuty, se 

vyjádřil v tom smyslu, že stanovení minimální výše pokuty se „může jevit jako určitý 

prostředek ochrany před eventuální diskriminací, na druhé straně však vede k omezení 

možnosti správního orgánu přihlédnout ke konkrétním okolnostem případu, osobě 

delikventa a k jeho poměrům. Stanovení a zvyšování dolní hranice sankce neumožňuje 

vždy uplatnit zásah přiměřený a může mít vztah k subjektům, jímž je sankce v podobě 

pokuty ukládána, někdy i charakter likvidační“. Na základě těchto dvou nálezů 

Ústavního soudu došlo k zrušení nepřiměřeně vysoké dolní hranice pro ukládání pokut, 

byť pouze v případě správních deliktů.26  

Co se týče správních deliktů právnických osob a podnikajících fyzických osob, 

jsou i zde, tak jako v případě skutkových podstat přestupků, vytvořeny čtyři skupiny dle 

závažnosti protiprávního jednání.27 

Změna oproti předchozí právní úpravě je spatřována jednak v tom, že se opouští 

princip stanovení dolní hranice pokuty i u přestupků, a jednak, že dochází ke sjednocení 

právní úpravy, pokud jde o zákonné rozpětí pro ukládání pokut, jak u přestupků, tak u 

správních deliktů právnických osoba a podnikajících fyzických osob. Za stejné 

protiprávní jednání tedy hrozí všem subjektům stejný postih bez ohledu na to, jestli se 

takovéhoto protiprávního jednání dopustila fyzická osoba, právnická osoba nebo 

podnikající fyzická osoba. V případě přestupků tedy došlo ke zpřísnění pokut za jejich 

spáchání. Toto zpřísnění představuje určitý odklon od dosavadního přístupu stavebního 

práva, který vycházel z toho, že porušování právních předpisů podnikateli, a stejně tak i 

nepodnikatelskými právnickými osobami, je pro společnost značně škodlivým jevem, 

                                                 
26 Malý, S.: Nový stavební zákon s komentářem. Praha: ASPI, a.s., 2007, str. 365 
27 Srov. § 181 StavZ 
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často s mnohem závažnějšími důsledky, než při porušování právních předpisů občany, a 

proto také bylo u výše pokut mezi těmito skupinami deliktů diferencováno.28 

Jelikož za správní delikty podle stavebního zákona lze uložit pouze pokutu, 

správní orgán musí, poté co shledá pachatele protiprávního jednání vinným, řešit pouze 

jedinou otázku, kterou je výše pokuty, kterou mu za jeho protiprávní jednání uloží. 

V případě přestupků je hlavním kritériem pro stanovení výše sankce závažnost 

spáchaného přestupku, kterou musí příslušný správní orgán zkoumat vždy v každém 

konkrétním případě. Hlediska, dle kterých se závažnost přestupku posuzuje, jsou 

v přestupkovém zákoně stanoveny pouze příkladmo, a to v § 12 odst. 1 PřesZ. Správní 

orgán by měl dle tohoto ustanovení přestupkového zákona při projednávání přestupku 

vzít především v potaz způsob jeho spáchání, okolnosti, za kterých byl přestupek 

spáchán, osobu pachatele, motiv a míru jeho zavinění atd.. 

V případě ukládání pokuty právnické osobě stavební zákon v § 182 odst. 2 

stanoví, že „při určení výše pokuty právnické osobě se přihlédne k závažnosti správního 

deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům a k okolnostem, za nichž 

byl spáchán“. Stejně jako v případě přestupků je i zde hlavním kritériem pro určení 

výše sankce závažnost protiprávního jednání. Závažnost je následně dána příkladmo 

uvedením konkrétních skutečností, kterými jsou způsob spáchání, jeho následek a 

okolnosti, za nichž byl delikt spáchán. Tato tři uvedená kritéria představují tedy 

jednotlivé složky závažnosti protiprávního jednání. Výše uvedená kritéria pro určení 

výše pokuty právnické osoby se s odkazem na ustanovení § 182 odst. 5 StavZ vztahují i 

na postih fyzické osoby pokud k protiprávnímu jednání došlo při jejím podnikání nebo 

v přímé souvislosti s ním.  

V případě pokut za přestupky a správní delikty právnických a podnikajících 

fyzických osob je zcela na místě upozornit na nebezpečí vyplývající z příliš širokých 

sankčních rozpětí. Značně široké rozpětí sankčního postihu upraveného ve stavebním 

zákoně poskytuje příliš velký prostor pro správní uvážení příslušného správního úřadu 

projednávajícího přestupek nebo jiný správní delikt. Na jedné straně takovéto rozpětí 

umožňuje správnímu úřadu plně přihlédnout k charakteru a společenské nebezpečnosti 

                                                 
28 Marek, K., Průcha, P.: Nové stavební právo. Brno: Masarykova Univerzita, 2007, str. 130 
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daného protiprávního jednání, na druhé straně ovšem hrozí reálné nebezpečí, že 

v obdobných případech nebude postupováno stejně a vzniknou neodůvodněné rozdíly 

ve stanovení výše pokut.  

Co se týče přestupků, lze upustit od uložení pokuty, jestliže k nápravě pachatele 

postačí již samotné projednání přestupku. Tato možnost vyplývá z § 11 odst. 3 PřesZ, 

který je na přestupky dle stavebního zákona subsidiárně aplikovatelný. Na druhé straně 

v případě správních deliktů, na jejichž projednávání se nevztahuje zákon o přestupcích, 

a tudíž nelze v rozhodnutí o správním deliktu upustit od uložení pokuty a pokuta za ně 

musí být uložena ve výši odpovídající stupni jejich společenské nebezpečnosti. 

Právnická nebo podnikající fyzická osoba může ovšem využít možnosti, kterou jí nabízí 

stavební zákon v § 182 odst. 1. a prokázat, že vynaložila veškeré úsilí, které bylo možno 

požadovat, aby porušení právní povinnosti zabránila. V tom případě nelze takovéto 

jednání chápat pouze jako určitou polehčující okolnost a přihlédnout k ní při stanovení 

výše sankce, a stavební úřad musí řízení zastavit usnesením podle § 66 odst. 2 SprŘ. 

Pro nedostatek obecné úpravy nejsou stanovena ani obecná pravidla pro 

ukládání sankcí při souběhu správních deliktů právnických osob a podnikajících 

fyzických osob. Jelikož stavební zákon neobsahuje úpravu uložení úhrnné sankce za 

sbíhající se delikty, dovozuje se použití absorpční zásady „per analogium legis“. 

Nejbližší úpravu analogicky použitelnou je ustanovení § 12 odst. 2 PřesZ. Podle tohoto 

zákona se za sbíhající se přestupky téhož pachatele projednané ve společném řízení 

uloží sankce podle ustanovení vztahující se na přestupek nejpřísněji postižitelný.29  

                                                 
29 Hendrych, D. a kol.: Správní právo: Obecná část. 6. vydání. Praha: C. H. Beck, 2006, str. 449-450 
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4. POJEM „STAVBA“ 

 

Samotný pojem „stavba“, který je jedním ze základních pojmů stavebního práva, 

je do jisté míry neurčitým právním pojmem. Současný stavební zákon již obsahuje v § 2 

odst. 3 zákonnou definici stavby, dle které se stavbou rozumí „veškerá stavební díla, 

která vznikají stavební nebo montážní technologií, bez zřetele na jejich stavebně 

technické provedení, použité stavební výrobky, materiály a konstrukce, na účel využití a 

dobu trvání“. Tato legální definice stavby představuje změnu oproti předchozí právní 

úpravě, která pojem „stavba“ ve svých ustanoveních užívala, aniž by ho jakýmkoliv 

způsobem definovala. Předchozí stavební zákon obsahoval pouze jakýsi náznak definice 

„stavby“ v § 139 b odst. 1, v němž uváděl, že se za stavbu považují veškerá díla 

stavební bez zřetele na jejich stavebně technické provedení, účel či dobu trvání. 

Z tohoto ustanovení však, dle judikátu Krajského soudu v Hradci Králové30, nešlo 

dovodit nic jiného než to, že jde-li již o stavbu, je nerozhodné, z jakého je materiálu, jak 

důkladně je provedena, k jakému účelu má sloužit, resp. zda z časového hlediska se 

jedná o stavbu provizorní, nebo trvalou.       

 Dle předchozí právní úpravy určení toho, zda něco stavbou je, nebo není, 

záviselo na zhodnocení zjištěných skutečností a jejich právní kvalifikaci stavebním 

úřadem, resp. správním orgánem. V takovémto případě ovšem hrozilo nebezpečí, že si 

správní orgán při tomto určení bude počínat libovolně a nebude vždy respektovat 

existující kritéria, daná obecně uznávanou naukou, jakož i rozhodovací činností soudů. 

Výrazem „stavba“ se ale zřejmě rozumí nejen výsledek stavební nebo montážní 

činnosti, ale i tato činnost samu. Takovýto výklad je podepřen i judikaturou Nejvyššího 

soudu31, dle níž je možno konstatovat, že stavební předpisy chápou pojem „stavba“ 

dynamicky, tedy jako činnost, směřující k uskutečnění díla (někdy ovšem i jako toto 

dílo samotné). V důsledku toho tedy půjde např. o tzv. černou stavbu i tehdy, jestliže 

s pracemi bylo započato, i když výsledné stavební dílo není ještě patrné. Takovéto 

vymezení nadále komplikuje vztah mezi stavbou a terénní úpravou.32  

                                                 
30 Srov. rozsudek Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 5.6.2001, č.j. 31 Ca 241/2000-20 
31 Srov. rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 28.1.1998, sp. zn. 3 Cdon 1305/96 
32 Pocta Otovi Novotnému k 80. narozeninám. Praha: ASPI, Wolters Kluwer, 2008, str. 313 
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Stavební zákon doplňuje legální vymezení pojmu „stavba“ v tom smyslu, že dle 

§ 2 odst. 4 StavZ se stavbou rozumí podle okolností i její část nebo změna dokončené 

stavby. Toto ustanovení reaguje především na případy, kdy protiprávní jednání se týká 

pouze určité části stavby. Pro ilustraci lze uvést příklad, kdy vlastník stavby odstraní 

část stavby, která vyžaduje stavební povolení, aniž by toto odstranění části stavby 

předem ohlásil stavebnímu úřadu. I když se tedy jeho protiprávní jednání týká pouze 

určité části stavby a nikoli stavby jako celku, dopustí se, vzhledem k ustanovení § 2 

odst. 4 StavZ, přestupku podle § 178 odst. 1 písm. j) StavZ. Následně v § 2 odst. 5 

StavZ je doplněno, že změnou dokončené stavby je nástavba, přístavba a stavební 

úprava. Takto vymezeným pojmem „změna stavby“ je třeba rozumět jakousi 

podskupinu širšího pojmu stavba. Změny stavby mohou být v praxi různě kombinovány 

a doplňovány.  

Určitou nejasností vztahující se k tomuto ustanovení je skutečnost, že stavební 

zákon nikde nedefinuje, co se rozumí pod pojmem „dokončená stavba“. Otázkou tedy 

zůstává, zda zákonodárce pojmem „dokončená stavba“ zamýšlel pouze stavbu, která je 

stavebně dokončená pouze podle ověřené dokumentace anebo stavbu stavebně 

dokončenou a právně danou do užívání. Současná praxe se v této otázce ustálila v tom 

směru, že změnou dokončené stavby chápe nejen stavby stavebně dokončené, ale i 

právně dané do užívání.33 

                                                 
33 Hegenbart, M., Sakař, B a kol.: Stavební zákon. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2008, str. 10-

11 
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5. SPRÁVNÍ DELIKTY TZV. ČERNÉ STAVBY 

5.1 Režim přípustnosti staveb 

Současný stavební zákon oproti předchozí právní úpravě zavádí některé nové 

instituty stavebního práva, popřípadě v určitých případech modifikuje jejich původní 

podobu. Tento přístup se promítl i do režimu provádění staveb. Dle stavebního zákona 

se nadále rozlišují stavby, které:  

a) nevyžadují stavební povolení ani ohlášení  

b) podléhají ohlášení  

c) vyžadují stavební povolení.  

Toto rozlišení je oproti předchozí právní úpravě charakteristické tím, že došlo 

k rozšíření okruhu staveb, které spadají do prvních dvou skupin režimů „přípustnosti“ 

staveb. Současně je třeba ale podotknout, že stavební řízení zahájená přede dnem nabytí 

účinnosti současného stavebního zákona, se dokončí podle předchozích právních 

předpisů.34           

   

5.1.1 Stavby, které ke svému provedení nevyžadují stavební povolení 

ani ohlášení 

Stavební zákon v § 103 taxativně vymezuje stavby, které nevyžadují stavební 

povolení ani ohlášení. V porovnání s předchozí právní úpravou stavební zákon posílil a 

rozšířil okruh těchto staveb, úprav, zařízení a prací, které ke své realizaci nevyžadují 

kvalifikované stavebně právní posouzení stran své přípustnosti. Z tohoto ustanovení 

stavebního zákona vyplývá, že všechny ostatní stavby v tomto paragrafu neuvedené již 

ke své realizaci stavební povolení nebo ohlášení potřebují. To však současně 

neznamená, že všechny takto ze stavebně právního posouzení vylučované stavby či 

zařízení nevyžadují územní rozhodnutí o umístění stavby či územní souhlas. To, které 

stavby a zařízení nevyžadují územní rozhodnutí o umístění stavby či územní souhlas, 

vymezuje stavební zákon samostatně v souvislosti s úpravou územního rozhodování. 

Lze tedy shrnout, že v případě některých staveb a zařízení není k jejich realizaci třeba 

jak stavební povolení či ohlášení, tak ani územní rozhodnutí o umístění stavby či 

                                                 
34 Srov. § 190 odst. 3 StavZ 
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územní souhlas. Vedle toho však existuje určitý okruh staveb a zařízení, ale i terénních 

úprav, které sice nevyžadují stavební povolení či ohlášení, ale které vyžadují územní 

rozhodnutí či územní souhlas. 

 

5.1.2 Stavby, které ke svému provedení vyžadují ohlášení  

Ustanovení § 104 odst. 2 StavZ obsahuje taxativní výčet staveb, které ke své 

realizaci vyžadují ohlášení místně příslušnému stavebnímu úřadu. Ohlašované stavby, 

až na některé výjimky, zpravidla již vyžadují předchozí územní rozhodnutí nebo územní 

souhlas. Ohlašování staveb a vyřizování podaných ohlášení nemá povahu správního 

řízení. Došlé ohlášení stavební úřad nejprve zkoumá z formálního hlediska, zda splňuje 

veškeré zákonem požadované náležitosti. V případě, že došlé ohlášení nemá veškeré 

požadované náležitosti, rozhodne stavební úřad usnesením o jeho odložení. Jestliže 

nebude dán důvod pro odložení ohlášení, ale ohlášená stavba bude v rozporu 

s předepsanými požadavky (např. s územním souhlasem, závazným stanoviskem 

dotčeného orgánu apod.), stavební úřad ohlášenou stavbu zakáže. V ostatních 

případech, jestliže oznamovaná stavba splňuje zákonem předepsané požadavky, vydá 

stavební úřad písemný souhlas s provedením ohlášené stavby. Stavební úřad je pro 

vydání souhlasu navíc limitován 40-ti denní lhůtou pro jeho doručení stavebníkovi. 

V případě, že tato lhůta dodržena nebude a současně mu nebude doručeno ani usnesení 

o odložení podání či rozhodnutí o zákazu ohlášené stavby, nastává právní fikce udělení 

souhlasu.35       

 

5.1.3 Stavby, které ke svému provedení vyžadují stavební povolení 

V případech, kdy nejde o stavby, které nevyžadují stavební povolení ani 

ohlášení, nebo o stavby u kterých stačí jejich ohlášení stavebnímu úřadu, je třeba 

k provedení staveb stavební povolení.   

 Stavební povolení je správní rozhodnutí, jehož právní mocí vzniká stavebníkovi 

právo zahájit a provést stavbu, a jehož obsahem jsou podmínky pro provádění stavby, a 

je-li to třeba, též i pro užívání stavby. Stanovení podmínek ve stavebním povolení bude 

                                                 
35 Marek, K., Průcha, P.: Nové stavební právo. Brno: Masarykova Univerzita, 2007, str. 105-106 
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v porovnání s předchozí právní úpravou častějším jevem, jelikož ani v případě 

oznámení záměru stavbu užívat dle § 120 StavZ, ani v případě vydávání kolaudačního 

souhlasu dle § 122 StavZ nemohou být stavebním úřadem ukládány žádné podmínky 

pro užívání stavby, neboť se již nejedná o správní rozhodnutí. To je výslovně zakotveno 

v poslední větě § 122 odst. 3, kde je stanoveno, že „Kolaudační souhlas není správním 

rozhodnutím“. Významné oprávnění stavebního úřadu upravuje poslední věta § 115 

odst. 1 StavZ, kde je stanoveno, že stavební úřad „může též stanovit, že stavbu lze užívat 

jen na základě kolaudačního souhlasu“. Toto oprávnění stavebního úřadu spočívá 

v tom, že stavební úřad může stanovit, že jakákoli stavba, která nevyžaduje kolaudační 

souhlas dle § 122 odst. 1 StavZ, bude v daném případě kolaudační souhlas vyžadovat, 

tzn. bude ji možné užívat pouze na základě kolaudačního souhlasu. 

Dalším důležitým aspektem je skutečnost, že stavební úřad nemůže ve 

stavebním povolení stanovit jinou lhůtu platnosti stavebního povolení než je stanovena 

ve stavebním zákoně. Tato lhůta je upravena v § 115 odst. 4 StavZ, kde je stanoveno, že 

“Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, 

kdy nabylo právní moci“ a současně je zde stanoveno, že „Dobu platnosti stavebního 

povolení může stavební úřad prodloužit na odůvodněnou žádost stavebníka podanou 

před jejím uplynutím“. Tato úprava platnosti stavebního povolení je zásadně shodná 

s předchozí právní úpravou36, ovšem s tím rozdílem, že stavební úřad již nemá možnost 

v odůvodněných případech stanovit z moci úřední delší lhůtu. Nicméně může na 

odůvodněnou žádost stavebníka podanou před uplynutím platnosti stavebního povolení 

prodloužit jeho platnost. Následně musí stavební úřad při rozhodování o prodloužení 

platnosti stavebního povolení brát též zřetel na práva a oprávněné zájmy účastníků 

stavebního řízení i na veřejný zájem. Významnou změnou oproti původní právní úpravě 

je, že podáním žádosti o prodloužení platnosti stavebního povolení dochází k stavění 

běhu lhůty platnosti stavebního povolení.37 

I když to stavební zákon nikde výslovně neupravuje, je pravomocné stavební 

povolení závazné i pro právní nástupce účastníků řízení. Tento závěr vyplývá jednak 

z ustanovení § 73 odst. 2 SprŘ, kde je mj. stanoveno, že „Jestliže je pro práva a 

                                                 
36 Srov. § 67 StavZ 1976 
37 Marek, K., Průcha, P.: Nové stavební právo. Brno: Masarykova Univerzita, 2007, 214-216 
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povinnosti účastníků určující právo k movité nebo nemovité věci, je pravomocné 

rozhodnutí závazné i pro právní nástupce účastníků“ a současně je takovýto výklad 

podepřen i rozsudkem Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 29.5.2008, č.j. 15 Ca 

150/2002-39, kde je jasně řečeno, že „Při změně vlastníka stavby není třeba měnit 

existující stavební povolení nebo vydávat povolení nové se jménem nového vlastníka- 

stavebníka“. 

        

5.1.3.1 Veřejnoprávní smlouva 

Veřejnoprávní smlouva je institutem ve stavebním právu zcela novým, který 

umožňuje za určitých podmínek nahradit stavební povolení. Právní úprava 

veřejnoprávní smlouvy je zakotvena § 116 StavZ, nicméně je třeba brát v úvahu ještě 

postup podle ustanovení §161 až 168 SprŘ, které představují základní procesní 

ustanovení pro uzavírání veřejnoprávních smluv. Prvotním předpokladem pro uzavření 

veřejnoprávní smlouvy je vlastní návrh na uzavření veřejnoprávní smlouvy, který musí 

splňovat určité náležitosti. Mezi ně patří zejména, že návrh musí být dostatečně určitý, 

musí z něho vyplývat, kdo jej činí a co je jeho předmětem. Dalším požadavkem § 116 

StavZ je, že k uzavření veřejnoprávní smlouvy je třeba souhlasu dotčených orgánů. 

Podmínkou účinnosti veřejnoprávní smlouvy je dle § 161 odst. 1 SprŘ souhlas osob, 

které by byly účastníky stavebního řízení, kdyby bylo vedeno. Tento souhlas není 

vyžadován před uzavřením veřejnoprávní smlouvy, ale po jejím uzavření. To znamená, 

že tyto osoby nedávají souhlas k uzavření veřejnoprávní smlouvy, ale vyjadřují svůj 

souhlas s veřejnoprávní smlouvou již uzavřenou. V případě, že tyto osoby nebudou 

souhlasit s uzavřenou veřejnoprávní smlouvou, může být podle okolností namísto 

veřejnoprávní smlouvy vydáno stavební povolení pro stavbu nebo povolení terénních 

úprav. Stavební úřad nemůže veřejnoprávní smlouvu uzavřít, pokud by zjistil, že 

existují takové závady, pro které by nemohl vydat stavební povolení. Stejně tak 

veřejnoprávní smlouva může být přezkoumána z hlediska jejího souladu s právními 

předpisy a následně i zrušena, pokud byla uzavřena s nimi v rozporu.38  

           
                                                 
38 Hegenbart, M., Sakař, B a kol.: Stavební zákon. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2008, str. 

320-321 
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5.1.3.2 Certifikát autorizovaného inspektora 

Certifikát autorizovaného inspektora, jakožto nový institut začleněný do 

stavebního zákona, představuje další možný způsob alternace stavebního povolení. 

Certifikát autorizovaného inspektora je možno vydat v tzv. zkráceném stavebním řízení, 

které je výrazem jisté míry „privatizace“ postupů, vedoucích k dosažení stavu 

přípustnosti stavby, a má rovněž přispět ke zoperativnění stavebního řízení. Zkrácené 

stavební řízení může proběhnout ohledně staveb, které ke své realizaci vyžadují 

stavební povolení, a současně se nejedná o stavbu, která je zvláštním právním 

předpisem, územně plánovací dokumentací nebo rozhodnutím orgánu územního 

plánování přímo označena jako nezpůsobilá pro zkrácené stavební řízení.  

Stavební zákon předpokládá, že v tomto „řízení“ žádost o stavební povolení 

s přílohami, a stejně tak i podmínky pro vydání stavebního povolení, neposuzuje 

primárně stavební úřad, ale posuzuje je osoba autorizovaného inspektora. Stavebník se 

obrací na stavební úřad až s výsledkem toho, co vyjedná s autorizovaným inspektorem. 

Jestliže autorizovaný inspektor po posouzení navrhované stavby dospěje k závěru, že 

taková stavba je způsobilá k realizaci, vydá stavebníkovi certifikát a stavebnímu úřadu 

podá oznámení, že navrhovaná stavba byla posouzena autorizovaným inspektorem.  

Vydaným certifikátem autorizovaný inspektor stvrzuje, že ověřil projektovou 

dokumentaci a připojené podklady, a že navrhovaná stavba může být provedena. Na 

druhé straně z celkového kontextu úpravy zkráceného stavebního řízení je třeba 

dovodit, že pokud stavební úřad, poté co obdrží oznámení stavby s předepsanými 

přílohami jako stavby posouzené autorizovaným inspektorem, zjistil, že dané oznámení 

příp. jeho přílohy, nesplňuje či nesplňují předepsané zákonné požadavky, musí taktéž 

platit, že rozhodne o nezpůsobilosti navrhované stavby pro zkrácené řízení. Je ovšem 

třeba poznamenat, že tyto situace by měly nastávat zcela výjimečně, a to především 

z toho důvodu, že autorizovaný inspektor by měl být mj. fakticky i právně garantem 

zákonnosti předkládaného oznámení, a neměl by svůj certifikát vůbec vydat, pokud by 

tomu tak nebylo. Skutečností ovšem je, že právní úprava nepočítá se samostatným 

přezkoumáním zákonnosti aktů či úkonů autorizovaného inspektora.39    

  

                                                 
39 Marek, K., Průcha, P.: Nové stavební právo. Brno: Masarykova Univerzita, 2007, str. 113-118 
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5.2 Pojem tzv. černé stavby 

Jako tzv. černou stavbou je třeba rozumět jednak stavbu prováděnou bez 

oprávnění stavbu provést, jednak stavbu prováděnou v rozporu s obsahem oprávnění 

stavbu provést.  

S ohledem na výše vymezené členění jednotlivých veřejnoprávních režimů 

provádění staveb vyplývá, že kategorii tzv. černých staveb nemá smysl uvažovat 

zejména u staveb, u nichž se uplatňuje tzv. volný režim. Stavby prováděné v tzv. 

volném režimu jsou stavby, k jejichž realizaci není zapotřebí ani stavební povolení, ani 

ohlášení stavebnímu úřadu. Dále pojem tzv. černé stavby se nevztahuje na stavby 

uvedené v § 79 odst. 3 StavZ, které ke svému provedení nevyžadují územní souhlas, 

případně ani územní rozhodnutí. „Pozitivní právo uvedený přístup respektuje, ale 

vymezuje pojem tzv. černé stavby terminologicky rozvolněně. Zatímco pro účely 

správního trestání používá termínů „bez stavebního povolení“, (nebo úkonu nahrazující 

stavební povolení), „bez ohlášení“, „bez územního rozhodnutí“, „bez územního 

souhlasu“ a „v rozporu se stavebním povolením“ (nebo s úkonem nahrazujícím 

stavební povolení), „v rozporu s ohlášením“, „v rozporu s územním souhlasem“, nebo v 

„rozporu s územním rozhodnutím“, pro účely odstranění staveb používá shodně termínů 

„bez rozhodnutí“, „bez opatření“, nebo „v rozporu s rozhodnutím“, „v rozporu 

s opatřením“. Nesrovnalost je zjevná u ohlášení a u úkonů nahrazujících stavební 

povolení, neboť ani v jednom případě nejde o úkon stavebního úřadu, popřípadě 

výlučně o úkon stavebního úřadu.“.40       

   

5.3 Některé problémy spojené s výkladem pojmu tzv. černé 

stavby41 

5.3.1 Výraz provádění stavby „bez“ zákonem vyžadovaných 

dokumentů 

Výrazem „bez stavebního povolení“ je třeba rozumět případy, kdy stavba, 

vyžadující ke svému provedení stavební povolení, je provedena bez takovéhoto 

                                                 
40 Pocta Otovi Novotnému k 80. narozeninám. Praha: ASPI, Wolters Kluwer, 2008, str. 312-313 
41 Pocta Otovi Novotnému k 80. narozeninám. Praha: ASPI, Wolters Kluwer, 2008, str. 314-316 
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povolení, anebo se bude jednat o případy, kdy stavební povolení bylo vydáno, ale ještě 

nenastaly jeho účinky. V praktické rovině účinky stavebního povolení nastávají nejdříve 

jeho právní mocí, kdy předběžná vykonatelnost stavebního povolení nejspíše nepřichází 

úvahu ani v rovině teoretické. Dle současné právní úpravy lze stavby provádět též na 

základě úkonů nahrazujících stavební povolení, kterými jsou veřejnoprávní smlouva 

nebo certifikát autorizovaného inspektora. V případě, že stavební povolení je nahrazeno 

veřejnoprávní smlouvou, o tzv. černou stavbu se bude jednat v případech, kdy 

veřejnoprávní smlouva buďto nebyla ještě vůbec uzavřena anebo sice uzavřena byla, ale 

nenabyla účinnosti. V případě alternace stavebního povolení certifikátem 

autorizovaného inspektora a oznámením dle § 117 StavZ je vzhledem k určité 

nedotaženosti právní úpravy v této oblasti dán větší prostor k různým úvahám.     

V takovém případě může chybět přímo certifikát autorizovaného inspektora, 

oznámení dle § 117 StavZ nebo případně některá z příloh vyžadovaná zákonem (např. 

projektová dokumentace stavby). Obdobně výrazem „bez ohlášení“ je třeba rozumět 

případy, kdy stavba vyžadující ke svému provedení ohlášení dle § 106 StavZ je 

provedena bez takovéhoto ohlášení anebo jde o případy, kdy stavba je prováděna „aniž 

nastaly účinky ohlášení“. Ve druhém zmíněném případě půjde o tzv. černou stavbu 

v situaci, kdy stavebník stavbu zahájí poté, co učinil ohlášení, ale nevyčkal souhlasu 

stavebního úřadu nebo zákonem stanovené doby v § 106 odst. 1 StavZ, po jejímž 

uplynutí nastupuje její fikce. Pro úplnost je třeba dodat, že ohlášení, které trpí vadami, 

nemá právní účinky ohlášení. Tento názor vychází ze znění § 105 odst. 4 StavZ, kde se 

výslovně stanoví, že podání, které nemá náležitosti vyžadované § 105 odst. 1 až 3 StavZ 

není ohlášením ve smyslu stavebního zákona. Ačkoliv k výše uvedeným závěrům lze 

celkem jednoznačně dojít výkladem příslušných ustanovení stavebního zákona, bylo by 

vhodnější nejen pro stavební praxi, ale i pro nejširší zainteresovanou veřejnost, 

výslovnou úpravu této problematiky začlenit do stavebního zákona. Jako inspirace pro 

takovouto případnou novelizaci stavebního zákona může posloužit úprava přijatá na 

Slovensku.42             

  

                                                 
42 Srov. § 88 odst. 1 písm. b) a § 88a odst. 1 a 7 stavebního zákona z roku 1976 ve znění zákona č. 

229/1997 Z.z., zákona č. 237/2000 Z.z. a zákona č. 479/2005 Z.z. 
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5.3.2 Výraz provádění stavby „v rozporu“ se zákonem vyžadovanými 

dokumenty          

Rozpor se stavebním povolením může spočívat především v tom, že stavba není 

v souladu s dokumentací stavby ověřenou stavebním úřadem v souladu §115 odst. 3 

StavZ, dle kterého stavební úřad zašle stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené 

projektové dokumentace po dni nabytí právní moci stavebního povolení.   

 Faktem ovšem je, že stavební povolení je rozhodnutí, které obsahuje poměrně 

komplikovanou výrokovou část. Dle ustanovení § 115 odst. 1 StavZ stavební úřad 

stanoví ve stavebním povolení podmínky pro provedení stavby, a pokud je to třeba, i 

pro její užívání. Některé z těchto podmínek jsou nepochybně vedlejšími ustanoveními 

hlavního výroku, jiné pak zřejmě mají vyšší míru samostatnosti. Do první skupiny 

podmínek patří ty podmínky, které představují jakési mody limitující výkon přiznaného 

oprávnění. Druhou skupinu podmínek, s vyšší mírou samostatnosti, představují ty 

podmínky, které se týkají užívání stavby, a zůstávají v platnosti i poté co stavební 

povolení je de facto „zkonzumováno“. V tomto případě se nejspíše jedná o samostatné 

subalterní výroky.  

Obecně vzato relevantní souvislost s tzv. černou stavbou mohou mít jen ty 

z podmínek stavebního povolení, které ovlivňují fyzickou podobu stavby. Z tohoto úhlu 

pohledu se jeví jako problematická zejména podmínka spočívající ve stanovení lhůty 

pro dokončení stavby. Interpretovat věc tak, že nesplnění této podmínky představuje 

jeden z případů stavby postavené v rozporu se stavebním povolením, se jeví jako 

problematické nebo dokonce nesmyslné. Důsledkem takovéhoto výkladu by byl buď 

absurdní závěr spočívající v povinnosti odstranit „opožděnou“ stavbu, což jistě 

z praktického úhlu pohledu nepřichází v úvahu, anebo nežádoucímu štěpení pojmu tzv. 

černé stavby jednak pro účely aplikace ustanovení o správních deliktech, a jednak pro 

účely aplikace ustanovení o odstranění nebo dodatečném povolení stavby.  

 K opačnému závěru spočívajícím v tom, že nedokončení stavby ve stanovené 

lhůtě je jedním z případů stavby postavené v rozporu se stavebním povolením, dospěla 

soudní praxe43, kde to bylo zapříčiněno nesymetrickou úpravou skutkových podstat 

přestupků a správních deliktů právnických osob a podnikajících fyzických osob 

                                                 
43 Srov. SJS (Sb. NSS) 1298/2007 
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v předchozí právní úpravě44. Současný stavební zákon stejnou ani obdobnou skutkovou 

podstatu neobsahuje.          

 Výše uvedené se vztahuje na rozpor se stavebním povolením. Jestliže stavební 

povolení bude v zákonem stanovených případech nahrazeno veřejnoprávní smlouvou, 

půjde o rozpor s obsahem veřejnoprávní smlouvy. V ustanovení § 116 StavZ, částečně 

upravujícím veřejnoprávní smlouvy, se v otázce obsahu veřejnoprávní smlouvy 

odkazuje na prováděcí právní předpis, kterým se v tomto případě rozumí § 8 vyhlášky č. 

526/2006 Sb., podle něhož se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve 

věcech stavebního řádu. V případě alternace stavebního povolení certifikátem 

autorizovaného inspektora půjde o rozpor s obsahem certifikátu, resp. s projektovou 

dokumentací stavby, kterou autorizovaný inspektor ověřil z hledisek uvedených v § 111 

odst. 1 a 2 StavZ. Do pozadí ustupuje význam případného rozporu s oznámením 

učiněným dle § 117 odst. 1 StavZ, jelikož mezi jeho náležitosti patří pouze označení a 

popis stavby. U staveb ohlašovaných dle § 104 StavZ se bude prakticky jednat o rozpor 

s předloženou projektovou dokumentací.        

 Případný rozpor se stavebním povolením nebo ohlášením musí též dosáhnout 

určité míry. V případě přestupků by tento problém bylo možno řešit úvahou o naplnění 

materiálního znaku deliktu. S ohledem na praktickou rovinu problému, je třeba 

poznamenat, že ve většině případů budou mít stavby větší či menší odchylky od 

stavebního povolení nebo ohlášení. V případě, že je nedostatek spočívající v odchylce 

skutečného provedení stavby od stavebního povolení nebo ohlášení zhojitelný v rámci 

úředního postupu konaného v souvislosti se záměrem umožnit užívání dokončené 

stavby dle § 119 StavZ, nemůže se jednat o relevantní rozpor. Současný stavební zákon, 

na rozdíl od svého předchůdce, výslovně nezmiňuje možnost zhojení odchylek od 

stavebního povolení nebo ohlášení. Předchozí stavební zákon tuto možnost umožňoval 

v § 81 odst. 4 StavZ 1976, kde stanovil, že „S kolaudačním řízením může být spojeno 

řízení o změně stavby (§ 68), pokud se skutečné provedení podstatně neodchyluje od 

dokumentace ověřené stavebním úřadem ve stavebním řízení.“ a dále v § 82 odst. 2 

StavZ 1976.          

  

                                                 
44 Srov. § 105 odst. 2 písm. e) StavZ 1976 
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5.3.3 Otázka zrušení pravomocného rozhodnutí pro nezákonnost  

 Často diskutovanou otázkou je skutečnost, zda je možno považovat za tzv. 

černou stavbu případ, kdy bylo pravomocné stavební povolení, příp. územní rozhodnutí 

zrušeno pro nezákonnost. I když se v praxi stále ještě vyskytují názory, že se jedná 

v takovémto případě o tzv. černou stavbu, je třeba tuto možnost vyloučit. Tento názor je 

navíc podepřen ustanovením § 99 odst. 3 SprŘ, ve kterém se stanoví, že účinky zrušení 

rozhodnutí nastávají až na některé výjimky „ex nunc“, tedy ode dne nabytí právní moci 

rozhodnutí správního orgánu o zrušení. O možnosti, že by se jednalo o tzv. černou 

stavbu je možno uvažovat v případě, že by oprávnění nabytá na základě pravomocného 

stavebního povolení nebo územního rozhodnutí, které následně bylo zrušeno pro 

nezákonnost, nebyla nabyta v dobré víře. I zde ovšem není takovýto názor zcela 

jednoznačný, a to zejména s ohledem na princip presumpce správnosti správních aktů.  

 K velice zajímavému a přinejmenším elegantnímu způsobu řešení této 

problematiky dospěla slovenská právní úprava, která v § 88b stavebního zákona z roku 

1976 ve znění zákona č. 479/2005 stanoví, že se v takovýchto případech neuplatní 

ustanovení o nařízení odstranění stavby a o dodatečném povolení stavby.  

       

5.4 Skutkové podstaty správních deliktů spočívající v tzv. černé 

stavbě 

Současný stavební zákon symetricky upravuje jednotlivé skutkové podstaty 

přestupků a skutkové podstaty správních deliktů právnických osob a podnikajících 

fyzických osob spočívající v tzv. černé stavbě.  

Tyto skutkové podstaty se překrývají a jako klasifikační kritérium pro rozlišení, 

zda se jedná o přestupek nebo správní delikt právnické či podnikající fyzické osoby, 

zvolil stavební zákon nikoli stupeň jejich společenské nebezpečnosti, ale subjekt 

protiprávního jednání. To znamená, že přestupku v režimu stavebního zákona se může 

dopustit jakákoli fyzická osoba, zatímco v případě tzv. jiných správních deliktů 

v režimu stavebního zákona jde o delikty právnických osob a dále podnikajících 

fyzických osob podle zvláštních právních předpisů.   

S ohledem na veškeré výše zmíněné skutečnosti jsem zvolil za kritérium členění 

správních deliktů ve stavebním zákoně, které spočívají v tzv. černé stavbě, objektivní 

stránku protiprávního jednání. Jelikož obecný výklad týkající se subjektů správních 
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deliktů upravených ve stavebním zákoně, a též i rozbor jejich specifických rysů, byl již 

podán v kapitole 5. této diplomové práce, zaměřím se v následující podkapitole, ale i 

v ostatních dalších kapitolách, věnujících se skutkovým podstatám správních deliktů, na 

rozbor objektivní stránky protiprávního jednání. V případech, kde to budu považovat za 

vhodné, bych uvedl některé specifické skutečnosti, vztahující se k subjektům 

protiprávního jednání a případně k jejich subjektivní stránce.   

  

5.4.1 Provádění nové stavby nebo změny stavby bez anebo v rozporu 

se stavebním povolením, veřejnoprávní smlouvou nebo 

certifikátem autorizovaného inspektora  

Ustanovení správních deliktů v režimu stavebního zákona, která se vztahují 

k výše uvedené problematice, jsou tyto: § 178 odst. 1 písm. g) a k), § 178 odst. 3 písm. 

d) a e), § 180 odst. 1 písm. g) a k), § 180 odst. 3 písm. d) a e) a § 180 odst. 5 písm. c) 

StavZ. 

Znění těchto skutkových podstat je v podstatě totožné, kdy rozdíly jsou 

spatřovány ve dvou rovinách. První rovina se odvíjí od toho, zda se pachatel dopustil 

jednání buď „bez“ anebo „v rozporu“ s výše uvedenými instituty stavebního práva. 

Druhá rovina se vztahuje ke skutečnosti, zda se protiprávní jednání popsané v předešlé 

větě vztahuje na „novou stavbu“ nebo na „změnu stavby“.     

      

5.4.1.1 Provádění změny stavby nebo nové stavby bez stavebního 

povolení, veřejnoprávní smlouvy nebo certifikátu 

autorizovaného inspektora 

Skutkové podstaty správních deliktů spočívající v provádění změny stavby bez 

stavebního povolení, veřejnoprávní smlouvy nebo certifikátu autorizovaného 

inspektora, jsou upraveny v případě přestupku v § 178 odst. 1 písm. g) StavZ a 

v případě správního deliktu právnické nebo podnikající fyzické osoby v § 180 odst. 1 

písm. g) StavZ. Dále potom skutkové podstaty správních deliktů spočívající v provádění 

nové stavby bez stavebního povolení, veřejnoprávní smlouvy nebo certifikátu 

autorizovaného inspektora jsou upraveny v případě přestupku v § 178 odst. 1 písm. k) 

jednotlivých výše uvedených paragrafů StavZ a v případě správního deliktu právnické 

nebo podnikající fyzické osoby v § 180 odst. 1 písm. k) StavZ. 
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V daném případě je možno konstatovat, že veškeré skutkové podstaty uvedené 

v této kapitole popisují případy, kdy stavebník nedisponuje ani jedním ze třech výše 

uvedených dokumentů, nutných k provedení stavby nebo její změny.  

Ustanovení skutkových podstat uvedených pod písm. k) StavZ se vztahují na 

případy, kdy předmětem výše zmíněného protiprávního jednání je nová stavba. Dle 

těchto ustanovení nelze postihovat pouhé změny dokončených staveb. Na druhou stranu 

protiprávní změny dokončených staveb jsou předmětem skutkových podstat uvedených 

pod písm. g) jednotlivých výše uvedených paragrafů StavZ. Stejně jako v případě nové 

stavby, tak i v případě změny stavby musí jít o stavby, k jejichž provedení nestačí 

ohlášení dle § 104 StavZ, ani je nelze realizovat bez stavebního povolení nebo ohlášení 

dle § 103 StavZ. 

Co se týče ustanovení § 178 odst. 1 písm. k), to je analogické ustanovení § 105 

odst. 3 písm. a) StavZ 1976, ovšem s tím rozdílem, že tato skutková podstata je 

v současném stavebním zákoně doplněna o veřejnoprávní smlouvu a certifikát 

autorizovaného inspektora.  

Jelikož výše uvedené skutkové podstaty přestupků nejsou zařazeny do § 178 

odst. 3 StavZ, který vymezuje skutkové podstaty přestupků, jejichž subjektem může být 

pouze stavebník, lze dospět k závěru, že těchto přestupků se může vedle stavebníka 

dopustit každá další osoba, která se na realizaci stavby podílí a u které bude prokázáno 

zavinění, s výjimkou právnické osoby. Ta by se tímto konáním dopustila protiprávního 

jednání podle § 180 odst. 1 písm. k) StavZ. Obecně lze konstatovat, že v případě 

přestupku dle § 178 odst. 1 písm. g) StavZ bude vlastník stavby odpovědný za tento 

přestupek i v případě, kdy změnu stavby provádí bez povolení nájemce. Právě 

v takovémto případě je třeba se zabývat otázkou, zda na straně vlastníka stavby je 

splněna subjektivní podmínka jeho odpovědnosti ve formě zavinění, a to především, zda 

jeho jednání bylo úmyslné či případně pouze nedbalostní. Je pravděpodobně, zavinění 

se neprokáže v případě, kdy vlastník stavby není trvale přítomen na stavbě, na které se 

provádí změna, anebo případně sám oznámí stavebnímu úřadu protiprávní jednání 

nájemce.45 

                                                 
45 Hegenbart, M., Sakař, B a kol.: Stavební zákon. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2008, str. 440 
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Považuji za vhodné dodat, že za správní delikty uvedené pod písm. g) lze uložit 

pokutu až do výše 500 000,- Kč., zatímco v případě správních deliktů uvedených pod 

písm. k) lze uložit pokutu až do výše 1 000 000,-Kč. Z takto vymezeného sankčního 

rozpětí pokut vyplývá, že zákonodárce považuje provádění nové stavby bez stavebního 

povolení, veřejnoprávní smlouvy nebo certifikátu autorizovaného inspektora za 

závažnější a společensky nebezpečnější jednání než v případě protiprávního provádění 

pouhé změny stavby.          

  

5.4.1.2 Provádění změny stavby nebo nové stavby v rozporu se 

stavebním povolením, veřejnoprávní smlouvou nebo 

certifikátem autorizovaného inspektora. 

Skutkové podstaty správních deliktů spočívající v provádění změny stavby 

v rozporu se stavebním povolením, veřejnoprávní smlouvou nebo certifikátem 

autorizovaného inspektora jsou upraveny v případě přestupku v § 178 odst. 3 písm. d) 

StavZ a v případě správního deliktu právnické nebo podnikající fyzické osoby v § 180 

odst. 3 písm. d) StavZ. Dále potom skutkové podstaty správních deliktů, spočívající v 

provádění nové stavby v rozporu se stavebním povolením, veřejnoprávní smlouvou 

nebo certifikátem autorizovaného inspektora, jsou upraveny v případě přestupku v § 

178 odst. 3 písm. e) StavZ a v případě správního deliktu právnické nebo podnikající 

fyzické osoby v § 180 odst. 3 písm. e) StavZ. 

Hned v úvodu je nutno podotknout, že stejně jako v předešlé podkapitole, se 

skutkové podstaty liší pouze v předmětu protiprávního jednání. V případě správních 

deliktů uvedených pod písm. d) se protiprávní jednání vztahuje pouze ke změně stavby, 

zatímco v případě správních deliktů uvedených pod písm. e) je předmětem 

protiprávního jednání nová stavba.  

Co se týče správních deliktů uvedených pod písm. d) StavZ, jedná se o změnu, 

která nebyla stavebním úřadem nebo certifikátem autorizovaného inspektora povolena 

jako změna před dokončením stavby. U stavby realizované na základě veřejnoprávní 

smlouvy musí být uzavřena veřejnoprávní smlouva o změně stavby. Případnou změnu 

před dokončením stavby musí totiž stavební úřad posoudit podle toho, nakolik se změna 

dotýká zájmů dotčených orgánů státní správy, práv, právem chráněných zájmů a 

povinností účastníků stavebního povolovacího řízení, a rozhodne o jejich případných 
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námitkách, a podle potřeby stanoví í další závazné podmínky. Dále je třeba uvést, že na 

povolení stavby před jejím dokončením není právní nárok, tzn., že pokud stavební úřad 

neshledá podle okolností splnění zákonných předpokladů, žádost zamítne. Takový 

postup se netýká změn, dle kterých lze postupovat podle § 118 odst. 3. StavZ. Dle 

tohoto ustanovení lze postupovat v případě, kdy se změna stavby nedotýká práv 

účastníků stavebního řízení. Stavební úřad nebo autorizovaný inspektor může, pokud 

bylo ve věci vedeno zkrácené stavební řízení a současně budou splněny zákonem 

vyžadované podmínky, schválit požadovanou změnu pouze zápisem do stavebního 

deníku nebo jednoduchého záznamu o stavbě.  

V případě přestupků uvedených v § 178 odst. 3 písm. d) a e) StavZ, na rozdíl od 

přestupků zmíněných v předchozím odstavci, nemůže být subjektem odpovědnosti 

jakákoli fyzická osoba, ale může jí být pouze stavebník. Jedná se tedy o přestupky, které 

vyžadují speciální subjekt (viz. podkapitola 3.3.2.1). 

Co se týče rozdílu v objektivní stránce těchto správních deliktů, oproti správním 

deliktům uvedeným v předešlé podkapitole, rozdíl je spatřován pouze v tom, že je 

postihováno provádění stavby nebo změny stavby nikoliv bez, ale pouze v rozporu se 

stavebním povolením, veřejnoprávní smlouvou nebo certifikátem autorizovaného 

inspektora. Obecně lze konstatovat, že provedení stavby nebo změny stavby v rozporu 

s výše uvedenými dokumenty představuje méně závažné porušení stavebního zákona, 

než v případě provádění stavby nebo změny stavby bez těchto dokumentů. Tento názor 

je třeba ovšem považovat za relativní, neboť provádění stavby nebo změny stavby 

v rozporu se stavebním povolením může v daném případě představovat velmi závažné 

porušení stavebního zákona. V takovém případě bude vždy záležet na konkrétních 

okolnostech daného případu a zejména na tom, v čem bude rozpor se shora uvedenými 

dokumenty spočívat46. 

V neposlední řadě je třeba zmínit, že za správní delikty uvedené pod písm. d) lze 

uložit pokutu až do výše 500 000,-Kč. Zatímco v případě správních deliktů uvedených 

pod písm. e) lze uložit pokutu až do výše 1 000 000,- Kč. Obdobně jako v předešlé 

podkapitole zákonodárce považuje shora uvedené správní delikty týkající se nové 

                                                 
46 Malý, S.: Nový stavební zákon s komentářem. Praha: ASPI, a.s., 2007, str. 372 
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stavby jako závažnější než ty, které se vztahují pouze ke změně stavby.  

  

5.4.1.3 Provádění stavby nebo změny stavby bez stavebního povolení, 

veřejnoprávní smlouvy, certifikátu autorizovaného inspektora 

nebo v rozporu s nimi. 

Skutkové podstaty správního deliktu právnické nebo podnikající fyzické osoby, 

spočívající v provádění stavby nebo změny stavby bez stavebního povolení, 

veřejnoprávní smlouvy, certifikátu autorizovaného inspektora nebo v rozporu s nimi je 

upravena v § 180 odst. 5 písm. c) StavZ. 

Charakteristickým znakem tohoto ustanovení je skutečnost, že kombinuje 

veškeré skutkové podstaty již zmíněné v podkapitolách 5.4.1.1 a 5.4.1.2; jedná se tedy 

o: § 178 odst. 1 písm. g) a k), § 178 odst. 3 písm. d) a e), § 180 odst. 1 písm. g) a k) a § 

180 odst. 3 písm. d) a e) StavZ. Tato kombinace spočívá v tom, že ustanovení § 180 

odst. 5 písm. c) StavZ se vztahuje jednak na novou stavbu nebo změnu stavby tak i na 

to, že je prováděna buď bez stavebního povolení, veřejnoprávní smlouvy nebo 

certifikátu autorizovaného inspektora anebo v rozporu s těmito dokumenty. Tohoto 

správního deliktu se může dopustit pouze stavební podnikatel jako zhotovitel, jestliže 

provádí stavbu nebo změnu stavby bez anebo v rozporu s výše uvedenými dokumenty 

pro jiného. Jedná se tedy o správní delikt se speciálním subjektem (viz. podkapitola 

3.3.2.1). Cílem tohoto ustanovení je především zabezpečení stavební kázně.47  

Za tento správní delikt lze uložit pokutu až do výše 200 000,- Kč. V návaznosti 

na takto stanovenou výši pokuty je zajímavé si všimnout, že stavebnímu podnikateli, 

jako zhotoviteli tzv. černé stavby hrozí stejná pokuta, jde- li o změnu stavby nebo o 

novou stavbu, zatímco jiným osobám hrozí v případě, že jde o novou stavbu, pokuta 

vyšší. Skutková podstata správního deliktu stavebního podnikatele se tak v případě nové 

stavby jeví jako privilegovaná48 

 

 

                                                 
47 Hegenbart, M., Sakař, B a kol.: Stavební zákon. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2008, str. 451 
48 Pocta Otovi Novotnému k 80. narozeninám. Praha: ASPI, Wolters Kluwer, 2008, str. 319 
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5.4.1.4 Provádění stavby nebo její změny v chráněném území nebo 

v ochranném pásmu anebo na nezastavitelném pozemku nebo 

v nezastavěném území bez/v rozporu stavebního povolení, 

veřejnoprávní smlouvy nebo certifikátu autorizovaného 

inspektora anebo bez/v rozporu ohlášení.   

Skutkové podstaty správních deliktů spočívajících, v provádění stavby nebo její 

změny v chráněném území nebo v ochranném pásmu anebo na nezastavitelném 

pozemku nebo v nezastavěném území bez stavebního povolení, veřejnoprávní smlouvy 

nebo certifikátu autorizovaného inspektora anebo bez ohlášení, jsou upraveny v případě 

přestupku v § 178 odst. 1 písm. n) StavZ § a v případě správního deliktu právnické nebo 

podnikající fyzické osoby v § 180 odst. 1 písm. n) StavZ. Naproti tomu skutkové 

podstaty správních deliktů spočívajících, v provádění stavby nebo její změny 

v chráněném území nebo v ochranném pásmu anebo na nezastavitelném pozemku nebo 

v nezastavěném území v rozporu se stavebním povolením, veřejnoprávní smlouvou 

nebo certifikátem autorizovaného inspektora anebo v rozporu s ohlášením, jsou 

upraveny v případě přestupku v § 178 odst. 3 písm. g) StavZ § a v případě správního 

deliktu právnické nebo podnikající fyzické osoby v § 180 odst. 3 písm. g) StavZ. 

V daném případě se jedná o speciální skutkové podstaty, které postihují 

provádění buď nové stavby, nebo změny dokončené stavby ve čtyřech možných 

případech. Za prvé se jedná o případ, kdy nová stavba nebo změna dokončené stavby je 

realizována v chráněném území. Dále potom je postihován případ, kdy k jejich 

provedení dochází v ochranném pásmu.49 Třetím případem je provedení stavby nebo 

změny dokončené stavby na nezastavitelném pozemku.50 Za čtvrté je postihována jejich 

realizace v nezastavěném území.51  

Za každý z těchto správních deliktů hrozí pokuta až do výše 2 000 000,- Kč. 

V důsledku jejich vysoké závažností je možno za jejich spáchání uložit pokutu 

v nejvyšší možné výši, jakou stavební zákon za správní delikty umožňuje uložit. Za této 

situace se ovšem opět projevuje jistá disproporce, která je pro současný stavební zákon 

                                                 
49 Srov. § 83 StavZ 
50 Srov. § 2 odst. 1 písm. e) StavZ 
51 Srov. § 2 odst. 1 písm. f) StavZ 
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více či méně již příznačná. V daném případě se disproporce projevuje v tom smyslu, že 

zatímco jsou obecně horní hranice pokut odstupňovány v závislosti na rozdílné typové 

závažnosti tzv. černé stavby u staveb ohlašovaných, u změn staveb povolovaných a u 

nových staveb povolovaných, u speciálních skutkových podstat uvedených v této 

podkapitole již tomu tak není, přičemž zde hrozí podstatně vyšší pokuta.52 

            

5.4.2 Provádění stavby nebo její změny, terénních úprav, zařízení 

nebo udržovacích prací, které je třeba ohlásit stavebnímu 

úřadu, bez takového ohlášení   

Skutkové podstaty správních deliktů spočívajících v provádění stavby nebo její 

změny, terénních úprav, zařízení nebo udržovacích prací, které je třeba ohlásit 

stavebnímu úřadu, bez takového ohlášení, jsou upraveny v případě přestupku v § 178 

odst. 1 písm. a) a odst. 3 písm. a) StavZ a v případě správního deliktu právnické a 

podnikající fyzické osoby v § 180 odst. 1 písm. a) a odst. 3 písm. a) StavZ a § 180 odst. 

5. písm. b) StavZ.    

Společným znakem těchto skutkových podstat je, že de facto postihují jednání, 

které je v rozporu s povinnostmi, které vyplývají z ustanovení § 104 StavZ. Toto 

ustanovení vymezuje stavby, jejichž realizace je možná na základě ohlášení stavebnímu 

úřadu, tzn. jedná se o stavby, které v případě splnění podmínek v něm uvedených, 

nevyžadují stavební povolení. Jeho konstrukce je taková, že ve svém prvním odstavci 

nejprve taxativně vyjmenovává tzv. jednoduché stavby, které jsou následně definovány 

v jeho druhém odstavci  pod písm. a) až d). Tyto vyjmenované stavby lze provádět 

pouze na základě ohlášení, tj. bez územního rozhodnutí i bez územního souhlasu. Návrh 

těchto staveb musí splňovat podmínky stanované v odst. 1, za předpokladu že je: „v 

souladu s obecnými požadavky na výstavbu, s územně plánovací informací (§ 21), které 

jsou umísťovány v zastavěném území nebo zastavitelné ploše, poměry v území se jimi 

podstatně nemění a které nevyžadují nové nároky na dopravní a technickou 

infrastrukturu“. Následně je vyžadováno ještě splnění jedné podmínky, která spočívá 

v tom, že stavebník musí o svém záměru prokazatelně informovat vlastníky sousedních 

pozemků a staveb na nich. Tato podmínka vyvolává přinejmenším pochybnosti v tom 

                                                 
52 Pocta Otovi Novotnému k 80. narozeninám. Praha: ASPI, Wolters Kluwer, 2008, str. 319 
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směru, že není zcela jasné a jednoznačné, jaký je přesný obsah pojmů sousední 

pozemek a stavba na něm. Mgr. Stanislav Malý53 zastává názor, že vzhledem 

k povinnosti, která se stavebníkovi ukládá, tedy že je povinen prokazatelně informovat 

vlastníky sousedních pozemků a staveb na nich, musí mít pojmy sousední pozemek a 

stavba na něm, onen původní význam, jaký měly dle, Ústavním soudem zrušeného, 

ustanovení § 139 písm. c) StavZ 1976, tedy že: „Stavebník musí tedy nepochybně o 

svém záměru informovat přímé-mezující sousedy“. Opačný výklad by byl zcela zřejmě 

absurdní, vezmeme-li v potaz, že pojem „sousední pozemek“ a „stavba na něm“ nemá 

v současné době po zrušení legální definice již žádný obsah, a proto by splnění 

povinnosti informovat vlastníky sousedních pozemků a staveb na nich bylo zcela 

nemožné. Současně též není možné, aby stavebník sám, na základě vlastní úvahy, 

objektivně posuzoval, kdo ze sousedů bude jím zamýšlenou stavbou přímo dotčen, a 

toho také informoval, zatímco jiné sousedy nikoliv.    

 Následně odst. 2, shora uvedeného paragrafu, vymezuje 16 kategorií staveb, 

k jejichž realizaci postačí oznámení stavebnímu úřadu. Formulace tohoto odstavce je 

ovšem poněkud zavádějící a přinejmenším matoucí. Problém je spatřován především 

v tom, že do jedné společné skupiny jsou zahrnuty dvě kategorie staveb, které by měly 

být zejména pro lepší orientaci zařazeny do dvou samostatných skupin. Tento názor je 

odůvodněn zejména tím, že stavby uvedené pod písmeny a) až e) a n) je možné 

realizovat pouze v případě, že splňují všechny v zákonem požadované parametry. 

V případě, že jakýkoliv zákonem požadovaný parametr je překročen, takovouto stavbu 

již nelze realizovat na základě pouhého ohlášení stavebnímu úřadu, ale již je třeba k její 

realizaci stavební povolení.54 

 Již zmíněný Mgr. Stanislav Malý55 je toho názoru, že shora uvedené skutkové 

podstaty správních deliktů se vztahují pouze na stavby uvedené v § 104 odst. 2 písm. a)-

e) StavZ, na stavební úpravy uvedené v § 104 odst. 2 písm. n) StavZ, terénní úpravy 

uvedené v § 104 odst. 2 písm. f) StavZ, na reklamní a informační zařízení uvedené v § 

104 odst. 2 písm. j) StavZ a na udržovací práce uvedené v § 104 odst. 2 písm. p) StavZ. 

                                                 
53 Malý, S.: Nový stavební zákon s komentářem. Praha: ASPI, a.s., 2007, str. 188 
54 Malý, S.: Nový stavební zákon s komentářem. Praha: ASPI, a.s., 2007, str. 188-189 
55 Malý, S.: Nový stavební zákon s komentářem. Praha: ASPI, a.s., 2007, 365-366 
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Zatímco na zbývající případy uvedené v § 104 odst. 2 StavZ a současně nezmíněné 

v předcházející větě, se již skutkové podstaty shora uvedených správních deliktů 

nevztahují.  

 V tomto případě bych si dovolil polemizovat s výše uvedeným názorem. 

Zmíněné skutkové podstaty správních deliktů sice výslovně uvádějí, že jejich 

předmětem jsou stavby nebo její změny, terénní úpravy, zařízení nebo udržovací práce. 

Současně ale odkazují na § 104 StavZ jako na celek. Z toho se dá vyvodit, že tyto 

skutkové podstaty správních deliktů se mají vztahovat na provádění veškerých staveb 

(rozuměj pojem „stavba“ v širším slova smyslu), které ke svému provádění vyžadují 

ohlášení a následně jsou prováděny bez takovéhoto ohlášení. V návaznosti na tento 

názor lze konstatovat, že stavby, které vyžadují ke svému provedení ohlášení 

stavebnímu úřadu, jsou veškeré stavby uvedené v § 104 odst. 2 písm. a)-p) StavZ, a 

tudíž skutkové podstaty zmíněných správních deliktů by se měly vztahovat na veškeré 

tyto stavby.  

 Dále je třeba upozornit na skutečnost, že, jak již bylo naznačeno výše, stavby 

uvedené v § 104 odst. 2 písm. a)-e) a n) StavZ vyžadují ke své realizaci pouze ohlášení 

stavebnímu úřadu, a to jen za předpokladu, že splňují podmínky stanovené v těchto 

ustanoveních. Pokud by jakákoliv podmínka splněna nebyla, bylo by k realizaci těchto 

staveb již potřeba stavební povolení, případně jiný dokument jej alternativně 

nahrazující. V případě, že by jakákoli z těchto podmínek splněna nebyla a stavby se 

začala provádět, šlo by o jiný správní delikt. Tímto jiným správním deliktem by byl, 

v návaznosti na tom, zda by se jednalo o novou stavbu nebo pouze o změnu stavby, 

přestupek nebo správní delikt právnické nebo podnikající fyzické osoby uvedený 

v případě nové stavby v § 178 odst. 1 písm. k) StavZ nebo §180 odst. 1 písm. k) StavZ a 

v případě změny stavby v § 178 odst. 1 písm. g) StavZ nebo § 180 odst. 1 písm. g) 

StavZ.  

 Co se týče zbývajících případů uvedených v § 104 odst. 2 písm. f) až m) a p) 

StavZ, ty jsou formulovány tím způsobem, že se vztahují pouze na stavby, které 

nesplňují některou z podmínek na ně kladených v jednotlivých ustanoveních § 103 

StavZ, který vymezuje stavby, které ke své realizaci nevyžadují stavební povolení ani 

ohlášení stavebnímu úřadu. Za předpokladu, že by veškeré tyto podmínky splněny byly, 
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stavba by ke svému provedení nevyžadovala ani ohlášení stavebnímu úřadu, a tudíž by 

nešlo vůbec o správní delikt.  

Důležitou skutečností je, že k realizaci stavby nepostačí její pouhé ohlášení 

stavebnímu úřadu, a tudíž ohlášení samo o sobě neopravňuje k realizaci stavby. 

Stavební úřad musí s ohlášenou stavbou vyslovit souhlas. Souhlas stavebního úřadu 

s ohlášenou stavbou může být učiněn buď písemně anebo mlčky. Slova „bez takového 

ohlášení“ je ve výše uvedených případech třeba chápat jako ohlášení včetně souhlasu 

stavebního úřadu s ohlášenou stavbou. Ohlášení ve smyslu §104 StavZ je povinností 

stavebníka. Problém s praktickou aplikací § 178 odst. 1 písm. a) StavZ spočívá v ne 

úplně vhodné definici stavebníka. Stavebníkem je totiž i ten, kdo stavbu provádí, nejde-

li o podnikatele, který realizuje stavbu v rámci své podnikatelské činnosti. Tento 

přestupek ovšem není výslovně zařazen do § 178 odst. 3 StavZ, který vymezuje 

přestupky, kterých se může dopustit pouze osoba stavebníka. Nelze proto vyloučit 

závěr, že přestupku se dopustí nejen osoba, která provádí stavbu do svého vlastnictví, 

ale i další osoby, které se na stavbě podílejí v rámci občanské výpomoci. Pokud stavbu, 

která vyžaduje povolení nebo ohlášení, provádí bez takového povolení (ohlášení) osoba 

podnikající podle zvláštních právních předpisů (např. instalatér, zedník a další osoby 

s živnostenským oprávněním), dopouští se tyto osoby správního deliktu dle § 180 

StavZ. Tento závěr lze vyvodit nejen z vlastního textu stavebního zákona, ale i z § 31 

odst. 21 živnostenského zákona, podle kterého je podnikatel povinen při provozování 

živnosti dodržovat povinnosti, které pro něj vyplývají z živnostenského zákona a 

zvláštních právních předpisů.56 

Co se týče osoby pachatele je možno konstatovat, že ustanovení § 178 odst. 1 

písm. a) StavZ se vztahuje pouze na osoby, které provádějí výše specifikovanou stavbu 

nebo její změnu, bez požadovaného ohlášení, a nejsou stavebníky, tzn. na zhotovitele 

stavby. To vše ovšem za předpokladu, že zhotovitel stavby nebude podnikající fyzickou 

osobou nebo právnickou osobou, v tom případě by se jednalo o správní delikt dle § 180 

odst. 5 písm. b) StavZ, dle kterého je umožněn postih stavebního podnikatele jako 

zhotovitele stavby. Na druhé straně, přestupku dle § 178 odst. 3 písm. a) StavZ nebo 

správního deliktu právnické nebo podnikající fyzické osoby dle § 180 odst. 3 písm. a) 

                                                 
56 Hegenbart, M., Sakař, B a kol.: Stavební zákon. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2008, str. 439 
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StavZ se může dopustit pouze stavebník, v daném případě se jedná o osobu, která 

získala pro sebe „povolení“ formou ohlášení. Správního deliktu dle § 180 odst. 1 písm. 

a) StavZ se může dopustit právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba, která 

provádí stavbu do svého vlastnictví. Této skutkové podstaty by se mohla dopustit i jiná 

právnická osoba, která by s prováděním takové stavby vypomáhala, za předpokladu, že 

by se nejednalo o osobu, kterou stavební zákon označuje jako stavebního podnikatele. 

Stavební podnikatel, který by takovou stavbu realizoval, by se dopustil správního 

deliktu podle § 180 odst. 5 písm. b) StavZ. V případě, že by se na realizaci takovéto 

stavby podílela podnikající fyzická osoba, pak by bylo třeba se zabývat otázkou, zda 

jednala v rámci svého oprávnění jako stavební podnikatel, pak by odpovídala podle § 

180 odst. 5 písm. b) StavZ, anebo se na stavbě podílela jako osoba fyzická mimo rámec 

svého podnikání; pak by se jednalo o přestupek podle § 178 odst. 1 písm. a) StavZ.

  Na závěr je třeba zmínit, že za všechny správní delikty, o nichž pojednává tato 

podkapitola, hrozí pokuta do výše 200.00,- Kč.                                                      

   

5.4.3 Provádění činností, ke kterým je třeba územní rozhodnutí, bez 

tohoto rozhodnutí nebo v rozporu s ním, popřípadě bez 

územního souhlasu anebo v rozporu s ním nebo provádění 

činnosti územním rozhodnutím zakázané 

 Skutkové podstaty správních deliktů spočívající v provádění činností, ke kterým 

je třeba územní rozhodnutí, bez tohoto rozhodnutí nebo v rozporu s ním, popřípadě bez 

územního souhlasu anebo v rozporu s ním nebo provádění činnosti územním 

rozhodnutím zakázané, jsou upraveny v případě přestupku v § 178 odst. 1 písm. f) 

StavZ a v případě správního deliktu právnické nebo podnikající fyzické osoby v § 180 

odst. 1 písm. f) a § 180 odst. 5 písm. b) StavZ.  

 V úvodu je třeba poznamenat, že znění těchto skutkových podstat bylo převzato 

z předchozího stavebního zákona, s výjimkou institutu územního souhlasu, který byl do 

stavebního zákona nově zařazen.57 

 V návaznosti na formulaci těchto skutkových podstat považuji za vhodné, se 

nejprve blíže zabývat dvěma důležitými instituty stavebního práva, a to územním 

                                                 
57 Srov. § 105 odst. 2 písm. a) StavZ 1976 
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rozhodnutím a územním souhlasem, na kterých je znění zmíněných správních deliktů 

vybudováno. 

1) Územní rozhodnutí. Územní rozhodování, upravené v § 76 a násl. StavZ, 

patří mezi nástroje územního plánování a dochází při něm k aplikaci 

územně plánovací dokumentace (tzn. územního plánu, regulačního plánu, 

zásad územního rozvoje). Obecně je třeba konstatovat, že ke každé 

činnosti, která se dotýká území, je třeba územního rozhodnutí, příp. 

územního souhlas. Tato zásada se neuplatní v případech, kdy zákon 

stanoví, že se územní rozhodnutí nevydává (§ 77 odst. 2, § 82 odst. 3, 83 

odst. 3 StavZ) nebo nevyžaduje (§ 79 odst. 3, § 80 odst. 3, §81 odst. 3 

StavZ), protože kontrola veřejného zájmu je zajištěna jiným způsobem 

(např. vydaným regulačním plánem nebo veřejnoprávní smlouvou, která 

nahrazuje územní rozhodnutí dle § 78 odst. 3 StavZ). Každý obecný 

stavební úřad je jakýmsi správcem svého území, a proto vydává územní 

rozhodnutí na stavby, které sám dále povoluje. Současný stavební zákon 

tedy navazuje na dosavadní pojetí pravomoci obecného stavebního úřadu 

vydávat územní rozhodnutí na základě komplexní odpovědnosti za jemu 

svěřené území. Současně došlo ke zvýšení preventivní odpovědnosti 

každého, kdo navrhuje vydání územního rozhodnutí, případně územního 

souhlasu za dodržení veřejných zájmů, a to zejména požadavků 

stanovených v § 90 StavZ, který stanoví kritéria pro posuzování záměrů 

žadatelů. Záměrem tohoto ustanovení stavebního zákona bylo zdůraznit, že 

je to především žadatel, kdo je primárně odpovědný za svůj záměr a je to 

tudíž on, kdo musí respektovat požadavky právních předpisů.58 Jednotlivé 

druhy územních rozhodnutí jsou upraveny § 77 StavZ.  

2) Územní souhlas. Ustanovení § 96 StavZ zavádí územní souhlas, jakožto 

nový institut stavebního práva. Územní souhlas představuje alternativu k 

územnímu rozhodnutí, kdy ho v zákonem stanovených případech může 

nahradit. Lze jej použít u zákonem vymezených případů při splnění 

zákonem stanovených podmínek. O územním souhlasu je možno hovořit 
                                                 
58 Hegenbart, M., Sakař, B a kol.: Stavební zákon. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2008, str. 

178-181 



- 59 - 

 

jako o jakési formě „ohlášení“, jelikož jde o pouhý souhlas stavebního 

úřadu s oznamovaným důležitou podmínkou je, že územní souhlas je 

vázán na bezkonfliktnost, která je dána souhlasy vlastníků sousedních 

nemovitostí a dotčených orgánů. Obecně je možno říci, postačí pro stavby, 

které nekladou zvýšené nároky na okolí a nemají ani zvýšený negativní 

vliv na okolí. Územní souhlas představuje významný nástroj územního 

rozhodování, který umožňuje v jednodušších případech umisťování 

konkrétních záměrů, a to především těch, které z hlediska navazujících 

povolovacích režimů již dále nic nevyžadují. Jelikož v rámci stavebního 

řádu bylo upuštěno od povolování nebo ohlašování velkého rozsahu 

staveb, terénních úprav a zařízení, je nutné jejich zásah do území podrobit 

kontrole především s ohledem na veřejné zájmy a na ochranu práv a 

právem chráněných zájmů vlastníků. Tato kontrola probíhá právě formou 

územního souhlasu.59  

 

 S ohledem na téma této diplomové práce bude pod výše uvedené skutkové 

podstaty přestupku a správních deliktů právnických a podnikajících osob spadat 

umístění (a provádění) stavby bez územního rozhodnutí nebo v rozporu s ním anebo bez 

územního souhlasu nebo v rozporu s ním. Toto ustanovení tedy pamatuje na případy, 

kdy k umístění (a provádění) stavby postačí územní rozhodnutí nebo územní souhlas a 

nevyžadují se ani stavební povolení, ani ohlášení stavebnímu úřadu. Především se bude 

jednat o případy uvedené v § 96 odst. 2 písm. a) StavZ, které stanoví, že územní souhlas 

postačí v případech staveb, jejich změn a zařízení, které nevyžadují stavební povolení 

ani ohlášení podle § 103 odst. 1 a 2 StavZ. To znamená, že shora uvedené skutkové 

podstaty správních deliktů se vztahují na stavby, u kterých se uplatňuje tzv. volný režim 

jejich provádění. Dále je třeba ještě zmínit, že toto ustanovené dopadá též na případy 

uvedené v § 96 odst. 2 písm. pod písm. e) a g) StavZ.    

V daném případě se jedná jednak o správní delikty s obecným subjektem (v 

případě § 178 odst. 1 písm. f) a § 180 odst. 1 písm. f) StavZ), a jednak o správní delikty 

                                                 
59 Hegenbart, M., Sakař, B a kol.: Stavební zákon. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2008, str. 

247-248 
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se speciálním subjektem, jímž je stavební podnikatel jako zhotovitel stavby (v případě § 

180 odst. 5 písm. b) StavZ). 

V případě stanovení výše pokut za tyto správní delikty se opět projevilo jedno 

z disproporčních řešení této problematiky ve stavebním zákoně. Za zmíněné správní 

delikty hrozí pokuta do výše 500 000,- Kč, ovšem stavebnímu podnikateli však pouze 

do výše 200 000,- Kč. V důsledku stanovení rozdílné výše pokut se stavební podnikatel 

opět nachází v určitém privilegovaném postavení oproti ostatním subjektům. 

         

5.5 Skutkové podstaty správních deliktů související s prováděním 

staveb 

5.5.1 Obecně 

Stavební zákon obsahuje kromě skutkových podstat správních deliktů, týkajících 

se přímo provádění staveb, i některé další skutkové podstaty, které mají s procesem 

realizace staveb úzkou souvislost a je tudíž třeba se jimi s ohledem na téma této 

diplomové práce blíže zabývat.  

 

5.5.2 Porušení povinnosti stanovené v § 152 odst. 1 StavZ nebo 

nesplnění povinnosti uložené v § 152 odst. 3 StavZ 

Skutkové podstaty správních deliktů spočívající v porušení povinnosti stanovené 

v § 152 odst. 1 StavZ nebo nesplnění povinnosti uložené v § 152 odst. 3 StavZ jsou 

upraveny v případě přestupku v § 178 odst. 3 písm. b) a v případě správního deliktu 

právnické nebo podnikající fyzické osoby v § 180 odst. 3 písm. b) StavZ. 

Jednotlivá ustanovení skutkových podstat těchto správních deliktů je možno 

rozdělit na dvě skupiny. Do první skupiny bude náležet protiprávní jednání stavebníka, 

kterého se dopustí tím, že poruší povinnost uloženou mu § 152 odst. 1 StavZ.  Druhá 

skupina bude spočívat v protiprávním jednání stavebníka, jestliže nesplní povinnost mu 

uloženou v § 152 odst. 3 StavZ.  

Pokud jde o první skupinu skutkových podstat, může jít o porušení kterékoliv 

z povinností uložených v uvedeném ustanovení. Stavebníkovi se nejprve všeobecně 

ukládá povinnost dbát o řádnou přípravu a provádění stavby s tím, že je výslovně 

stanoveno, že se tato povinnost týká i provádění terénních úprav a zařízení. Důležitá je 

skutečnost, že se tato povinnost vztahuje i na stavby, terénní úpravy a zařízení, které 
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nevyžadují ani stavební povolení, ani ohlášení. V daném případě se tedy jedná o stavby 

uvedené v § 103 StavZ.  

Určitý dílčí problém je spatřován ve skutečnosti, že v  kontextu tohoto 

ustanovení se jeví definice stavebníka (viz. podkapitola 3.3.2.3) jako neúplná. 

S ohledem na praxí užívanou širší definici stavebníka, kdy se za stavebníka považuje 

fyzická nebo právnická osoba, která na svoji odpovědnost připravuje a realizuje stavbu 

nebo si ji nechá připravovat a realizovat odborně způsobilými subjekty, pokud pro tuto 

činnost nemá odbornou způsobilost sama. Jestliže tedy stavebník nepřenese svoji 

odpovědnost na profesně způsobilého projektanta a zhotovitele, je primárně odpovědný 

pří výstavbě za ochranu života a zdraví osob a zvířat, ochranu životního prostředí, 

majetku a šetrnost k sousedství. Jak již bylo uvedeno výše, stavebník má tuto povinnost 

i u staveb uvedených v § 103 StavZ, takže i u staveb menších a technicky jednoduchých 

by měl stavebník svoji odpovědnost se zřetelem na svoje odborné schopnosti zvážit.60 

Důležitou povinností stavebníka je v „dostatečném předstihu informovat…“ o zahájení 

prací osvobozených od povolení (rozumí se tím jak stavby, které nevyžadují ani 

stavební povolení, ani ohlášení) „…osoby těmito pracemi dotčené“. Jedná se především 

o vlastníky sousedních dotčených pozemků a staveb, tedy o přímé (mezující) sousedy. 

Jelikož zákon používá pro vymezení těchto osob dosti obecnou formulaci, nemůže být 

okruh těchto osob omezen pouze na přímé sousedy, ale tato otázka musí být 

stavebníkem posuzována u každé stavby vždy zcela individuálně. Stejně neurčitým 

pojmem je pojem „dostatečný předstih“. I tato doba musí být u každé stavby určena 

individuálně v závislosti na tom, jak se mohou práce, které stavebník začne provádět, a 

práce spojené se zahájením stavby přímo dotknout práv sousedů.61   

  V případě druhé skupiny skutkových podstat se jedná o porušení jakékoliv 

povinnosti taxativně uvedené v §152 odst. 3 písm. a) až e) StavZ. Jde o povinnosti 

stavebníka, které mají vesměs usnadnit kontrolu ze strany stavebního úřadu a veřejnosti 

a současně posílit zejména veřejnoprávní prvky ochrany veřejných zájmů 

Co se týče těchto správních deliktů je třeba konstatovat, že jejich hlavním 

účelem je donutit stavebníka dbát na přípravu a realizaci stavby. Své odpovědnosti dbát 

                                                 
60 Hegenbart, M., Sakař, B a kol.: Stavební zákon. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2008, str. 381 
61 Malý, S.: Nový stavební zákon s komentářem. Praha: ASPI, a.s., 2007, str. 308 
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na řádné provádění stavby se nezhostí předáním staveniště stavebnímu podnikateli.62 

K naplnění tohoto cíle slouží mj. možnost uložit za tyto správní delikty pokutu do výše 

200 000,- Kč. 

 

5.5.3 Nezastavění prací na stavbě přes výzvu stavebního úřadu podle 

§ 134 odst. 4 StavZ 

Skutkové podstaty správních deliktů spočívající v nezastavění prací na stavbě 

přes výzvu stavebního úřadu podle § 134 odst. 4 StavZ, jsou upraveny v případě 

přestupku v § 178 odst. 3 písm. c) StavZ a v případě správního deliktu právnické nebo 

podnikající fyzické osoby v § 180 odst. 3 písm. c) StavZ. 

Tyto skutkové podstaty se odvíjí od toho, že v případě, kdy stavební úřad zjistí 

provádění stavby bez povolení nebo v rozporu s ním, učiní výzvu k zastavení prací a 

současně zahájí řízení o odstranění stavby podle § 129 odst. 3 StavZ. Jestliže rozhodnutí 

(stavební povolení) může být nahrazeno veřejnoprávní smlouvou nebo certifikátem 

autorizovaného inspektora, stavební úřad zastaví práce na stavbě, je- li stavba 

prováděna v rozporu s těmito dokumenty. Pokud takovéto výzvě není ze strany 

stavebníka vyhověno a práce zastaveny nejsou, vydá stavební úřad rozhodnutí, kterým 

nařídí zastavení prací na stavbě. Jelikož stavební zákon stanoví, že odvolání proti 

takovémuto rozhodnutí stavebního úřadu nemá odkladný účinek, znamená to, že 

rozhodnutí je předběžně vykonatelné.63  

Společné pro tyto správní delikty je fakt, že se jich může dopustit pouze 

stavebník a současně za ně hrozí pokuta do výše 200 000,- Kč.   

      

5.5.4 Nesplnění povinnosti k ochraně veřejných zájmů podle § 176 

odst. 1 StavZ 

Skutkové podstaty správních deliktů spočívající v nesplnění povinnosti 

k ochraně veřejných zájmů podle § 176 odst. 1 StavZ, jsou upraveny v případě 

                                                 
62 Hegenbart, M., Sakař, B a kol.: Stavební zákon. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2008, str. 443 

 
63 Srov. § 134 odst. 4 StavZ 



- 63 - 

 

přestupku v § 178 odst. 3 písm. f) a v případě správního deliktu právnické nebo 

podnikající fyzické osoby v § 180 odst. 3 písm. f) StavZ. 

Účelem těchto skutkových podstat je stanovení určitých povinností stavebníkovi, 

a to v případě, že dojde k nepředvídanému nálezu kulturně cenných předmětů, detailů 

stavby nebo chráněných částí přírody anebo k archeologickým nálezům. Zmíněné 

povinnosti stavebníka spočívají  jednak v povinnosti neprodleně oznámit nález jak 

stavebnímu úřadu, tak orgánu státní památkové péče nebo orgánu ochrany přírody, dále 

učinit nezbytná opatření k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen a přerušit práce 

v místě nálezu.  

Významným rozdílem oproti předchozí právní úpravě je třetí z uvedených 

povinností, a to povinnost přerušit práce v místě nálezu. Dle předchozí právní úpravy 

měl stavebník pouze povinnost učinit taková opatření, aby nález nebyl poškozen nebo 

zničen. S ohledem na tuto skutečnost je třeba konstatovat, že současná právní úprava je 

oproti dřívější v tomto směru vůči stavebníkovi přísnější. Z dikce těchto ustanovení lze 

dovodit, že tato povinnost dopadá na stavebníka zejména ve fázi přípravy a provádění 

stavby. Přestupku nebo správního deliktu právnické nebo podnikající fyzické osoby se 

dopustí stavebník v případě, že při postupu podle stavebního zákona nebo v souvislosti 

s ním poruší jakoukoli ze tří výše uvedených povinností. Za zmíněné správní delikty 

ovšem stavebník neodpovídá, pokud tyto povinnosti přenese smluvně na stavebního 

podnikatele nebo osobu zabezpečující přípravu stavby, či provádějící jiné práce podle 

stavebního zákona. Všechny tři shora uvedené povinnosti má originárně vždy pouze 

stavebník. Tato možnost představuje další významnou změnu oproti dřívější právní 

úpravě.  

Jistý problém může spočívat ve skutečnosti, že stavební zákon nepočítá 

s předběžným, ale až následným zásahem stavebního úřadu. Je tedy zřejmé, že úsudek o 

tom, zda jde o nález, který splňuje tímto ustanovením vyžadovanou charakteristiku, 

musí činit sám stavebník. Stavební zákon totiž nepočítá s předběžným posouzením 

situace jiným orgánem, např. orgánem státní památkové péče nebo orgánem ochrany 

přírody64. Zde se bude patrně nutné zabývat zejména subjektivní stránkou tohoto 

protiprávního jednání. 

                                                 
64 Malý, S.: Nový stavební zákon s komentářem. Praha: ASPI, a.s., 2007, str. 352 
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Dále je třeba poznamenat, že se nejedná o přestupek nebo správní delikt 

právnické nebo podnikající fyzické osoby v případě, kdy stavební úřad rozhodne o 

přerušení prací a stavebník tohoto rozhodnutí neuposlechne. Vymáhat splnění takovéto 

povinnosti lze postupným ukládáním pokut až do výše 100 000,- Kč podle § 112 písm. 

c) a § 129 odst. 1 SpŘ.65        

 V neposlední řadě je nutno uvést, že vysoká společenská nebezpečnost těchto 

správních deliktů je vyjádřena tím, že za ně hrozí pokuta až do výše 1 000 000,- Kč. 

 

5.5.5 Nesplnění povinnosti stavbyvedoucím při přípravě a provádění 

stavby podle § 153 odst. 1 nebo 2 StavZ 

Skutková podstata přestupku spočívajícího v nesplnění povinnosti 

stavbyvedoucího při přípravě a provádění stavby podle § 153 odst. 1 nebo 2 StavZ je 

upravena v § 178 odst. 4 StavZ.  

Téměř všechny povinnosti uvedené v § 153 odst. 1 a 2 StavZ se týkají pouze 

fáze provádění stavby. Jedinou výjimku představuje povinnost uvedená v odst. 1 větě 

druhé zmíněného paragrafu, která se týká fáze přípravy stavby, a spočívá v povinnosti 

stavbyvedoucího zajistit vytýčení tras technické infrastruktury v místě jejich střetu se 

stavbou.  

V obecné rovině je třeba uvést, že dle § 153 odst. 1 StavZ má stavbyvedoucí tři 

základní povinnosti. První povinností je řídit provádění stavby v souladu s rozhodnutím 

(např. stavebním povolením nebo ohlášením) nebo jiným opatřením (např. souhlasem 

s provedením ohlášené stavby stavebním úřadem v souladu s ověřenou projektovou 

dokumentací). Další povinností je zajistit dodržování povinností k ochraně života, 

zdraví, životního prostředí a bezpečnosti práce, vyplývajících ze zvláštních právních 

předpisů. Poslední povinností je zajistit řádné uspořádání staveniště a provoz na něm, 

dodržování obecných požadavků na výstavbu, popřípadě jiných technických předpisů a 

technických norem.          

 Vedle těchto tří základních povinností jsou dále stanoveny v § 153 odst. 2 StavZ 

ještě další čtyři povinnosti stavbyvedoucího při provádění staveb. Jedná se o povinnost 

                                                 
65 Hegenbart, M., Sakař, B a kol.: Stavební zákon. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2008, str. 444 
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stavbyvedoucího působit k odstranění závad při provádění stavby, neprodleně oznámit 

stavebnímu úřadu závady, které se nepodařilo odstranit při vedení stavby, vytvářet 

podmínky pro kontrolní prohlídku stavby a spolupracovat s osobou vykonávající 

technický dozor stavebníka nebo autorský dozor projektanta, koordinátorem 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 

Veškeré shora zmíněné povinnosti se týkají speciálního subjektu, a to 

stavbyvedoucího (viz. podkapitola 3.3.2.3), a současně zakotvují jeho veřejnoprávní 

odpovědnost za vedení realizace stavby. Tato odpovědnost je osobního charakteru a 

nelze ji tudíž přenést na jinou osobu. Nakonec považuji za vhodné uvést, že za uvedený 

přestupek hrozí pokuta až do výše 200 000,- Kč.     

      

5.5.6 Nesplnění povinnosti fyzické osoby vykonávající stavební dozor 

při přípravě a provádění stavby podle § 153 odst. 3 nebo 4 

StavZ  

Skutková podstata přestupku spočívajícího v nesplnění povinnosti fyzické osoby 

vykonávající stavební dozor při přípravě a provádění stavby podle § 153 odst. 3 nebo 4 

StavZ, je upravena v § 178 odst. 5 StavZ. 

 Osoba vykonávající stavební dozor (viz. podkapitola 3.3.2.3) je povinna 

sledovat méně úkolů než stavbyvedoucí, neboť lze předpokládat, že stavební dozor bude 

pouze občasný. Osoba vykonávající stavební dozor má na rozdíl od povinností 

stavbyvedoucího, povinnosti, které se týkají pouze provádění stavby. Primární 

povinností stavebního dozoru je zajistit správnou lokalizaci stavby jejím vytýčením 

podle ověřené projektové dokumentace a hlásit stavebnímu úřadu závady, které 

přesahují jeho možnost v rámci provádění stavby, tj. spolu se stavebníkem a dalšími 

subjekty na stavbě závady odstranit.66       

 Co se týče pokuty za tento přestupek, ta může být uložena až do výše 200 000,- 

Kč. 

                                                 
66 Hegenbart, M., Sakař, B a kol.: Stavební zákon. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2008, str. 385 
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6. SPRÁVNÍ DELIKTY VZTAHUJÍCÍ SE K UŽÍVÁNÍ 

STAVEB 

6.1 Režim přípustnosti užívání staveb    

Současná právní úprava vychází ze zásady, že stavebník má právo na užívání 

stavby bezprostředně po jejím dokončení v případě, že byla provedena v souladu 

s povolením stavebního úřadu nebo jiným vyžadovaným ekvivalentním dokumentem. 

Tato zásada současného stavebního zákona byla hlavním důvodem pro opuštění 

institutu kolaudačního řízení a na něho navazujícího kolaudačního rozhodnutí, z nichž 

vycházel předchozí stavební zákon. Stavební zákon zakotvuje, pokud jde o povolování 

užívání staveb, nově dvojí režim spočívající v tom, že v jednodušších případech bude 

možné stavbu začít užívat na základě stavebníkova oznámení (§ 120 StavZ) stavebnímu 

úřadu nebo u všech „složitějších“ staveb jen na základě nově vytvořeného institutu 

kolaudačního souhlasu (§ 122 StavZ), který je vydáván na žádost stavebníka. V obou 

případech se jedná o postup mimo správní řízení. Stavby, které ke své realizaci 

nevyžadovaly stavební povolení ani ohlášení (tzn. jde o stavby uvedené v § 103 StavZ), 

lze užívat bez oznámení stavebnímu úřadu, resp. bez kolaudačního souhlasu. Tímto 

novým nastavením režimu užívání staveb došlo k podstatnému procesnímu 

zjednodušení celé procedury směřující k užívání staveb, která ovšem na druhé straně 

musela být v zájmu především ochrany veřejných zájmů vykompenzována některými 

relativně novými oprávněními ze strany stavebních úřadů, kontrolními instituty a 

povinnostmi stavebníků,67 jejichž bližší rozbor přesahuje vymezený rámec této 

diplomové práce.         

  

6.1.1 Oznámení záměru o užívání dokončené stavby 

Institut pouhého oznámení záměru započít s užíváním stavby podstatným 

způsobem zkracuje dobu od dokončení stavby do zahájení jejího užívání. Zjednodušení 

se týká staveb, které stavebníci staví pro sebe (a zpravidla budou i jejich vlastníky a 

uživateli), a stavbu, včetně jejího stavebně technického uspořádání a vlastností, tak 

                                                 
67 Doležal, J., Mareček, J., Sedláčková, V., Sklenář, T., Tunka, M., Vobrátilová, Z.: Nový stavební zákon 

v teorii a praxi a předpisy související s poznámkami. Praha: Linde, a.s., 2006, str. 225-226 
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mohli ovlivnit od návrhu až po realizaci. Využití uvedeného zjednodušení předpokládá 

provedení stavby podle podmínek vydaného rozhodnutí či jiného stavebním zákonem 

vyžadovaného dokumentu a v souladu s ověřenou dokumentací. O splnění těchto 

podmínek, jejich nedodržení, popřípadě o závadách stavby se stavební úřad přesvědčí 

při závěrečné kontrolní prohlídce stavby. Ze znění § 133 odst. 1 StavZ zákona vyplývá, 

že u oznámení o záměru započít s užíváním stavby, není konání kontrolních prohlídek 

ze strany stavebního úřadu stanoveno obligatorně. Na základě výše uvedených 

skutečností lze usuzovat, že v případě provádění kontrolních prohlídek v průběhu 

realizace stavby dojde stavební úřad k závěru, že prováděná stavba je v souladu s jejím 

povolením a současně se na stavbě nevyskytují žádné závady, lze od konání závěrečné 

kontrolní prohlídky upustit. Stavby, které jsou provedeny v rozporu s povolením či 

ohlášením a u staveb, které jsou již užívány bez předchozího oznámení stavebnímu 

úřadu, vydá stavební úřad z úřední povinnosti rozhodnutí o zákazu užívání stavby. 

Jestliže stavební úřad zakáže užívání stavby, musí ve svém rozhodnutí specifikovat 

nedostatky, pro které zákaz vyslovil. V takových případech lze stavbu užívat až po 

odstranění příčin vydaného zákazu, a to na základě písemného souhlasu stavebního 

úřadu, který si zpravidla předem ověří skutečný stav. Takovýmto souhlasem se 

eliminuje (stává se bezpředmětným) rozhodnutí, kterým bylo užívání stavby zakázáno.68 

  Pro ujasnění této problematiky je třeba uvést, že oznámení postačí jen tam, a 

současně také všude tam, kde zákonná úprava nevyžaduje jako podmínku užívání 

dokončené stavby kolaudační souhlas. Oznámení se tak vztahuje k negativně 

vymezované či odvoditelné množině staveb.      

 Pro vlastní režim oznámení platí, že dle § 120 odst. 1 StavZ: “Stavebník je 

povinen oznámit stavebnímu úřadu záměr započít s užíváním stavby nejméně 30 dní 

předem.“ Stavebník má pouze tedy povinnost oznámit záměr započít s užíváním 

dokončené stavby, kdy ve stavebním zákoně je konstruována právní domněnka, že 

stavbu lze užívat, pokud do 30 dnů od oznámení stavební úřad její užívání nezakáže.69

  

                                                 
68 Doležal, J., Mareček, J., Sedláčková, V., Sklenář, T., Tunka, M., Vobrátilová, Z.: Nový stavební zákon 

v teorii a praxi a předpisy související s poznámkami. Praha: Linde, a.s., 2006, str. 227 
69 Hendrych, D. a kol.: Správní právo: Obecná část. 6. vydání. Praha: C. H. Beck, 2006, str. 328 
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6.1.2 Kolaudační souhlas 

Kolaudační souhlas představuje nový institut stavebního práva, který zčásti nahrazuje 

institut kolaudačního rozhodnutí, ze kterého vycházel předchozí stavební zákon70. 

Právní úprava kolaudačního souhlasu je obsažena v § 122 StavZ, který vymezuje 

stavby, vyžadující k užívání kolaudační souhlas a současně s ohledem na znění § 120 

StavZ vymezuje stavby, u kterých nepostačí pouhé oznámení záměru se započetím 

užívání stavby. Dle znění § 122 StavZ kolaudační souhlas vyžadují: 

- stavby, jejichž vlastnosti nemohou budoucí uživatelé ovlivnit,  

- stavby, u kterých bylo stanoveno provedení zkušebního provozu, 

- změny staveb, které jsou kulturní památkou.  

V případě kolaudačního souhlasu, jestliže stavební úřad nezjistí na základě 

závěrečné kontrolní prohlídky závady bránící bezpečnému užívání stavby nebo rozpor 

se závaznými stanovisky, vydá do 15 dnů ode dne provedení závěrečné kontrolní 

prohlídky kolaudační souhlas, který je dokladem o povolení účelu užívání stavby. Zde 

je ovšem třeba podotknout, že lhůta 15 dnů je ovšem lhůtou pouze pořádkovou. Pokud 

ji stavební úřad nedodrží, platí, že stavbu, tak jako v případě marného uplynutí lhůty pro 

oznámení stavebnímu úřadu podle § 120 odst. 1 StavZ, která znamená souhlas 

s užíváním oznámené stavby, v tomto případě užívat nelze.71 V případech uvedených 

v ustanovení § 122 odst. 6 StavZ může stavební úřad od závěrečné kontrolní prohlídky 

upustit. Tento postup stavebního úřadu je podmíněn tím, že stavebník doloží žádost o 

vydání kolaudačního souhlasu také certifikátem autorizovaného inspektora. Jelikož ale 

v textu zákonného znění je stanoveno, že stavební úřad „může“ upustit od závěrečné 

kontrolní prohlídky stavby, znamená to, že stavební úřad má možnost provést 

závěrečnou kontrolní prohlídku i v případech, kdy byl stavebníkem doložen certifikát 

autorizovaného inspektora a přesvědčit se tak, že podmínky pro vydání kolaudačního 

souhlasu jsou splněny.        

 Vydání kolaudačního souhlasu tam, kde to povaha stavby vyžaduje, předchází 

zkušební provoz, kterým se ověřuje funkčnost a vlastnosti provedené stavby podle 

projektové dokumentace. Jedná se o tradiční institut stavebního práva,72 který je 

                                                 
70 Srov. § 76 a násl. StavZ 1976 
71 Malý, S.: Nový stavební zákon s komentářem. Praha: ASPI, a.s., 2007, str. 232 
72 Srov. § 84 StavZ 1976 
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v novém stavebním zákoně zpřesněn, a navíc jsou nově vymezeni účastníci řízení. 

Zásadní odlišností od předešlé právní úpravy je možnost uložení povinnosti provést 

zkušební provoz již v podmínkách stavebního povolení.73  

 

6.2 Skutkové podstaty správních deliktů vztahující se k užívání 

staveb 

6.2.1 Obecně 

Správní delikty neoprávněného užívaní stavby mohou být dle současné právní 

úpravy dvojího charakteru. Za prvé se jedná o případy, kdy stavba nebyla během její 

realizace podrobena předepsanému režimu stanovenému ve stavebním zákoně, a přesto 

je započato s jejím užíváním. Půjde tedy o případy, kdy stavba byla provedena „bez“ 

nebo „v rozporu“ se stavebním povolením, oznámením, veřejnoprávní smlouvou nebo 

certifikátem autorizovaného inspektora, a přesto je užívána. Za druhé půjde o případy, 

kdy neoprávněné užívání stavby nastane, jestliže stavba nebude podrobena 

předepsanému režimu v případě změny v jejím užívání. Pod změnu užívání stavby 

stavební zákon zahrnuje jednak změnu spočívající v užívání stavby k jinému než 

původně schválenému účelu, jednak změnu spočívající ve způsobu užívání stavby, tj. 

v jejím provozním zařízení, způsobu výroby či jejím podstatném rozšíření, nebo změnu 

činnosti, která by mohla ohrožovat veřejný zájem především z hlediska zdraví a života 

osob, zvířat a životního prostředí.74  

V obecné rovině je třeba konstatovat, že v souladu s § 126 odst. 1 StavZ lze 

stavbu užívat jen k účelu vymezenému zejména v kolaudačním rozhodnutí, v ohlášení 

stavby, ve veřejnoprávní smlouvě, v certifikátu autorizovaného inspektora, ve 

stavebním povolení, v oznámení o užívání stavby nebo v kolaudačním souhlasu. 

V důsledku takového členění vyplývá, že stavební zákon musí ve svých ustanoveních 

počítat jak s instituty současného stavebního zákona, tak i s instituty předchozího 

stavebního zákona. V návaznosti na to, byly do ustanovení § 179 a § 180 StavZ, 

upravujících též i jednotlivé skutkové podstaty správních deliktů týkajících se 

protiprávního užívání stavby, začleněna i jednání, která jsou v rozporu s instituty 
                                                 
73 Srov. § 115 StavZ 
74 Hegenbart, M., Sakař, B a kol.: Stavební zákon. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2008, str. 

338-339 
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předešlého stavebního zákona. Jedná se o skutkové podstaty správních deliktů 

uvedených v § 178 odst. 1 písm. h) a l) a § 180 odst. 1 písm. h) a l) StavZ. 

Ve stavebněprávní praxi tak mohou vznikat různé propletence v souvislosti 

s nabytím účinnosti současného stavebního zákona. Může dojít k situaci, kdy stavba 

podle předchozího stavebního zákona vyžadovala ke své realizaci stavební povolení, ale 

dle současného stavebního zákona postačí ohlášení stavby dle § 104 StavZ atd. Tuto 

problematiku řeší § 190 odst. 5 StavZ, kde je stanoveno, že „u staveb pravomocně 

povolených přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se provede kolaudační řízení 

podle dosavadních právních předpisů“. To znamená, že stavby, pro které stavební 

povolení nabylo právní moci přede dnem nabytí účinnosti současného stavebního 

zákona, podléhají kolaudačnímu řízení dle § 76 až 84 StavZ 1976. Jelikož institut 

předčasného užívání stavby nemá žádný vliv na průběh kolaudačního řízení a není jeho 

součástí, lze tudíž dospět k závěru, že při povolení předčasného užívání stavby se i u 

staveb pravomocně povolených k 31.12.2006 postupuje podle § 123 StavZ.75  

 Před vlastním pojednáním o jednotlivých skutkových podstatách správních 

deliktů vztahujících se k užívání staveb bych rád podotknul, že, stejně již bylo uvedeno 

v podkapitole 5.4, jsem zvolil jako klasifikační kritérium jejich objektivní stránku, a 

tudíž výklad bude zaměřen především na její rozbor. Tam, kde to budu považovat za 

vhodné, též zmíním určitá specifika, vztahující se k subjektu protiprávního jednání, 

příp. vztahující se k subjektivní stránce protiprávního jednání.    

  

6.2.2 Užívání stavby, změny stavby, terénních úprav anebo zařízení, 

které ke svému provedení vyžadují ohlášení a byly provedeny 

bez takovéhoto ohlášení. 

Skutkové podstaty správních deliktů spočívající v užívání stavby, změny stavby, 

terénních úprav anebo zařízení, které ke svému provedení vyžadují ohlášení a byly 

provedeny bez takovéhoto ohlášení jsou upraveny v případě přestupků v § 178 odst. 1 

písm. a) a odst. 3 písm. a) StavZ a v případě správních deliktů právnických nebo 

podnikajících fyzických osob jsou obsaženy v § 180 odst. 1 písm. a) a odst. 3 písm. a) 

StavZ. 

                                                 
75 Hegenbart, M., Sakař, B a kol.: Stavební zákon. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2008, str. 470 
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Jedním ze základních postulátů stavebního zákona je skutečnost, že stavby, které 

byly provedeny bez potřebného ohlášení nelze ani právem užívat. Mgr. Stanislav Malý76 

zastává názor, že pokud jde o přestupek nebo správní delikt právnické nebo podnikající 

fyzické osoby spočívající v užívání stavby, její změny, terénních úprav, zařízení nebo 

udržovacích prací provedených bez ohlášení, může se jednat pouze o stavby a jejich 

změny, které jsou uvedeny v § 104 odst. 2 písm. a) až e) a n) StavZ. Dále uvádí, že 

v ostatních případech, např. v případě stavebních úprav podle § 103 odst. 1 písm. h) a 

ve všech dalších případech neuvedených v § 104 odst. 2 StavZ, je lze užívat i bez 

oznámení stavebnímu úřadu dle § 120 odst. 1 StavZ, a nejednalo by se tudíž ani o 

přestupek. S takovým výkladem si dovoluji, podobně jako v případě uvedeném v 5.4.2, 

nesouhlasit. Ve shora uvedených skutkových podstatách správních deliktů je sice 

výslovně stanoveno, že se protiprávní užívání vztahuje ke stavbám nebo jejím změnám, 

terénním úpravám, zařízením anebo udržovacím pracím, které byly provedeny bez 

potřebného ohlášení stavebnímu úřadu, současně se ale odkazuje na § 104 StavZ. 

Veškeré stavby, které vyžadují ke svému provedení ohlášení, jsou vymezeny v § 104 

odst. 2 StavZ pod písm. a)-p). Jsem toho názoru, že z takové formulace vyplývá, že 

shora uvedené správní delikty se vztahují na veškeré stavby uvedené v § 104 odst. 2 

StavZ a nikoli pouze na stavby uvedené v §104 odst. 2 písm. a) až e) a n) StavZ. 

Co se týče přestupku dle § 178 odst. 1 písm. a) StavZ, může se ho dopustit 

osoba, která protiprávně užívá stavbu, její změnu atd. a současně není stavebníkem, tzn. 

zhotovitel stavby. Naproti tomu ustanovení § 178 odst. 3 písm. a) StavZ se vztahuje na 

protiprávní užívání stavby stavebníkem. Stejnou konstrukci lze aplikovat i na správní 

delikty dle § 180 StavZ s tím rozdílem, že zhotovitel stavby, resp. stavebník musejí být 

v postavení právnické nebo podnikající fyzické osoby.     

 Dále považuji za vhodné uvést, že za tyto správní delikty hrozí pokuta až do 

výše 200 000,- Kč.          

   

                                                 
76 Malý, S.: Nový stavební zákon s komentářem. Praha: ASPI, a.s., 2007, str. 366 
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6.2.3 Užívání stavby, na kterou se vztahuje povinnost oznámení 

podle § 120 odst. 1 StavZ, bez zkoušek a jejich vyhodnocení, 

které je povinen stavebník podle § 119 StavZ zajistit 

Skutkové podstaty správních deliktů spočívající v užívání stavby, na kterou se 

vztahuje povinnost oznámení podle § 120 odst. 1 StavZ, bez zkoušek a jejich 

vyhodnocení, které je povinen stavebník podle § 119 StavZ zajistit, jsou upraveny 

v případě přestupku v § 178 odst. 1 písm. b) StavZ a v případě správního deliktu 

právnické nebo podnikající fyzické osoby v § 180 odst. 1 písm. b) StavZ.  

Povinnost provést zmíněné zkoušky se vztahuje na všechny stavby, které ke své 

realizaci vyžadovaly stavební povolení, na stavby či stavební úpravy, které vyžadovaly 

ohlášení stavebnímu úřadu podle § 104 odst. 2 písm. a)-e) a n) StavZ a na stavby, které 

byly prováděny na základě veřejnoprávní smlouvy nebo certifikátu autorizovaného 

inspektora, za předpokladu, že nevyžadovaly na základě § 122 odst. 1 věta první StavZ 

kolaudační souhlas. V opačném případě by se totiž jednalo o přestupek dle § 178 odst. 1 

písm. m) StavZ. Provedení zkoušek je požadováno zvláštními právními předpisy a 

stavebník je povinen zajistit jejich provedení a vyhodnocení ještě před započetím 

vlastního užívání stavby. Cílem takto předepsaných zkoušek je ověřit, že bezpečnost a 

funkčnost stavby a jejích jednotlivých částí, např. komínů, plynových zařízení, 

vodovodních a kanalizačních přípojek atd.. Příklad výčtu zvláštních předpisů, které 

ukládají provedení výše uvedených zkoušek, je uveden ve stavebním zákoně.77 

Za situace, kdy budou výsledky provedených zkoušek vyhodnoceny jako 

negativní, nelze započít s užíváním stavby. V takovém případě je pravděpodobné nebo 

téměř jisté, že stavba má určité závady, které vznikly v důsledku jejího vadného 

provedení. Zde je třeba odkázat na § 152 odst. 3 písm. e) StavZ, který stanoví, že při 

provádění stavby, která vyžadovala stavební povolení nebo ohlášení stavebnímu úřadu, 

je stavebník „povinen ohlásit stavebnímu úřadu, neprodleně po jejich zjištění, závady na 

stavbě, které ohrožují životy a zdraví osob, nebo bezpečnost stavby“. Současně je 

stanoveno, že se tato povinnost též vztahuje i na stavby uvedené v § 103 StavZ, které 

nepodléhají ani stavebnímu povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu. V případě porušení 

této povinnosti spáchá stavebník, v závislosti na svém postavení, buď přestupek dle § 

                                                 
77 Srov. poznámka pod čarou č. 41 k § 119 StavZ 
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178 odst. 3 písm. b) StavZ nebo správní delikt dle § 180 odst. 3 písm. b) StavZ. 

 Jestliže tedy dochází k užívání stavby i přes to, že zákonem předepsané zkoušky 

byly vyhodnoceny jako negativní, může dojít k situaci, že se pachatel dopustí současně 

dvou přestupků dle § 178 odst. 1 písm. b) StavZ a též dle § 178 odst. 3 písm. b) StavZ, 

případně současně dvou správních deliktů právnických nebo podnikajících fyzických 

osob dle § 180 odst. 1 písm. b) StavZ a též dle § 180 odst. 3 písm. b) StavZ. 

 V případě přestupků v režimu stavebního zákona je subsidiárně použitelný 

přestupkový zákon, který v § 12 odst. 2 stanoví, že v případě souběhu přestupků téhož 

pachatele projednaných ve společném řízení se uloží sankce podle ustanovení vztahující 

se na přestupek nejpřísněji postižitelný. Co se týče souběhu správních deliktů 

právnických osob a podnikajících fyzických osob, neexistují obecná pravidla pro 

ukládání sankcí v takovémto případě. Nicméně za použití zásady „per analogium legis“ 

je nejbližší úpravou, analogicky použitelnou, zmíněné ustanovení § 12 odst. 2 PřesZ. 

Jelikož v daném případě je výše pokut u obou přestupků, resp. správních deliktů 

právnické nebo podnikající fyzické osoby stejná, hrozí pachateli za tyto správní delikty 

pokuta do výše 200 000,- Kč. 

Z dikce ustanovení § 178 odst. 1 písm. b) a § 180 odst. 1 písm. b) StavZ 

vyplývá, že protiprávního jednání se dopustí ten, kdo stavbu „užívá bez zkoušek a jejich 

vyhodnocení“. Z této formulace lze tedy dovodit, že se přestupku nebo správního 

deliktu právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby nedopustí ten, kdo potřebné 

zkoušky nezajistil, nýbrž ten kdo bez provedených zkoušek stavbu užívá. Dalším 

rozlišujícím kritériem je to, že v případě přestupku musí být pachateli prokázáno, že 

úmyslně užíval stavbu, i když věděl nebo mohl vědět, že stavba, která je předmětem 

jeho užívání, je jím užívána bez potřebných zkoušek dle § 119 StavZ. Na druhé straně 

v případě správního deliktu právnické nebo podnikající fyzické osoby postačí 

skutečnost, že uživatel nedbal, že pronajímatel (stavebník) nezajistil provedení 

potřebných zkoušek.78         

  

                                                 
78 Hegenbart, M., Sakař, B a kol.: Stavební zákon. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2008 
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6.2.4 Užívání stavby bez kolaudačního rozhodnutí, pokud bylo 

takové rozhodnutí třeba, nebo umožnění jiné osobě užívat 

stavbu bez kolaudačního rozhodnutí 

Skutkové podstaty správních deliktů spočívající v užívání stavby bez 

kolaudačního rozhodnutí, pokud bylo takové rozhodnutí třeba, nebo umožnění jiné 

osobě užívat stavbu bez kolaudačního rozhodnutí, jsou upraveny v případě přestupku v 

§ 178 odst. 1 písm. l) StavZ a v případě správního deliktu právnické nebo podnikající 

fyzické osoby v § 180 odst. 1 písm. l) StavZ.      

 Znění skutkové podstaty přestupku je shodné s předchozí právní úpravou.79 

V daném případě je možné znění těchto skutkových podstat rozčlenit v tom smyslu, že 

de facto jedná o dvě samostatné skutkové podstaty. V důsledku takového členění je 

postižitelná jednak každá fyzická osoba nebo právnická osoba nebo podnikající fyzická 

osoba, která sama užívá stavbu bez kolaudačního rozhodnutí, za předpokladu, že bylo 

takového rozhodnutí třeba, a jednak každá osoba, která protiprávní užívání stavby 

umožní jiné osobě. Umožnění protiprávního užívání stavby bude v praxi v naprosté 

většině případů postihovat vlastníka stavby. Lze si ovšem představit i případy, kdy 

takovéto protiprávní užívání umožní jiné osobě např. nájemce části stavby.80 

Důležitým předpokladem ke vzniku odpovědnosti pachatele za tento přestupek 

bude nutnost prokázat mu zavinění. Patrně je možno předpokládat, že u vlastníka stavby 

nelze pochybovat o formě jeho úmyslného zavinění, pokud stavbu bez kolaudačního 

rozhodnutí užívá nebo ji pronajal třetí osobě. V ostatních případech je třeba, aby u 

každého dalšího uživatele (např. nájemce) bylo jasně a zřetelně prokázáno zavinění. 

V případě správního deliktu podnikající fyzické osoby bude třeba, aby se dopustila výše 

uvedeného protiprávního jednání správního deliktu v souvislosti se svou podnikatelskou 

činností, anebo se musí jednat o stavbu, která této osobě k podnikání slouží.  

 Do značné míry značná společenská nebezpečnost těchto správních deliktů je 

vyjádřena tím, že za ně hrozí pokuta až do výše 1 000 000,- Kč.   

           

                                                 
79 Srov. § 105 odst. 3 písm. b) StavZ 1976 
80 Malý, S.: Nový stavební zákon s komentářem. Praha: ASPI, a.s., 2007, str. 370 
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6.2.5 Užívání stavby bez oznámení stavebníka podle § 120 odst. 1 

StavZ nebo přes zákaz stavebního úřadu podle § 120 odst. 2 

StavZ anebo bez kolaudačního souhlasu vydaného podle § 122 

StavZ nebo umožnění takového užívání stavby jiné osobě 

Skutkové podstaty správních deliktů spočívající v užívání stavby bez oznámení 

stavebníka podle § 120 odst. 1 StavZ nebo přes zákaz stavebního úřadu podle § 120 

odst. 2 StavZ anebo bez kolaudačního souhlasu vydaného podle § 122 StavZ nebo 

umožnění takového užívání stavby jiné osobě, jsou upraveny v případě přestupku v § 

178 odst. 1 písm. m) StavZ a v případě správního deliktu právnické nebo podnikající 

fyzické osoby v § 180 odst. 1 písm. m) StavZ. 

S ohledem na formulaci těchto skutkových podstat správních deliktů je možno 

shrnout, že obsahují celkem šest samostatných skutkových podstat.  

Jde o užívání stavby: 

1. Bez oznámení stavebníka podle § 120 odst. 1 StavZ. (viz. podkapitola 6.1.1) 

2. Bez kolaudačního souhlasu podle § 122 odst. 3 StavZ. (viz. podkapitola 6.1.2) 

3. Přes zákaz stavebního úřadu vydaný podle § 120 odst. 2 StavZ.    

Podstata tohoto ustanovení spočívá v tom, že pokud nejsou splněny 

podmínky tímto ustanovením vyžadované, stavební úřad na základě zjištění 

provedených při kontrolní prohlídce užívání stavby zakáže. Rozhodnutí o zákazu 

užívání stavby musí být, aby byl zákaz účinný, oznamovateli (stavebníkovi) 

doručeno ve lhůtě 30 dnů ode dne, kdy záměr oznámil. Přestože to stavební 

zákon výslovně nestanovuje, vyplývá to především ze znění § 120 odst. 1 StavZ, 

kde je stanoveno, že „S užíváním stavby může být započato, pokud do 30 dnů od 

oznámení stavební úřad rozhodnutím, které je prvním úkonem v řízení, užívání 

stavby nezakáže“. Problém nastává ovšem v případě, kdy stavebník sice předem 

oznámí stavebnímu úřadu svůj záměr užívat stavbu, ale nevyčká uplynutí 30 

denní zákonné lhůty a začne ji užívat. Tato varianta není stavebním zákonem 

výslovně řešena. V daném případě tedy půjde o faktické předčasné užívání 

stavby a nikoliv o předčasné užívání ve smyslu § 123 StavZ. Pokud stavební 

úřad tuto skutečnost zjistí v rámci kontrolní prohlídky, je nepochybné, že takové 

jednání je porušením zákona. Problém tedy spočívá v tom, že jestliže se taková 

skutečnost zjistí, může stavební úřad postupovat pouze formou analogie 
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s odkazem na případy, které jsou výslovně uvedeny v § 120 odst. 2 StavZ. 

Problém dále vzniká vzhledem k tomu, že ustanovení § 178 odst. 1 písm. m) 

StavZ a § 180 odst. 1 písm. m) StavZ shodně stanoví za přestupek, resp. správní 

delikt pouze jednání, kdy osoba užívá stavbu bez oznámení stavebníka dle § 120 

odst. 1 StavZ nebo přes zákaz stavebního úřadu dle § 120 odst. 2 StavZ. 

V daném situaci se ale nejedná ani jeden z těchto případů, neboť stavebník 

záměr užívat stavbu oznámil a zákaz stavebního úřadu užívat stavbu vydán ještě 

nebyl a ani fakticky vydán být nemohl. Otázkou tedy zůstává, zda takovéto 

jednání je vůbec možno považovat za porušení stavební kázně a následně i 

postihovat, když analogie v oblasti správního trestání je vyloučena. 81  

Vedle případů uvedených pod body 1. až 3., vymezuje stavební zákon ještě další 

tři případy, které jsou mj. analogické skutkovým podstatám uvedeným v ustanoveních o 

přestupcích a správních deliktech právnických a podnikajících fyzických osob pod 

písm. h) a i) StavZ, a spočívají v tom, že fyzická osoba či právnická nebo podnikající 

fyzická osoba (především vlastník stavby) umožní protiprávní užívání stavby, 

způsobem uvedeným v bodech 1. až 3., jiné osobě.    

  Příkladem jednoho z dalších legislativních nedostatků současného stavebního 

zákona je skutečnost, že výše uvedené skutkové podstaty správních deliktů, neobsahují 

vedle skutkové podstaty „užívání stavby přes zákaz stavebního úřadu podle § 120 odst. 

2 zákona„ analogickou skutkovou podstatu, a to „užívání stavby přes zákaz stavebního 

úřadu podle § 122 odst. 4 zákona“. Jedná se nepochybně o mezeru ve stavebním 

zákoně a takové jednání, kdy osoba bude užívat stavbu přes zákaz stavebního úřadu 

podle § 122 odst. 4 StavZ, nebude možno postihovat, neboť analogie, co se týče 

rozšiřování podmínek trestnosti, není přípustná. Jediným řešením tedy zůstává 

urychlená novelizace tohoto ustanovení stavebního zákona, která bude spočívat 

v doplnění odpovídající skutkové podstaty umožňující postih i takovéhoto jednání.82  

Co se týče subjektu odpovědnosti za tento přestupek, bude jím ve většině 

případů stavebník, kdy v praxi nebude problém s prokázáním zavinění ve vztahu k jeho 

protiprávnímu jednání. Na druhé straně stavební úřad bude náročně prokazovat zavinění 

osobám odlišným od stavebníka, ale použití tohoto ustanovení vůči třetím osobám není 
                                                 
81 Malý, S.: Nový stavební zákon s komentářem. Praha: ASPI, a.s., 2007, str. 227-228 
82 Malý, S.: Nový stavební zákon s komentářem. Praha: ASPI, a.s., 2007, str. 370-371 
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vyloučené.83 Jelikož u odpovědnosti za správní delikt spáchaný právnickou osobou a 

podnikající fyzickou osobou není zkoumáno zavinění, dopustí se právnická osoba 

správního deliktu spočívajícího ve výše uvedeném protiprávním jednání v okamžiku, 

kdy stavbu užívá a podnikající fyzická osoba, jestliže protiprávní užívání stavby má 

souvislost s její podnikatelskou činností.      

 Závěrem považuji za vhodné zmínit, že za tyto správní delikty hrozí pokuta až 

do výše 1 000 000,- Kč.  

                                                 
83 Hegenbart, M., Sakař, B a kol.: Stavební zákon. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2008, str. 442 
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6.2.6 Užívání změny stavby v rozporu s kolaudačním rozhodnutím, 

popřípadě stavebním povolením nebo v rozporu s účelem 

změny stavby provedené na základě ohlášení anebo umožnění 

takovéhoto užívání stavby jiné osobě  

Skutkové podstaty správních deliktů spočívající v užívání změny stavby 

v rozporu s kolaudačním rozhodnutím, popřípadě stavebním povolením nebo v rozporu 

s účelem změny stavby provedené na základě ohlášení anebo umožnění takovéhoto 

užívání stavby jiné osobě, jsou upraveny v případě přestupku v § 178 odst. 1 písm. h) 

StavZ a v případě správního deliktu právnické nebo podnikající fyzické osoby v § 180 

odst. 1 písm. h) StavZ. 

Na úvod je třeba uvést, že se jedná se o novou skutkovou podstatu, kterou 

předchozí právní úprava neobsahovala. Podle předchozího stavebního zákona 

vyžadovala změna stavby, kterou se mění způsob užívání stavby, stavební povolení 

nebo kolaudaci. Současně je třeba poukázat na skutečnost, že uvedené protiprávní 

jednání se dle zákonného vymezení vztahuje pouze na „změnu stavby“ ve smyslu § 2 

odst. 5 StavZ. Na druhé straně ustanovení § 178 písm. l) a m) StavZ se vztahují na 

protiprávní užívání celé stavby, která byla nově postavena.    

 Danou situaci je možno shrnout v tom smyslu, že shora uvedené správní delikty 

popisují tři případy protiprávního užívání stavby: 

1. V rozporu s kolaudačním rozhodnutím. Dle § 82 StavZ 1976 se kolaudačním 

rozhodnutím povoluje užívání stavby k určenému účelu, a je-li to zapotřebí, 

stanoví se i podmínky pro užívání stavby. Zařazení tohoto institutu do 

současného stavebního zákona je výrazem skutečnosti, že současný stavební 

zákon musí počítat jak s dosavadní úpravou povolení užívání staveb, tak i 

s novou právní úpravou platnou od 1.1.2007.  

 Na základě stanoviska odboru stavebního řádu ze dne 8.12.1999, čj. K- 

663/99, zveřejněném ve Věstníku Ministerstva pro místní rozvoj č. 4/2000, 

mohou v případě užívání stavby v rozporu s kolaudačním rozhodnutím nastat 

v praxi různé situace, které by bylo nutno řešit samostatně: 
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a.) „Dá- li vlastník stavby smluvně stavbu nebo její část do užívání v rozporu 

s kolaudačním rozhodnutím, je postižitelný vlastník stavby, nikoli uživatel 

(nájemce), který má k užívání právní titul v nájemní smlouvě.“ 

b.) „Dá-li vlastník stavby smluvně stavbu nebo její část do užívání v souladu 

s kolaudačním rozhodnutím, ale uživatel (nájemce) ji užívá v rozporu 

s kolaudací a vlastník tomu účinně nebrání, je postižitelný jak vlastník stavby 

(umožní jiné osobě užívat stavbu, viz bod 3-4), tak uživatel (užívá stavbu 

v rozporu s kolaudací, ačkoli dle smlouvy věděl, že je zde rozpor s kolaudací).“ 

c.) „Dá- li vlastník stavby smluvně stavbu nebo její část do užívání v souladu 

s kolaudačním rozhodnutím, uživatel ji užívá v rozporu s kolaudací (a tudíž i 

v rozporu se smlouvou) a vlastník prokazatelně činí opatření k nápravě (např. 

žalobou u soudu, oznámením stavebnímu úřadu, výpovědí smlouvy), je 

postižitelný pouze uživatel. Vlastník nenaplňuje skutkovou podstatu „umožní jiné 

osobě užívat“ 

2.) V rozporu se stavebním povolením. Toto ustanovení se vztahuje především na 

případy, kdy stavební úřad stavebním povolením o změně stavby stanovil 

podmínky pro užívání stavby, a tyto podmínky nejsou při pozdějším užívání 

stavby dodržovány, případně jsou porušovány. Dále se jedná o případy, kdy 

stavební úřad podle § 45 StavZ 1976 upustil od kolaudace drobných staveb a 

stavebních úprav, u kterých poté co byly ohlášeny, určil, že podléhají 

stavebnímu povolení. V takovémto případě se tedy jedná o porušování 

podmínek stanovených pro užívání stavby vymezených ve stavebním povolení. 

3.) V rozporu s účelem změny stavby provedené na základě ohlášení. Stavby, 

jejichž změny podléhají ohlášení, jsou stavby vymezené v § 104 odst. 2 písm. a) 

až e) StavZ za předpokladu že provedenými změnami nedojde k překročení 

parametrů zákonem pro takovéto stavby vyžadované. Dále ohlášení podléhají 

stavební úpravy za podmínek uvedených v § 104 odst. 2 písm. n) StavZ. Jelikož 

stavební zákon rozumí pojmem „stavba“ i její část84 (změna dokončené stavby), 

vyžadují následně takovéto změny staveb ke svému užívání, v návaznosti na 

konkrétních podmínkách, buď ohlášení stavebnímu úřadu podle § 120 StavZ 

                                                 
84 Srov. § 2 odst. 4 StavZ 
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nebo kolaudační souhlas podle § 122 StavZ. Z uvedeného výkladu vyplývá, že 

užívání změny stavby je stanoveno těmito dokumenty a nikoli původním 

ohlášením. 

Odpovědným subjektem za výše uvedené případy protiprávního jednání bude 

v případě přestupku jakákoli fyzická osoba, která se takového protiprávního jednání 

dopustí. V prvé řadě se bude jednat o vlastníka stavby, který změnu stavby protiprávně 

užívá nebo jakoukoli jinou fyzickou osobu. V takovémto případě bude ovšem obtížné 

prokázat zavinění osobě, která změnu stavby užívá v rozporu s příslušnými povoleními. 

Výjimkou budou případy, kdy stavbu užívá sám její vlastník, popřípadě kdy v rozporu 

s příslušnými povoleními stavbu pronajal.85 V těchto případech lze odůvodněně 

usuzovat na vlastníkovo zavinění ve formě úmyslu. Na druhé straně podnikající fyzická 

osoba naplní skutkovou podstatu tohoto správního deliktu, jestliže neoprávněný způsob 

užívání má souvislost s podnikáním této osoby 

Vedle výše zmíněných případů protiprávního užívání stavby pod body 1. až 3., 

obsahuje ustanovení shora uvedených správních deliktů ještě čtvrtou skutkovou 

podstatu, a to umožnění protiprávního užívání změny stavby jiné osobě. Dle tohoto 

ustanovení budou postihováni převážně vlastníci stavby. Na druhé straně sice budou při 

praktické aplikaci této skutkové podstaty postihováni především vlastnící staveb, ale lze 

si též představit i případy, kdy takovéto protiprávní užívání umožní další osobě, např. 

nájemci části stavby.86         

 Současně je třeba též doplnit, že za veškeré tyto správní delikty hrozí pokuta do 

výše 500.000,-Kč. 

 

                                                 
85 Hegenbart, M., Sakař, B a kol.: Stavební zákon. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2008, str. 441 
86 Malý, S.: Nový stavební zákon s komentářem. Praha: ASPI, a.s., 2007, str. 369 
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6.2.7 Užívání změny stavby v rozporu s oznámením stavebníka podle 

§ 120 odst. 1 StavZ nebo kolaudačním souhlasem vydaným 

stavebníkovi podle § 122 StavZ anebo v rozporu s povolenou 

změnou v užívání stavby nebo umožnění takovéhoto užívání 

stavby jiné osobě  

 Skutkové podstaty správních deliktů spočívající v užívání změny stavby 

v rozporu s oznámením stavebníka podle § 120 odst. 1 StavZ nebo kolaudačním 

souhlasem vydaným stavebníkovi podle §122 StavZ anebo v rozporu s povolenou 

změnou v užívání stavby nebo umožnění takovéhoto užívání stavby jiné osobě jsou 

upraveny v případě přestupku v § 178 odst. 1 písm. i) StavZ a v případě správního 

deliktu právnické nebo podnikající fyzické osoby v § 180 odst. 1 písm. i) StavZ. 

 V prvé řadě je třeba poznamenat, že veškeré tyto správní delikty se, na rozdíl od 

správních deliktů uvedených v podkapitole 6.2.6, vztahují pouze na případy, kdy 

dochází k protiprávnímu užívání změny stavby výlučně v rozporu se současnou právní 

úpravou, přesněji řečeno v rozporu s těmi instituty stavebního práva, které nově 

zakotvuje současný stavební zákon. 

 Dále bych rád poukázal na názor Mgr. Stanislava Malého87, který zastává 

stanovisko, že shora uvedené skutkové podstaty, postihují čtyři různá protiprávní 

jednání. Dle něhož se první dvě skutkové podstaty týkají užívání změny stavby fyzickou 

osobou jednak v rozporu s oznámením stavebníka učiněným podle §120 odst. 1 StavZ a 

jednak v rozporu s kolaudačním souhlasem vydaným podle § 122 odst. 3 StavZ. Další 

dvě skutkové podstaty se týkají umožnění jiné osobě užívat změnu stavby v rozporu 

s již zmíněným oznámením nebo vydaným kolaudačním rozhodnutím.   

 Tímto si dovoluji nesouhlasit s výše naznačeným výkladem a osobně jsem toho 

názoru, že Mgr. Stanislav Malý opomenul pří výkladu zmínit jednak případ užívání 

změny stavby v rozporu s povolenou změnou v užívání stavby a jednak umožnění jiné 

osobě užívání změny stavby v rozporu s povolenou změnou v užívání stavby.  

 Dle mého názoru se tedy jedná o případy užívání změny stavby v rozporu s: 

1) Oznámením stavebníka učiněným podle § 120 odst. 1 StavZ. (viz. podkapitola 6.1.1) 

2) Kolaudačním souhlasem vydaným podle § 122 odst. 3 StavZ.(viz. podkapitola 6.1.2) 

                                                 
87 Malý, S.: Nový stavební zákon s komentářem. Praha: ASPI, a.s., 2007, str. 369-370 
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3) Povolenou změnou v užívání stavby. V tomto případě se jedná o změnu v užívání 

stavby ve smyslu § 127 odst. 3 StavZ.  Z tohoto ustanovení vyplývá, že pokud 

požadovaná změna v užívání stavby má širší důsledky, tj. konkrétně se svými účinky 

dotýká buď práv třetích osob, nebo je třeba její účinky na okolí posoudit podrobněji, 

stavební úřad vyrozumí osobu, která ji oznámila v souladu s § 127 odst. 1 StavZ, že 

změna podléhá rozhodnutí. Stavební zákon sice hovoří o „rozhodnutí“, ale de facto se 

jedná o povolení změny užívání stavby. Stavební úřad zároveň určí, jaké je nutno 

předložit podklady pro rozhodnutí. Teprve předložením těchto podkladů je zahájeno 

řízení o změně v užívání stavby.   

4) Čtvrtý případ se týká zásadně pouze vlastníka stavby, jehož protiprávní jednání je 

spatřováno v tom, že umožní jiné osobě užívat změnu stavby v rozporu s oznámením 

podle § 120 odst. 1 StavZ, v rozporu s kolaudačním souhlasem vydaným podle § 122 

odst. 3 StavZ, anebo v rozporu s povolenou změnou v užívání stavby. Podobně jako 

v případě § 178 odst. 1 písm. h) StavZ si lze představit případy, že se protiprávního 

jednání může dopustit i osoba, která stavbu užívá jako nájemce. 

 Pokud jde osobu pachatele, je třeba též učinit zmínku v tom smyslu, že 

správního deliktu spočívajícího v umožnění jiné osobě užívat stavbu v rozporu s jejím 

právním stavem, se vedle vlastníka stavby může dopustit i nájemce, jestliže na základě 

nájemní smlouvy má právo uzavřít smlouvu o pronájmu s další osobou.88  

 V případě pokuty za veškeré shora uvedené správní delikty, je možno učinit 

zmínku v tom smyslu, že pokuta může být uložena až do výše 500 000,- Kč. 

                                                 
88 Hegenbart, M., Sakař, B a kol.: Stavební zákon. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2008, str. 449 
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7. SKUTKOVÉ PODSTATY SOUVISEJÍCÍ 

S PROVÁDĚNÍM A UŽÍVÁNÍM STAVEB 

7.1 Obecně 

Stavební zákon upravuje postih i některých dalších protiprávních jednání, které 

mají souvislost jak s užíváním, tak i s prováděním staveb. S ohledem na téma této 

diplomové práce je proto považuji za vhodné v následujících podkapitolách alespoň 

stručně zmínit.         

  

7.2 Neumožnění vstupu v rámci kontrolní prohlídky 

Kontrolní prohlídka představuje důležitý nástroj dozoru stavebního úřadu nad 

prováděním a užíváním staveb. Tento institut stavebního práva umožňuje stavebnímu 

úřadu operativně zjistit skutečný stav stavby a v případě zjištění nedostatků přijmout 

opatření k jejich odstranění.89 

Z hlediska vlastního provádění kontrolních prohlídek je důležité ustanovení § 

133 odst. 6 StavZ, které na jednu stranu vylučuje působnost zvláštního právního 

předpisu o státní kontrole, kterým v daném případě je zákon č. 552/1991 Sb. o státní 

kontrole, ve znění pozdějších předpisů, a současně na druhé straně stanoví, že v otázce 

vstupu a pohybu na pozemku nebo ve stavbě, platí obdobně ustanovení § 172 odst. 2 až 

6 StavZ. Na základě takové formulace, stavební zákon v § 172 odst. 5 umožňuje, aby 

v případě, kdy vlastník nemovitosti, ale nepochybně, i když to stavební zákon výslovně 

nestanoví, i jiná osoba nemovitost užívající, bude bránit vstupu, stavební úřad správním 

rozhodnutím, které je prvním úkonem v řízení, umožnění vstupu nařídil. Stavební zákon 

současně stanoví, že případné odvolání proti takovémuto rozhodnutí nemá odkladný 

účinek a je tudíž předběžně vykonatelné.      

 Důležitou novinkou oproti předchozí právní úpravě je skutečnost, že stavební 

zákon nově zavádí v § 173 institut pořádkové pokuty, kterou je mj. možno uložit 

v případě, že osoba závažným způsobem ztěžuje provedení kontrolní prohlídky, tím že 

znemožňuje oprávněné úřední osobě, nebo osobě jí přizvané, vstup na svůj pozemek 

                                                 
89 Hegenbart, M., Sakař, B a kol.: Stavební zákon. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2008, str. 352 
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nebo stavbu.          

 V případě zákonné formulace, vztahující se k ztěžování provedení kontrolní 

prohlídky, může určitou nejasnost působit použití slovního spojení „svůj pozemek“ ve 

vztahu k osobě, která znemožňuje vstup.90 Přes tuto formulaci lze dovodit, že pořádková 

pokuta může být uložena i osobě, která není vlastníkem nemovitosti, tj, která 

neznemožňuje vstup na „svůj pozemek“, ale v tomto smyslu na cizí pozemek (stavbu), 

který (kterou) je buď oprávněna užívat na základě nějakého právního titulu, jako např. 

nájemní smlouvy, anebo jej (ji) užívá jen fakticky se souhlasem vlastníka, tj. 

bezesmluvně. Opačný výklad omezující možnost uložení pokuty jen na vlastníka by byl 

zcela zřejmě absurdní, když vlastník by tak byl v horším postavení než osoba, která má 

k pozemku nebo stavbě slabší právo, a tato osoba by byla za své jednání, jehož důsledek 

by byl zcela shodný jako v případě, kdyby se jej dopustil vlastník, nepostižitelná.91

 Pro úplnost je nutno též zmínit, že pořádková pokuta může být na základě 

rozhodnutí stavebního úřadu uložena až do výše 50 000,- Kč.   

        

7.3 Neodstranění závady zjištěné při kontrolní prohlídce stavby ve 

lhůtě stanovené ve výzvě stavebního úřadu dle § 134 odst. 2 

StavZ 

Skutkové podstaty správních deliktů spočívající v neodstranění závady zjištěné 

při kontrolní prohlídce stavby ve lhůtě stanovené ve výzvě stavebního úřadu dle § 134 

odst. 2 StavZ, jsou upraveny v případě přestupku v § 178 odst. 2 StavZ a v případě 

správního deliktu právnické nebo podnikající fyzické osoby v § 180 odst. 2 StavZ. 

Tyto skutkové podstaty představují další formu odpovědnosti povinných osob 

v návaznosti na provádění kontrolní prohlídky stavby ze strany příslušného stavebního 

úřadu. Dle těchto ustanovení má stavební úřad povinnost vyzvat povinnou osobu, aby 

ve stanovené lhůtě zjednala nápravu, tzn. odstranila závadu, v případě, že se při 

kontrolní prohlídce zjistila na stavbě závada. Výzva ke zjednání nápravy musí být 

učiněna v písemné formě a její obsah je upraven v § 17 SprŘ. 

                                                 
90 Srov. § 173 odst. 1 písm. a) StavZ 
91Malý, S.: Nový stavební zákon s komentářem. Praha: ASPI, a.s., 2007, str. 346 
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Přestupku dle § 178 odst. 2 StavZ se mohu dopustit čtyři kategorie osob, které 

lze postihnout, jestliže neodstranily závadu zjištěnou při kontrolní prohlídce stavby ve 

stanovené lhůtě. Těmito osobami mohou být stavebník, stavbyvedoucí, fyzická osoba 

vykonávající stavební dozor a vlastník stavby. Jde tedy o přestupky vyžadující tzv. 

konkrétní nebo speciální subjekt, tzn. nemůže se jej dopustit jakákoli fyzická osoba, 

která splňuje pouze obecné znaky pachatele přestupku. Na druhou stran správního 

deliktu dle § 180 odst. 2 StavZ se může dopustit právnická nebo podnikající fyzická 

osoba pouze jako stavebník nebo vlastník stavby.      

 Pro úplnost je třeba doplnit, že za tyto správní delikty lze uložit shodně pokutu 

až do výše 200 000,- Kč. 
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8. JINÉ „NETRESTNÍ“ DŮSLEDKY PORUŠENÍ NOREM 

STAVEBNÍHO ZÁKONA 

8.1 Obecně 

Současný stavební zákon ve svých ustanoveních zakotvuje i „netrestní“ důsledky 

protiprávní činnosti spočívající v porušování norem stavebního zákona. V některých 

případech mohou tyto „netrestní“ důsledky znamenat pro pachatele daleko citelnější 

újmu než jaká by mu nastala v případě sankce trestní povahy. V neposlední řadě mohou 

tyto důsledky nepochybně plnit i individuálně preventivní a generálně preventivní 

funkci. V následujících bodech se budu zabývat vybranými konkrétními důsledky 

porušení norem stavebního zákona „netrestní“ povahy, které považuji z hlediska jejich 

závažnosti za nejdůležitější.        

  

8.2 Odstranění tzv. černé stavby92 

Povinnost nařídit odstranění tzv. černé stavby ukládá stavební zákon v § 129 

odst 1 písm. b) StavZ, kde je stanoveno, že: „stavební úřad nařídí vlastníku stavby, 

popřípadě s jeho souhlasem jiné osobě, odstranění stavby prováděné nebo provedené 

bez rozhodnutí nebo opatření stavebního úřadu vyžadované stavebním zákonem anebo 

v rozporu s ním“. Problém tohoto ustanovení je třeba spatřovat v jeho druhé části, kde 

je de facto řečeno, že má být nařízeno odstranění stavby, která je prováděna nebo 

provedená v rozporu se stavebním zákonem. Zákonodárce patrně tímto vymezením 

myslel stavby, které jsou prováděné nebo provedeny v rozporu s rozhodnutím nebo 

opatřením stavebního úřadu.        

 Odstranění nařizuje stavební úřad z moci úřední na základě správního 

rozhodnutí v prvé řadě vlastníkovi stavby. Novinkou oproti předchozí právní úpravě je 

možnost se souhlasem vlastníka stavby nařídit odstranění stavby i jiné osobě. Touto 

osobou se rozumí osoba odlišná od vlastníka stavby, která provedla stavbu bez 

příslušného povolení podle stavebního zákona. Jedná se tedy např. o nájemce nebo 

stavebníka, který není totožný s vlastníkem stavby. Nicméně ustanovení návětí výše 

uvedeného ustanovení ve znění „nařídí vlastníku stavby, popřípadě s jeho souhlasem 

                                                 
92 Pocta Otovi Novotnému k 80. narozeninám. Praha: ASPI, Wolters Kluwer, 2008, str. 320-321 
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jiné osobě, odstranění stavby“ je třeba považovat za ne příliš vhodné, a to zejména 

kvůli jeho příliš široké formulaci.  

Jak již bylo zmíněno výše, stavbou ve smyslu stavebního zákona se rozumí i její 

část nebo změna dokončené stavby. Současná právní úprava v případě tzv. černé změny 

stavby, rozumí stavební úpravu dle § 2 odst. 5 písm. c) StavZ, spočívající v odstranění 

některé části stavby. V praktické rovině se nařízení odstranění celé stavby kvůli takové 

změně nejeví jako vhodné řešení. Naopak praktickým řešením této problematiky je 

nařízení obnovení předcházejícího stavu stavby dle § 129 odst. 6 StavZ, dle kterého je 

stavební úřad oprávněn nařídit obnovení předchozího stavu, který odpovídá poslednímu 

kolaudačnímu stavu, ohlášení stavby, certifikátu autorizovaného inspektora, stavebnímu 

povolení, oznámení o užívání stavby nebo kolaudačnímu souhlasu. Institut obnovení 

předcházejícího stavu stavby představuje novinku začleněnou do současného stavebního 

zákona, kterou předchozí právní úprava vůbec neznala. Tím došlo k vyplnění mezery, 

která se vyskytla v případě ustanovení § 88 odst. 1 písm. b) StavZ 1976, ve kterém 

chybělo odpovídající pojmenování pro nařízení znovupostavení toho, co někdo bez 

povolení odstranil. V důsledku neexistence zakotvení takovéhoto institutu bylo 

přinejmenším problematické nařizovat odstranění nepovoleného odstranění části stavby

 Určitým omezením použitelnosti tohoto institutu stavebního zákona je to, že se 

vztahuje pouze na případy, kdy se bude jednat o odstranění části stávající stavby, které 

budou splňovat definiční znaky stavební úpravy ve smyslu § 2 odst. 5 písm. c) StavZ. 

Jinými slovy, musí se jednat pouze o takovou stavební úpravu, při které se zachová 

vnější půdorysné a výškové ohraničení stavby. V případě, že by provedená nepovolená 

změna stavby tyto znaky nesplňovala, nejednalo by se již o stavební úpravu, ale o 

odstranění části stavby ve smyslu § 2 odst. 4 StavZ. Určitá nepromyšlenost znění § 129 

odst. 6 StavZ je tedy spatřována především v tom, že používá pouze pojem stavební 

úprava, čímž zužuje rozsah možných změn, které mohou obnovení předchozího stavu 

vyžadovat. 

 

8.3 Dodatečné povolení tzv. černé stavby 

Stavba, která je prováděna nebo provedena bez rozhodnutí nebo opatření 

stavebního úřadu, popřípadě v rozporu s těmito dokumenty, nemusí být nutně vždy 

pouze odstraněna. Jako alternativa odstranění takovéto tzv. černé stavby je možnost 
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jejího dodatečného povolení. Pro takovýto postup stanoví stavební zákon hmotněprávní 

podmínky93, které musí vlastník (v případě stavby, která je již dokončena) nebo 

stavebník (v případě rozestavěné stavby) stavby splnit. Z toho je možno dovodit, že 

nepovolenou stavbu lze dodatečně povolit pouze za předpokladu, že vlastník nebo 

stavebník stavby požádá o její dodatečné povolení a prokáže kumulativní splnění výše 

zmíněných podmínek. 

Považuji za vhodné zmínit, že institut dodatečného povolení stavby zakotvoval 

již předchozí stavební zákon v § 88 odst. 1 písm. b) StavZ 1976. V současném 

stavebním zákoně dochází, v porovnání s předchozí právní úpravou, ke zpřísnění režimu 

dodatečného povolování tzv. černých staveb. Toto zpřísnění lze spatřovat ve třech 

rovinách. Prvotně je třeba uvést, že povolovací režim ohledně dodatečného povolení 

tzv. černé stavby se uplatňuje u všech staveb, tedy i v případech staveb prováděných 

pouze na základě ohlášení nebo staveb, k jejichž realizaci není zapotřebí ani stavební 

povolení, ani ohlášení stavebnímu úřadu. Dále je třeba podotknout, že je na žadateli, 

aby prokázal, že stavba odpovídá zákonem stanoveným požadavkům pro její dodatečné 

povolení. Žadatel ovšem již nemusí, oproti předchozí právní úpravě, prokazovat mj. že 

stavba je „v souladu s veřejným zájmem“. Třetí rovina zpřísnění je spatřována ve 

skutečnosti, že případné rozhodnutí o dodatečném povolení tzv. černé stavby závisí 

zřejmě na volné úvaze příslušného stavebního úřadu, který daný případ projednává. 

Tento závěr lze především dovodit z dikce ustanovení § 129 odst. 2 StavZ, kde je 

uvedeno, že stavbu „lze dodatečně povolit“. Tato volná správní úvaha stavebního úřadu 

je do jisté míry omezena ustanovením § 2 odst. 2 SprŘ, kde jsou stanoveny určité 

zásady činnosti správních orgánů, a které říká, že „Správní orgán uplatňuje svou 

pravomoc pouze k těm účelům, k nimž mu byla zákonem nebo na základě zákona 

svěřena, a v rozsahu, v jakém mu byla svěřena“. V tomtéž duchu je třeba ještě zmínit 

ustanovení § 2 odst. 4 SprŘ, které dále omezuje volnost správního uvážení v tom směru, 

že stanoví povinnost správního orgánu dbát, „aby přijaté řešení bylo v souladu 

s veřejným zájmem a aby odpovídalo okolnostem daného případu, jakož i na to, aby při 

rozhodování skutkově shodných nebo podobných případů nevznikaly nedůvodné 

rozdíly“. Pro doplnění je třeba uvést, že předchozí právní úprava možnost volné úvahy 

                                                 
93 Srov. § 129 odst. 2 StavZ 
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v této oblasti vůbec nezakotvovala. Takovýto závěr je odůvodněn zněním § 88 odst. 1 

písm. b) StavZ 1976, kde bylo stanoveno, že se odstranění stavby nenařídí, pokud 

stavebník prokáže splnění zákonem požadovaných podmínek. To znamená, že pokud 

stavebník prokázal splnění zákonem vyžadovaných podmínek, měl na dodatečné 

povolení tzv. černé stavby právní nárok. 

Stavební zákon stanoví v §129 odst. 3 StavZ procesní pravidla pro řízení o 

dodatečném povolení stavby. V řízení o žádosti o dodatečné povolení stavby se 

postupuje analogicky dle § 111 až 115 StavZ, tzn. že řízení o dodatečném povolení 

stavby probíhá jakoby stavební řízení. Praktická aplikace tohoto ustanovení může 

vyvolávat určité problémy. Tyto problémy se mj. mohou týkat toho, že řízení o 

dodatečném povolení stavby se musí zejména soustředit na skutečné provedení stavby, 

což akcentuje význam ohledání místa, kde se stavba nachází. V této souvislosti bude 

ovšem stěží připadat v úvahu aplikace ustanovení § 112 odst. 2 StavZ, které zakotvuje 

možnost, že stavební úřad může upustit od ohledání na místě. V praktické rovině celá 

věc bude probíhat tak, že stavební úřad vždy nejprve zahájí řízení o odstranění stavby. 

V případě, že stavebník nebo vlastník stavby požádá o její dodatečné povolení, stavební 

úřad řízení o odstranění nepovolené stavby přeruší a vede dále řízení o jejím 

dodatečném povolení. Takový postup spočívající v přerušení řízení o odstranění stavby 

a vedení řízení o jejím dodatečném povolení předchozí právní úprava neobsahovala. 

Předchozí právní úprava vycházela ze spojení prvků obou těchto zmíněných řízení do 

jednoho řízení, a to do řízení o odstranění stavby. Takto zvolené řešení této 

problematiky se ovšem nejeví jako příliš logické. Určitá nelogičnost se odvíjí především 

od toho, že dle dřívější právní úpravy řízení o odstranění nepovolené stavby bylo 

vedeno z úřední povinnosti, ale o dodatečném povolení stavby mohlo být rozhodnuto 

pouze v případě, že stavebník nebo vlastník stavby o ně v rámci řízení o odstranění 

stavby požádal.  

Jestliže bude žádosti o dodatečné povolení stavby vyhověno, stavební úřad 

zastaví řízení o jejím odstranění, protože odpadl důvod dalšího vedení tohoto řízení. 

Nicméně řízení o dodatečném povolení stavby může také skončit zamítnutím žádosti 

stavebníka nebo vlastníka stavby. Stavební zákon tuto možnost sice výslovně 

nezmiňuje, ale lze ji dovodit výkladem § 129 odst. 3 StavZ, kde je výslovně řečeno, že 

„Bude- li stavba dodatečně povolena“. V druhém případě, stavební úřad, poté co žádost 
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o dodatečné povolení stavby zamítl a jeho rozhodnutí nabylo právní moci, pokračuje 

z moci úřední v přerušeném řízení o odstranění a ukončí je vydáním rozhodnutí o 

nařízení jejího odstranění. V případě, že stavební úřad nevyhoví žádosti o dodatečné 

povolení tzv. černé stavby, musí toto své negativní rozhodnutí náležitě odůvodnit.  

S odkazem na ustanovení § 2 odst. 4 StavZ, kde je stanoveno, že se stavbou 

rozumí i její část nebo změna dokončené stavby, lze usuzovat, že lze dodatečně povolit i 

pouze část tzv. černé stavby. V případě zbytku stavby, na které se nevztahuje dodatečné 

povolení, bude nařízeno jeho odstranění.94       

  

8.4 Nařízení zjednání nápravy v případě neuposlechnutí výzvy 

stavebního úřadu k provedení udržovacích prací 

Neprovádí- li vlastník stavby řádně její údržbu, stavební úřad jej v souladu s § 

139 odst. 1 StavZ vyzve, aby provedl nápravu. Údržbou stavby se dle § 3 odst. 4 StavZ 

rozumějí práce, kterými se zabezpečuje její dobrý stavební stav, tak aby nedocházelo ke 

znehodnocení stavby a co nejvíce se současně prodloužila její uživatelnost. Pokud 

nebude výzvě vyhověno, stavební úřad je povinen vydat rozhodnutí, kterým provedení 

nápravy nařídí. Ve shora uvedeném ustanovení je též řečeno, že v případě nařízení 

udržovacích prací, jsou nájemci bytů a nebytových prostor povinni jejich provedení 

umožnit. Jde o povinnost uloženou přímo zákonem, a proto nebude již obsažena 

v rozhodnutí, kterým stavební úřad bude udržovací práce nařizovat, když stavební úřad 

by měl tuto zákonnou povinnost. Tento závěr vyplývá z interpretace ustanovení § 4 

odst. 1 a 2 SprŘ  

 

8.5 Výzva ke zjednání nápravy nebo rozhodnutí o uložení 

povinnosti zjednat nápravu v případě zjištění nedostatků při 

výkonu státního dozoru ve věcech územního plánování a 

stavebního řádu 

Na úvod je třeba zmínit, že stavební zákon zavedl nově v § 171 StavZ státní 

dozor ve věcech územního plánování a stavebního řádu, který se zaměřuje na dozor nad 

dodržováním stavebněprávních předpisů, opatření obecné povahy a správních 

                                                 
94 Pocta Otovi Novotnému k 80. narozeninám. Praha: ASPI, Wolters Kluwer, 2008, str. 322-323 



- 91 - 

 

rozhodnutí vydaných podle stavebního zákona. Státní dozor provádí Ministerstvo pro 

místní rozvoj, krajské úřady, obecní úřady obcí s rozšířenou působností a stavební 

úřady. Tyto dozorové orgány jsou rovněž vybaveny nezbytnými kompetencemi 

k vynucování zjednávání nápravy zjištěných nedostatků. K zjednání nápravy může 

orgán státního dozoru využít podle závažnosti zjištěného nedostatku buď výzvy, nebo 

vydá rozhodnutí, v němž uloží povinnost zjednat nápravu a současně stanoví lhůtu ke 

zjednání nápravy. Zároveň v rozhodnutí může do doby zjednání nápravy zastavit nebo 

omezit ty činnosti, při kterých dochází k porušování povinností.95   

     

8.6 Rozhodnutí o přerušení prací a stanovení podmínek pro jejich 

pokračování v případě závad zjištěných při kontrolní prohlídce 

stavby 

V souladu § 134 StavZ má stavební úřad k dispozici dva právní nástroje, výzvu a 

rozhodnutí, které může využít pro nápravu závad zjištěných při kontrolní prohlídce. 

První krok představuje výzva stavebního úřadu, v níž je konkrétně stanoveno, co má 

povinná osoba vykonat, a současně určí lhůta ke sjednání nápravy. V případě, že 

nedojde k nápravě ve lhůtě stanovené výzvou, vydá stavební úřad rozhodnutí, kterým 

provedení nápravy nařídí. Dle shora uvedeného ustanovení může stavební úřad nařídit 

odstranění závady rozhodnutím bez předchozí výzvy v případě, že hrozí nebezpečí 

z prodlení. V odůvodnění rozhodnutí stavební úřad následně uvede, proč ke zjednání 

nápravy nepostačila výzva. 

                                                 
95 Hegenbart, M., Sakař, B a kol.: Stavební zákon. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2008 
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ZÁVĚR 

 

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 
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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 
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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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ADMINISTRATIVE OFFENCES RELATING TO CARRYING OUT A 

CONSTRUCTION AND TO OCCUPANCY OF A CONSTRUCTION 

 

This thesis deals with administrative offences relating to carrying out a 

construction and to occupancy of a construction. The main reason I have chosen this 

subject-matter consists in the fact that building and construction law has been, is and 

certainly is going to be one of the legal domains of major importance in the life of a 

society. What has, furthermore, motivated me to deal with this subject was the coming 

into force of the new Construction Act which brings, in many aspects, substantial 

changes to the current regulation. The subject-matter of my thesis led me, through 

analysis of different facts of administrative offences under the Construction Act, to a 

better understanding of all the key institutes of the construction law. 

The whole work is divided into eight chapters. The first and the second chapter 

introduce the subject of administrative offence and make for understanding of this 

institute in a wider context. The first chapter deals with penalty in administrative law 

which is understood as the decision process of administrative agencies on culpability 

and liability for illegal conduct. The first chapter also mentions some fundamental 

principles applying in this domain. Second chapter deals with administrative offences in 

general. It deals with the characteristic features of particular offences as well as the facts 

and administrative liability as a specific kind of liability and a precondition for 

commiting an administrative offence. 

The third  chapter deals with administrative offences under the Construction Act. 

The Construction Act distinguishes, as it was the case of the old Construction Act,  

between offences where the penalty is oriented against citizens (natural persons not 

conducting business) and offences called „other administrative offences“ where the 

penalty is aiming at legal persons or natural persons conducting business pursuant 

specific regulation. Are analysed, in this chapter, elements of facts and are studied these 

elements as possible criterions for a more detailed categorization of administrative 

offences under the new Construction Act. 

The goal of the fourth chapter is to deal with the notion of „construction“. The 

notion of „construction“ is cardinal not only for this thesis, but for the system of 

Construction law in general and it seems appropriate to point out its unclearness.  
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Chapters five, six and seven are the very „centre of gravity“ of this thesis. My 

goal here was to give a holistic and systematic analysis of facts in administrative 

offences and to identify potential common features relating to a construction or to 

occupancy of a construction. As the legal regulation of administrative offences 

commited by legal persons or natural persons conducting business is, save for a few 

exceptions, identical with the legal regulation of delicts, I have chosen, as a 

classification criterion of administrative offences under the Construction Act, the 

objective aspect of the facts.  

The fifth chapter deals, in its introduction, with the mode of carrying out 

constructions and offers analysis of the notion  „black construction“ and interpretation 

problems it induces. Administrative offences in relation to carrying out a construction 

remain the core subject of this chapter. I have, furthermore, included in this chapter the 

facts of administrative offences which are not in direct relation with carrying out a 

construction but have a close link with therewith.  

The sixth chapter offers an analysis of offences in relation to the occupancy of 

constructions. As in the preceding chapter, different modes of occupancy –i.e. 

notification of intent of occupancy of a finished construction and occupancy permit -  

are dealt with. Moreover, facts of different administrative offences in relation to 

occupancy of a construction. 

The seventh chapter deals with illegal conduct which did not come under the 

chapter 5 – i.e. it deals with offences in relation to occupancy.  

The eighth chapter covers some ramifications of conduct breaching the new 

Construction Act which are not resulting in a punitive sanction.  These ramifications are 

expression of powers entrusted to administrative agencies who are, in case of a breach 

of law, able to rectify the situation. Importance of these powers is further strenghten by 

the fact that often rectifying the wrongdoing may be even harsher for the                  

wrongdoer than a punitive sanction.       

 I am also assessing, in the end of my thesis, the regulatory efficiency of both 

Acts and I am also trying to point out the problems the new law might bring and to 

come up with some ideas offering a more efficient solution. 
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SEZNAM KLÍČOVÝCH SLOV 

 

 

Český jazyk Anglický jazyk 

správní delikt administrative offence 

tzv. černá stavba „black construction“ 

stavební zákon Construction Act 

 

 

 

 


