
+Posudek vedoucího diplomové práce Stanislava Dvořáka 

„Provádění staveb a jejich změn“ 

 

Předložená diplomová práce o rozsahu 77 stran textu a tří stran příloh je členěna, 

kromě úvodu a závěru, do pěti kapitol [„Vývoj stavebního práva a jeho prameny“, „Základní 

pojmy stavebního práva“, „Výkon veřejné správy“ (= na daném úseku), „Režimy provádění 

staveb“ a „Změny staveb před dokončením“]. 

 

Téma práce je aktuální. Diplomant pracoval s odbornou literaturou a s dalšími 

dokumenty (zejména resortní analýza a metodické pokyny, návrh novely stavebního zákona), 

jakož i s judikaturou. Práce je na některých místech pouze nebo příliš popisná (např. 

partie 1.2.1., 1.2.2., 4.1.3. nebo 4.5.3.). Sympaticky působí snaha o bližší členění tzv. volného 

režimu provádění staveb a ohlašovacího režimu provádění staveb. Oživením jsou statistické 

údaje uvedené v přílohách (stačilo je ovšem shrnout do přílohy jediné).  

 

Z jednotlivých připomínek uvádím: 

 

- Kapitola 1. se mohla více soustředit na problematiku provádění staveb.  

 

- Vývoj v období, o němž pojednává partie 1.1.2. byl bohatší. Na str. 4 je dosti nepříjemná 

chyba (vládní nařízení č. 102/1942 Sb. se netýkalo stavebního práva). 

 

- V úvodu partie 1.2. je zmínka o stavebních výrobcích, odpovídající české předpisy ale 

nejsou dále uvedeny. Připravovaná novela stavebního zákona (zmíněna v partii 1.2.1.) prošla 

do doby odevzdání práce vývojem (srov. např. ve vztahu k textu na str. 63 a 64). Zákony 

zmíněné v partii 1.2.4. mají různě těsný vztah ke stavebnímu právu (diplomant to sice 

naznačuje, ale mohl toho využít i pro jejich utřídění). 

 

- Není pravda, že stavební zákon definuje základní pojmy v „§ 2 – 8“!; (str. 17). 

 

- Druhý odstavec na str. 18 měl být rozveden. Co je myšleno termínem „rozhoduje“?  

 

- První věta na str. 19 je stylizována vadně. 

 

- Partie 2.5. je vadně vnitřně členěna nebo číslována. 

 

- K problematice tzv. černé stavby (partie 2.5.) mohl diplomant využít více pramenů.  

 

- Termínu „neoprávněná stavba“ (partie 2.5.2.) se ovšem používá i v právu veřejném (viz 

příslušné heslo v Beckově právnickém slovníku).  

 

- Úvod kapitoly 3. (v podobně, v jaké je podán) má příliš volný vztah k tématu práce. 

Podobně k partii 4.4.2. 
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- Působnost obecných stavebních úřadů ohraničuje i sám stavební zákon (k textu na str. 23). 

 

- Není jasné, proč se diplomant na str. 23 zmiňuje o státní statistické službě a o základních 

registrech. 

 

- Text druhého odstavce na str. 24 není srozumitelný. 

 

- Termín „zvláštní stavební úřady“ (partie 3.1.2., výskyt již na str. 23) není šťastný. 

 

- Výčet sub b) na str. 25 není úplný („asymetrie“ týkající se hl. m. Prahy). 

 

- Označení „dotčené orgány státní správy“ (partie 3.2.) je chybné, popřípadě nepřesné. 

 

- V předposledním odstavci na str. 27 si bylo třeba povšimnout terminologické nedůslednosti 

stavebního zákona.     

 

- Příprava koordinovaných závazných stanovisek a koordinovaných stanovisek vyvolávala 

v praxi určité problémy (str. 28). 

 

- Termín „institut svépomoci“ (str. 35) je nešťastný. 

 

- V partii 4.2.3. bylo vhodné (kriticky) zmínit, že ohlášení se činí na předepsaném formuláři 

(správně na str. 45 o žádosti o stavební povolení).  

 

- Otázka rušení souhlasu s ohlášením je složitější (k textu na str. 41 a 42). 

 

- O problematice zákazu podle § 107 stavebního zákona bylo vhodné pojednat podrobněji 

(str. 42). 

 

- Sám certifikát autorizovaného inspektora ovšem účinky stavebního povolení nemá (str. 43). 

 

- Název partie 4.3.2. („Subjekty a účastníci“) je zavádějící. 

 

- V souvislosti s přerušením a se zastavením stavebního řízení, o nichž se diplomant zmiňuje 

na str. 47, vzniká otázka, komu mají být příslušná usnesení doručována. 

 

- Existuje judikatura, podle níž není v případě zmíněném ve třetím odstavci na str. 48 

nezbytné odkazovat na soud.     

 

- Jakým způsobem je v případě uzavírání veřejnoprávní smlouvy řešena ochrana třetích osob 

(osob, které by jinak byly účastníky správního řízení)?; (k partii 4.4.3. nebo 4.4.4.). 

 

- Výklad v prvních dvou odstavcích na str. 59 měl vyústit v obecnou charakteristiku 

příslušného právního režimu. 
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- Ustanovení stavebního zákona o rozhodování o námitkách formou usnesení je v podstatě 

nesmyslné (str. 60). 

 

- V kapitole 5. chybí zmínka o ohlašovacím režimu změn staveb před jejich dokončením. 

 

- V partii 5.1. bylo záhodno kriticky rozebrat ustanovení § 118 odst. 3 stavebního zákona. 

 

Přes množství a charakter uvedených připomínek mám celkově za to, že diplomant 

zadané téma v zásadě zvládl. 

 

Otázka k obhajobě: 

 

1. Proveďte obecné srovnání povolovacího a ohlašovacího režimu provádění staveb a obecné 

srovnání stavebního povolení (a stavebního řízení) a jeho (jejich) alternativ. 

 

2. Jaká jsou rizika rozšiřování tzv. volného režimu provádění staveb, a to též v návaznosti na 

rozšiřování tzv. volného režimu umisťování staveb?; (k hodnocení na str. 68).  

 

V Praze dne 12. září 2012 

 

JUDr. Ing. Josef Staša, CSc. 

 


