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ÚVOD 
Téma této práce jsem si zvolil proto, že mě stavebnictví a s ním související 

problematika zajímá. Zvláště pak poslední rok, kdy se pohybuji v prostředí stavebnictví 

a především realizace staveb. 

 Dalším důvodem pro výběr tématu práce je, že stavebnictví je velmi 

perspektivní, dynamicky se rozvíjející a lukrativní obor.  

Příprava a realizace staveb probíhá často ve velice konfliktním prostředí a řešení 

těchto konfliktů může být z právního pohledu velmi složité a zdlouhavé. 

Problematice stavebního práva bych se rád věnoval i v budoucnu. 

Cílem předložené práce je objasnit problematiku provádění staveb a jejich změn 

a popsat v jakých právních režimech probíhá realizace.  

Práce začíná historickým úvodem do problematiky stavebního práva a jeho 

hlavními vývojovými mezníky na území České republiky.  

V následující pasáži první kapitoly jsou detailně rozebrány prameny veřejného 

stavebního práva. 

Základní pojmy stavebního práva, důležité pro zpracování předložené diplomové 

práce jsou definovány v kapitole 2. 

Problematika výkonu veřejné správy, která souvisí s prováděním staveb, je 

popsána v kapitole 3. 

 Odpovídající pozornost chci věnovat také samotným režimům, ve kterých jsou 

stavby a jejich změny prováděny. 

Jedná se o tzv. „volný“  režim, který je využíván v případě technologicky méně 

náročných záměrů a nejméně zasahujících do veřejných a soukromých zájmů 

(podkapitola 4.1.). 

Ohlašovací režim a institut územně plánovací informace je uveden v podkapitole 

4.2.  
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Za nejdůležitější považuji povolovací režim, v němž jsou prováděny všechny 

stavby a změny, není li stanoveno, že postačuje režim ohlašovací nebo tzv. „volný“. V 

podkapitole 4. 3., věnované povolovacímu režimu je detailně rozebráno stavební řízení 

a jeho žádoucí výsledek, stavební povolení. 

Alternativám stavebního povolení jsou věnovány samostatné podkapitoly. 

Veřejnoprávní smlouvy (4. 4.) a certifikát autorizovaného inspektora (4. 5.) 

Závěrečná 5. kapitola pojednává o změnách staveb před jejich dokončením. 

Mým cílem je předložit v práci více pohledů na předmětnou problematiku. Proto 

čerpám z různých dostupných zdrojů. Jak z komentářů k zákonům, tak i z judikatury, 

metodických pokynů a stanovisek Ministerstva pro místní rozvoj, atd.  

 Do práce bych také rád zapracoval relevantní ustanovení z návrhu tzv. „Velké 

novely“1 stavebního zákon. Ta je očekávána odbornou veřejností řadu let. Smyslem této 

novely není změna koncepce celého zákona, ale zpřesnění ustanovení zákona a tím i 

odstranění aplikačních a interpretačních problémů. Zpřesnění by se mělo týkat 

především veřejnoprávních smluv a certifikátu autorizovaného inspektora. 

 

 

 

 

 

 

                                                      
1 V práci je odkazováno na znění návrhu zákona, schváleného vládou usnesením ze dne 21. prosince 2011 
č. 949. 
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1. Vývoj právních úprav stavebního práva a jeho prameny 

1. 1. Vývoj právních úprav stavebního práva 
Jako všechno právo, tak i stavební právo prošlo určitým vývojem ovlivněným 

především místem stavby, technologickými a společenskými změnami. Tato kapitola je 

zaměřena na hlavní proudy ve vývoji, které vedly k současné úpravě provádění staveb a 

jejich změn. Popis celé historie stavebního práva, přesahuje rámec a smysl předložené 

práce. 

1. 1. 1. Do roku 1886 
 Až do Tereziánských a Josefínských reforem v 18. století se stavebnictví řídilo 

především zvykovým právem a řadou nařízení a vyhlášek, které měly různou závaznost. 

Města si vydávala v rámci své působnosti nařízení, která regulovala především ochranu 

práv sousedů a obce, požární2 a hygienickou bezpečnost. Logicky se stavebně právní 

předpisy řešily více ve městech než na vesnicích z důvodu větší koncentrace obyvatel a 

menší využitelné plochy. Prvním právním předpisem na našem území, který se zabýval 

stavebním právem ve městech, byla Brněnská právní kniha z doby kolem roku 1353. 

Speciální stavby jako například kláštery, pevnosti apod. se řídily pochopitelně zvláštním 

režimem.  

Typickým znakem této doby byla regionální roztříštěnost. Ta byla do určité míry 

překonávána až působením Tereziánských a Josefínských reforem různými právními 

nástroji (dvorské dekrety, guberniální nařízení a různé řády). Jako příklad uvádím 

požární řád z roku 1751 "Řád k hašení ohně pro města zemská, městečka a dědiny 

markrabství moravského", který na Moravě mimo jiné zakazoval dřevěné stavby. 

Uplatňování stavebních předpisů bylo až do 20. let 19. století často 

problematické, především pro nedostatky ve výkonu veřejné moci. Za zmínku stojí, že 

špatná vynutitelnost se snažila být kompenzována uváděním odstrašujících příkladů 

v nových vydáních předpisů, když neplnění starších předpisů vedlo k tragédiím3. 

 První stavební řád pro Čechy byl vydán v roce 1833. Řešil komplexněji otázky 

staveb. Jeho těžiště tedy nespočívalo v protipožární ochraně, jako u dřívějších předpisů, 

                                                      
2 Např. Požární řád pro Nové Město Pražské z roku 1677, atd. 
3 EBEL, Martin, Dějiny českého stavebního práva, 1. vydání, Praha, ABF – nakladatelství ARCH, 2006, 
s. 239. ISBN: 978-80-86905-21-1. 
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ale upravoval i stavební řízení (to se poprvé u nás objevilo v pražském stavebním řádu 

z roku 1815)4. 

1. 1. 2. Od roku 1886 do roku 1945 
 Významným mezníkem byla vlna několika stavebních řádů z konce 19. století, 

které byly platné až do poloviny 20. století. Za nejdůležitější je považován zákon č. 40 

z roku 1886 z. z., platný pro Prahu, Plzeň a České Budějovice. Pražský stavební řád byl 

rozšířen na Plzeň zákonem č. 16/1887 z. z. a na České Budějovice zákonem č. 71/1887 

z.z. Pro ostatní obce území Čech platil zákon z č. 5 z roku 1889 z. z. 

Také na Moravě byly přijaty dva párové stavební řády.  Zákon č. 63/1894 z.z.,se  

vztahoval na Brno, Olomouc, Jihlavu a Znojmo a zákon č. 64/1894 z.z. na ostatní obce 

Moravy. 

Pro území Slezska byl přijat stavební řád (zákon č. 26/1883 z.z.). 

Výše uvedené zákony jsou považovány za mezník ve stavebním právu. 

Zakotvily jeho základní právní instituty a stanovily pravidla pro povolování staveb, 

ohlašování stavebních úprav a změn staveb, kolaudace a pro dohled nad prováděním 

staveb. Řešily také technickou stránku provádění staveb a zároveň i působnost a 

pravomoc stavebních úřadů, včetně správního trestání.5 Během 2. světové války došlo 

k vydání vládního nařízení č.102/1942 Sb., kterým došlo k novelizaci a doplnění 

několika ustanovení (ochranná pásma,…). 

Přestože v průběhu tohoto období bylo přijato několik novelizací, doplňujících 

předpisů a prací na novém stavebním zákoně, k přijetí nového zákona nedošlo. 

Důležitými souvisejícími zákony byly zákony o stavebním ruchu z období První 

republiky, ve kterých byly upraveny různé úlevy a státní podpory výstavby.6 

                                                      
4 EBEL, Martin, Dějiny českého stavebního práva, 1. vydání, Praha, ABF – nakladatelství ARCH, 2006, 
s. 238. ISBN: 978-80-86905-21-1. 
5 DOLEŽAL, Jiří, aj., Z.: Nový stavební zákon v teorii a praxi, Linde, Praha, a.s., 2006, s. 22 – 26. ISBN: 
80-7201-626-1.  
6 Viz. např. zápis z jednání NS RČS z 17.12.1937 „V prvních letech naší samostatnosti vynutily si 
naprostý nedostatek bytů a téměř úplná stagnace stavebního podnikání řadu legislativních opatření, 
jejichž účelem bylo zmírniti bytovou nouzi a oživiti stavební ruch. Nejvýznamnějšími z těchto opatření 
byly zákony o stavebním ruchu z let 1919 až 1924.“ Dostupný také z WWW: 
http://www.psp.cz/eknih/1935ns/ps/stenprot/128schuz/s128001.htm  
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1. 1. 3. Od roku 1945 do roku 1976 
Po 2. světové válce byl přijat zákon č. 86/1946 Sb., o stavební obnově, který 

reagoval na poválečnou situaci a obsahoval různé úlevy. Zajímavostí je, že byl zrušen 

až současným SZ číslo 183/2006 Sb.  

Důležitějším však byl zákon č. 280/1949 Sb., o územním plánování a výstavbě 

obcí, doplněný vyhláškou ministerstva stavebního průmyslu č. 709/1950 Ú.l., o 

podrobnějších předpisech pro pozemní stavby. Zákon poprvé obsahuje požadavky na 

komplexnější nakládání s územím, včetně jeho využívání.7 Tímto zákonem také byly 

zrušeny stavební řády z konce 19. století (viz. výše) a došlo tak ke sjednocení 

stavebního řádu pro celé území státu. Velmi důležitá je i vyhláška, protože vyjímá 

technické záležitosti, organizaci veřejné správy na úseku stavebního řádu ze zákona a 

navíc definuje základní pojmy jako novostavba, přístavba, nástavba, stavební úprava, 

udržovací práce, atd. v části první vyhlášky. Vymezení těchto pojmů zůstalo v podstatě 

stejné až dodnes. 

V 50. letech došlo k rozdělení předpisů souvisejících s územním plánováním a 

předpisů stavebního řádu. Jednalo se o zákon č. 84/1958 Sb., o územním plánování a 

zákon č. 87/1958 Sb. o stavebním řádu. Ty však spolu souvisely a kladly větší důraz na 

ochranu společenských zájmů oproti zájmům soukromým. Byla zavedena i nová 

terminologie, jako například „rozhodnutí o přípustnosti stavby“ namísto termínu 

„stavební povolení“. V rámci stavebního řízení došlo k rozdělení na dva režimy dle 

toho, zda šlo o stavbu občanů nebo stavbu organizací dle zvláštních předpisů. 

1. 1. 4. Zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
Zákonem č. 50/1976 Sb. dochází k opětovnému spojení územního plánování a 

stavebního řízení v jednom zákonu. Tato komplexní kodexová úprava byla na svou 

dobu poměrně kvalitní a udržela se v platnosti, byť s četnými novelizacemi a zásahy 

ústavního soudu8, 30 let až do konce roku 2006. V §1 definovala cíle a úkoly územního 

                                                      
7 MAREK, Karel, PRŮCHA, Petr, Stavební právo v teorii a praxi, 1. vydání, Praha, Leges, 2011, s. 12. 
ISBN: 978–80-87576-00-7. 

8 Např. nález Ústavního soudu, sp.zn. Pl.ÚS 19/99 ze dne 22.03.2000, kde Ústavní soud zrušil legální 
definici sousedního pozemku dle z.č. 50/1976 Sb. a konstatoval, že vymezení sousedního pozemku bude 
vždy věcí individuálního posouzení. 
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plánování a v druhém odstavci předmětného paragrafu se objevil v našem právním řádu 

poprvé pojem „životní prostředí“.9  

V návaznosti na změny ve společnosti po roce 1989 byl přijat zákon č. 262/1992 

Sb. a vyhláška č. 378/1992 Sb. Tím bylo upuštěno od vazby na národohospodářské 

plánování a zrušena dualita režimů ve stavebním řízení pro občany a organizace. 

Změnila se pravidla pro vyvlastňování atd.  

Další novelizace a související předpisy byly: 

- ústavní zákon č. 294/ 1990 Sb. a návazné zákony, zákon č. 367/1990 Sb., o 

obcích a krajích, a další, z nichž vyplývá ukončení činnosti národních výborů 

- zákon č. 83/1998 Sb. týkající se mimo jiné územně plánovací dokumentace 

(nahrazení územních prognóz, územních plánů, územních projektů pro velké 

územní celky, sídelní útvary a zóny územními plány pro velké územní celky, 

územními plány obcí a regulačními plány), rozšíření okruhu staveb 

v ohlašovacím režimu, atd. 

- zákon o obcích, č. 128/2000 Sb., zákon o krajích, č. 129/2000 Sb. a zákon o 

hl. městě Praze č. 131/2000 Sb., v jejichž důsledku byla ukončena činnost 

okresních úřadů k 31. 1. 2002 

1. 1. 5. Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánovaní a stavebním řádu 
až současnost 

Přestože byl zákon č. 50/1976 Sb. několikrát novelizován, přestal vyhovovat 

požadavkům nové společenské situace. V roce 2001, kdy vláda schválila věcný záměr, 

byly zahájeny práce na novém zákonu. Tím novým zákonem, se stal současný zákon o 

územním plánování a stavebním řádu č.183/2006 Sb., který zavedl celou řadu nových 

institutů.  

Obecná úprava vyvlastnění byla přenesena do samostatného zákona č. 184/2006 

Sb. o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo stavbě (zákon o 

vyvlastnění). Vyvlastňovací tituly najdeme v jiných zákonech, jako například v § 170 

                                                      
9 HEGENBART, Miroslav; SAKAŘ, Bedřich aj. Stavební zákon, 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2008, s. 12. 
ISBN 978-80-7400-044-7. 
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SZ. Naopak pospolu zůstala úprava územního plánování a stavebního řádu, o čemž se 

při přijímání nového zákona vedly diskuze.10Především z důvodu, že územní plánování 

zasahuje do více oblastí a neomezuje se jen na potřeby stavebního zákona (např. 

rezortní koncepce, atd.). Další změnou oproti zákonu č. 50/1976 Sb. je maximální 

uplatnění subsumpční zásady při vydávání správních rozhodnutí. Vyjádření dotčených 

orgánů nejsou vydávána jako samostatná správní rozhodnutí, ale jsou zohledněna v 

konečném správním rozhodnutí stavebního úřadu (nestanoví-li zvláštní zákon jinak). 

Pozitivním výsledkem je zjednodušení řízení pro občany, negativním výsledkem je 

zvýšení podnětů na činnost obecných stavebních úřadů v prvním stupni, což vede 

k většímu zatížení krajských úřadů jako orgánů nadřízených.11 

S přijetím nového SZ se také zákonem č. 186/2006 Sb. změnilo a doplnilo 51 

souvisejících zákonů.  

1. 2. Prameny stavebního práva 
Předložená práce se věnuje veřejnému stavebnímu právu, které je součástí práva 

správního. Jen na okraj se zmiňuji i o soukromém stavebním právu. To je regulováno 

hlavně těmito právními předpisy, kterými jsou zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, 

zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, zákon č. 137/2006 Sb., zákon o veřejných 

zakázkách, zákon č. 139/2006 o koncesních smlouvách a koncesním řízení (koncesní 

zákon). Soukromé stavební právo upravuje například smluvní vztahy mezi 

objednatelem a zhotovitelem ve smlouvě o dílo dle obchodního zákoníku. 

Veřejné stavební právo má kodexovou úpravu v podobě současného SZ, který 

využívá obecné instituty ze správního řádu a je přitom doplněn prováděcími vyhláškami 

a propojen se souvisejícími zákony.12 Dotýkají se ho i předpisy Evropské unie, 

především v oblasti životního prostředí, jako např. „Úmluva o přístupu k informacím, 

účasti veřejnosti na rozhodování a přístupu k právní ochraně v záležitostech ochrany 

životního prostředí (Aarhusská úmluva)“. Pro téma této práce je však důležitější 

                                                      
10 MAREK, Karel, PRŮCHA, Petr, Stavební právo v teorii a praxi, 1. vydání, Praha, Leges, 2011, s. 15. 
ISBN: 978–80-87576-00-7. 
11 Analýza stavu na úseku stavebního řádu a územního plánování za roky 2008-2010, ÚUR,  s. 3-4, 
dostupný také z WWW: http://www.uur.cz/images/1-uzemni-planovani-a-stavebni-
rad/analyza/2011/vlada/III_analyza.pdf. 
12 Všechny zákony uvedené v předložené práci, jsou uvedeny pod svým číslem a názvem. Není-li 
stanoveno jinak, jsou uvedené zákony myšleny ve znění pozdějších předpisů. I když tak není u 
konkrétních předpisů řečeno. 
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Směrnice Rady 89/106/EHS ze dne 21. 12. 1998 o sbližování právních a správních 

předpisů členských států, týkajících se stavebních výrobků ve znění Směrnice Rady 

93/68/EHS ze dne 22. 7. 1993. 

V úvahu je nutno také brát rozhodovací činnost Ústavního soudu a nejvyšších 

soudů, především pak Nejvyššího správního soudu. 

Nejvyšší správní soud (NSS) vydává Sbírku rozhodnutí, ve které uveřejňuje 

vybraná rozhodnutí NSS a krajských soudů správních. K zajištění jednoty a zákonnosti 

rozhodování zaujímá stanoviska k rozhodovací činnosti soudů a přijímá zásadní 

usnesení v oblasti rozhodování správních orgánů. Tato rozhodnutí soudů nejsou 

pramenem práva (mimo nález Ústavního soudu, kterým ruší právní předpis), nejsou 

obecně závazné, ale měla by být argumentačně přesvědčivá. Z nich pak mohou vycházet 

jak soudy, tak správní orgány při rozhodování. 

1. 2. 1. Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon) 

Stavební zákon lze z obsahového hlediska rozdělit na tři skupiny dle odstavců v 

§1 SZ.  

V první skupině jsou upraveny záležitosti územního plánování, soustavy orgánů 

územního plánování, nástroje územního plánování, vyhodnocování vlivů na udržitelný 

rozvoj území, rozhodování v území, podmínky pro výstavbu, rozvoj území a pro 

přípravu veřejné infrastruktury, atd. 

Druhou skupinou jsou věci stavebního řádu, zejména pak povolování staveb a 

jejich změn, terénních úprav a zařízení, užívání a odstraňování staveb, dohled a zvláštní 

pravomoci stavebních úřadů, postavení a oprávnění autorizovaných inspektorů, 

soustava stavebních úřadů, povinnosti a odpovědnost osob při přípravě a provádění 

staveb. 

Třetí, neméně důležitou je skupina zahrnující ostatní související záležitosti jako 

například podmínky pro projektovou činnost a provádění staveb, obecné požadavky na 

výstavbu, účely vyvlastnění, atd. 

Ze systematického hlediska se zákon člení na 198 paragrafů v 7 částech: 
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- část první – úvodní ustanovení (§§ 1-3) 

- část druhá – výkon veřejné správy (§§ 4-17) 

- část třetí – územní plánování (§§ 18–102) 

- část čtvrtá – stavební řád (§§ 103–157) 

- část pátá – společná ustanovení (§§ 158-184) 

- část šestá – přechodná a závěrečná ustanovení (§§ 185-197) 

- část sedmá – účinnost (§ 198) 

Pro potřeby předložené práce je nejdůležitější část 4. stavební řád, díl první 

povolení a ohlášení (§§ 103-118). Ustanovení prvního dílu řeší stavby, terénní úpravy, 

zařízení a udržovací práce, u kterých není vyžadováno ohlášení a ani povolení v § 103 

SZ. Jde o tzv. „volný režim“.  

V následujících §§ 104-108 SZ jsou upraveny záměry spadající do ohlašovacího 

režimu, včetně náležitostí podání ohlášení a postupu vypořádání se stavebního úřadu 

s ním.  

V §§ 109 – 115 SZ se nalézá úprava povolovacího režimu, tj. stavebního řízení, 

náležitosti žádosti o stavební povolení a stavební povolení.  

Alternativami ke stavebnímu povolení jsou veřejnoprávní smlouva uvedená v § 

116 SZ a certifikát autorizovaného inspektora v § 117 SZ. Certifikát autorizovaného 

inspektora je nepřesně nadepsán „zkrácené stavební řízení“. První díl stavebního řádu je 

zakončen § 118 SZ, který je nazván „změna stavby před jejím dokončením“. 

Nejdůležitější změny a nové instituty 

Současný stavební zákon zavedl do našeho právního řádu několik zásadních 

změn a novinek. 

Rozšíření záměrů jak ve volném režimu, tak i v ohlašovacím. 
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Veřejnoprávní smlouvy mající základ ve SpŘ (zákon č. 500/2004), které mohou 

nahradit stavební povolení (§ 116 SZ), územní rozhodnutí (§ 78 odst. 3-5 SZ) nebo i 

v rámci výkonu veřejné správy smlouvu o výkonu působnosti stavebního úřadu13 (§ 190 

odst. 2 SZ) nebo smlouvu o výkonu části působnosti úřadu územního plánování (§ 6 

odst. 2 SZ). Vždy se však subsidiárně uplatní správní řád. 

Asi nejvíce diskutovanou novinkou je institut autorizovaného inspektora a jeho 

certifikát. 

Tzv.“malá novela“ provedená zákonem č. 191/2008 Sb. 

Smyslem novely bylo odstranit některé dílčí nedostatky zákona, na které bylo 

upozorněno praxí. Jedná se zejména o: 

- povolování souboru staveb v režimu stavby hlavní (§ 4 odst. 1, věta druhá 

SZ) 

- všechny ploty mohou být prováděny na základě územního rozhodnutí nebo 

souhlasu, bez povinnosti následného ohlašování nebo žádosti o stavební 

povolení (vypuštěna slova „do výšky 1,8 m, která nehraničí s veřejnými 

pozemními komunikacemi a veřejným prostranstvím“ v § 103 odst. 1. písm. 

d) bodě 6 SZ) 

- odnětí odkladného účinku u odvolání proti rozhodnutí o zákazu provedení 

stavby v ohlašovacím režimu doplněním odst. 3 v § 107 SZ 

- prodloužení platnosti územně plánovací dokumentace v § 188 SZ, platné od 

1. 7. 1992 a schválené do konce roku 2006 se prodlužuje do 31. 12. 2015, 

z důvodu úspory financí obcí14 

- vložen § 188a SZ, kterým se zavádí možnost umísťovat stavby do vydání 

územního plánu (tj. v případě, kdy nemají platnou územně plánovací 

dokumentaci) v nezastavěných územích. Rozšiřuje se tím výjimka z ochrany 

                                                      
13 Objevilo se již v § 118 zákona č. 50/1976 po novele z r. 1998. 
14 HURNÍKOVÁ, Jana; POLEŠÁKOVÁ, Marie. Informace o malé novele stavebního zákona. 
Urbanismus a územní rozvoj. 2008, roč. 11, č.3, s. 4. Dostupný také z WWW 
http://www.uur.cz/images/publikace/uur/2008/2008-03/01_informace.pdf. 
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nezastavěného území v § 18 odst. 5 SZ, což je odbornou veřejností 

kritizováno a považováno za nekoncepční.15 

- řešení vztahu stavebních uzávěr dle zákona č. 50/1976 Sb.,(vydávaných 

formou územního rozhodnutí, nebo nařízení obce/kraje) se současnou právní 

úpravou. Nyní mají stavební uzávěry formu opatření obecné povahy. „Staré“ 

stavební uzávěry zůstávají v platnosti, ale na jejich změny, rušení a 

povolování výjimek se použije nového zákona. Viz. § 189a SZ.  

Tzv. „Velká novela“ - Návrh zákona, kterým se mění stavební zákon, schválený 

vládou usnesením ze dne 21. prosince 2011 č. 949   

Novela by neměla měnit zásadně koncepci zákona. Jejím cílem je vyřešit některé 

aplikační a interpretační problémy. Dle předkládací zprávy je také snahou dosáhnout 

naplnění cílů „Programového prohlášení vlády ČR na úseku veřejného stavebního 

práva“. Snahou tedy je co nejvíce prosadit zásadu „ jedna stavba - jeden úřad – jedno 

rozhodnutí – garantované informace“. Dále pak snížit regulaci povolování staveb jen na 

nejnutnější míru a zpřesnění podmínek účasti veřejnosti při povolování staveb veřejné a 

dopravní infrastruktury. Otázkou je, zda deregulace bude ku prospěchu věci. 

Hlavními body důvodové zprávy jsou: 

- problematika kvalifikačních požadavků na úřední osoby aplikující stavební 

zákon 

- úprava posuzování vlivů koncepcí a regulačních plánů na životní prostředí a 

na území NATURA 2000 aby byla odstraněna nejasná a překrývající se 

ustanovení 

- rozšíření předkupního práva veřejnoprávních korporací z pozemků i na 

stavby pro veřejně prospěšné účely a snaha řešit problematiku územního 

systému ekologické stability 

                                                      
15 HEGENBART, Miroslav; SAKAŘ, Bedřich aj. Stavební zákon, 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2008, s. 52. 
ISBN 978-80-7400-044-7. 
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- změna úpravy náhrad za změny v území, aby se zabránilo spekulativním 

obchodům s pozemky, které by poškozovaly obce, a zároveň byl umožněn 

stavební rozvoj obce 

- zpřesnění a doplnění ustanovení upravujících veřejnoprávní smlouvy 

nahrazující územní rozhodnutí a stavební povolení 

- snaha o větší využití spojeného řízení při rozhodnutí o změně stavby a změně 

vlivu stavby na využití území ve spojeném řízení, které nyní není téměř 

využíváno pro svou procesní problematičnost 

- integrace posuzování vlivů na životní prostředí (EIA) s územním řízením 

- vypuštění možnosti ohlášení na základě územně plánovací informace 

- rozšíření výčtu záměrů spadajících do tzv. „volného režimu“  

- znovuzavedení možnosti pro stavební úřad vydat usnesení, že povede 

standardní správní řízení u záměrů, které by jinak vyžadovaly jen ohlášení, 

tj. možnost „překlápění“ z ohlašovacího režimu do povolovacího 

- výrazné změny v úpravě tzv. „zkráceného stavebního řízení“ a 

autorizovaných inspektorů (detailně popsány v kapitole 4. 5. Certifikát 

autorizovaného inspektora) 

- vyjasnění, že údaje poskytovány vlastníky technické infrastruktury o poloze, 

podmínkách a ochraně technické infrastruktury budou zpoplatněny 

- změna a doplnění skutkových podstat správních deliktů a přestupků 

1. 2. 2. Prováděcí právní předpisy stavebního zákona č. 183/2006 Sb. 
K provedení stavebního zákona existuje celá řada vyhlášek. 

Pro potřeby práce uvádím v chronologickém pořadí relevantní předpisy: 

- vyhláška č. 498/2006 Sb., o autorizovaných inspektorech, která upravuje 

činnost koordinačního orgánu pro autorizované inspektory (Rady) a 
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náležitosti žádosti o jmenování inspektorem, přípravy, obsahu a průběhu 

zkoušek a i náležitostí a způsobu vedení evidence autorizovaných inspektorů 

- vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, která upravuje rozsah a 

obsah projektové dokumentace pro ohlašované stavby, stavební řízení, 

provádění stavby a skutečného provedení stavby, a stejně tak i upravuje 

náležitosti dokumentace bouracích prací, obsahové náležitosti stavebního 

deníku, jednoduchého záznamu o stavbě a způsob jejich vedení 16 

- vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně 

plánovací dokumentaci a způsobu evidence plánovací činnosti, která 

upravuje náležitosti obsahu dokumentů uvedených v názvu vyhlášky a 

náležitosti dokladů spojených s jejich pořizováním, vyhodnocením vlivů na 

udržitelný rozvoj území a aktualizací územně plánovací dokumentace, a 

podkladů pro evidenci územně plánovací činnosti 

- vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, 

upravující obecné požadavky na využívání území při vymezování ploch a 

pozemků, při stanovování podmínek jejich využití a umisťování staveb na 

nich a rozhodování o změně stavby a o změně vlivu na využití území 

- vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, 

veřejnoprávní smlouvy a územního opatření, která upravuje celou řadu věcí , 

avšak zde bych zdůraznil pro nás důležitou úpravu územně plánovací 

informace (viz. kapitola 4. 2. ohlašovací režim) 

- vyhláška č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního 

zákona ve věcech stavebního řádu. Pro tuto práci jsou důležitá hlavně 

ustanovení jako např. o obsahových náležitostech ohlášení stavby, žádosti o 

stavební povolení, oznámení stavby ve zkráceném stavebním řízení a 

veřejnoprávní smlouvy, kterou lze nahradit stavební povolení 

                                                      
16 „(2) Tato vyhláška se nevztahuje na rozsah a obsah projektové dokumentace pro stavby letecké, stavby 
drah a na dráze včetně zařízení na dráze, stavby dálnic, silnic, místních komunikací a veřejně přístupných 
účelových komunikací podle § 194 písm. c) stavebního zákona.“ § 1 odst.2 předmětné vyhlášky. 
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- vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, 

která vyvolala mnoho diskuzí, především pro v ní stanovenou povinnost 

vybavit stavbu hasícími přístroji a zařízeními autonomní detekce a 

signalizace (požární čidla)17 

- vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, která 

obsahuje technické požadavky na stavby zohledňující hlediska ze Směrnice 

Rady ES č.89/106/EHS, především z hlediska mechanické odolnosti a 

stability, požární bezpečnosti, hygieny, ochrany zdraví a životního prostředí, 

bezpečnosti užívání, ochrany proti hluku a úspora energie (na území Prahy 

platí vyhláška hl. m. Prahy, č. 26/1999 Sb. hl. m., o obecných technických 

požadavcích na výstavbu v hlavním městě Praze) 

- vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích 

zabezpečujících bezbariérové užívání staveb upravuje technické požadavky 

staveb, aby bylo zajištěno bezbariérové užívání staveb pro osoby s omezenou 

schopností pohybu nebo orientace (osobami s pohybovým, zrakovým, 

sluchovým a mentálním postižením a osobami pokročilého věku, těhotnými 

ženami, osobami doprovázejícími dítě v kočárku nebo dítě do tří let). 

Nedílnou přílohou výše uvedených vyhlášek jsou mimo jiné i formuláře, které se 

musí používat k ohlášení, žádosti, návrhu a dalším podáním (§ 196 odst. 1 SZ)18. 

 Zvláštní postavení z právního pohledu mají technické normy (ČSN, ČSN EN). 

Jsou to pravidla, směrnice, charakteristiky činností nebo výsledků, která stanovují 

dosažení optimálního uspořádání ve vymezených souvislostech. Nejsou právním 

předpisem a nejsou tedy obecně závazné § 4 odst. 1 zákona č. 22/1997 Sb., o 

technických požadavcích na výrobky. Avšak jejich závaznost může stanovit právní 

předpis. Jejich plněním se dostává požadavku náležité prevence vzniku škody.  

 

                                                      
17 Nález Ústavního soudu ze dne 26. května 2009 ve věci návrhu na zrušení vyhlášky č. 23/2008 Sb., o 
technických podmínkách požární ochrany staveb, a alternativního návrhu na zrušení některých ustanovení 
vyhlášky č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb. In Sbírka nálezů a usnesení 
Ústavního soudu, svazek 27, nález č. 105, str. 177, vyhlášen pod č. 405/2002 Sb. 
18 Lze i v elektronické podobě § 196 odst. 1 SZ v návaznosti na zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém 
podpisu. 
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1. 2. 3. Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád 
 Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád je subsidiárním právním předpisem pro 

stavební zákon. Na postupy a řízení se použijí ustanovení správního řádu, nestanoví-li 

SZ jinak. Tento vztah ke správnímu řádu vyplývá z § 192 SZ. 

Správní řád obsahuje obecnou úpravu správního řízení, obecná ustanovení o 

veřejnoprávních smlouvách, základní zásady činnosti správních orgánů, přezkum 

správních rozhodnutí, možnosti zastupování v řízení atd. Oproti tomu SZ obsahuje např. 

vlastní úpravu účastníků pro stavební a územní řízení. 

Velmi důležitou součástí správního práva, a tudíž i stavebního práva veřejného 

jsou zásady správního práva upravené v §§ 2-8 SpŘ. Použijí se vždy při výkonu veřejné 

moci, i když zvláštní zákon stanoví, že SpŘ se nepoužije, ale sám úpravu odpovídající 

zásadám neobsahuje (§ 177 odst. 1 SpŘ). Jde například o zásadu zákonnosti, zákazu 

zneužití správního uvážení, ochrany práv nabytých v dobré víře, ochrany veřejného 

zájmu, a další. Zásadou ve stavebním zákoně je například povinnost stavebních úřadů 

využívat v maximální možné míře zjednodušujících postupů (§ 4 odst. 1 SZ). 

1. 2. 4. Související právní předpisy 
Ve veřejném stavebním právu existují desítky souvisejících právních předpisů, 

které chrání zvláštní veřejné zájmy. Mohou upravovat jak hmotně právní otázky, tak i 

otázky procesně právní a tyto předpisy jsou ke SZ ve vztahu speciality. Odlišná úprava 

od SZ má respektovat specifika výstavby (vodní dílo, pozemní komunikace,…) a 

dotčených zájmů, které chrání (ochrana na úseku životního prostředí, požární 

ochrany,…). Jedná se například o: 

- zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny 

- zákon č. 254/2001 Sb., o vodách 

- zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech 

- zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči 

- zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně 

- zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích 
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- zákon č. 44/1988 Sb., horní zákon 

- zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí 

- zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a 

výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě 
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2. Základní pojmy stavebního práva 
Základní pojmy jsou definovány především v §§2-8 SZ (mimo tzv. „černé 

stavby a stavby neoprávněné) a zároveň je pomáhá interpretovat judikatura. Tyto pojmy 

jsou definovány pro potřeby stavebního zákona. Stává se, že jiný právní předpis 

definuje stejné pojmy odlišně pro své potřeby. 

Zajímavé je jistě novelou připravované ustanovení v § 3 odst. 5 SZ, kdy se 

zavádí obecný pojem „stavební záměr“, ve kterém mají být zahrnuty veškeré způsoby 

stavební činnosti, (údržba, provádění terénních úprav a zařízení, nebo provádění nové 

stavby či změny dokončené stavby). 

2. 1. Stavební podnikatel a stavebník 
 Stavební podnikatel se v praxi označuje mnoha jmény (stavební firma, 

zhotovitel, atd.), ale pro účely stavebního zákona se jedná o osobu, která je oprávněná 

k provádění stavebních či montážních prací, jako předmětu své činnosti dle zvláštních 

právních předpisů19 (§2 odst. 2 písm. b) SZ). 

 Za stavebníka označuje zákon v § 2 odst. 2 písm. c) osobu, která pro sebe žádá 

vydání stavebního povolení nebo ohlašuje provedení stavby, terénní úpravy nebo 

zařízení. Stejně tak je stavebníkem i její právní nástupce a osoba, která stavbu, terénní 

úpravu nebo zařízení realizuje, není-li stavebním podnikatelem. Pro účely SZ je 

synonymem se stavebníkem investor a objednatel stavby. 

 

2. 2. Stavba 
Pojem stavba je definován následovně: „Stavbou se 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.“ § 2 odst. 3 SZ. 

 Pojem je definován takto široce záměrně, aby pokrývala všechny možnosti 

stavebních děl a činností. Proto aby stavba naplnila definici stavby není důležité, 

z jakého materiálu je postavena (dřevo, cihly, ocel,…). Stejně tak není důležitá 

                                                      
19 Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání , zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník. 
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technologie výstavby či montáže. SZ chápe stavbu v dynamickém slova smyslu jako 

činnost směřující k uskutečnění díla (někdy také jako dílo samotné), naopak občanské 

právo ji chápe ve smyslu statickém.20 Stavbou může být i věc movitá, pokud plní funkci 

stavby (například maringotka). Novela to chce explicitně stanovit vložením nové věty 

do § 2 odst. 3. 

Zda se jedná nebo nejedná o stavbu, rozhoduje v pochybnostech stavební úřad, 

nesmí však překročit hranice správního uvážení. 

Pro definici stavby není rozhodné její spojení se zemí. To je rozhodné pro 

občanskoprávní definici posouzení21. Dalším rozdílem oproti občanskoprávnímu 

chápání stavby, která může být movitou či nemovitou věcí, je i proces výstavby. Pro 

stavební právo je relevantní zahájení stavebních prací, např. pro trvání stavebního 

povolení. Oproti tomu pro občanskoprávní posouzení se stavba stává samostatnou věcí 

ve chvíli, kdy je jednoznačným a nezaměnitelným způsobem patrno minimálně 

dispoziční řešení prvního nadzemního podlaží22. Z toho vyplývá důležitý závěr, že není 

rozhodné pro občanskoprávní vztahy, zda je stavba považována za stavbu dle veřejného 

stavebního práva. Příkladem mohou být základy stavby, které nejsou předmět 

vlastnického práva jako samostatná věc, ale berou se jako součást stavebního pozemku, 

jako jeho přírůstek. Problematické bylo i stanovení právní povahy tenisových kurtů, 

které jsou považovány judikaturou za součást pozemku23. 

Stavby se dělí dle různých kritérií, například z hlediska doby trvání na stavby 

dočasné a trvalé. Existence stavby dočasné je předem omezena stavebním úřadem (§2 

odst. 3 SZ). Může tak učinit časovým omezením nebo na dobu trvání účelu, pro který 

byla stavba či zařízení zřízena. Zákon nedefinuje stavby trvalé, a proto lze vyvodit, že 

všechny stavby, které nejsou stavbami dočasnými, jsou stavbami trvalými. Dalším 

dělením je dle účelu, ke kterému stavba slouží na stavby pro reklamu, bydlení, pro 

obchod, atd. Ty se pak řeší ve SZ příslušnými paragrafy a prováděcími předpisy.  

                                                      
20 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 28. 1. 1998, sp. zn. 3 Cdon 1305/96. 
21 „Nemovitostmi jsou pozemky a stavby spojené se zemí pevným základem“ § 119 odst. 2 OZ. 
22 Rozsudek Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 17. 4. 1998, č. j. 30 Ca 225/97 – 25. Srovnej s 
rozsudkem Nejvyššího soudu ze dne 20. 6. 2005, sp. zn. Cdo 1135/2005,“ I stavba, kterou vzhledem k její 
rozestavěnosti nelze ještě považovat za tzv. hrubou stavbu, může být podle okolností předmětem právních 
vztahů.“ 
23 Rozsudek Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 2. 11. 2004, sp. zn. 19 Co 82/2004. 
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Používá-li pojmu stavební zákon stavba, myslí se jí podle okolností i její část 

nebo změna dokončené stavby (§ 2 odst. 4 SZ). Změnou dokončené stavby je nástavba, 

přístavba a stavební úprava (§2 odst. 5 SZ). 

Nástavbou se stavba zvyšuje, přístavbou se stavba půdorysně rozšiřuje a je 

přitom provozně propojena s dosavadní stavbou. Provozním propojením se rozumí 

komunikační propojení (např. chodba). Při stavebních úpravách se zachovává vnější 

půdorysové i výškové ohraničení stavby (půdní vestavby, přestavby tzv. „bytových 

jader“, atd.). Stavební úpravou je dle zákona i zateplení pláště stavby.  

2. 3. Terénní úprava a zařízení 
 Terénními úpravami se rozumí takové zemní práce a změny terénu, jimiž se 

mění podstatně vzhled prostředí nebo odtokové poměry. Za terénní úpravy jsou 

považovány také těžební a jim podobné a s nimi související práce, nejde-li o hornickou 

činnost nebo činnost prováděnou hornickým způsobem24. Jde například o skladovací a 

odstavné plochy, násypy, zavážky, atd. (§ 3 odst. 1 SZ). 

 Definice zařízení v § 3 odst. 2 SZ je více než problematická a odborníci25 si 

nejsou jistí jejím smyslem. Problematické se jeví, zda je jejím smyslem definovat pouze 

reklamní a informační zařízení nebo i jiná technická zařízení a konstrukce, které se 

vyskytují na stavbách. Z poslední věty předmětného paragrafu26 se dá usuzovat, že má 

opravdu sloužit jen k definování informační tabule a reklamního zařízení. Z toho tedy 

vyplývá, že ostatní zařízení, na která se SZ vztahuje, nejsou definována. Návrh novely 

toto nijak neřeší. 

2. 4. Údržba stavby 
 Stavební zákon ve svém § 3 odst. 4 definuje údržbu stavby jako udržovací práce, 

jejichž účelem je zabezpečení dobrého stavu stavby, aby nedocházelo ke 

znehodnocování stavby a aby se co nejvíce prodloužila její uživatelnost. Udržovací 

práce jsou povinností vlastníka stavby a je k nim povinen po celou dobu její existence, 

stejně tak i musí nést náklady na její údržbu. Není-li stavba řádně udržována a ohrožuje 

nějaký veřejný zájem jako např. požární bezpečnost, vyzve stavební úřad vlastníka ke 

                                                      
24 §§ 2-3 zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě. 
25 HEGENBART, Miroslav; SAKAŘ, Bedřich aj. Stavební zákon, 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2008, s. 2. 
ISBN 978-80-7400-044-7. 
26 „Zařízení o celkové ploše větší než 8m² se považuje za stavbu pro reklamu“ § 3 odst. 2, 3. věta SZ. 
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zjednání nápravy, a při neuposlechnutí výzvy stavební úřad nařídí zjednání nápravy (§§ 

139, 154 odst. 1, písm. a) SZ). 

2. 5. Tzv. „černá stavba“ a stavba neoprávněná 
Stavba je tzv. „černou stavbou“ v případě, že není zřízena v souladu se stavebně 

právními předpisy, tj. není jimi povolena27. Stavba je provedena bez stavebního 

povolení a jeho alternativ, v rozporu se stavebním povolením, bez ohlášení, v rozporu 

s ohlášením, v rozporu s jinými právními předpisy 28, atd.  

Povinností stavebního úřadu je zahájit řízení o odstranění dle § 129 SZ. Stavební 

úřad má i možnost uložit pokutu, nebo dokonce podat v určitých případech trestní 

oznámení pro maření výkonu úředního rozhodnutí.  

Veřejný ochránce práv opakovaně upozorňuje ve svých zprávách na situaci 

kolem černých staveb. Krajské úřady na základě jeho požadavku z roku 2009 vyčíslily 

náklady spojené s realizací odstranění všech černých staveb na 1,3 miliardy korun29. 

Měla by sice platit zásada, že stavební úřad zná své území a tudíž může i efektivně 

vykonávat dozor dle SZ, ale praxe je často odlišná.  

„Černá stavba“ nemůže být legalizována plynutím času, protože stavební zákon 

neobsahuje ustanovení o promlčení „černé stavby“30. Může však být dodatečně 

schválena stavebním úřadem za splnění podmínek stanovených zákonem. Na dodatečné 

schválení není právní nárok. 

2. 5. 2. Neoprávněná stavba 
Neoprávněná stavba je taková stavba, které chybí oprávnění vyplývající 

z občanskoprávního titulu (např. vlastnictví), většinou se tedy jedná o stavbu stojící 

úplně či částečně na cizím pozemku (§ 135c OZ). Pro posouzení, zda je stavba 

neoprávněná je irelevantní, zda byla např. povolena dle předpisů stavebního práva. 

Může to však mít vliv na posuzování, jestli byl stavebník v dobré víře. Soud může na 

návrh vlastníka pozemku rozhodnout o odstranění stavby na náklady toho, kdo stavbu 

                                                      
27 Nález Ústavního soudu ze dne 24. října 2000, sp. zn. II. ÚS 325/2000. 
28 Což jak upozorňuje návrh novely nebylo řešeno viz. § 129 odst. 1 písm. d) SZ. 
29 Tisková zpráva veřejného ochránce práv ze dne 23. března 2011, „Jen důslednost stavebních úřadů 
zabrání černým stavbám“. Dostupné také z WWW http://www.ochrance.cz/tiskove-zpravy/tiskove-
zpravy-2010/jen-duslednost-stavebnich-uradu-zabrani-cernym-stavbam/. 
30 Rozsudek Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 20. 10. 1998, čj. 31 Ca 250/97-23. 
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zřídil. Může také stavbu za náhradu přikázat do vlastnictví vlastníkovi pozemku, nebo 

uspořádat vztahy mezi vlastníkem stavby a pozemku jinak. Zejména pak zřízením 

věcného břemene. 
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3. Výkon veřejné správy 
Veřejná správa má více definic, protože definovat veřejnou správu je velmi 

obtížné. Například pozitivní definice určuje, že veřejnou správou je činnost, při jejímž 

výkonu jsou správní úřady (orgány) vázány ve své činnosti právními předpisy a 

rozhodnutími vyšších úřadů (orgánů). Nebo negativně je možno ji vymezit jako souhrn 

činností, které nelze kvalifikovat jako činnost zákonodárnou nebo soudní.31  

Subjektem veřejné správy je stát a ty právnické nebo fyzické osoby, o kterých to 

stanoví ústava nebo zákon.  

Teorie dále člení subjekty veřejné správy na stát, veřejnoprávní korporace 

(územní, osobní a věcné), veřejné ústavy a podniky, fyzické a právnické osoby 

soukromého práva. Od subjektu veřejné správy je nutno odlišit vykonavatele veřejné 

správy, tedy toho, kdo jménem subjektu jako nositele veřejné správy jedná.  

Vykonavateli veřejné správy rozumíme stavební úřady, které se dělí na obecné a 

zvláštní. Dalšími vykonavateli jsou tzv. dotčené orgány a specifickým vykonavatelem je 

autorizovaný inspektor. 

   

3.1. Stavební úřady 
 Jedná se o funkční pojetí úřadu32, kdy je státní správa především delegována na 

orgány obcí a krajů, které pak vykonávají státní správu jako svou působnost 

přenesenou. Samostatnou kapitolou jsou pak ministerstva. 

Z hlediska věcné působnosti se stavební úřady dělí na obecné a zvláštní, které se 

dále dělí na speciální, vojenské a jiné. 

Místní příslušnost stavebního úřadu se řídí místem předmětné stavby nebo 

záměru, slovy správního řádu nemovitosti (§ 11 odst. 1 písm. b) SpŘ). V případě, že je 

místně příslušných více stavebních úřadů (liniové stavby, atd.), provede řízení a vydá 

                                                      
31 HENDRYCH, D. aj. Správní právo. Obecná část. 7. vydání. Praha C. H. Beck, 2009, s. 6. ISBN 978-
80-7400-049-2. 
32 „zákonem stanovený a přesně ohraničený okruh záležitostí, které jsou přiřazeny nějaké organizační 
jednotce nebo přímo orgánu jako jejich působnost, kterou vždy vykonávají fyzické osoby jako 
monokratické nebo kolegiální orgány příslušného subjektu veřejné správy.“ HENDRYCH, D. aj. Správní 
právo. Obecná část. 7. vydání. Praha C. H. Beck, 2009, s. 105. ISBN 978-80-7400-049-2. 
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rozhodnutí společně nejblíže nadřízený stavební úřad, nebo může stanovit, že řízení 

provede a rozhodnutí vydá některý z místně příslušných úřadů.  

V určitých případech stanovených v § 17 SZ, si může nadřízený stavební úřad 

vyhradit pravomoc stavebního úřadu prvního stupně. Takovými případy jsou stavby, 

které jsou obzvlášť technicky obtížné nebo neobvyklé, případně opatření mající 

rozsáhlejší účinky na životní prostředí nebo památky. 

3. 1. 1. Obecné stavební úřady 
 Obecné stavební úřady vykonávají v přenesené působnosti33 činnosti stanovené 

SZ všude tam, kde zvláštní zákon nestanoví, že jí vykonávají zvláštní stavební úřady. 

Vedle toho jsou také zpravodajskou jednotkou dle zákona č. 89/1995 Sb., o státní 

statistické službě a musí vykonávat i jiné činnosti mu svěřené, jako např. zápis určitých 

identifikačních údajů stavby do základních registrů na základě zákona č. 111/2009 Sb., 

o základních registrech. 

Z přenesené působnosti vyplývá, že dohled nad nižšími obecnými stavebními 

úřady vykonávají vyšší obecné stavební úřady. Jinak řečeno, obecní (městské) jsou 

dozorovány krajskými a krajské ministerstvem pro místní rozvoj.  

 Z funkčního pojetí stavebního úřadu vyplývá, že mohou být nazvány různě 

(např. stavební odbor) a mohou jim být přiděleny i jiné činnosti (agenda životního 

prostředí, ochrana památek, atd.). 

Historicky navazují na činnost národních výborů, které byly zrušeny ústavním 

zákonem č. 294/1990 Sb. s účinností ke dni 24. 11. 1990. Poté působnost na úseku 

stavebního řádu vykonávaly okresní úřady tam, kde jí vykonávaly okresní národní 

výbory a obecní/městské úřady tam, kde jí dříve vykonával místní/městská národní 

výbor. Současné uspořádání trvá od 1. 1. 2007 a seznam krajských a obecních 

stavebních úřadů je uveden ve sdělení Ministerstva pro místní rozvoj č. 544/2006 Sb. 

V § 13 SZ je stanoveno, kdo je obecným stavebním úřadem: 

                                                      
33 Ministerstvo svou činnost nevykonává v přenesené působnosti, § 13 odst. 4 SZ 
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a, Ministerstvo pro místní rozvoj (dále jen ministerstvo), které je ústředním správním 

úřadem ve věcech stavebního řádu34 

b, krajské úřady 

c, Magistrát hlavního města Prahy a úřad městské části Prahy určený statutem 

d, magistrát územně členěného statutárního města a úřad jeho obvodu nebo městské 

části určený statutem 

e, magistrát statutárního města 

f, pověřené obecní úřady 

g, městské a obecní úřady, které tuto působnost vykonávaly k 31. 12. 2006 

 

Zákon č. 128/200 Sb., o obcích, zákon č. 129/2000 Sb., o krajích a zákon č. 

131/2000 Sb. o hlavním městě Praze upravují, ve kterém stupni rozhodují výše uvedené 

stavební úřady. 

Stavební zákon upravuje několik možností přechodu působnosti stavebního 

úřadu.  

Situaci, kdy obec požádá kraj, který po projednání s ministerstvem nařízením 

určí její obecní úřad stavebním, řeší v § 13 odst. 2 SZ. Obecní úřad samozřejmě musí 

splnit podmínky pro výkon správní agendy. 

Pokud obecní nebo městský stavební úřad není schopen zajistit náležitý výkon 

svých povinností, krajský úřad, po projednání s ministerstvem může odebrat jeho 

působnost. Zároveň určí formou nařízení kraje jiný obecní stavební úřad, aby vykonával 

působnost po zaniklém stavebním úřadu (§ 13 odst. 3 SZ).  

Obec má také možnost uzavřít veřejnoprávní smlouvu s jinou obcí o tom, že pro 

ní bude vykonávat působnost stavebního úřadu (§ 190 odst. 2 SZ). 
                                                      
34 Mimo jiné i zabezpečuje informační metodickou pomoc vyšším územním samosprávným celkům, 
městům, obcím a jejich sdružením (§ 14 odst. 3 zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných 
ústředních orgánů státní správy České republiky). Nejde o závazný právní výklad, a stavební úřady 
k němu nemusí přihlížet. 
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3. 1. 2. Zvláštní stavební úřady 
Kategorii zvláštní stavební úřady sice zákon přímo nezná. Například v 

knize Stavební právo- praktická příručka (Kliková Alena, a kol.) se uvádí pro vymezení 

vůči stavebním úřadům obecným skupina zvláštních stavebních úřadů. 

Speciální stavební úřady 

Speciální stavební úřady vykonávají působnost stavebního úřadu u níže 

uvedených staveb, kromě územního rozhodování. Zákon v § 15 odst. 2 konkretizuje, 

kdy speciální stavební úřady musí mít pro vydání povolení pro stavby souhlas obecného 

stavebního úřadu, který je příslušný k vydání územního rozhodnutí a ten i ověřuje 

dodržení podmínek povolení. Vyjádření obecného stavebního úřadu postačí, když se 

nevydává územní rozhodnutí ani územní souhlas a stavba je v souladu se záměry 

územního plánování. 

V pochybnostech do čí působnosti stavba spadá, je rozhodné stanovisko 

speciálního stavebního úřadu. To stanoví ustanovení § 15 odst. 3 SZ, které je speciálním 

k řešení sporů o věcnou příslušnost v § 133 odst. 2 Spř. Jinak samozřejmě speciální 

stavební úřady postupují podle SZ, pokud zvláštní zákony nestanoví jinak. 

Zákon vypočítává v § 15 odst. 1 SZ stavby, na které se vztahuje působnost 

speciálních stavebních úřadů, které jsou upraveny ve zvláštních zákonech. Jedná se o: 

a, letecké stavby (např. přistávací plochy), pro které je příslušný Úřad pro civilní 

letectví (zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví)  

b, stavby drah a na dráze, včetně zařízení na dráze má na starosti Drážní správní 

úřad (zákon č. 266/1994 Sb., o drahách) 

c, stavby dálnic, silnic, místních komunikací a veřejně přístupných účelových 

komunikací řeší Silniční správní úřad, (zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních 

komunikacích). Těmito úřady jsou Ministerstvo dopravy (pro dálnice a silnice), krajský 
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úřad (silnice I. třídy) a obecní úřad obce s rozšířenou působností (silnice II. a III. třídy, 

místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací)35. 

d, vodní díla, ke kterým jsou příslušné Vodoprávní úřady (zákon č. 254/2001 

Sb., o vodách). Konkrétně podle § 104 a následujících a § 15 zákona č. 254/2001 Sb. 

jsou jimi ministerstva, jako ústřední vodoprávní úřad (hlavně Ministerstvo zemědělství), 

krajské úřady, obecní úřady a újezdní úřady na územích vojenských újezdů. 

 

Vojenské a jiné stavební úřady 

Na území vojenských újezdů vykonávají působnost stavebních úřadů újezdní 

úřady. Máme jich pouze pět36 (Újezdní úřad vojenského újezdu pro Boletice, Brdy, 

Březina, Hradiště a Libavá). Na rozdíl od speciálních stavebních úřadů, mají pravomoci 

i ve věcech územního rozhodování. 

Jiné stavební úřady vykonávají působnost stavebního úřadu, kromě územního 

rozhodování. Jsou jimi Ministerstva obrany (mimo území vojenských újezdů), vnitra, 

spravedlnosti a průmyslu a obchodu. Jejich působnost se vztahuje na stavby, které mají 

zvláštní vlastnosti (jaderná zařízení) nebo účel (obrana státu), vztahující se k působnosti 

příslušných ministerstev. V uzavřených prostorech existujících staveb, mohou jiné 

stavební úřady vydat stavební povolení i bez územního rozhodnutí nebo souhlasu, 

jestliže se nemění výškové uspořádání prostoru, jinak potřebují vyjádření obecného 

stavebního úřadu o souladu záměru se záměry územního plánování (§ 16 odst. 3 SZ). 

Vnitřním předpisem si ministerstva určí, která organizační složka řeší tuto problematiku 

(např. na Ministerstvu vnitra spadá výkon stavebního úřadu pod odbor správy majetku). 

3. 2. Dotčené orgány státní správy 
Dotčených orgánů může být na úseku stavebního řádu celá řada. Společnou mají 

ochranu dílčích veřejných zájmů, kterou vykonávají v součinnosti se stavebními úřady. 

Z obecného hlediska stanoví kdo je dotčeným orgánem správní řád v § 136. Jsou jimi 

orgány dle zvláštních zákonů a správní orgány vydávající stanoviska nebo vyjádření, 

                                                      
35 V určitých případech vykonává statní správu i jiná obec, něž pouze obec s rozšířenou působností, viz. § 
40 odst. 5 z. o pozemních komunikacích. 
36 Příloha č. 1 zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany státu. 
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která jsou podkladem správního rozhodnutí. Postavení dotčených orgánů mají i orgány 

územně samosprávných celků, týká-li se předmětná záležitost jejich práva na 

samosprávu a nemají-li postavení účastníka. 

Postup dotčených orgánů upravuje obecně správní řád, § 4 SZ, a zvláštní 

zákony. Zvláštních zákonů je celá řada. Jen Ministerstvo pro místní rozvoj uvádí ve 

svém metodickém pokynu 26 zvláštních zákonů
37. Svou působnost vykonávají na úseku 

ochrany přírody a krajiny, zemědělského půdního fondu, požární ochrany, veterinární 

péče, atd. 

Ochranu „svých“ veřejných zájmů zajišťují formou závazných stanovisek a 

stanovisek, na základě zvláštních zákonů, která se ve zvláštních zákonech mohou 

nazývat např. souhlasem38. Do § 136 odst. 3 a 4 SpŘ se promítá zásada dobré správy, 

kdy si dotčené orgány poskytují informace, které se týkají předmětné záležitosti.  

Dotčené orgány vydávají závazná stanoviska pro vydání rozhodnutí podle SZ 

(např. pro stavební povolení). Stanoviska vydávají pro postupy, které nejsou správním 

řízením (např. pro ohlášení stavby). Jsou závazným podkladem pro politiku územního 

rozvoje a opatření obecné povahy vydávaná dle SZ. Stanoviska byla dříve vydávána 

jako samostatná správní rozhodnutí a byla tím řetězena rozhodnutí, na jehož konci bylo 

například stavební povolení. Oproti tomu stávající koncepce je založena na subsumpci, 

kdy jsou stanoviska „pouhým“ podkladem pro vydání správního rozhodnutí.39Nejsou 

samostatným rozhodnutím ve správním řízení, nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak. 

Jsou-li podmínky uvedené ve stanoviscích zahrnuty do výrokové části rozhodnutí nebo 

jiného závazného úkonu dle SZ, mohou dotčené orgány kontrolovat dodržování jejich 

podmínek. 

Povahou závazných stanovisek a stanovisek se zabýval i Nejvyšší správní soud 

v rozsudku rozšířeného senátu ze dne 23. 8. 2011, čj. 2 As 75/2009-113, kterým 

judikoval, že závazná stanoviska dle § 149 SpŘ není rozhodnutím ve smyslu § 67 SpŘ a 

                                                      
37 Metodický pokyn Ministerstva pro místní rozvoj, Přehled dotčených orgánů ve stavebním řízení – 
věcná příslušnost, úkon a forma. Dostupné z WWW < 
http://www.mmr.cz/CMSPages/GetFile.aspx?guid=f3cb044e-74e0-466a-8e20-6711ea293cf4>.  
38 § 95 zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví. 
39„ … závazná stanoviska na základě zvláštních právních předpisů, která nejsou samostatným 
rozhodnutím ve správním řízení…„§ 4 odst. 2 písm. a) SZ. 
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ani § 65 SŘS. Z toho vyplývá, že se již nedají soudně napadat stanoviska v průběhu 

řízení a soudní přezkum je umožněn až v rámci konečného rozhodnutí40.   

Vydaným závazným stanoviskem nebo stanoviskem je dotčený orgán vázán a 

platí tedy tzv. zásada kontinuity41. Ze zásady kontinuity vyplývá, že je dotčený orgán 

vázán svým stanoviskem a nemůže ho změnit. Tj. při dalším postupu ho musí navazující 

stanoviska respektovat. Výjimky z tohoto pravidla jsou uvedeny v § 4 odst. 3 SZ.  

Koordinované závazné stanovisko nebo koordinované stanovisko je velmi 

výhodný institut pro stavebníka, protože nemusí podávat několik žádostí na různé 

odbory stejného úřadu, ale stačí jedna žádost. To zajisté ušetří čas stavebníka. Příslušný 

orgán veřejné správy, který hájí více veřejných zájmů dle zvláštních zákonů, vydá jedno 

koordinované stanovisko obsahující podmínky pro ochranu všech veřejných zájmů, 

které brání. Pro vydání tohoto stanoviska je klíčové, aby v něm uvedené podmínky 

ochrany veřejných zájmů nebyly rozporné.  

Zajímavý názor je uveden v knize Stavební právo – praktická příručka (Kliková 

a kol.), že svou povahou mohou být dotčenými orgány i občanská sdružení, která mají 

ve stanovách ochranu přírody a životního prostředí42. Argumentuje se tím, že mohou 

v některých případech požadovat informace o připravovaných zásazích do přírody, nebo 

vystupovat jako účastníci řízení. 

3. 3. Autorizovaný inspektor  
Autorizovaný inspektor je důsledkem snahy po odlehčení stavebním úřadům 

cestou privatizace veřejné správy. Jde o nový institut zavedený do našeho právního řádu 

současným SZ. Je osobou soukromého práva, která vykonává veřejnou správu na 

základě autorizace. V zákonem stanovených případech může například nahradit 

stavební povolení certifikátem autorizovaného inspektora v rámci tzv. „zkráceného 

stavebního řízení“. Jedná se o institut vyvolávající diskuze a pozornost medií pro svou 

rozporuplnost v praxi. Podrobnější rozbor je uveden v kapitole 4. 5. předložené práce. 

                                                      
40 Srovnej s prejudikaturou usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 21. 10. 2008, sp. zn. 6 As 7/2005 
a 8 As 47/2005. 
41 HEGENBART, Miroslav; SAKAŘ, Bedřich aj. Stavební zákon, 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2008, s. 22. 
ISBN 978-80-7400-044-7. 
42 KLIKOVÁ, Alena; HAVLAN, Petr; VALACHOVÁ aj. Stavební právo: praktická příručka, 3. 
aktualizované vydání, Praha, Linde, 2009, s. 80. ISBN 978-80-7201-764-5. 
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4. Režimy provádění staveb 
 Stavební záměry mohou být prováděny ve třech režimech z hlediska kategorie, 

do které spadají. Těmito režimy jsou tzv. „volný“ režim, ohlašovací a povolovací, jehož 

žádoucím výsledkem je stavební povolení. V rámci povolovacího režimu rozeznáváme 

pak ještě dvě alternativy stavebního povolení, veřejnoprávní smlouvu a certifikát 

autorizovaného inspektora. 

4. 1. Tzv. „volný“ režim 

4. 1. 1. Charakteristika tzv. „volného“ režimu 
V rámci režimů, obsahuje tento režim stavby a stavební úpravy, nejméně 

ovlivňující poměry v území, sousedy a také nejméně technicky náročné. Neprobíhá zde 

stavební řízení, což však neznamená, že zde není v některých případech nutné některé 

rozhodnutí pro využití území dle části 3. SZ. Jedná se o územní souhlas (§ 96 odst. 2 

písm. a) SZ), územní rozhodnutí (§ 76 a násl. SZ), nebo regulační plán (§ 61 odst. 2 

SZ).  

Dále musí samozřejmě stavebník vždy dodržovat zákonné normy, zvláště pak 

uvedené v § 152 odst. 1 SZ. Musí dbát ochrany života a zdraví osob nebo zvířat, 

ochrany životního prostředí, majetku a sousedů. Také musí informovat osoby, které 

budou pracemi přímo dotčené, především tedy sousedy.  

 V případě provádění staveb svépomocí dle § 160 odst. 3 SZ si stavebník musí 

zajistit stavební dozor43, pokud sám není způsobilý provádět takovou činnost (§ 160 

odst. 4 SZ). U staveb pro bydlení a u staveb, které jsou kulturní památkou, si musí 

zajistit odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím (§ 153 SZ). Institut 

svépomocného provádění staveb se uplatní především v tomto režimu, pro relativní 

technickou nenáročnost záměrů.  

Smyslem tohoto režimu je nezatěžovat zbytečnou administrativou stavební 

úřady a stavebníky. Stavebník může využít institutu územně plánovací informace (§ 21 

SZ), ve které se může dotázat příslušného úřadu, zda může realizovat svůj záměr ve 

volném režimu nebo na jinou informaci související s provedením záměru. Volnost 

                                                      
43 Stavební dozor nad prováděním stavby svépomocí je vykonáván osobou, která má vysokoškolské 
vzdělání stavebního nebo architektonického směru nebo střední vzdělání stavebního směru s maturitní 
zkouškou a alespoň 3 roky praxe při provádění stave § 2 odst. 2 písm. d) SZ. 
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tohoto režimu ještě podtrhuje, že stavebník nemusí oznamovat záměr o zahájení s 

užíváním, či žádat o kolaudační povolení § 119 odst. 1 SZ. Do budoucna se počítá 

v návrhu novely s rozšířením výčtu staveb, terénních úprav, zařízení a udržovacích 

prací.  

4. 1. 2. Členění tzv. „volného“ režimu 
Volný režim se dělí na dva režimy. Na „úplně volný“ a „neúplně volný“. 

Stavebník bude v „úplně volném“ režimu v případě, že chce provést záměry 

uvedené v §79 odst. 3 SZ, které se překrývají s výčtem v § 103 SZ. Nebude tedy 

potřeba vést územní ani stavební řízení. Neproběhne žádné správní řízení a ani nebude 

nutná komunikace se stavebním úřadem. Výčet v § 79 odst. 3 SZ se však nevztahuje na 

kulturní památky a další stavby, které jsou uvedené v §79 odst. 4 SZ44. V rámci volného 

režimu nevyžadují územní rozhodnutí stavební úpravy a udržovací práce § 81 odst. 3 

SZ. 

 V rámci „neúplně volného“ je třeba územního souhlasu dle § 96 odst. 2 písm. a) 

SZ, popř. územního rozhodnutí dle § 96 odst. 4 SZ. V případě že je pro území vydán 

regulační plán dle § 61 SZ, územní rozhodnutí se nevydává a postupuje se dle tohoto 

regulačního plánu. Takže stavebník je vázán tímto způsobem na rozhodnutí nebo 

souhlas stavebního úřadu o svém záměru. 

Zde je také důležité poznamenat, že stavební úřad může dle § 78 odst. 2 SZ 

územním rozhodnutím podaným na žádost v návaznosti na § 104 odst. 2 písm. d – m) 

SZ stanovit, že k provedení zde uvedených staveb, terénních úprav a zařízení, nebude 

vyžadovat ohlášení nebo stavební povolení. Opět za splnění podmínek jako je ochrana 

veřejných zájmů, nevylučuje - li to povaha věci a ochrana práv a zájmů účastníků řízení. 

4. 1. 3. Výčet skupin a staveb, terénních úprav, zařízení a udržovacích 
prací nevyžadujících stavební povolení ani ohlášení 

Taxativní výčet rozdělení staveb, terénních úprav, zařízení a udržovacích prací 

je hlavně v prvním odstavci § 103 SZ, který se dělí na osm skupin (a-h), kdy jsou tyto 

skupiny dále děleny na body. V bodech skupin, jsou výčty konkrétních typů staveb a 

jejich omezení co do rozlohy či účelu. Ve druhém odstavci je odkaz na zvláštní právní 

                                                      
44 S návazností na zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči. 
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předpis45, který upravuje stavební úpravy a udržovací práce na pozemních 

komunikacích.  

 a, budovy,  

a to stavby o jednom nadzemním podlaží do 25 m² zastavěné plochy a do 5m 

výšky, nepodsklepené, jestliže neobsahují pobytové místnosti, hygienická zařízení ani 

vytápění, neslouží k ustájení zvířat a nejde o sklady hořlavých kapalin a hořlavých 

plynů; stavby pro zemědělství o jednom nadzemním podlaží do 70 m² zastavěné plochy 

a do 5 m výšky, nepodsklepené, s výjimkou staveb pro ustájení zvířat, pro chovatelství a 

zemědělských staveb, které mají sloužit pro skladování a zpracování hořlavých látek 

(např. seníky, sušičky, sklady hořlavých kapalin, sklady chemických hnojiv); stavby pro 

plnění funkcí lesa do 70 m² zastavěné plochy a do 5 m výšky, bez podsklepení; stavby 

pro chovatelství o jednom nadzemním podlaží zastavěné ploše do 16 m² a do 5 m 

výšky; zimní zahrady o jednom nadzemním podlaží a skleníky do 40 m² zastavěné 

plochy a do 5 m výšky46;  přístřešky o jednom nadzemním podlaží, které slouží veřejné 

dopravě, a jiné veřejně přístupné přístřešky do 40 m² zastavěné plochy a do 4 m výšky; 

poslední tři, zde uvedené stavby, mohou mít jedno podzemní podlaží. 

b, technická infrastruktura a doprovodná technická zařízení pro rozvod 

vody, energií, tepla, pro zajištění služeb elektronických komunikací, pro odvádění 

odpadních a dešťových vod a větrání ,  

a to nadzemní a podzemní komunikační vedení sítí elektronických komunikací, 

včetně jejich opěrných a vytyčovacích bodů, a telefonní budky, včetně přípojných 

komunikačních vedení veřejné komunikační sítě a přípojných energetických vedení, 

zejména pro veřejné telefonní automaty a jejich stavební úpravy; vedení technického 
                                                      
45 Vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích. 
46 Zde bych rád upozornil, že dle HEGENBART, Miroslav; SAKAŘ, Bedřich aj. Stavební zákon, 1. vyd. 
Praha: C. H. Beck, 2008, s. 280. ISBN 978-80-7400-044-7., není zimní zahrada definována stavebně 
technickým předpisem. S tím se dá porovnat částečná definice ve stanovisku odboru stavebního řádu 
MMR ze dne 27. 5. 2011, čj. 20137/11-82, který se mimo jiné vyjádřil takto „… zimní zahrada …ve 
skupině nazvané „budovy“. Podle § 3 písm. a) vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na 
stavby, se budovou rozumí nadzemní stavba včetně její podzemní části prostorově soustředěná a navenek 
převážně uzavřená obvodovými stěnami a střešní konstrukcí. Jak označení skupiny napovídá, musí být 
pro použití § 103 odst. 1 písm. a) stavebního zákona splněn první základní předpoklad, a to, že se jedná o 
budovy, nikoliv jejich části. Budova jako celek musí splňovat předepsané požadavky, jinak uvedené 
ustanovení nelze použít, tj. celá budova musí být zimní zahradou o jednom nadzemním podlaží do 40 m2 
zastavěné plochy a do 5 m výšky.“  
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zařízení uvnitř budov a jejich stavební úpravy; povrchová zařízení pro rozvod nebo 

odvod vody na zemědělské půdě nebo na pozemcích určených k plnění funkcí lesa, 

nejde-li o vodní díla; zařízení, která jsou součástí nebo příslušenstvím energetické 

soustavy; stavební úpravy kotelen, pokud se při nich podstatně nemění jejich parametry, 

topné médium nebo způsob odvodu spalin; topné agregáty, čerpadla a zařízení pro 

solární ohřev vody; stavební úpravy energetických vedení, vodovodů a kanalizací, 

pokud se nemění jejich trasa; přípojky vodovodní, kanalizační a energetické v délce do 

50 m,  

c, stožáry, antény a jiná zařízení,  

a to konstrukce chmelnic, vinic a sadů; antény, včetně jejich nosných konstrukcí 

a souvisejících elektronických komunikačních zařízení do celkové výšky 15 m; sirény, 

včetně jejich podpěrných konstrukcí a souvisejících zařízení do celkové výšky 1,5 m; 

signální věže, signály a pyramidy pro zeměměřické účely; podpěry lanových drah, které 

nevedou přes veřejné komunikační plochy a slouží pro nákladní dopravu, pro které bylo 

vydáno rozhodnutí o umístění stavby; stožáry pro vlajky; bleskosvody a zařízení, které 

tvoří jeho součást; informační a reklamní zařízení o celkové ploše menší než 0,6 m²; 

informační a reklamní zařízení, u nichž byla územním rozhodnutím nebo územním 

souhlasem omezena doba trvání nejvýše na 3 měsíce a jejichž celková výška 

nepřekračuje 10 m a celková plocha 20 m²; informativní značky a oznámení na 

pozemních komunikacích; označení budov státních orgánů a orgánů veřejné správy, 

označení veřejně prospěšných staveb, staveb právnických osob a fyzických osob 

podnikajících podle zvláštních právních předpisů a označení nemovitých kulturních 

památek podle zvláštního právního předpisu47, popřípadě značkou stanovenou 

mezinárodní smlouvou, 

d, zásobníky, nádrže na vodu a bazény, nejde-li o vodní díla, opěrné zdi, 

oplocení,  

a to zásobníky pro zkapalněné uhlovodíkové plyny do celkového objemu 5m³ 

určené výhradně pro odběr plynné fáze; zásobníky na vodu nebo jiné nehořlavé 

kapaliny do objemu 50 m³ a do výšky 3 m; zásobníky na uskladnění zemědělských 

                                                      
47 Zákon č. 20/1987Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů. 
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produktů, krmiv a hnojiv do objemu 50 m³ a do výšky 3 m mající doklad o shodě s 

technickými požadavky podle zvláštního právního předpisu48; nádrže na vodu do 100 

m3 obsahu ve vzdálenosti nejméně 50 m od budov s obytnými nebo pobytovými 

místnostmi, pokud nejde o vodní díla; bazény do 40 m² zastavěné plochy; ploty; 

oplocení pozemků pro zemědělské a lesnické účely bez podezdívky; opěrné zdi do 

výšky 1 m, které nehraničí s veřejně přístupnými pozemními komunikacemi a s 

veřejným prostranstvím, 

e, udržovací práce, 

 jejichž provedení nemůže negativně ovlivnit zdraví osob, požární bezpečnost, 

stabilitu a vzhled stavby, životní prostředí a bezpečnost při užívání a nejde o udržovací 

práce na stavbě, která je kulturní památkou, 

f, terénní úpravy a zařízení malého rozsahu,  

a to úpravy terénu, násypy a výkopy do 1,5 m výšky nebo hloubky, pokud 

nejsou větší než 300 m² a nehraničí s veřejnými pozemními komunikacemi a veřejnými 

prostranstvími49; výkopy a násypy pro uložení zásobníků dle§ 103 odst. 1 písmene d) 

bodů 1 – 3 SZ; skladové, výstavní a manipulační plochy do 200 m², které neslouží pro 

skladování a manipulaci s hořlavými látkami a chemickými látkami, které mohou 

způsobit znečištění životního prostředí; odstavné plochy pro jízdní kola, včetně 

konstrukcí pro uchycení kol; stavby mostních vah, 

g, ostatní stavby a zařízení,  

a to důlní díla, důlní stavby pod povrchem a stavby v povrchových lomech a 

skrývkách, pokud podléhají schvalování a dozoru orgánů státní báňské správy podle 

horních předpisů; cirkusové stany pro nejvýše 200 osob a scénické stavby pro film, 

                                                      
48 Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, 
ve znění pozdějších předpisů. 
Nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky. 
Nařízení vlády č. 190/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky označované 
CE, ve znění nařízení vlády č. 251/2003 Sb. a nařízení vlády č. 128/2004 Sb. 
49 § 34 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, „ … všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, 
parky a další prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu 
na vlastnictví k tomuto prostoru.“ 
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televizi a divadlo; přenosná zařízení, konstrukce a lešení50; propustky na účelových 

komunikacích; výrobky, které plní funkci stavby, včetně nosných konstrukcí pro ně, 

nepodsklepené, pokud nebudou sloužit k užívání osobami nebo k ustájení zvířat, 

h, stavební úpravy, pokud se jimi nezasahuje do nosných konstrukcí stavby, 

nemění se vzhled stavby ani způsob užívání stavby, nevyžadují posouzení vlivů na 

životní prostředí51 a jejich provedení nemůže negativně ovlivnit požární bezpečnost52. 

Pokud změna stavby před dokončením překročí parametry záměru z volného 

režimu, je třeba změnu ohlásit, či zažádat o stavební povolení. V případě porušení 

těchto povinností mohou nastoupit sankce, jako například pokuta za provádění stavby 

bez ohlášení (§ 178 odst. 1 písm. a) SZ). Pokuta v tomto případě může dosáhnout až 

200 000 Kč (§ 179 písm. a) SZ).  

Na závěr kapitoly věnované volnému režimu je nutné zmínit připravované 

změny. Novelou se mění struktura § 103 SZ a zrušují se některá ustanovení. V návrhu 

jsou vypuštěny termíny lešení a konstrukce, které prý vyvolávaly problémy při aplikaci 

v praxi. Také se již nepočítá s ustanoveními jako např. stavební úpravy kotelen, 

stavební úpravy energetických vedení atd., které jsou podřaditelné pod obecný pojem 

změna dokončené stavby. Nově jsou zařazeny záměry jako například veřejné 

osvětlení.53 Ruší se některé limity, jako např. 50m na přípojky dle § 103 odst. 1 písm. b) 

bod 8., čímž fakticky narůstá objem záměrů zařaditelných pod § 103 SZ.54 

4. 2. Ohlašovací režim  

4. 2. 3. Charakteristika ohlašovacího režimu 
Ohlašovací režim se využívá v případech, kdy se jedná o jednoduchou stavbu, 

terénní úpravu, zařízení či udržovací práce. Stejně jako v předchozím režimu, i zde se 

                                                      
50 Dle důvodové zprávy vládního návrhu zákona, kterým se mění stavební zákon, schválený vládou 
usnesením ze dne 21. prosince 2011 č. 949 vytvářel tento pojem aplikační problémy a byl vypuštěn. Srov. 
HEGENBART, Miroslav; SAKAŘ, Bedřich aj. Stavební zákon, 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2008, s. 283 - 
284. ISBN 978-80-7400-044-7. 
51 Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících 
zákonů, ve znění zákona č. 93/2004 Sb. 
52 Např. zateplení pláště stavby, HEGENBART, Miroslav; SAKAŘ, Bedřich aj. Stavební zákon, 1. vyd. 
Praha: C. H. Beck, 2008, s. 284. ISBN 978-80-7400-044-7. 
53 § 103 odst. 1 písm. e) bod 8 vládního návrhu zákona, kterým se mění stavební zákon, schválený vládou 
usnesením ze dne 21. prosince 2011 č. 949. 
54§ 103 vládního návrhu zákona, kterým se mění stavební zákon, schválený vládou usnesením ze dne 21. 
prosince 2011 č. 949.  
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uplatní institut svépomoci (§ 160 odst. 3 písm. b SZ). Ani zde neprobíhá správní řízení, 

avšak stavebník je povinen kontaktovat příslušný stavební úřad a podat mu ohlášení o 

svém stavebním záměru. Stavební úřad mu sdělí svůj souhlas (§ 106 SZ), na jehož 

základě může začít stavět, nebo rozhodnutím, které je prvním úkonem v řízení, 

provedení záměru zakáže (§ 107 SZ). 

Úprava režimu je v § 104 - 108 SZ. Stavební záměry uvedené v § 104 odst. 2 lze 

rozdělit dle jejich vazeb na územní řízení v území, či dle nároků na technickou 

dokumentaci.  

Třetí odstavec § 104 SZ odkazuje na ustanovení § 78 odst. 2 SZ, kde jsou 

uvedeny záměry, u kterých může být v územním rozhodnutí stanoveno, že nebude nutné 

ohlášení. To se týká staveb a zařízení v § 104 odst. 2 písm. d-m) SZ. 

Čtvrtý odstavec § 104 SZ odkazuje na záměry týkající se pozemních 

komunikací, uvedené v prováděcí vyhlášce55 k zákonu o pozemních komunikacích. Pro 

ně je speciálním stavebním úřadem příslušný silniční správní úřad (§ 15 odst. 1 písm. c) 

SZ. 

4. 2. 2. Členění a výčet záměrů 
Záměry je možno rozdělit dle jejich vazeb na územní řízení, popř. územně 

plánovací informaci.  

a, ohlášení, jemuž předchází územní souhlas, popř. územní rozhodnutí56, 

veřejnoprávní smlouva57 

b, ohlášení na základě územně plánovací informace 

c, ohlášení bez nutnosti předchozího rozhodnutí v území58 

                                                      
55 Vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších 
předpisů. 
56 STAŠA, Josef. Nová právní úprava stavebního řádu a správního soudnictví. Správní právo, 2007, č. 6. 
57 § 78 odst. 3 SZ. 
58 STAŠA, Josef. Nová právní úprava stavebního řádu a správního soudnictví. Správní právo, 2007, č. 6, 
u stavebních prací, jejichž záměr nemusí být vůbec formou územního souhlasu. 
aprobován. Obecně je tomu u stavebních prací uvedených v § 104 odst. 2 písm. n) až p) stavebního 
zákona ve vazbě na § 80 odst. 3 a § 81 odst. 3 stavebního zákona. Dále u stavebních prací, na něž se 
vztahuje § 79 odst. 3 stavebního zákona (viz např. § 104 odst. 2 písm j) stavebního zákona). 
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Vedle těchto možností ohlášení, stojí mimořádné postupy v § 177 SZ, které se 

uplatní při živelných pohromách, haváriích atd.  

 Ohlášení na základě územně plánovací informace, (§ 21 odst. 1 písm. 

d) SZ)59 je možné za splnění zpřísňujících podmínek uvedených v § 104 odst. 1 SZ, 

samozřejmě vedle dalších náležitostí ohlášení zmíněných níže. Tyto další podmínky 

jsou uzákoněny proto, že se stavebník legálně vyhne územnímu řízení. Ochranu zájmů 

aplikovanou v územním řízení je nutno zajistit přísnějšími podmínkami, jež musí být 

splněny kumulativně. Zpřísňující podmínkami jsou nutnost souladu záměru s obecnými 

požadavky na výstavbu, s územně plánovací informací, záměr má být uskutečněn 

v zastavěném území, nebo zastavitelné ploše. V rámci území nedojde provedením 

stavby k podstatné změně poměrů a nevyžaduje nové nároky na infrastrukturu.  

Další podmínkou je připojení dokladu o prokazatelném informování vlastníků 

sousedních pozemků a staveb. Stačí tedy pouhé informování, zatímco u územního 

souhlasu je nutné získání výslovného souhlasu sousedů (§ 96 odst. 3 písm. e) SZ), 

nemluvě o právech a povinnostech v případě vedení územního řízení. V návrhu novely 

se upouští od koncepce územně plánovací informace jako formy umístění záměru. 

Zůstává tedy jako předběžná informace ve smyslu § 139 SpŘ, kdy stavební úřad podá 

závaznou a kvalifikovanou informaci. Novela by měla zvýšit ochranu práv osob, které 

by byly účastníky územního řízení. Samozřejmě pro stavby uvedené v § 104 odst. 2 

písm. a – d) SZ není povinností požádat o územně plánovací informaci60. Stavbu je 

možno ohlásit i na základě územního rozhodnutí nebo územního souhlasu. 

 Jinou možností dělení záměrů je dle formy technické dokumentace 

jako přílohy ohlášení. Jinak řečeno, zda stavebnímu úřadu bude postačovat 

jednoduchý technický popis nebo bude nutná i projektová dokumentace61.  

a, Jednoduchý technický popis stavebnímu úřadu postačí u záměrů v § 104 

odst. 2 písm. j – m, o – p) SZ 

                                                      
59 Obsahové náležitosti stanoví vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, 
veřejnoprávní smlouvy a územního opatření. 
60 Stanovisko odboru stavebního řádu MMR, Stavebně správní praxe, 2007, č. 1, dostupný z WWW < 
http://www.uur.cz/images/publikace/uur/2007/2007-01/20_ssp.pdf>. 
61 KLIKOVÁ, Alena; HAVLAN, Petr; VALACHOVÁ aj. Stavební právo: praktická příručka, 3. 
aktualizované vydání, Praha, Linde, 2009, s. 126. ISBN 978-80-7201-764-5. 
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- informační a reklamní zařízení na stavbě nebo na pozemku neuvedená v § 

103 odst. 1 písm. c) bodech 8 a 9 a stavby pro reklamu podle § 3 odst. 2, 

- výrobky, které plní funkci stavby a které nejsou uvedeny v § 103 odst. 1 

písm. g) bodě 5, 

- cirkusové stany neuvedené v § 103 odst. 1 písm. g) bodě 2, 

- antény, včetně jejich nosných konstrukcí a souvisejících elektronických 

komunikačních zařízení, neuvedené v § 103 odst. 1 písm. c) bodě 2, 

- sjezdy z pozemních komunikací na sousední nemovitosti, 

- udržovací práce na stavbě neuvedené v § 103 odst. 1 písm. e). 

Tento výčet lze vyvodit z ustanovení § 105 odst. 1 SZ v návaznosti na § 105 

odst. 2 SZ, kde jsou uvedeny záměry vyžadující projektovou dokumentaci.  

b, Projektová dokumentace je nutná u staveb uvedených v § 104 odst. 2 písm. 

a – d) SZ 

- stavby pro bydlení a pro rekreaci do 150 m² zastavěné plochy, s jedním 

podzemním podlažím do hloubky 3 m a nejvýše dvěma nadzemními 

podlažími a podkrovím, 

- podzemní stavby do 300 m² zastavěné plochy a hloubky do 3 m, pokud 

nejsou vodním dílem, 

- stavby do 300 m² zastavěné plochy a výšky do 10 m, s výjimkou staveb pro 

bydlení, a haly do 1000 m² zastavěné plochy a výšky do 15 m, pokud tyto 

stavby a haly budou nejvýše s jedním nadzemním podlažím, nepodsklepené 

a dočasné na dobu nejdéle 3 let62, 

- stavby do 25 m² zastavěné plochy a do 5 m výšky s jedním nadzemním 

podlažím, podsklepené nejvýše do hloubky 3 m, 

                                                      
62 Lze prodloužit, pokud stavební požádá o změnu v užívání stavby dle § 126, 127 SZ. V novele je 
výslovně uvedeno, že dobu dočasnosti nebude možné prodlužovat. 



38 
 

Rozsah a obsah projektové dokumentace je uveden v příloze č. 1 vyhlášky č. 

499/2006 Sb., o dokumentaci staveb63. Jde o velmi podrobnou dokumentaci. Zpracování 

této dokumentace náleží do vybraných činností ve výstavbě, z čehož vyplývá, že jí 

může zpracovat pouze oprávněná fyzická osoba (§ 158 SZ). Tyto stavby se je také 

možno realizovat na základě územně plánovací informace. 

c, Projektová dokumentace u staveb a terénních úprav z § 104 odst. 2 písm. e – 

i, n) SZ obsahuje náležitosti dle § 105 odst. 2 SZ. 

- větrné elektrárny do výšky 10 m, 

- terénní úpravy neuvedené v § 103 odst. 1 písm. f) bodě 1, SZ 

- stavby zařízení staveniště neuvedené v § 103 odst. 1 písm. a), SZ 

- přípojky neuvedené v § 103 odst. 1 písm. b) bodě 8, SZ 

- stavby opěrných zdí do výšky 1 m neuvedené v § 103 odst. 1 písm. d) bodě 

8, SZ 

- stavební úpravy pro změny v užívání části stavby, kterými se nezasahuje do 

nosných konstrukcí stavby, nemění se její vzhled a nevyžadují posouzení 

vlivů na životní prostředí, 

Náležitostmi projektové dokumentace jsou situační náčrt dle katastrální mapy 

vyznačující umístění záměru, hranice se sousedními pozemky, polohy staveb na nich a 

jednoduché stavební nebo montážní výkresy navrhovaného záměru.  

Nároky na dokumentaci jsou z hlediska komplexnosti a náročnosti stavebního 

záměru odstupňována od jednoduchého technického popisu, až k dokumentaci velmi 

podrobné. 

4. 2. 3. Náležitosti ohlášení 
Ohlášení je ve své podstatě podáním dle § 37 Spř, kde jsou uvedeny jeho obecné 

náležitosti. Zejména označení správního orgánu, ke kterému podání směřuje a které věci 

                                                      
63 §1 odst. 2 „Tato vyhláška se nevztahuje na rozsah a obsah projektové dokumentace pro stavby letecké, 
stavby drah a na dráze včetně zařízení na dráze, stavby dálnic, silnic, místních komunikací a veřejně 
přístupných účelových komunikací podle § 194 písm. c) stavebního zákona“. 
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se týká, a kdo co navrhuje. Náležitosti ohlášení jsou specifikovány v § 105 SZ, kde je 

uvedena i povinnost připojit přílohy. Náležitostmi tedy jsou údaje o stavebníkovi, o 

pozemku, ohlášené stavbě, jejím rozsahu a účelu, o způsobu a době provádění stavby a 

její jednoduchý technický popis, nejde-li o případy uvedené v § 105 odst. 2 SZ. Další 

povinností je označení sousedních pozemků a staveb na nich64. U dočasné stavby 

obsahuje rovněž údaj o době jejího trvání a návrh úpravy pozemku po jejím odstranění. 

Ohlášení musí být podepsáno stavebníkem. 

Přílohy k ohlášení jsou projektová dokumentace, případně jednoduchý technický 

popis, závazné stanovisko dotčeného orgánu65 a doklad prokazující vlastnické právo 

nebo právo založené smlouvou, které umožňuje provést stavbu nebo opatření anebo 

právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku či stavbě, 66seznam a adresy vlastníků 

sousedních pozemků a staveb na nich.67  

V případě zastupování stavebníka je nutné i připojit plnou moc, doklad o 

kvalifikaci osoby, která bude vykonávat stavební dozor, seznam a adresy vlastníků 

sousedních pozemků a staveb na nich. Územní souhlas, nebo rozhodnutí či územně 

plánovací informaci je třeba připojit, pokud je vydal orgán odlišný od stavebního úřadu, 

kterému je záměr ohlašován.68 V návaznosti na institut svépomoci při provádění staveb, 

musí stavebník podat v rámci příloh i písemné prohlášení stavbyvedoucího, že bude 

řídit provádění stavby nebo prohlášení odborně způsobilé osoby, a že bude vykonávat 

stavební dozor69. 

U ohlášení na základě územně plánovací informace musí být navíc přiložen i 

doklad prokazující, že stavebník o svém záměru prokazatelně informoval vlastníky 

sousedních pozemků a staveb na nich (§ 104 odst. 1 věta druhá SZ)70. Z pohledu osoby, 

                                                      
64 Příloha č. 1, část A, vyhlášky č. 526/2006 Sb.  
65 Vyžadovaného zvláštním právním předpisem jako např. zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně 
některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody 
a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých 
dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů, a mnoho dalších. 
66  Pokud si stavební úřad nemůže zjistit takovou informaci z katastru nemovitostí § 105 odst. 1 SZ . 
67 U výrobku, který plní funkci stavby (§ 108 SZ), se přiloží doklad podle zvláštního právního předpisu, 
nebo z něhož je možné ověřit dodržení požadavků na stavbu. 
68 A samozřejmě pokud je vyžadován pro daný případ stavebním zákonem. 
69 Příloha č. 1, část B, bod 5, vyhlášky č. 526/2006 Sb. 
70 „Tímto dokladem stavebník prokazuje, že informoval uvedené osoby o svém záměru; z dokladu musí 
být zřejmé datum poskytnutí této informace. Pokud nedojde k osobnímu jednání, je dokladem o 



40 
 

která bude realizací ohlášeného záměru dotčena, může před vydáním ohlášení uplatnit 

námitky ve lhůtě 15 dnů ode dne kdy byla o stavbě informována (§ 104 odst. 1 SZ). 

Námitka sama o sobě nemůže vést k vydání zákazu, protože jako důvod zákazu není 

uvedena v § 107 SZ a není ani uveden postup, jak má s námitkou naložit stavební úřad. 

I když se nevede správní řízení, stavební úřad by měl námitku posoudit a odepsat 

stěžovateli, jak s ní naložil71.  

Za bližší zmínku stojí doklad prokazující vlastnické právo nebo právo založené 

smlouvou, který umožňuje provést stavbu nebo opatření anebo právo odpovídající 

věcnému břemenu k pozemku či stavbě. Je třeba říci, že zákon neříká, co konkrétně je 

tímto dokladem. A názory na to co to může být tímto dokladem, se liší.72 Věcné 

břemeno nebo vlastnické právo k pozemku či stavbě nemusí stavebník dokládat, protože 

se zapisují do katastru nemovitostí73 a stavební úřad si je povinen tato práva sám zjistit. 

Dokladem prokazujícím vlastnické právo může být také rozhodnutí soudu o zrušení a 

vypořádání podílového spoluvlastnictví, o určení vlastnického práva, atd.   

Problém může nastat u práv vzniklých smlouvou, když ne každé právo touto 

smlouvou vzniklé, zakládá také práva k pozemku či stavbě. Například smlouva o 

smlouvě budoucí, která zakládá pouze právo k uzavření další smlouvy74. Obecně se tedy 

dá říci, že dokladem může být jakákoliv smlouva (i smlouva nepojmenovaná dle § 51 

OZ), ale musí zakládat práva k pozemku či stavbě. Pro výše uvedené důvody ani 

nepostačí jednostranné prohlášení vlastníka, že souhlasí s provedením stavby. Do 

budoucna bude jistě zajímavé obnovení institutu tzv. „práva stavby“ v § 1040 a násl. v 

novém občanském zákoníku č. 89/2012 Sb. 

                                                                                                                                                            
informování dopis zaslaný doporučeně na dodejku v souladu se zákonem o poštovních službách.“Příloha 
č. 1, část B, bod 4, vyhlášky č. 526/2006 Sb. 
71 Na tomto postupu se shodují jak JUDr. Ing. J. Staša Csc. (Staša, J. Nová právní úprava stavebního řádu 
a správního soudnictví. Správní právo, 2007, č. 6.) tak Ministerstvo pro místní rozvoj (dostupné na 
stránkách Ústavu pro územní rozvoj http://www.uur.cz/1000-otazek/default.asp.  
72 Srov. KLIKOVÁ, Alena; HAVLAN, Petr; VALACHOVÁ aj. Stavební právo: praktická příručka, 3. 
aktualizované vydání, Praha, Linde, 2009, s. 127 – 128. ISBN 978-80-7201-764-5 a TOŠNER, Petr. 
Nový stavební zákon: právní povaha zjednodušených postupů a ochrana před neoprávněnou stavbou. 
Právní rozhledy. 2008, č. 11. 
73 § 1 odst. 2 zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon). 
74 Nález Ústavního soudu, sp. zn. II. ÚS 497/2004. 
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4. 2. 4. Postup stavebního úřadu 
Ve chvíli, kdy příslušný stavební úřad příjme podání, může následovat několik 

možností. 

a, Stavební úřad může odložit usnesením v případě, že podání nemá náležitosti 

ohlášení a není tudíž ohlášením podle stavebního zákona. Odložení je vydáno formou 

usnesení, které zašle75 stavebníkovi ve lhůtě 15 dnů i s poučením o správném postupu (§ 

105 odst. 4 SZ). V poučení musí být také žadatel informován o možnosti odvolání a 

případného podání žaloby proti rozhodnutí odvolacího orgánu dle § 65 a násl. SŘS76. 

 b, Pokud stavební úřad podání neodloží, může vydat souhlas, který se vydává 

písemně a platí po dobu 12 měsíců77 ode dne následujícího po dni doručení 

stavebníkovi, nebo dnem následujícím po uplynutí 40 denní lhůty od ohlášení( viz. 

níže). Pro dodržení lhůty postačuje, začne-li stavebník se stavbou v této lhůtě (§ 106 

SZ). Souhlas má povahu jiného úkonu veřejné správy, dle části čtvrté SpŘ, konkrétně 

jde o osvědčení.78 V souhlasu s ohlášením u dočasné stavby uvede dobu jejího trvání. 

Souhlas není možné napadnout odvoláním, ale je možné dát podnět k přezkumu nebo 

podat žalobu proti rozhodnutí správního orgánu79. 

Komplikace nastávají v případě, kdy právo k provedení ohlášeného záměru 

nastává z důvodu nedoručení zákazu, či souhlasu provést záměr ve lhůtě 40 dnů. 

Problematické je především slovo „doručen“ (§ 106 odst. 1 věta druhá SZ) a ne 

„vydán“. Snadno může nastat situace, kdy zákaz je vydán ve lhůtě 30 dnů, ale není 

doručen ve lhůtě 40 dnů (v rámci úřadu dojde k založení spisu, atd.). Stejné důsledky 

má i nevydání souhlasu či zákazu v případě, že se ohlášením stavební úřad vůbec 

nezabýval. Tento „souhlas mlčky“ je označován jako fikce udělení souhlasu, i když jde 

z teoretického hlediska o domněnku nevyvratitelnou80. Pokud byl souhlas vydán 

                                                      
75 Slovem „zašle“ se rozumí vydání rozhodnutí dle § 71 odst. 2 SpŘ, HEGENBART, Miroslav; SAKAŘ, 
Bedřich aj. Stavební zákon, 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2008, s. 297. ISBN 978-80-7400-044-7. 
76 Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 25. 6. 2009, čj. 7 As 10/2009 – 86. 
77 V návrhu zákona, kterým se mění stavební zákon, schválený vládou usnesením ze dne 21. prosince 
2011 č. 949 se lhůta prodlužuje na 24 měsíců. 
78 KLIKOVÁ, Alena; HAVLAN, Petr; VALACHOVÁ aj. Stavební právo: praktická příručka, 3. 
aktualizované vydání, Praha, Linde, 2009, s. 129. ISBN 978-80-7201-764-5. 
79 Rozsudek NSS ze dne 10. 7. 2008 č. j.  4 As 64/2007 – 65. 
80 STAŠA, Josef. Nová právní úprava stavebního řádu a správního soudnictví. Správní právo, 2007, č. 6 a 
Hendrych, D. aj. Správní právo. Obecná část. 7. vydání. Praha C. H. Beck, 2009, s. 243. ISBN 978-80-
7400-049-2. 
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„mlčky“, ale je v rozporu s právními předpisy, stavební úřad ho usnesením zruší dle § 

156 SpŘ. Fikce souhlasu nezbavuje správní orgán povinnosti ověřit projektovou 

dokumentaci.  

c, Stavební úřad může zakázat provedení záměru z důvodu rozporu s územně 

plánovací informací, s obecnými požadavky na výstavbu, závazným stanoviskem 

dotčeného orgánu nebo pro umístění stavby v nezastavěném území. Tyto důvody platí 

pro záměry z § 104 odst. 2 písm. a – d) SZ. Pro záměry uvedené v § 104 odst. 2 písm. d 

– p) SZ jsou to důvody spočívající v rozporu s obecnými požadavky na výstavbu, 

s regulačním plánem, územním rozhodnutím nebo územním souhlasem anebo se 

závazným stanoviskem dotčeného orgánu. Na vydání zákazu má správní orgán lhůtu 30 

dnů ode dne ohlášení. Tento zákaz je prvním úkonem v řízení, z čehož vyplývá začátek 

správního řízení. Odvolání proti zákazu nemá odkladný účinek.  

Teoreticky může stavebník také sám požádat o stavební povolení vydané v rámci 

stavebního řízení, i když by jeho záměr spadal do ohlašovacího režimu.81 

V návrhu novely se počítá se znovuzavedením možnosti tzv. „překlápění“ 

z ohlašovacího do povolovacího režimu, resp. stavebního řízení. Stavební úřad tak bude 

moci usnesením rozhodnout, že záměr se bude projednávat ve správním řízení, které mu 

dává např. možnost obesílání účastníků, jednání o doplnění dokumentace, atd. Nyní 

musí stavebník po vydání zákazu odstranit vytýkané nedostatky a podat žádost novou. 

Velmi důležité je vypuštění fikce souhlasu s ohlášením ze zákona, o kterém důvodová 

zpráva mlčí. 

4. 3. Povolovací režim 

4. 3. 1. Charakteristika povolovacího režimu 
 Klíčový význam povolovacího režimu spočívá v nastavení stavebního 

zákona, kdy se ostatní režimy odvíjejí od něho. Obsah stavebních záměrů je stanoven 

negativně, tj. všechny záměry potřebují stavební povolení, není-li stanoveno zákonem 

jinak. To vyplývá z předchozích paragrafů volného a ohlašovacího režimu. Tento závěr 

                                                      
81 STAŠA, Josef. Nová právní úprava stavebního řádu a správního soudnictví. Správní právo, 2007, č. 6. 
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je výslovně uveden i v návrhu novely.82 Alternativou stavebního povolení jsou 

veřejnoprávní smlouva a certifikát autorizovaného inspektora. 

Povolování záměrů je správním řízením zahajovaným na návrh stavebníka. 

Stavebník ve své žádosti uvede zákonné náležitosti a správní orgán vydá stavební 

povolení. Při splnění všech náležitostí je na povolení právní nárok. 

4. 3. 2. Subjekty a účastníci 
Účastenství ve stavebním řízení je postaveno na principu práv k nemovitostem, 

která mohou být jak záměrem, tak jeho prováděním přímo dotčena.83 Taxativně jsou 

účastníci uvedeni v § 109 SZ. Jsou jimi: 

a) stavebník, 

b) vlastník stavby, na níž má být provedena změna či udržovací práce, není-li 

stavebníkem, nejde-li o případ uvedený v písmenu g), 

c) vlastník pozemku, na kterém má být stavba prováděna, není-li stavebníkem, 

d) vlastník stavby na pozemku, na kterém má být stavba prováděna, a ten, kdo 

má k tomuto pozemku nebo stavbě právo odpovídající věcnému břemenu, mohou-li být 

jejich práva navrhovanou stavbou přímo dotčena, 

e) vlastník sousedního pozemku nebo stavby na něm, může-li být jeho vlastnické 

právo navrhovanou stavbou přímo dotčeno, 

f) ten, kdo má k sousednímu pozemku právo odpovídající věcnému břemenu, 

může-li být toto právo navrhovanou stavbou přímo dotčeno, 

g) společenství vlastníků jednotek podle zvláštního právního předpisu84 ve 

stavebním řízení, které se týká domu nebo společných částí domu anebo pozemku; v 

                                                      
82 „Stavební povolení se vyžaduje u staveb všeho druhu bez zřetele na jejich stavebně technické 
provedení, účel a dobu trvání, nestanoví-li tento zákon nebo zvláštní právní předpis jinak.“ § 108 odst. 1 
návrhu zákona, kterým se mění stavební zákon, schválený vládou usnesením ze dne 21. prosince 2011 č. 
949. 
83 HEGENBART, Miroslav; SAKAŘ, Bedřich aj. Stavební zákon, 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2008, s. 
306. ISBN 978-80-7400-044-7. 
84 Zákon č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé 
vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví bytů), 
ve znění pozdějších předpisů. 
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případě, že společenství vlastníků jednotek podle zvláštního právního předpisu nemá 

právní subjektivitu, vlastník, jehož spoluvlastnický podíl na společných částech domu 

činí více než jednu polovinu. 

Nájemci bytu, nebytového prostoru nebo pozemku jsou z účastenství ve 

stavebním řízení výslovně vyňati dle § 109 odst. 2 SZ.  

Účastenství osob uvedených v písmenech e) a f) § 109 odst. 1 SZ nemůže 

stavební úřad posuzovat jen dle toho, zda je pozemek či stavba bezprostředně sousedící 

s žadatelovým pozemkem či stavbou, ale musí vycházet ze širšího obrazu, koho 

všechno a jakým způsobem předmětná stavba může ovlivnit na jeho vlastnických nebo 

obdobných právech.85 V žádosti je stavebník povinen označit jemu známé účastníky (§ 

45 odst. 1 SpŘ), což nezbavuje stavební úřad povinnosti zjišťovat je sám z úřední 

povinnosti.86 Navíc pokud někdo tvrdí, že je účastníkem, musí s ním tak stavební úřad 

zacházet jako by jím byl, i když má pochyby, dokud se neprokáže opak (§ 28 odst. 1 

SpŘ). Jde o tzv. vyvratitelnou domněnku účastenství.87  

Přestože je výčet účastníků stavebního řízení taxativní, § 70 zákona č.114/1992 

Sb., o ochraně přírody a krajiny umožňuje účastenství ve stavebním řízení i občanským 

sdružením.88 Toto občanské sdružení musí mít ve svých stanovách jako hlavní úkol 

ochranu přírody a krajiny. Tato výjimka z taxativního výčtu účastenství je zohledněna 

v návrhu novely. 

Nově se bude účastenství společenství vlastníků jednotek a vlastníků 

jednotlivých jednotek odvozovat od ostatních písmen v § 109 SZ, dle situace. Návrh 

novely tedy mění písmeno g), které bylo shledáno jako zavádějící89 a nadbytečné.  

                                                      
85 Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 19. 6. 2009, čj. 5 As 67/2008-111, a Pl.ÚS 19/99 ze 
dne 22.03.2000, kde Ústavní soud zrušil legální definici sousedního pozemku dle z.č. 50/1976 Sb. a 
konstatoval, že vymezení sousedního pozemku bude vždy věcí individuálního posouzení. 
86 JEMELKA, Luboš, aj. Správní řád, 2. Vydání, Praha, C. H. Beck, 2009, s. 173, ISBN: 978-80-7400-
157-4. 
87 KLIKOVÁ, Alena; HAVLAN, Petr; VALACHOVÁ aj. Stavební právo: praktická příručka, 3. 
aktualizované vydání, Praha, Linde, 2009, s. 139. ISBN 978-80-7201-764-5. 
88 Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 1. 6. 2011, č.j. 1 As 6/2011-347 a rozsudku 
Nejvyššího správního soudu ze dne 27.05.2010, čj. 5 As 41/2009 - 91. 
89 Také upozorněno v článku STAŠA, Josef. Nová právní úprava stavebního řádu a správního soudnictví. 
Správní právo, 2007, č. 6. 
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Ve stavebním řízení se vedle účastníků a stavebního úřadu mohou angažovat 

jako subjekty s určitými specifickými právy a povinnostmi také dotčené orgány, 

autorizovaný inspektor a hlavní projektant, stavbyvedoucí a stavební dozor. 

4. 3. 3. Náležitosti a přílohy 
Náležitosti a přílohy jsou obecně uvedeny v § 110 SZ a podrobnosti rozvádí 

prováděcí vyhláška č. 526/ 2006 Sb., kde jsou také uvedeny její přílohy, které obsahují 

formuláře, na nichž se musí činit podání (§ 196 odst. 1 SZ).  

Žádost o stavební povolení musí obsahovat vedle obecných náležitostí žádostí 

(kdo žádost podává, komu je určena, atd. §§ 37, 45 SpŘ) i základní údaje o záměru jako 

jsou například půdorys, výška, zda jde o stavbu samostatnou, nebo soubor staveb a 

další. Žadatel musí také identifikovat místo stavby a pozemky nebo stavby dotčené 

záměrem. Návrhem novely by se promítly některé podmínky z vyhlášky do zákona 

např. do § 110 odst. 1 SZ, kde se výslovně říká, že je nutno přiložit vyjádření souseda, 

pokud bude třeba k provádění záměru přístup z jeho pozemku. Také by se zavedl nový 

odstavec 7, který se využije v případě většího počtu účastníků, např. u liniových staveb. 

Stavebník k žádosti připojuje: 

- doklad prokazující vlastnické právo k pozemku nebo stavbě anebo právo 

založené smlouvou provést stavbu nebo opatření anebo právo odpovídající 

věcnému břemenu k pozemku nebo stavbě, pokud stavební úřad nemůže 

existenci takového práva ověřit v katastru nemovitostí90 (viz. kapitola 4. 2. 3. 

náležitosti ohlášení) 

- plnou moc v případě zastupování stavebníka 

- projektovou dokumentaci stavby91, která musí být zpracována oprávněnou 

osobou92, protože tato činnost spadá pod vybrané činnosti ve výstavbě dle § 

158 SZ, což má být novelou výslovně řečeno už v § 109 SZ 

- plán kontrolních prohlídek stavby (§ 133-134 SZ) 
                                                      
90 Výjimkou je podzemní stavba za podmínek uvedených v § 110 odst. 6 SZ. 
91 Zpracovaná dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. Komu a v jakém počtu se předkládá 
řeší § 110 odst. 3 SZ. 
92 Zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání 
autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů. 
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- údaje o splnění požadavků dotčených orgánů 

- doklady o jednání s účastníky řízení (byla-li předem vedena) 

- územní rozhodnutí nebo územní souhlas (pokud je vydal jiný správní orgán) 

- závazná stanoviska dotčených orgánů vyžadovaná zvláštním právním 

předpisem, pokud mohou být veřejné zájmy, které tyto orgány podle 

zvláštního právního předpisu hájí, provedením stavby dotčeny93 

- stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury, na kterou se 

stavba bude napojovat, k možnosti a způsobu napojení, vyznačená například 

na situačním výkrese, pokud nejsou využitelná stanoviska opatřená při 

územním řízení nebo při vydání územního souhlasu 

4. 3. 4. Postup stavebního úřadu 
Stavební úřad po převzetí stavebníkovy žádosti o stavební povolení ověří svou 

příslušnost a splnění obecných náležitostí (§ 45 SpŘ). Žádost může být podána i 

elektronicky za podmínek v § 37 SpŘ. Specifickým důvodem zastavení řízení je, pokud 

není předložená projektová dokumentace zpracována oprávněnou osobou (§ 110 odst. 4 

SZ). Teoreticky by mohl následně stavební úřad zahájit přestupkové řízení se 

stavebníkem a uložit pokutu za neplnění povinností při řádné přípravě stavby. V těchto 

případech stavební úřad řízení zastaví a věc odloží z úřední povinnosti. 

Dalším krokem stavebního úřadu je přezkoumání žádosti a připojených 

podkladů, zda lze podle nich vůbec stavbu provést. Současně s tím ověří zejména zda: 

- projektová dokumentace je zpracována v souladu s územně plánovací 

dokumentací, s podmínkami územního rozhodnutí nebo územního souhlasu 

- projektová dokumentace je úplná, přehledná, byla zpracována oprávněnou 

osobou, a zda jsou v odpovídající míře řešeny obecné požadavky na 

výstavbu 

                                                      
93 Ochrana se poskytuje na úseku ochrany vod, lesa, odpadového hospodářství a mnoha dalších 
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- je zajištěn příjezd ke stavbě, včasné vybudování technického, popřípadě 

jiného vybavení potřebného k řádnému užívání stavby vyžadovaného 

zvláštním právním předpisem 

- předložené podklady vyhovují požadavkům uplatněným dotčenými orgány 

- účinky budoucího užívání stavby. 

Jedná se demonstrativní výčet, na což nás upozorňuje slovo „zejména“ v § 111 

odst. 1 SZ.  

Zjistí – li stavební úřad nedostatky, vyzve stavebníka k odstranění nedostatků a 

stanoví mu k tomu přiměřenou lhůtu. Délka lhůty by se měla odvíjet od povahy 

nedostatků a jejich počtu. Fakultativně může řízení přerušit. Výhodou přerušení je, že 

neběží lhůty pro vydání rozhodnutí (§ 64 odst. 1 písm. a) SpŘ a § 65 SpŘ). Neodstraní - 

li stavebník nedostatky, správní orgán řízení usnesením zastaví (§ 66 odst. 1 písm. c) 

SpŘ). O možnosti tohoto následku musí být stavebník poučen.94 

 Pokud žádné nedostatky nebyly zjištěny nebo byly odstraněny, oznámí 

stavební úřad zahájení stavebního řízení jemu známým účastníkům a dotčeným 

orgánům. V tuto chvíli mají účastníci možnost podávat námitky, které mohou podávat 

nejpozději do ústního jednání. Na ústní jednání musí být upozorněni nejméně 10 dnů 

předem. K námitkám, důkazům a stanoviskům dotčených orgánů vzneseným později 

nebude přihlíženo. Je to projev zásady koncentrace, která má za účel zefektivnit řízení, a 

na tuto možnost musí být účastníci upozorněni (§ 112 SZ).  

Nesmí se však zapomínat, že vždy je možno podat námitku pro rozpor záměru se 

zákonem. Ta je pak podnětem pro správní orgán, aby zahájil přezkumné řízení. 

Ústní jednání jde spojit, je-li třeba s ohledáním na místě. Existuje také možnost 

od ohledání i ústního jednání upustit. Stavební úřad od nich může upustit v případech, 

kdy mu jsou poměry na staveništi dobře známy a žádost je dostatečným podkladem pro 

posouzení záměru a stanovení podmínek pro jeho provedení. Tyto podmínky musejí být 

splněny současně. Pokud rozhodne o upuštění od ohledání na místě a ústního 

                                                      
94 JEMELKA, Luboš, aj. Správní řád, 2. Vydání, Praha, C. H. Beck, 2009, s. 243, ISBN: 978-80-7400-
157-4. 
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projednání, musí informovat účastníky a dotčené orgány ve lhůtě nejméně 10 dnů 

předem, aby mohli uplatnit své námitky, důkazy a závazná stanoviska.  

Oznámení o zahájení stavebního řízení se doručuje buď veřejnou vyhláškou 

v případě více než 30 účastníků (§§ 25, 141 SpŘ) nebo doručením do vlastních rukou. 

V případě že se doručuje veřejnou vyhláškou, stavebníkovi a vlastníkovi stavby, na 

které má být provedena změna, se doručuje vždy do vlastních rukou (§ 113 odst. 3 SZ).  

4. 3. 5. Námitky účastníků řízení 
Námitky se nemohou týkat věcí vyřešených v dřívějších řízeních a rozhodnutích 

(§ 114 odst. 2 SZ). Je přitom irelevantní, jestli je měl možnost současný účastník 

uplatnit nebo ne. Smyslem je hospodárnost a efektivita řízení, které by se opakujícími se 

námitkami zbytečně protahovalo. Účastník musí u své námitky uvést, proti čemu 

námitku uplatňuje a jak je ohroženo jeho právo, tj. musí být přímo dotčeno jeho 

vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu, nebo opatření, nebo 

právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku nebo stavbě a uplatněné námitky 

mohou směřovat proti: 

- projektové dokumentaci95 

- způsobu provádění 

- způsobu užívání stavby 

- požadavkům dotčených orgánů 

Účastník může podat námitky jen proti výše uvedeným bodům. Námitky 

směřující proti jiným záležitostem stavební úřad zaprotokoluje, ale nebude k nim 

přihlížet. Při vypořádávání se s námitkami se snaží stavební úřad vést účastníky ke 

smírnému řešení sporu, je-li to možné a neodporuje-li to právním předpisům. 

Vypořádání se stavebního úřadu s námitkami se odvíjí od jejich povahy (§ 114 

odst. 3 SZ). Pokud jde o stavebně technické námitky, rozhoduje na základě obecných 

                                                      
95 „Pokud je na základě námitky účastníka stavebního řízení uplatněné dle § 114 odst. 1 stavebního 
zákona z roku 2006 provedena úprava projektové dokumentace, je stavební úřad povinen před vydáním 
stavebního povolení dát účastníkům řízení možnost uplatnit případné námitky k projektové dokumentaci 
v upravené podobě“. Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 22. 07. 2010, čj. 9 As 36/2010 – 
127. 
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požadavků na výstavbu, závazných stanovisek dotčených orgánů nebo technických 

norem.  

U občanskoprávních námitek, u kterých si může učinit názor sám, také může 

rozhodnout sám. Jde především o námitky týkající se budoucích imisí hluku, kouře, 

prachu, atd. (§ 127 odst. 1 OZ). U obou výše uvedených typů námitek se s nimi 

vypořádá v odůvodnění stavebního povolení.  

Jiná je však situace u občanskoprávních námitek týkajících se existence práva 

nebo rozsahu vlastnických práv. K těmto námitkám je příslušný rozhodnout soud a 

stavební úřad vyzve toho, kdo podal námitku, aby podal žalobu k příslušnému soudu, 

k čemuž mu i stanoví lhůtu. Jde tedy o předběžnou otázku dle § 57 SpŘ a řízení může 

stavební úřad přerušit. Výhodou přerušení je opět to, že neběží lhůty pro vydání 

rozhodnutí. Nepodá-li oprávněná osoba žalobu, stavební úřad pokračuje dál v řízení. 

Účastník samozřejmě může podat žalobu k příslušnému soudu i bez vyzvání stavebního 

úřadu. Žalobu, která se týká imisí hrozících v budoucnu, soud zamítne, nehrozí-li 

zároveň vážná škoda (§ 417 OZ)96.  

Pravomoc soudu nezakládá pouhé odkázání stavebního úřadu na soud. Nabyl-li 

soud dojmu, že jeho pravomoc není dána, vyvolá tzv. kompetenční spor dle zákona o 

rozhodování některých kompetenčních sporů č. 131/2002 Sb.97 

4. 3. 6. Stavební povolení 
Žádoucím vyvrcholením stavebního řízení, přinejmenším pro stavebníka, je 

stavební povolení. Jde o konstitutivní správní akt, který zakládá stavebníkovi právo 

stavět. Aby mohl začít stavět, musí nabýt právní moci. Na rozdíl od ohlašovacího 

režimu stanovuje stavební úřad podmínky, na základě kterých, bude probíhat provádění 

stavby, popřípadě i užívání. Stavební povolení je vázané na konkrétní záměr 

                                                      
96SPÁČIL, Jiří: Projednávání námitek účastníků územního nebo stavebního řízení, týkajících se 
budoucích imisí, podle nového stavebního zákona, Právní rozhledy 9/2010, s. 305. 
97 Usnesení zvláštního senátu zřízeného podle zákona č. 131/2002 Sb., o rozhodování některých 
kompetenčních sporů, ze dne 29. 9. 2006, sp. zn. Konf 32/2005. 
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v konkrétním území. Stavební povolení je rozhodnutím in rem98. Stavebník může tedy 

stavební povolení převést na svého právního nástupce.99 

Stavební úřad je povinen vydat rozhodnutí ve lhůtě 30 dnů, s možností 

prodlužování (§ 71 SpŘ). Návrh novely vnáší lhůty pro rozhodnutí do stavebního 

zákona. Důvodem speciální úpravy lhůty vůči správnímu řádu je reflektování složitosti 

stavebního řízení a tudíž zmírnění podmínek pro rozhodnutí ve lhůtě. U jednoduchých 

staveb bude muset rozhodnout do 60 dnů a ve složitějších případech do 90 dnů.100 

Stavebník musí začít se stavbou ve lhůtě 2 let, která se dá na žádost prodloužit. 

Žádost však musí být podána před uplynutím dvou roční lhůty a jejím podáním se staví 

běh této lhůty (§ 115 odst. 4 SZ).101 K okamžiku zahájení stavby se vyjádřilo 

Ministerstvo pro místní rozvoj, a dospělo k závěru, že okamžikem zahájení stavby je 

chvíle, kdy je nepochybné, že činnosti které byly zahájeny, směřují dle projektové 

dokumentace k provedení záměru, nikoli však pouze staveništní práce.102 Každopádně, 

pro velkou technologickou variabilitu provádění staveb musí takové posouzení vyplývat 

vždy z konkrétního posouzení a nelze tedy stanovit stejný okamžik zahájení staveb pro 

všechny stavby. Jako podpůrný důkaz se dá také využít stavební deník.  

Návrh novely přináší další možnost, jak pozbýt práva stavět. Bude se ho možné 

vzdát oznámením stavebníka stavebnímu úřadu, nezačal-li ještě stavebník s prováděním 

stavby. 

Stavební povolení, jakožto správní rozhodnutí, obsahuje výrok, odůvodnění a 

poučení (§ 68 odst. 1 SpŘ). Ve výrokové části jsou uvedeny podmínky, které musí být 

dodrženy během provádění stavby. Podmínky se formovaly během stavebního řízení a 

                                                      
98 HENDRYCH, D. aj. Správní právo. Obecná část. 7. vydání. Praha C. H. Beck, 2009, s. 209. ISBN 978-
80-7400-049-2. 
99 Podle rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 29.05.2003, čj. 15 Ca 150/2002 – 39. 
100 V § 112 se doplňuje odstavec 3, který zní: „(3) V jednoduchých věcech, zejména lze-li rozhodnout na 
základě dokladů předložených stavebníkem, rozhodne stavební úřad bez zbytečného odkladu, nejdéle 
však do 60 dnů ode dne zahájení stavebního řízení; ve zvlášť složitých případech stavební úřad rozhodne 
nejdéle do 90 dnů.“ 
101 „Charakter řízení o prodloužení lhůty k dokončení stavby je řízením o povolení změny stavby ještě 
před jejím dokončením“ Rozsudek Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 19. 4. 2006, č. j. 15 Ca 
220/2004 - 45, publikovaný pod č. 1156/2007 Sb. NSS. 
102 Stanovisko odboru stavebního řádu Ministerstva pro místní rozvoj ze dne 10. 11. 2004, čj. K - 59/04 k 
vymezení pojmu “zahájení stavby” z hlediska stavebního zákona; Publikováno také ve Správně právní 
praxi, 5/2004; dostupné z http://www.uur.cz/images/publikace/uur/2004/2004-05/20_ssp.pdf. 
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odrážejí veřejné zájmy, závazná stanoviska dotčených orgánů a uplatněné námitky. 

Nelze opomenout také obecné podmínky pro stavebníka v § 152 SZ. 

Speciální podmínkou je provedení zkušebního provozu u stavby obsahující 

technologické zařízení (§ 115 odst. 2 SZ). Jde o takové technologické zařízení, u něhož 

je třeba ověřit způsobilost k bezpečnému užívání, dodržení podmínek stavebního 

povolení nebo integrovaného povolení podle zvláštního právního předpisu103. Doba 

zkušebního provozu musí být dohodnuta předem.  

Stavební povolení je základním institutem stavebního práva. Kromě obecných 

náležitostí vyplývajících ze správního řádu, obsahuje další náležitosti dle § 5 a 6 

prováděcí vyhlášky č. 526/2006 Sb. 

- jméno, příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu fyzické osoby nebo 

název, sídlo a identifikační číslo právnické osoby (bylo-li přiděleno), která je 

stavebníkem, 

- druh a účel povolované stavby nebo její změny, u dočasné stavby dobu jejího 

trvání, 

- parcelní čísla pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba 

povoluje, popřípadě číslo popisné stavby, jejíž změna se povoluje, 

- podmínky pro provedení stavby, především z hlediska její komplexnosti a 

plynulosti, napojení na dopravní a technickou infrastrukturu, odvádění 

povrchových vod, úprav okolí stavby, ochrany zeleně nebo jejího přemístění, 

popřípadě též podmínky pro užívání stavby nebo odstranění stavby, 

- rozhodnutí o námitkách účastníků řízení 

- uložení povinnosti oznámit termín zahájení stavby a název a sídlo stavebního 

podnikatele, který bude stavbu provádět, 

- termín dokončení stavby, 

                                                      
103 Zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a o omezování znečištění, o integrovaném registru 
znečišťování a o změně zákonů (zákon o integrované prevenci), ve znění pozdějších předpisů. 
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- fakultativní podmínku, že lze stavbu užívat jen na základě kolaudačního 

souhlasu (§ 115 odst. 1 SZ) 

- fáze výstavby, které musí být oznámeny stavebnímu úřadu za účelem 

provedení kontrolní prohlídky stavby, 

- vymezení nezbytného rozsahu staveniště, 

- povinnost předložení statických výpočtů 

- možnost povinného provedení zkušebního provozu 

- součástí může být také upozornění na povinnosti vyplývající z jiných 

právních předpisů týkajících se například ochrany zdraví, nakládání se 

stavebním odpadem atd., které v řízení nebyly řešeny 

Den po nabytí právní moci rozhodnutí zašle stavební úřad stavebníkovi 

ověřenou projektovou dokumentaci a štítek (§ 115 odst. 3 SZ). Štítek musí stavebník 

umístit na viditelné místo u vstupu na staveniště před zahájením stavby (§ 152 odst. 3 

písm. b) SZ)104. Smyslem štítku je informovat veřejnost o prováděné stavbě. U 

rozsáhlých staveb je možné informovat veřejnost i jiným vhodným způsobem, např. 

tabulí, na které jsou uvedeny informace ze štítku. Ověřená dokumentace musí být 

k dispozici na staveništi při případných prohlídkách stavby.  

Doručování stavebního povolení kopíruje princip doručování oznámení o 

zahájení řízení. Kdo byl uvědomen veřejnou vyhláškou, tomu se i stavební povolení 

oznamuje veřejnou vyhláškou. Stavebníkovi a vlastníkovi stavby se doručuje vždy do 

vlastních rukou (§ 115 odst. 5 SZ). 

4. 3. 7. Projednávání souboru staveb 
Pokud je předmět žádosti o stavební povolení či ohlášení soubor staveb, platí 

ustanovení, že se všechny stavby projednají v režimu stavby hlavní (§ 4 odst. 1 SZ). Jde 

o  kogentní ustanovení a je povinností stavebního úřadu jej aplikovat. Vzniká však 

otázka, co je stavbou hlavní a co souborem staveb. Zákon tyto pojmy nedefinuje, avšak 

praxí došlo k ustálení terminologie. Za soubor staveb se považuje více staveb vzájemně 

                                                      
104 Náležitosti najdeme v § 7 prováděcí vyhlášky č. 526/2006 Sb. 
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souvisejících svým účelem a místem. Stavbou hlavní se myslí stavba, která funkčně 

souvisí se stavebním pozemkem a ostatní stavby souboru mají doplňkovou nebo 

podmiňující funkci.105 Jinými slovy, pokud stavebník bude chtít postavit více staveb, a 

pro stavbu hlavní bude například nutné vést stavební řízení, ostatní stavby budou také 

projednány ve stavebním řízení a výsledkem bude jedno stavební povolení, které 

povoluje všechny stavby v něm uvedené. V rámci podání je nutno uvést projektovou 

dokumentaci všech staveb souboru. Výjimku představují stavby spadající do tzv. 

„volného režimu“. Ty stavební úřad ani tak neprojednává, přestože by stavba hlavní 

potřebovala povolení. Smyslem ustanovení je zjednodušit řízení. 

4. 4. Veřejnoprávní smlouva 

4. 4. 1. Charakteristika veřejnoprávní smlouvy 
Veřejnoprávní smlouva je dvou či vícestranný právní úkon, který zakládá, mění 

nebo ruší vztahy správního práva a aspoň jednou smluvní stranou musí vždy být subjekt 

veřejné správy. Oproti soukromoprávním smlouvám, jsou kogentnější, což se projevuje 

zejména u výpovědí a změn obsahu smluv, a mají také odlišný režim řešení sporů. 

Obecná úprava veřejnoprávní smlouvy byla zavedena až novým SpŘ (zákon č. 

500/2004)106. 

SpŘ je upravuje v §§ 159 – 170 a stále zůstává hlavním pramenem při uzavírání 

veřejnoprávních smluv. Možnost použití veřejnoprávní smlouvy je ve stavebním zákoně 

deklarována v § 4 odst. 1. Speciální úprava pro veřejnoprávní smlouvu jakožto 

alternativu stavebnímu povolení je pouze v § 116 SZ. Obsahové náležitosti návrhu jsou 

specifikovány v § 8 vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 526/2006.Dle návrhu 

novely bude úprava ve stavebním zákoně řešena více detailně.107  

                                                      
105 Projednávání souboru staveb v režimu stavby hlavní – Pracovní pomůcka, Metodické doporučení 
odboru stavebního řádu Ministerstva pro místní rozvoj, 25. 7. 2008. 
106 Před tímto zákonem byla úprava roztříštěná ve zvláštních zákonech viz. RYS, Rudolf, Veřejnoprávní 
smlouvy v teorii a praxi. Veřejná správa. 2006, č. 33. 
107 „Stejně jako úprava veřejnoprávní smlouvy nahrazující územní rozhodnutí, také úprava veřejnoprávní 
smlouvy, která nahrazuje stavební povolení, se ukázala jako kusá a nedostačující potřebám aplikační 
praxe.  
Doplněnými odstavci se podrobněji upravuje postup stavebníka i stavebního úřadu při uzavírání 
veřejnoprávní smlouvy, požadavky na obsah návrhu a připojených dokladů a hlediska pro posouzení. 
Dále je upraven zánik účinků veřejnoprávní smlouvy a to shodně jako u stavebního povolení, možnost 
prodloužení účinků  či odstoupení stavebníka od smlouvy. Novela též upravuje možnost přezkumu 
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Hlavním účelem veřejnoprávní smlouvy je najít řešení situace formou konsensu. 

Její uzavření má stejné právní účinky jako vydání správního rozhodnutí, v tomto 

případě stavebního povolení. Velkou výhodou je, že neprobíhá správní řízení. Stavební 

úřad nemusí obesílat účastníky a smlouva může být tedy uzavřena velmi rychle. 

Přínosem je velká časová úspora pro stavebníka a menší administrativní zatížení pro 

stavební úřad. Na druhé straně klade veřejnoprávní smlouva větší nároky na stavebníka, 

který je povinen si zajistit souhlasy účastníků (§ 168 SpŘ) a dotčených orgánů sám. 

Tyto souhlasy připojí k návrhu smlouvy. Stavebník je povinen splnit stejné podmínky, 

které by byly nutné v daném případě pro vydání stavebního povolení. 

4. 4. 2. Druhy veřejnoprávních smluv 
Teorie rozlišuje tři základní typy smluv:  

koordinační (§ 160 SpŘ),  

subordinační (§ 161 SpŘ)  

a mezi osobami soukromého práva, týkající se převodu nebo způsobu výkonu 

práv nebo povinností založených normami správního práva (§ 162 SpŘ).108 

Veřejnoprávní smlouvu typu subordinačního se používají jako alternativy ke 

stavebnímu povolení. Teorií jsou dále konkretizovány jako volitelné, protože existuje 

možnost volby mezi vydáním správního aktu a uzavřením smlouvy.109 V případě, že již 

bylo zahájeno stavební řízení, lze smlouvu stále uzavřít. V návaznosti na uzavření 

smlouvy stavební úřad řízení o vydání stavebního povolení zastaví (§ 161 odst. 2 Spř). 

4. 4. 3. Podmínky uzavření veřejnoprávní smlouvy 
 Subjekty smlouvy jsou stavebník, příslušný stavební úřad a další účastníci. Z § 

116 odst. 1SZ vyplývá, že stranami smlouvy jsou stavební úřad a stavebník. Dalšími 

účastníky jsou na dotčené orgány (§ 165 odst. 6 SpŘ) a třetí osoby (§ 161 odst. 1 

SpŘ)110. Souhlas třetích osob musí být písemný a je jím podmíněna účinnost smlouvy (§ 

                                                                                                                                                            
veřejnoprávní smlouvy a lhůty pro přezkumné řízení.“  Návrh zákona, kterým se mění stavební zákon, 
schválený vládou usnesením ze dne 21. prosince 2011 č. 949. 
108 STAŠA, Josef. O novém správním řádu. Bulletin advokacie, 2005, č. 4. 
109 HENDRYCH, D. aj. Správní právo. Obecná část. 7. vydání. Praha C. H. Beck, 2009, s. 264. ISBN 
978-80-7400-049-2. 
110 Zde nesmíme zapomenout na občanská sdružení dle § 70 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a 
krajiny. 
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168 Spř). Smyslem je ochránit práva třetích osob a z tohoto důvodu jim dává zákon 

takto silné postavení. Souhlas třetích osob by měl stavebník získat již při 

podávání návrhu, ušetří si tím čas a získá větší právní jistotu v dalších fázích uzavírání 

smlouvy. Může ho získat až po uzavření smlouvy, ale jak je uvedeno výše, smlouva 

není účinná, dokud třetí osoby neudělí souhlas.  

Souhlas dotčených orgánů je zase podmínkou pro uzavření smlouvy. Požadavky 

uvedené ve stanoviscích musejí být zahrnuty do smlouvy. 

Mechanismus uzavírání smlouvy spočívá v tom, že stavebník předloží 

stavebnímu úřadu návrh smlouvy. Písemný návrh musí splňovat náležitosti žádosti o 

vydání stavebního povolení, které jsou uvedeny ve vyhlášce č. 526/2006 v §§ 5 a 6, 

jako jsou označení účastníků, druh a účel stavby, místo stavby atd. (viz 4. 3. 6. stavební 

povolení). Pokud už bylo zahájeno řízení o vydání stavebního povolení, stavební úřad 

toto řízení zastaví po uzavření smlouvy (§ 161 odst. 2 SpŘ). 

Tak jako může stavební úřad spojit stavební a územní řízení, mělo by být 

analogicky možné v jedné veřejnoprávní smlouvě upravit záležitosti jak stavebního tak 

územního rozhodnutí (§ 78 odst. 1 a 3 SZ)111. 

 Stavební úřad přezkoumá, zda je návrh dostatečně určitý (kdo návrh činí, koho 

má zavazovat - § 163 odst. 1 SpŘ), zda neodporuje nebo neobchází právní předpisy, je 

v souladu s veřejným zájmem, nesnižuje důvěryhodnost veřejné správy a jsou – li 

plněny účely veřejné správy. Toto vše posuzuje vždy z hlediska skutečného obsahu 

návrhu (§ 159 SpŘ).  

Do 7 dnů oznámí účastníkům, že je projednáván návrh smlouvy (§ 116 odst. 2 

SZ). V případě, že byl opomenut účastník v návrhu smlouvy a z toho důvodu chybí jeho 

souhlas, stavební úřad ho také obešle výzvou k vyjádření. Pokud třetí osoba souhlas 

neudělí, může stavební úřad vydat správní rozhodnutí v rámci stavebního řízení a využít 

podkladů získaných při přípravě veřejnoprávní smlouvy (§168 SZ). V případě, že o to 

stavebník požádá, může se proces schvalování smlouvy změnit ve správní řízení o 

                                                      
111 HODINA, Jaroslav. Správní řízení ve výstavbě, 2. vydání, Praha, Informační centrum ČKAIT, 2008, s. 
38 – 40 ISBN 978-80-87093-65-8. 
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vydání stavebního povolení.112V situaci, že stavebník předpokládá problémy s udělením 

souhlasu třetích osob, je pravděpodobně úspornější jít cestou stavebního povolení a 

nevyužívat institut veřejnoprávní smlouvy. 

 Pokud všichni udělí potřebné souhlasy a souhlasy správních orgánů (§ 164 odst. 

3 Spř a 116 odst. 1 SZ) nabudou právní moci, je uzavřena smlouva okamžikem 

připojení podpisu poslední smluvní strany, nebo v případě nepřítomnosti stran 

okamžikem dojití návrhu podepsané smlouvy navrhovateli (§ 164 SpŘ). Účinnosti však 

může nabýt až písemným souhlasem třetí osoby, v případě že ještě nepodepsala.  

4. 4. 4. Přezkum, změny a rušení smlouvy 
 Soulad smluv se zákonem je přezkoumatelný z moci úřední (§ 165 SpŘ). Strana 

odlišná od správního orgánu však může podat podnět k přezkoumání v subjektivní lhůtě 

30 dnů.113Proti rozhodnutí z přezkumného řízení není přípustné odvolání ani rozklad (§ 

169 odst. 2 SpŘ)114. Jestliže správní orgán při přezkumu zjistí, že smlouva byla 

uzavřena v rozporu s právními předpisy, zruší ji celou nebo jen rozporná ustanovení, je-

li to možné. Přitom dbá zásady práv nabytých v dobré víře a veřejného zájmu dle § 94 

odst. 4 Spř, který použije přiměřeně dle odkazu v § 170 SpŘ. 

 Příslušným orgánem k přezkumu a stejně tak k řešení sporů ze smluv je 

nadřízený orgán (§§ 165 odst. 5, 169 odst. 1 písm. d) Spř.) orgánu, který jí uzavřel. 

Lhůtami dle § 96(1)SpŘ, § 97(2) SpŘ není vázán (§ 165 odst. 7 SpŘ). 

 Spory z veřejnoprávních smluv jsou řešeny ve sporném správním řízení. Jsou 

řešeny jednoinstančně a proti rozhodnutí správního orgánu je možná žaloba dle SŘS.115 

Změny, výpověď a zrušení jsou upraveny v §§ 166 – 167 SpŘ. Ve srovnání se 

soukromoprávními smlouvami jsou zde odlišnosti například v možnosti výpovědi 

smlouvy. Výpověď je možná pouze v případě, je-li tato možnost smluvena (§ 162 odst. 

2 SpŘ). 

                                                      
112 HEGENBART, Miroslav; SAKAŘ, Bedřich aj. Stavební zákon, 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2008, s. 
322. ISBN 978-80-7400-044-7. 
113 V případě podnětu osoby, která není stranou smlouvy, se použije obecně § 42 SpŘ;  JEMELKA, 
Luboš, aj., Správní řád, 2. vydání. Praha: 2009, 564 s. ISBN 978-80-7400-157-4. 
114 V úvahu přichází možnost uplatnění mimořádných opravných a dozorčích prostředků, stížnost a žaloba 
ve správním soudnictví. 
115 HENDRYCH, D. aj. Správní právo. Obecná část. 7. vydání. Praha C. H. Beck, 2009, s. 255. ISBN 
978-80-7400-049-2. 
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 Písemný návrh na zrušení smlouvy může strana podat pouze z důvodů 

uvedených v § 167 odst. 2 SpŘ. Těmito důvody jsou například, že tak bylo dohodnuto, 

smlouva se dostala do rozporu s právními předpisy, ochrana veřejného zájmu atd. 

Zajímavostí je, že u výpovědi souhlasu dotčeného orgánu, který dával souhlas 

s uzavřením smlouvy, není potřeba, zatímco u zrušení ano (§ 162 odst. 2 SpŘ). 

 Závěrem k veřejnoprávním smlouvě nahrazující stavební povolení lze říci, že to 

je slibný institut, který se však ještě příliš nevyužívá.  

Za hlavní důvody považuji:  

a, právní nejistotu vyplývající z problému v případě neobdržení souhlasu od 

třetích osob a z toho vyplývající zdržení stavebních prací 

b, relativní novost této alternativy a její nedostatečné povědomí ve veřejnosti  

Veřejnoprávní smlouva tedy najde uplatnění nejvíce u stavebníka, který o této 

možnosti vůbec bude vědět, současně nebude mít žádné problémy se sousedy a veškeré 

náležitosti nutné pro stavební povolení, už bude mít obstarané. 

4. 5. Certifikát autorizovaného inspektora 

4. 5. 1. Charakteristika certifikátu autorizovaného inspektora 
Aktuálním stavebním zákonem (zákon č. 183/2006 Sb.) byl do našeho právního 

řádu zaveden institut autorizovaného inspektora (dále jen AI) a jeho certifikátu. 

Podstatou jeho činnosti je ověření projektové dokumentace a připojených 

podkladů od stavebníka, s kterým uzavřel smlouvu o provedení kontroly projektové 

dokumentace116. Na základě tohoto ověření stvrzuje AI zákonné náležitosti nutné 

k provedení stavby, zajišťuje stanoviska dotčených orgánů a vypořádává námitky osob, 

které by jinak byly účastníky stavebního řízení. Následně podá AI oznámení stavby o 

posouzení AI stavebnímu úřadu, což zakládá stavebníkovi právo stavět. AI v podstatě 

zastupuje činnost stavebního úřadu jakožto ověřovatele proveditelnosti předloženého 

záměru. Zároveň musí dbát ochrany veřejných zájmů, které z propůjčeného výkonu 

činnosti veřejné správy vyplývají. 

                                                      
116 Jedná se o inominátní smlouvu. ZIKMUND, Vladimír; K problematice smluvního zabezpečení 
činnosti autorizovaného inspektora pro stavebníka, Stavební právo – Bulletin, r. 2007, č. 4. 
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Tento institut je zaveden i v dalších zemích jako například Velká Británie, 

Německo a Rakousko117.  

Institut certifikátu AI je jedním z projevů tendence privatizace veřejné správy, 

kdy je snahou snížit administrativní zátěž stavebních úřadů a urychlit realizaci stavby.  

Zárukou kvalitního výkonu činnosti AI by měly být nároky uvedené ve 

stavebním zákoně, jako např. vzdělání, praxe 15 let, atd. (§ 143 SZ). 

Podmínky a vydání certifikátu autorizovaného inspektora jsou uvedeny v § 117 

SZ, který má nadpis „Zkrácené stavební řízení“. Zde je nutno poznamenat, že tento 

nadpis je zavádějící, protože žádné stavební řízení neprobíhá. Jedná se o pozůstatek 

z legislativních prací.118 V návrhu novely se proto také uvažuje o nahrazení tohoto 

nadpisu slovy „posouzení autorizovaným inspektorem“, které lépe vystihuje podstatu. 

Dále je tento institut upraven především v §§ 143 – 151 SZ, kde je řešeno jeho 

jmenování, činnost a komora119 atd. 

AI je fyzická nebo právnická osoba (§ 144 odst. 5 SZ) jmenovaná ministrem pro 

místní rozvoj po složení zkoušky a za splnění dalších podmínek uvedených ve 

stavebním zákoně. AI musí být pojištěn pro případ odpovědnosti za škodu (§ 146 odst. 

2 SZ). Dále pak má oprávnění zpracovat odborný posudek, který může být využit jako 

podklad pro vydání kolaudačního souhlasu a dohlížet na provádění stavby (§ 149 odst. 1 

SZ). Míru angažovanosti v těchto činnostech stanoví zákon a smlouva se stavebníkem. 

Všeobecně se předpokládá, že je AI velmi zkušená a schopná osoba na poli stavebnictví 

a stavební úřad může jeho služeb využít, když ho vyzve k expertní součinnosti. 

AI je omezen ve své činnosti také ustanovením o střetu zájmů (§ 148 SZ).  

                                                      
117 Česká společnost pro stavební právo, Analýza ustanovení o zkráceném stavebním řízení a vytipování 
problémů nutných k jejich novelizaci, Praha, 15. 7. 2008. s. 2. Dostupné z WWW 
http://www.autorizovaniinspektori.cz/doc/analyse.pdf. 
118 Česká společnost pro stavební právo, Analýza ustanovení o zkráceném stavebním řízení a vytipování 
problémů nutných k jejich novelizaci, Praha, 15. 7. 2008. s. 15. Dostupné z WWW 
http://www.autorizovaniinspektori.cz/doc/analyse.pdf. 
119 Komora je legislativní zkratkou a zahrnuje Českou komoru architektů (ČKA) a Českou komoru 
autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT). Pro autorizované inspektory 
vykonává např. přijímací činnost Koordinační rada, což je společně jmenovaný orgán výše uvedenými 
komorami, jehož obsazení je schváleno ministrem pro místní rozvoj. 



59 
 

Odborná veřejnost zastává názor120, že AI je osobou soukromého práva, která je 

vykonavatelem veřejné správy, konkrétněji autorizovanou osobou. Ověření 

dokumentace je považováno za soukromoprávní úkon, s kterým jsou spojeny 

veřejnoprávní důsledky. Postavení a činnost AI je přirovnávána k provozovatelům 

stanic technické kontroly a stanic měření emisí. Nejedná se o delegování veřejné správy, 

ale autorizaci určité osoby k výkonu činnosti dle stavebního zákona. Důsledkem z toho 

vyplývajícím jsou možnosti ochrany, kdy je příslušným k ochraně civilní soud. Žaloby 

jsou však více než problematické vzhledem k aktivní legitimaci opomenutých 

účastníků.121Tento závěr se dovozuje také z § 1 odst. 3 SpŘ. 

Naopak rozhodnutí NSS122
říká, že AI je vlastně správním orgánem ve smyslu § 

4 odst. 1 písm. a) SŘS a tudíž i jeho rozhodnutí je výsledkem správní činnosti, nikoli 

však výsledkem správního řízení. NSS tedy dovozuje k projednání žaloby proti 

certifikátu po jeho oznámení stavebnímu úřadu příslušnost správního soudnictví 

namísto soudu civilního. 123 

4. 5. 2. Proces vydání certifikátu 
První fází je uzavření soukromoprávní smlouvy mezi stavebníkem a AI. Ta by 

měla obsahovat především ustanovení označující projektovou dokumentaci, která bude 

předmětem posouzení. Dále pak identifikaci stavby, která má být provedena, lhůta ke 

zpracování certifikátu, odměna AI a jeho odpovědnost za vady. Nejde o taxativní výčet 

náležitostí. Záleží na smluvních stranách, jak svá práva a povinnosti upraví. 

 Ve druhé fázi stavebník poskytne AI projektovou dokumentaci, který posoudí 

její úplnost. Pokud je úplná, zajistí souhlasná závazná stanoviska od dotčených orgánů. 

Požadavky dotčených orgánů musí promítnout do projektové dokumentace. Do 

průvodní zprávy k certifikátu uvede, jak se s nimi vypořádal. 
                                                      
120 Např. STAŠA, Josef; Jaká je a jaká má být povaha autorizovaného inspektora a jeho činnosti, Stavební 
právo – Bulletin, r. 2009, č. 3., VEDRAL, Josef; K právnímu postavení autorizovaných inspektorů a 
právní povaze jejich certifikátů, Správní právo Roč. 44, č. 1-2 (2011), s. 27-59. 
121 PLOS,Jiří; K postavení a činnosti autorizovaných inspektorů – de lege lata a de lege ferenda, 
publikováno v Praze dne 10.11.2011 na www.autorizovaniinspektori.cz, dostupné z 
http://www.autorizovaniinspektori.cz/postaveni_a_cinnost_ai.asp 
122 „Postup autorizovaného inspektora ve zkráceném stavebním řízení lze označit za veřejnoprávní a 
výsledkem jeho činnosti je, za podmínky oznámení certifikátu stavebnímu úřadu podle § 117 odst. 1 
stavebního zákona z roku 2006, akt, který je způsobilý zasáhnout veřejná subjektivní práva a povinnosti.“ 
Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 04.08.2010, čj. 9 As 63/2010 – 111. 
123 JUDr. Ing. Josef Staša Csc. vyslovil názor, že NSS nezastává v podstatě stanovisko, že certifikát AI je 
rozhodnutím. NSS chtěl pouze v konkrétním případě ochránit práva poškozených osob.  



60 
 

V této fázi musí AI získat vyjádření osob, které by byli účastníky stavebního 

řízení. Případné námitky AI posoudí a projedná s nimi. AI má povinnost pokusit se o 

jejich smírné vyřešení, o čemž musí být učiněn zápis. Námitky, u kterých nedošlo 

k odstranění rozporů, předloží AI stavebnímu úřadu spolu se zápisem, ze kterého musí 

být zřejmé, že se pokusil o smírné vypořádání námitek. Také stavebnímu úřadu předloží 

projektovou dokumentaci a závazná stanoviska dotčených orgánů. Za této situace není 

možno vydat certifikátu. 

Stavební úřad má tři možnosti vypořádání námitek: 

a, se s námitkami vypořádá dle § 114 SZ, tedy stejně jako ve stavebním řízení 

b, usnesením rozhodne o námitkách ve své působnosti. Toto ustanovení je 

vykládáno tak, že jediným možným řešením je rozhodnout o zamítnutí námitek. To je 

dovozováno z povahy certifikátu, když stavební úřad nemůže zasahovat do certifikátu. 

Problematické se jeví rozhodování formou usnesení o meritorní otázce a ne o procesní 

otázce.124 

c, usnesením rozhodne, že je stavba nezpůsobilá pro zkrácené stavební řízení. 

Pokud se stavební úřad vypořádá s námitkami ve prospěch stavebníka. Certifikát 

může být vydán. 

Ve třetí fázi stavebník oznámí certifikát stavebnímu úřadu spolu s návrhem 

plánu kontrolních prohlídek stavby, závaznými stanovisky dotčených orgánů a 

vyjádřeními osob, které by byly účastníky stavebního řízení. Stavební úřad oznámení 

bere na vědomí a zaeviduje jej. Oznámení s přílohami může být využito pro kontrolní 

prohlídky. 

Právní účinky pro legální zahájení realizace stavebního záměru nastávají dnem 

podání oznámení stavebnímu úřadu. Stavební úřad již tedy nepřezkoumává oznámení 

po obsahové stránce, ale pouze po stránce formální. Jiná situace je při samotné realizaci 

stavby, kdy stavební úřad vykonává stavební dozor. 

                                                      
124 Česká společnost pro stavební právo, Analýza ustanovení o zkráceném stavebním řízení a vytipování 
problémů nutných k jejich novelizaci, Praha, 15. 7. 2008. s. 9. Dostupné z WWW 
http://www.autorizovaniinspektori.cz/doc/analyse.pdf. 
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4. 5. 3. Náležitosti certifikátu autorizovaného inspektora a oznámení 
stavebnímu úřadu 

Obsah a struktura certifikátu jsou upraveny v § 10 prováděcí vyhlášce č. 

526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech 

stavebního řádu. 

Náležitostmi certifikátu jsou: 

a, identifikační údaje stavebníka 

b, druh, účel a doba trvání stavby 

c, identifikační údaje o projektové dokumentaci stavby 

d, průběh posuzování navrhované stavby, spolu se závěry o jednání s osobami, 

které uplatnily námitky proti provedení stavby 

e, jak jsou promítnuty požadavky dotčených orgánů a vlastníků dopravní 

infrastruktury do projektové dokumentace, popř. specifikace dokladů o jednání s nimi 

f, jméno a příjmení, podpis, otisk razítka a datum vydání certifikátu 

AI dále musí přiložit: 

a, návrh plánu kontrolních prohlídek stavby 

b, souhlasná závazná stanoviska dotčených orgánů vyžadovaná zvláštními 

právními předpisy 

c, vyjádření osob, které by byly účastníky stavebního řízení; pokud uplatnily 

námitky, tak i protokol o výsledku projednání a vypořádání námitek 

 Náležitosti oznámení stavebnímu úřadu jsou upraveny v § 9 vyhlášky č. 

526/2006 Sb. s návazností na přílohu číslo 3 předmětné vyhlášky, která obsahuje 

povinný formulář.  

Náležitostmi jsou identifikační údaje stavebníka, zda jedná samostatně nebo je 

zastoupen, označení, popis a místo stavby, údaje o současném využívání dotčených 
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pozemků a staveb na nich. Dále pak základní údaje o stavbě, popř. změně stavby, 

posouzení vlivu na životní prostředí, je – li třeba a seznam dalších účastníků „řízení“. 

Přílohami k oznámení jsou: 

a, smlouva mezi stavebníkem a autorizovaným inspektorem 

b, certifikát autorizovaného inspektora 

c, projektová dokumentace ověřená autorizovaným inspektorem 

d, územní rozhodnutí, popř. územní souhlas,  

e, návrh plánu kontrolních prohlídek, který je zpracován autorizovaným 

inspektorem 

f, vyjádření osob, které by v případě stavebního řízení byly jeho účastníky 

g, plná moc v případě zastupování účastníka 

h, seznam připojených souhlasných stanovisek dotčených orgánů 

ch, stanoviska vlastníků veřejné infrastruktury, pokud není možno využít 

stanovisek z územního řízení popř. územního souhlasu  

4. 5. 4. Problematická ustanovení tzv. „zkráceného stavebního řízení“ a 
jejich možná řešení 

Tzv. „zkrácené stavební řízení“ je asi nejvíce diskutovaným institutem, který 

přinesl současný SZ. Obzvláště pokud je vzato v úvahu, jak relativně málo je využíván 

v porovnání se stavebním řízením.125 

Medializace je především negativní126 a vytváří tak špatný dojem o celém 

institutu a zároveň AI, jako osobách. Naopak jako příklad dobrého využití tzv. 

„zkráceného stavebního řízení“ uvádí AI Ing. Arch. Igor Dřevíkosvký dodržení lhůty 

                                                      
125 Viz. grafy v příloze. 
126 Například „Případ Bauhaus“ v Brně-Ivanovicích, není však ještě jisté, jak vše nakonec dopadne. 
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pro čerpání dotací z programu „Zelená úsporám“ před limitem ukončení programu na 

zateplení budov.127  

Jako nejvíce problematické se jeví nedostatečná úprava v SZ. 

Dle důvodové zprávy k návrhu novely chybí úprava: 

a, právních účinků oznámení stavby 

b, způsobu přezkumu certifikátu vydaného AI a oznámení 

c, povinnosti vystavit štítek o povolení stavby 

d, doby platnosti certifikátu a možnosti jeho prodlužování 

Tyto problémy řeší návrh novely následovně: 

ad a, v § 117a návrhu novely je výslovně stanoveno, že právní účinky oznámení 

nastávají marným uplynutím lhůty 30 dnů ode dne vyvěšení oznámení o stavbě na 

úřední desce nebo dnem následujícím po rozhodnutí správního orgánu o nepřípustnosti 

nebo nedůvodnosti námitek popř. výhrad 

ad b, Návrh novely nově upravuje přezkum podaného oznámení. 

Nejdříve stavební úřad posoudí, zda doložená vyjádření osob, které by jinak byly 

účastníky stavebního řízení, jsou souhlasná, tj. zda se podařilo vypořádat případné 

námitky. Pokud nejsou anebo se nepodařilo odstranit rozpory, stavba je nezpůsobilá pro 

vydání certifikátu AI. Záměr však může být projednán ve stavebním řízení. 

V případě nutnosti stanovení podmínek k provedení záměru nebo ochrany 

veřejných zájmů, stavební úřad usnesením rozhodne o projednání záměru ve stavebním 

řízení.  

Pokud není třeba stanovit podmínky pro provedení stavby či ochrany veřejných 

zájmů, stavební úřad vyvěsí oznámení o stavebním záměru na úřední desce a ve lhůtě 

                                                      
127 Otevřený dopis na obhajobu činnosti autorizovaných inspektorů, od Ing. Arch. Igora Dřevíkovského 
adresovaný RNDr. Jitce Seitlové, zástupkyni veřejného ochránce práv, vydaný dne 2. 1. 2012 v Praze, 
dostupné také na http://www.aid-atelier.cz/ai/PDF/Obhajoba%20cinnosti%20AI.pdf. 
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30 dnů mohou osoby, které by byly účastníky stavebního řízení vznášet námitky, 

popřípadě dotčené orgány vznášet výhrady. 

O námitkách a výhradách podaných ve lhůtě rozhodne správní orgán, který by 

byl příslušný rozhodnout ve stavebním řízení o odvolení. 

ad c, štítek obsahující identifikační údaje by měl být doručen stavebníkovi po 

vzniku práva provést stavební záměr (§ 117a odst. 8 návrhu novely) 

ad d, § 117a odst. 9 návrhu novely stanoví lhůtu k provedení stavby na 2 roky 

s možností prodloužení 

Návrh novely uvádí ještě další změny, jako například vyloučení provedení 

stavby pouze na základě zákona, atd. 
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5. Změny staveb před dokončením 
Provádění staveb není zpravidla přímočarým procesem. Vždy může nastat 

změna situace způsobená změnou v rodinných poměrech stavebníka, finančních 

možnostech investující společnosti a z mnoha dalších důvodů. Od různých důvodů pro 

změnu se odvíjí i velikost změn. Od drobných úprav až po úplnou změnu záměru. 

Ve chvíli zjištění, že se schválený, nebo ohlášený záměr stavby bude odchylovat 

od své projektové dokumentace, musí stavebník podat žádost stavebnímu úřadu o 

povolení provedení změny. Pro takovéto situace má stavební zákon ustanovení § 2 odst. 

6, kde definuje, co se změnou stavby před jejím dokončením rozumí128 a v § 118 postup 

stavebníka a stavebního úřadu, popř. autorizovaného inspektora. Povolit změnu lze před 

vlastním zahájením provádění stavby i po zahájení provádění stavby, nikoliv však po 

zahájení navrhovaných změn. 

Diskuze o tom, zda se § 118 SZ vztahuje i na stavby, které jsou již schválené, ale 

ještě se nepřikročilo k realizaci stavby129, budou novelou učiněny bezpředmětnými. 

V návrhu novely v § 118 odst. 1 poslední věty se říká, že změnu stavby lze povolit před 

zahájením nebo také v průběhu provádění stavby. 

Žádost je nutno podat ještě před zahájením provádění změn, jinak dojde k tzv. 

černé stavbě (§ 129 odst. 1. písm. b) SZ). V takovéto situaci je možno se pokusit změny 

legalizovat dle dokumentace skutečného provedení stavby, v případě drobné změny (§ 

121 SZ), nebo požádat o dodatečné povolení změny (§ 129 odst. 2,3 SZ130) v případě 

větší změny.131  

5. 1. Žádost o změnu a postup stavebního úřadu 
Řízení o změně stavby před dokončením je návrhovým řízením. Stavebník nebo 

jeho právní nástupce musí podat odůvodněnou žádost o změnu. Žádost musí obsahovat 

popis změn a jejich porovnání s vydaným povolením a s projektovou dokumentací. Dále 

musí být připojena projektová dokumentace změn stavby nebo kopie původní 

                                                      
128 „Změnou stavby před jejím dokončením se rozumí změna v provádění stavby oproti jejímu povolení 
nebo dokumentaci stavby ověřené stavebním úřadem.“ 
129 VOBRÁTILOVÁ, Zdeňka; K povolování změny stavby před jejím dokončením, Stavební právo – 
Bulletin, 2011, č. 2, s. 33 – 34. 
130 Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 20. 5. 2010, čj. 7 As 17/2010-101). 
131 Záleží na posouzení stavebním úřadem, zda jde o drobnou změnu oproti projektové dokumentaci, nebo 
o změnu, která je v rozporu s povolením, resp. ohlášením. 
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dokumentace s vyznačením navrhovaných změn. Žádost samozřejmě musí splňovat 

obecné náležitosti. 

Důležité je zmínit, že na povolení změny stavby před dokončením není právní 

nárok a záleží na uvážení stavebního úřadu, jestli ji povolí (§ 118 odst. 1 věta první SZ). 

Uvážení ovšem nemůže být svévolné, ale musí být předvídatelné a v souladu 

s obdobnými rozhodnutími v minulosti. 

Postup stavebního úřadu se odvíjí v prvé řadě od toho, zdali byla stavba 

ohlášena nebo povolena. Následně posoudí, jakou měrou změna zasahuje do práv 

ostatních účastníků stavebního popřípadě územního řízení. 

Ohlášená stavba může být změněna na základě souhlasu vydaného stavebním 

úřadem. Souhlas může být vydán na základě ohlášení a za přiměřeného použití 

ustanovení §§ 105 – 107 SZ. Bude li změna tak rozsáhlá, že stavba bude spadat do 

povolovacího režimu, bude projednána přiměřeně jako ve stavebním řízení. 

 U změny povolené stavby vymezí účastníky stavební úřad uvážením 

s přihlédnutím k okruhu účastníků stavebního nebo územního řízení. Určující bude míra 

dotčení jejich práv. K projednání využije stavební úřad přiměřeně ustanovení o 

stavebním (územním) řízení. Stavební úřad žádost může zamítnout nebo vydat 

rozhodnutí o povolení změny.  

Nedotýká-li se změna práv účastníků, stavební úřad může využít zjednodušený 

postup schválení změny zápisem do stavebního deníku nebo jednoduchého záznamu o 

stavbě při kontrolní prohlídce stavby. Musí však být také splněn požadavek, že se 

změna nedotýká podmínek stanovených v územním rozhodnutí a veřejných zájmů dle 

jiných právních předpisů, které jsou chráněny dotčenými orgány. Příslušný dotčený 

orgán však může se změnou souhlasit a změna tedy může být provedena, i když 

zasahuje do veřejných zájmů chráněných zvláštními předpisy. Souhlas dotčeného 

orgánu musí být písemný nebo prohlášením do protokolu. Změnu vyznačí stavební úřad 

do projektové dokumentace. 

Bylo li vedeno zkrácené stavební řízení, má stejná oprávnění jako stavební úřad i 

autorizovaný inspektor, jen se v návrhu novely už nepočítá s jeho oprávněním 
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potvrzovat změny při zjednodušeném postupu do stavebního deníku nebo jednoduchého 

záznamu o stavbě. 

Stavbu prováděnou na základě veřejnoprávní smlouvy lze také změnit před 

dokončením. Postupovat se bude dle změny obsahu veřejnoprávní smlouvy v § 166 

SpŘ. 
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Závěr 
Ve své prácí jsem se zaměřil hlavně na režimy provádění staveb. V jejich rámci 

jsem se pokusil nabídnout více pohledů na problematiku. To jsem provedl zejména 

v podkapitole věnující se certifikátu autorizovaného inspektora. 

Mým cílem bylo zejména popsat problematiku a tu doplnit o detaily a podepřít 

statistickými daty, kde jsem uznal za vhodné. Smyslem detailů bylo dokreslit celkový 

obraz. U některých, nejvíce problematických ustanovení jsem uvedl možná řešení. 

Dalším cílem bylo porovnat ustanovení návrhu novely se současnou 

úpravou. Mou snahou bylo za pomoci návrhů nových ustanovení poukázat na skutečné 

vypořádání se praxe s aplikací současného stavebního zákona. 

Domnívám se, že novela bude mít celkově kladný dopad na stavební praxi. Jako 

prospěšné hodnotím zpřesňující ustanovení o veřejnoprávních smlouvách. Podrobnější 

úprava ve stavebním zákoně může mít za následek větší využití tohoto institutu. 

Pozitivním důsledkem by pak bylo snížení administrativní zátěže. Dále hodnotím 

kladně i znovuzavedení možnosti tzv. „překlápění“ stavebních záměrů z ohlašovacího 

režimu do povolovacího. Také vypuštění územně plánovací informace jako podkladu 

pro ohlášení stavebního záměru je jistě odůvodněné. 

Zároveň si však nemyslím, že rozšiřování staveb kde není ingerence stavebního 

úřadu vůbec nebo málo, je krok dobrým směrem. Dle mého názoru poskytuje současná 

úprava přiměřenou ochranu veřejných a soukromých práv. Deklarované zjednodušování 

a zrychlování může poškodit například práva osob, které by jinak byly účastníky 

stavebního řízení. 

U certifikátu autorizovaného inspektora dojde kromě drobné úpravy spočívající 

v odstranění nadpisu „zkrácené stavební řízení“ i k procesním a dalším změnám. 

Například bude výslovně stanoveno, kdy oznámení stavebnímu úřadu nabývá právních 

účinků, atd. U certifikátu autorizovaného inspektora bude vývoj jistě ještě velmi 

zajímavý. Jen čas a praxe ukážou, zda se změny osvědčí. 

V průběhu prací na diplomové práci schválila Poslanecká sněmovna ČR přijetí 

vládního návrhu tzv. „velké“ novely stavebního zákona. Návrh byl přijat s několika 
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pozměňovacími návrhy 15. června 2012. K datu odevzdání mé práce, byl návrh novely 

postoupen k projednání Senátu ČR. Zatím tedy vše nasvědčuje tomu, že návrh novely 

bude přijat. Otázkou zůstává, k jakým změnám v průběhu legislativního procesu dojde.  
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Seznam použitých zkratek právních předpisů 
OZ – zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

SpŘ – zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů 

SŘS – zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů 

SZ – zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánovaní a stavebním řádu (stavební zákon), 
ve znění pozdějších předpisů 
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Seznam příloh132 
I. Počet vydaných stavebních povolení dle § 115 SZ 

II. Počet uzavřených veřejnoprávních smluv dle § 116 SZ 

III. Počet evidovaných certifikátů autorizovaného inspektora dle § 117 SZ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                      
132 Analýza stavu na úseku stavebního řádu a územního plánování za roky 2008-2010, ÚUR, dostupný 
také z WWW: http://www.uur.cz/images/1-uzemni-planovani-a-stavebni-
rad/analyza/2011/vlada/III_analyza.pdf. 
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Příloha č. I. Počet vydaných stavebních povolení dle § 115 SZ 
  celkem obce III. typu obce II. typu obce I. typu 

Počet stavebních povolení 2008 46099 33489 6212 6398 

Počet stavebních povolení 2009 45993 31282 6095 8616 
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Příloha č. II. Počet uzavřených veřejnoprávních smluv dle § 
116 SZ 
  celkem obce III. typu obce II. typu obce I. typu 

Počet veřejnoprávních smluv 2008 271 210 27 34 

Počet veřejnoprávních smluv 2009 531 382 79 70 
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Příloha č. III. Počet evidovaných certifikátů autorizovaného 
inspektora dle § 117 SZ 
  celkem obce III. typu obce II. typu obce I. typu 

Počet certifikátů AI 2008 50 42 4 4 

Počet certifikátů AI 2009 102 92 7 3 
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Resumé 

Construction of buildings and their alterations 

I have chosen this topic, because I am interested in building and related issues. 

Another reason for the selection of the work is that the construction industry is very 

promising, dynamic and lucrative field. 

The thesis is devided into five chapters with appendix. 

The work begins with a historical introduction to construction law and its major 

developmental milestones in the Czech Republic. 

The sources of public constructional law are discussed in detail in the following 

passage of the first chapter. 

Basic terms of construction law, relevant to the processing of the dissertation are 

defined in chapter 2. 

The issue of public administration that is related to the construction is described 

in chapter 3. 

Realization modes are described in chapter 4. First is called "free" mode, which 

is used in case of less technologically challenging projects and a minimum of 

intervening in the public and private interests (chapter 4.1). 

Second is the reporting regime and institute planning information given in 

section 4.2.  

And third, I consider the most important an authorization regime. In the 

authorization regime are carried out all constructions, if is not established that the 

reporting regime is sufficient or "free". 

To alternatives of authorization regime are dedicated separate subchapters. 

Public contracts (4. 4.) and a certificate of authorized inspector (4. 5.). 

The final fifth chapter discusses the changes prior to construction completion. 
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In the appendix are statistical data of building permissions, public contracts and 

certificates of authorized inspector. 

In my work I focused mainly on the modes of realization. Within them I tried to 

offer multiple perspectives on issues. So I did, especially in the subchapter dealing with 

the certificate of an authorized inspector. 

My objective was to describe the issue and add support details and statistical 

data, where I thought it is suitable. The purpose of the details is to illustrate the bigger 

picture. For some of the most problematic provisions, I proposed possible solutions. 

Another objective was to compare the provisions of the draft bill to the current 

act. 

 

Klí čová slova: Provádění staveb a jejich změn, režimy provádění staveb, návrh novely 

Key words: Construction of buildings and their alterations, realization regimes of 
buildings, draft of bill 


