
Posudek oponenta diplomové práce  Matěje Zýky 

„Postavení dotčených osob v územních a stavebních procesech“ 

 

 Předložená diplomová práce o rozsahu 113 stran je členěna do 3 kapitol („Obecné 
otázky: základní právní pojmy, instituty a problémy“, „Postavení dotčených osob v územních 
procesech“ a „Postavení dotčených osob ve stavebním řízení a alternativních stavebních 
procesech“).  
 

 Téma práce je nepochybně aktuální. 
 

 Diplomant přistoupil ke svému úkolu se zjevným zájmem. Pracoval s odbornou 

literaturou i s judikaturou [měl ovšem použít širší okruh běžně dostupných judikátů  (srov. 

„skromný“ přehled na str. 111 a 112)]. Ocenit třeba snahu o vlastní přístup a o formulaci 

kritických (a zásadně správných!) názorů na platnou právní úpravu. Na řadě míst je patrný 

jeho smysl pro detail.  

 

 Při pohledu na strukturu díla se jako poněkud naddimenzovaná jeví partie 1.6. Jistá 
osobitost vyjadřování [projevuje se např. v názvu první kapitoly, v zavedení pojmu „obranné 
prostředky“ (věcnou výhradu viz níže), v obratu „zásah … dotčených osob“ či v rozlišování 
„absolutní korekce“ a „rychlokorekce“ (naposled uvedený pojem dal sám autor do uvozovek); 
dtto „předkontrola“] nemusí být na závadu. Vyjadřování je místy komplikované, což trochu 
snižuje čtivost práce. 
 

 Z dílčích připomínek uvádím: 
 

- K pojmu „dotčené osoby“ viz § 2 odst. 3 správního řádu (str. 2). 
 

- Tvrzení obsažené v pátém odstavci na str. 2 je poněkud nadnesené (i když se novela dotkla 
řady procesů). 
 

- Některá z ustanovení obsažených v § 4 stavebního zákona jsou „konkretizací“ zásad činnosti 
správních orgánů upravených v § 2 – 8 správního řádu (str. 5). 
 

- Výchozí tvrzení, že § 20 stavebního zákona obsahuje „úpravu doručování“ (str. 5) je 
nepřesné. Následující text však předmětný problém jakžtakž vysvětluje.  

 

- Na str. 7 bylo vhodné objasnit pojem „pořizovatel“ (i dále). Podobně např. k pojmu 

„oprávněný investor (str. 46). 
 

- Ke str. 9: Ustanovení § 23 odst. 4 stavebního zákona je svým způsobem výjimečné. V čem? 

 

- Vzhledem k výčtu „obranných prostředků“ může sotva obstát tvrzení obsažené v prvním 
odstavci partie 1.6.1. Výčet totiž zahrnuje i dozorčí prostředky (ty diplomant správně odlišuje 
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od opravných prostředků na str. 10 a 17), u nichž nejde o „výkon specifických práv 
oprávněných osob“! 
 

- Na str. 11 mělo být „stavební povolení“ (nikoli „stavební rozhodnutí“). 
 

- Obnova řízení je ale možná i z moci úřední (str. 11; správně na str. 16)), jde tedy o institut 

dvojaké povahy. 
 

- Věta ve druhém odstavci partie 1.6.2.2 není formulována šťastně. Dtto poslední věta ve 
třetím odstavci téže partie. 
 

- Ustanovení § 152 odst. 5 správního řádu zasluhovalo kritičtější pohled (str. 15). 
 

- Ustanovení § 101 správního řádu se obnovy řízení netýká (str. 15).  
 

- Žádost o povolení obnovy se podle speciálního § 100 odst. 6 správního řádu zamítá (str. 16 

a pozn. č. 42)! 
 

- Na str. 17 (i jinde) má být „účastenství“ (nikoli „účastnictví“). 
 

- Obrat „zahajován podnětem podatele“ není šťastný (str. 19). 
 

- Přezkumné řízení však není „standardním správním řízením“, jestliže je vedeno podle § 174 
odst. 2 správního řádu (str. 20). Autor ovšem tento případ vůbec pomíjí. 
 

- Tvrzení o důsledcích vad řízení bylo třeba specifikovat (str. 24). 
  

- V partii 1.6.2.6 nebo 1.6.2.7 by zasluhovalo věnovat pozornost rozlišení procesní a věcné 
aktivní legitimace. 
 

- Úvahu v poznámce č. 92 bylo možno podložit judikaturou. 
 

- Vzhledem k (problematickému) vývoji judikatury Nejvyššího správního soudu se obnova 

soudního řízení může dotýkat i „procesů probíhajících v rámci stavebního práva“ (str. 29). 
(V partii 1.6.2 chybí výklad o žalobě proti nezákonnému zásahu.)  
 

- Užívat termínu „akt“ v souvislosti s námitkami nebo s připomínkami není nejvhodnější 
(str. 30, 36). Dtto k úkonům zmiňovaným na str. 95 a násl. 
 

- Text ve druhém odstavci na str. 31 není srozumitelný. 

 

- Ohledně námitek se v územním řízení a ve stavebním řízení uplatňuje koncentrace (str. 33). 
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- Lze dodat, že vyřízení/“vypořádání“ připomínky může být předmětem stížnosti podle § 175 
správního řádu (str. 36); podobně i dále. 

 

- Výklad neurčitých právních pojmů není „předmětem správního uvážení“ (str. 39)! 
 

- K partii 2.1.1: Jaká je hmotněprávní povaha/forma politiky územního rozvoje? Viz též 
usnesení Nejvyššího správního soudu č. j. 9 Ao 3/2009 – 59 a usnesení Ústavního soudu 
sp. zn. Pl. ÚS 5/2010.  
 

- V poznámce č. 171 měl být obsažen i odkaz na § 4 odst. 8 stavebního zákona. A co 

v případě územního opatření (je třeba se „dohodnout“?; str. 61). 
 

- Úprava návrhu zásad územního rozvoje je pouze jednou z možností dalšího postupu 
(str. 45). Lépe (v souvislosti s návrhem územního plánu) na str. 51. 
 

- Obrat „s vybranými aspekty podle stavebního zákona“ není formulačně (= věcně je tomu 
tak, neboť nejde o zákonnost všeobecně) šťastný (str. 45). 
 

- K poslednímu odstavci partie 2.1.2: Pro úplnost srov. § 12 odst. 2 písm. b) krajského zřízení. 
Podobně k poslednímu odstavci partie 2.1.3 [§ 16 odst. 2 písm. c) obecního zřízení]. 
 

- Výklad ve třetím odstavci na str. 50 mohl reflektovat judikaturu (např. rozsudky Nejvyššího 
správního soudu č. j. 2 Ao 2/2007-73 nebo č. j. 1 Ao 1/2009-185). 

 

- Odkud se bere tvrzení o „konání“ zastupitelstva obce v přenesené působnosti (str. 51)? 

 

- Jak rozumět ustanovení stavebního zákona, podle něhož „… se v regulačním plánu stanoví, 
která územní rozhodnutí nahrazuje“ (str. 52)? 

 

- Na str. 57 nejde o doručení „veřejné vyhlášky“ (ale „veřejnou vyhláškou“). 
 

- Prakticky ovšem rada (kraje, obce) připravovat územní opatření (např. projednávat věc 
s dotčenými orgány) zřejmě sama nemůže (str. 61). 

 

- K partii 2.1.5: Jaké je postavení dotčených osob v řízení o povolení výjimky ze stavební 
uzávěry? (Jde ovšem o „individuální proces“.) 
 

- V partii 2.1 není věnována pozornost postupu vymezení zastavěného území podle § 59 a 60 
stavebního zákona.   
 

- Který „jiný orgán“ je příslušný vydat územní rozhodnutí (str. 63)? 

 

- Ve druhé větě druhého odstavce na str. 64 jde rovněž o účastníky „územního řízení“ (nikoli 

„stavebního řízení“). 
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- O námitce občanskoprávní povahy nemůže stavební úřad autoritativně rozhodnout (str. 67; 

dtto str. 87), má si o ní „učinit úsudek“ a poté „rozhodnout ve věci“. A co případ 
občanskoprávní námitky týkající se existence nebo rozsahu vlastnického práva? (K této otázce 
viz rozsudek Nejvyššího správního soudu č. j. 7 As 52/2010 – 83.)  

 

- Výraz „ohlašuje … předem“ není šťastný (str. 67).  
 

- Výklad v partii 2.2.2 mohl být „dotažen“ do úvahy o efektivnosti ochrany práv účastníků 
řízení, resp. možnosti „zneužívat“ institut zjednodušeného územního řízení (též např. 
s ohledem na požadovanou dobu vyvěšení návrhu výroku rozhodnutí). Jak je to 

s přezkumným řízením a s obnovou řízení? Co autor soudí o možnosti bránit se správní 
žalobou? 

 

- Sled výkladu v úvodu partie 2.2.3 měl být opačný. Na prvním místě je splnění předpokladu 
stanoveného v § 96 odst. 1 stavebního zákona.  [Některé stavební záměry uvedené v § 103 
stavebního zákona ze své povahy možnost vydání územního souhlasu vylučují (srov. 

„pateřní“ energetická vedení).]  
 

- Jak to bude s aktivní legitimací k podání správní žaloby proti územnímu souhlasu (str. 76)? 

O jakou žalobu by mělo jít? Jaký je autorův názor na novější judikaturu (vývoj judikatury 
autor bohužel pomíjí – k tomu srov. usnesení rozšířeného senátu Nejvyššího správního soudu 
č. j. 2 As 86/2010 – 76)?    

 

- Souhlas dalších dotčených osob si ovšem může opatřit sám stavebník předem (ke třetímu 
odstavci na str. 77). Formulace stavebního zákona [§ 96 odst. 3 písm. d) ve vztahu k první 
větě odstavce 5 téhož] je neobratná. Podobné (postrádat lze zmínku o tomto problému někde 
na str. 90 – 92) je to u ohlášení stavebního záměru [§ 105 odst. 1 písm. f) ve vztahu k § 106 
odst. 1].  

 

- K partii 2.2.4: Jaká je ochrana osob, které by byly účastníky územního řízení, od nichž nebyl 
vyžádán souhlas s veřejnoprávní smlouvou? Dtto k partii 3.4. Srov. (problematický) rozsudek 
Nejvyššího správního soudu č. j. 9 As 44/2012 – 114 (týkající  se „náhrady“ stavebního 
povolení) s alternativou sporného řízení podle § 141 správního řádu. 
 

- Okruh účastníků stavebního řízení byl i před tzv. velkou novelou vymezen taxativně, ale bez 
(popravdě řečeno irrelevantního) odkazu na jiný zákon (str. 82); původním (bláhovým) cílem 
novely (vložením slova „pouze“ do návětí § 109) bylo eliminovat občanská sdružení uvedená 

v zákoně o ochraně přírody a krajiny [nakonec se tato „objevila“ pod písmenem g)]. 
 

- Názory na význam nahrazení výrazu „stavbou“ výrazem „prováděním stavby“ mohou být 
různé (str. 83). Při hodnocení změny půjde totiž též zejména o to, zda všechny relevantní 
důsledky realizace stavebního záměru byly vyřešeny předem (v případě střetu zájmů 

účastníků územního řízení v územním rozhodnutí). 
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- V předposledním odstavci na str. 84 nejde pouze o rozhodnutí dotčených orgánů, ale též 
(a naprostou většinou) o jejich závazná stanoviska (správně na str. 90 v souvislosti 

s ohlášením stavebního záměru). 
 

- Obrat „k suspenzi“ (str. 85) není vhodný. 
 

- Souhlas (s ohlášením stavebního záměru) „není správním rozhodnutím“ pouze ve formálním 
smyslu (str. 89). Na jeho povaze (= konstitutivní správní akt) nic nemění ani výše 
(v souvislosti s územním souhlasem) zmíněná judikatura.   
 

- Ustanovení správního řádu o ochraně před nečinností má univerzální uplatnění díky jeho § 6 
odst. 1 [tvrzení na str. 92 (včetně poznámky č. 435) je chybné]! 

 

- K textu na str. 93: Diskutovat lze o příslušnosti k vedení přezkumného řízení vůči souhlasu 
s ohlášením stavebního záměru (a podobným úkonům, které nejsou výsledkem správního 
řízení).   
 

- První věta na str. 94 je formulována přinejmenším „nepřiléhavě“. 
 

- Vyloučení možnosti postupovat podle § 117 stavebního zákona v územním rozhodnutí má 
místo rovněž tam, kde je již ve fázi umisťování stavby zřejmé, že bude nezbytné stanovit 

podmínky stavebního povolení (str. 94, poznámka č. 446); alternativou by bylo (za určitých 
okolností) stanovit je přímo v územním rozhodnutí. 
 

- Na str. 95 jde o „oznámení“ (nikoli o „ohlášení“). 
 

- Kritika obsažená v prvním odstavci na str. 98 ovšem dopadá i na jiné postupy (zejména na 
zjednodušené územní řízení). 
 

- Na str. 101 jde o osoby, které by byly účastníky „stavebního řízení“ (nikoli „územního 
řízení“). Ve vztahu ke stavebnímu řízení (poznámka č. 491) lze diskutovat o tom, jaké 
důsledky má případné nesplnění povinnosti stavebníka; ve vztahu k uzavírání veřejnoprávní 
smlouvy pak o tom, jaký je rozdíl. 
 

- K textu na str. 102 (přetéká na str. 103): Svá práva a své zájmy mohou třetí osoby hájit jako 
účastníci řízení o prodloužení platnosti stavebního povolení. Na prodloužení platnosti 
stavebního povolení totiž musí být i bez výslovné úpravy kladeny podobné nároky jako na 
prodloužení platnosti územního rozhodnutí (viz větu druhou § 93 odst. 3 stavebního zákona). 
 

- Závěr (str. 104 a 105) práce mohl být (zejména ve vztahu k výkladu v kapitolách 2. a 3.) 
obsažnější. 
 

 Přes množství uvedených připomínek mám celkově za to, že diplomat svůj úkol 
zvládl. 
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 Otázky k obhajobě: 
 

 1. Srovnejte postavení vlastníků dotčených nemovitostí v procesu vydání regulačního 
plánu s jejich postavením v územním řízení.   
 

 2. Jaké jsou meze uplatňování zásady koncentrace (ve vztahu k zásadě legality) při 
uplatňování námitek nebo připomínek dotčených osob podle stavebního zákona? 

   

V Praze dne 11. března 2014 

 

        JUDr. Ing. Josef Staša, CSc. 
 


