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Posudek vedoucího na diplomovou práci 
 
 
Název diplomové práce:  Postavení dotčených osob v územních a stavebních 

procesech 
Diplomant:    Matěj Zýka  
Vedoucí:   JUDr. Petr Svoboda, Ph.D. 
Oponent:   JUDr. Ing. Josef Staša, CSc. 

 
 

I. 
 
K předmětu a systematické struktuře práce: 

 
Práce má smysluplný a ucelený předmět (cíl) a logickou strukturu.  
 
Podle autora je cílem práce „poskytnutí systematického přehledu o jednotlivých 

možnostech zásahu příslušných skupin dotčených osob do průběhu procesů upravených 
zákonem č. 183/2006 Sb.“ (str. 2). 

 
Práce je rozdělena kromě Úvodu a Závěru do 3 částí. V části 1. „Obecné otázky: 

základní právní pojmy, instituty a problémy“ se autor zabývá otázkami, jež jsou společné pro 
analýzu v následujících dvou částech. V části 2. se pak zabývá postavením dotčených osob 
v územních procesech, tj. zejména v procesech přípravy a schvalování jednotlivých územně 
plánovací dokumentace, a dále v individuálních územních rozhodovacích procesech, zejména 
v územním řízení a v procesu vydání územního souhlasu. V části 3. se autor zabývá 
postavením dotčených osob ve stavebním řízení a v alternativních stavebních procesech, 
zejména v procesu ohlašování stavebních záměrů a v postupu oznamování stavebních záměrů 
s certifikátem autorizovaného inspektora. 
 
K obsahu práce mám tyto obecné poznámky a připomínky: 
 

Práce podává pečlivý rozbor procesních práv a povinností dotčených fyzických a 
právnických osob, zejména jejich procesních prostředků obrany, ve správních procesech na 
úsecích územního plánování a stavebního řádu. Zatímco část 1. je vesměs popisná, autor si 
zde připravuje obecný pojmový a institucionální základ, části 2. a 3. představují jádro práce a 
obsahují několik kvalitních analytických pasáží, včetně postřehů i dílčích závěrů. Na práci je 
obecně třeba ocenit především hloubku, s jakou se autor pustil do vlastního rozboru i velmi 
detailních aspektů analyzované problematiky (srov. např. podrobný rozbor námitek a 
připomínek na str. 30-38). Nedostatkem práce je, že autor nevyužil některé zajímavé a obecně 
dostupné judikáty správních soudů. 
 
K obsahu práce mám tyto dílčí poznámky a připomínky: 

 
 V kapitole 1.6. „Obranné prostředky“ oceňuji logičnost systematického roztřídění 
procesních prostředků obrany na [1] „obranné prostředky proti výslednému aktu“ a [2] „jiné 
obranné prostředky“, jimiž autor chápe prostředky uplatňované v průběhu daného procesu 
před vydáním aktu. 
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 Na str. 10 v definicích opravných a dozorčích prostředků měl autor spíše vyjít 
z nějakého renomovaného literárního pramene (učebnice, komentáře, monografie apod.).  
Definice nejsou díky tomu zcela přesné. Např. definice opravného prostředku by měla 
výslovně obsahovat znak, že jde o zákonem upravený návrh účastníka, jehož podáním 
správnímu orgánu se přímo ze zákona zahajuje opravné řízení. 
 
 Ke str. 11: Obnova správního řízení je jak mimořádným opravným prostředkem, tak 
dozorčím prostředkem; to druhé tehdy, nařizuje-li obnovu správní orgán z moci úřední za 
účelem ochrany veřejného zájmu. 

 
Na str. 30 autor podal zajímavou obsahovou charakteristiku rozlišovacích znaků mezi 

námitkou a připomínkou ve smyslu § 172 odst. 4 a 5 správního řádu. Myslím ale, že není 
příliš vhodné označovat námitky a připomínky jako „akty“ (viz str. 30 a dále též str. 36), když 
jde o kvalifikovaná podání dotčených osob, a tudíž (a contrario) nemůže jít úkony správního 
orgánu, které se právě naproti tomu tradičně v nauce i judikatuře označují jako „akty“.  

 
Na str. 31 je správný analytický postřeh autora, že zákonný název „námitky“ stavební 

zákon nevhodně používá jak pro námitky proti návrhu územně plánovací dokumentace, tak 
pro námitky účastníků v územním a stavebním řízení, ačkoli jde z procesního hlediska o zcela 
odlišné druhy prostředků obrany. 

 
Na str. 34 autor správně analyzuje změnu ve způsobu, jakým se stavební úřad po 

novele č. 350/2012 Sb. vypořádává v územním rozhodnutí, resp. ve stavebním povolení, 
s námitkami účastníků územního, resp. stavebního řízení (§ 89 odst. 5 a § 114 odst. 3 
stavebního zákona). A na str. 35 poukazuje též na nevhodnou rozmanitost zákonných názvů 
pro jeden a tentýž institut procesního prostředku obrany účastníka v územním a stavebním 
řízení – námitky, vyjádření, stanovisko (srov. též § 36 správního řádu) 

 
V oddílu 1.7. (str. 39-40), kde autor rozebírá stěžejní neurčité právní pojmy územních 

a staveních procesů, a sice „dotčenost“ a „sousedství“, autor správně poukazuje na nález 
Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 19/99 (č. 96/2000 Sb.). Opomněl však poukázat na důležitý 
rozsudek Nejvyššího správního soudu č. j. 1 Ao 2/2007-73, který podává výklad pojmu 
„dotčenosti“ ve smyslu § 52 odst. 2 stavebního zákona. V čem je právní názor zde judikovaný 
stěžejní? 

 
Na str. 66-67 a str. 86-87, kde se autor zabývá zásadou koncentrace v územním a 

stavebním řízení, postrádám důležitý rozsudek Vrchního soudu v Praze č. j. 6 A 95/94,  
popřípadě další obdobné judikáty, podle kterých se omezení vyplývající se zásady 
koncentrace nevztahuje na námitky účastníků, poukazující na rozpor záměru či řízení 
s kogentní veřejnoprávní úpravou. 
 
K jazyku a stylu mám tyto poznámky: 

 
Autor se vyjadřuje jasně a přesně. Myšlenkový tok textu je formálně i obsahově 

logický a uspořádaný. Autor postupuje krok po kroku, nezabíhá do zbytečných detailů, ale na 
druhou stranu se nevyhýbá analyzovat podstatné problémy. 
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K práci s prameny a jejich citacích: 
 
Autor pracoval s použitelnou judikaturou, kterou si uměl vyhledat a vybrat z ní to 

podstatné, co pro předmět své práce potřeboval. Některé důležité judikáty však opomněl. 
Podle mého názoru měl více využít i prameny obecně dostupné (zejména komentářové) 
literatury. Autor například měl na některých místech, kde používá ustálené teoretické pojmy 
(instituty), jako například „dozorčí prostředek“ (str. 11) či „zásada koncentrace“ (str. 13), 
citovat učebnici správního práva. 

 
Shrnuji: 
 
 Práce je poctivě zpracovaná. Autor prokázal schopnost samostatného analytického 
myšlení při řešení podstatných problémů i schopnost jednoznačně formulovat syntetické 
(a správné) závěry. Uzavírám, že předložená diplomová práce splňuje požadavky stanovené 
na práci tohoto typu. 
 
Otázky k obhajobě: 

 
Prosím autora, aby odpověděl na otázky či úvahy, které jsem vytkl výše v textu 

posudku. 
 

II. 
 

Na základě výše uvedených skutečností doporučuji  předloženou diplomovou práci 
k obhajobě a – s výhradou průběhu obhajoby – ji navrhuji klasifikovat známku „velmi 
dobře“. 
 
 
V Praze dne 14.3.2014 
 
 
JUDr. Petr Svoboda, Ph.D. 
Katedra správního práva a správní vědy PF UK v Praze 
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