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I. 
 
K tématu (předmětu) práce: 
 
Téma práce je úzké, nicméně aktuální, praktické a - vzhledem ke komplikovanosti nové 
právní úpravy ve stavebním zákonu č. 183/2006 Sb. (dále též jen „StavZ“) ve znění jeho 
novely č. 350/2012 Sb. – i teoreticky zajímavé. Předmět práce je jednoznačně vymezený.  
 
Myslím, že název práce je formulován nepřesně. V Úvodu na str. 7 autorka píše, že se její 
práce „zabývá užíváním staveb a změn v užívání staveb“ (jen na okraj: patrně by bylo 
mluvnicky správně „… a změnami v užívání staveb“). Tentýž cíl práce vyplývá z úvodního 
odstavce na str. 61. Název práce však doslova znamená „užívání staveb a užívání změn 
staveb“, což by ovšem bylo něco podstatně odlišného (srov. § 2 odst. 3, 4 a 5 StavZ). 
 
K systematice práce: 
 
Práce je logicky a přehledně strukturována. Po Úvodu následuje 1. kapitola „Prameny právní 
úpravy“ a 2. kapitola „Novela stavebního zákona 2013“. Pak následuje 3. kapitola „Vymezení 
základních pojmů stavebního zákona ve vztahu k užívání staveb a jejich změn“ a 4. kapitola 
„Stavební úřad jako vykonavatel veřejné správy“. Jádro práce v následujících kapitolách pak 
představuje rozbor dvou hlavních témat. Jednak rozbor právní úpravy kolaudace (kapitoly - 
5. „Užívání dokončené stavby“, 6. „Předčasné užívání stavby“, 7.“Zkušební provoz“ a 
8. „Užívání takzvané černé stavby“). Jednak rozbor právní úpravy rekolaudace (kapitoly - 
9. „Změna v užívání stavby“, 10. „Změna v užívání stavby, která není podmíněna změnou 
v dokončení stavby“ a 11. „Změna v užívání stavby, která je podmíněna změnou dokončené 
stavby“). V Závěru autorka shrnuje své úvahy a předkládá zajímavé návrhy de lege ferenda. 
 
K obsahu práce: 
 
Obecně: 
 
Práce je slušným rozborem platné právní úpravy kolaudace a rekolaudace v platném 
stavebním zákonu č. 183/2006 Sb. s dílčími komparatistickými prvky ve vztahu k právní 
úpravě ve starém stavebním zákonu č. 50/1976 Sb. Autorka je schopna nejen právní úpravu 
vesměs jasně popsat a vyložit, ale pustit se i do hlubších analytických úvah, byť spíše jen 
dílčích, tj. k některým vybraným institutům či problémům. Oceňuji její schopnost 
samostatného, střízlivého i kritického úsudku. 
 



Nedostatkem práce je, že autorka rozebírá předmětnou problematiku v zásadě jen v mezích 
stavebního zákona. Neodvážila se pustit se do rozboru širších souvislostí s úpravou správních 
procesů (zde jde zejména o problémy s úpravou postupu podle části IV. správního řádu) a 
s úpravou soudní ochrany (zde jde zejména o problémy s ochranou v podobě žaloby proti 
zásahu podle § 82 a násl. soudního řádu správního v intencích problematického usnesení NSS 
č. 2 As 86/2010-76). Také díky tomu je vlastní text práce poměrně krátký. Jádro práce, které 
pojednává o kolaudaci a rekolaudaci, tvoří vlastně jen 33 stran (str. 38-71); do str. 37 autorka 
vymezuje základní pojmy. 
 
Konkrétně: 
 
Ke str. 41: Konstrukce v § 120 odst. 1 StavZ není založena na právní fikci souhlasu, ale na 
vzniku veřejného subjektivního práva ze zákona v důsledku nečinnosti stavebního úřadu 
v zákonem stanovené lhůtě. Jaké má tento rozdíl právní důsledky? 
 
Ke str. 41: Rozbor problematiky kontrolní prohlídky není příliš jasný. Ve skutečnosti 
oznamovací režim podle § 120 odst. 1 StavZ nepředpokládá, že by (závěrečná) kontrolní 
prohlídka byla ze zákona obligatorní. Naopak je její konání na úvaze stavebního úřadu. To 
není z textu příliš patrné. 
 
Ke str. 40-44: Rozbor kolaudačního oznámení je přesný, srozumitelný, obsahově 
vyčerpávající. Oceňuji, že si autorka vyhledala i aktuální související judikaturu – usnesení 
Ústavního soudu sp. zn. III. ÚS 3960/11. 
 
Ke str. 46: Úvahy ohledně zásahové žaloby nejsou podle mého názoru správné. Zejména 
pokud autorka tvrdí, že „stavebník jako žalobce (zásahové žaloby) by vlastně docílil pouze 
toho, že soud vysloví nezákonnost postupu spočívajícím v nevydání kolaudačního souhlasu“. 
To podle mne není tak docela pravda. Pokud soud zásahové žalobě vyhoví, musí podle § 87 
odst. 2 soudního řádu správního zakázat správnímu orgánu, aby pokračoval v průtazích 
v postupu vydávání kolaudačního souhlasu.  
 
Ke str. 46: Autorka ke škodě věci vůbec neuvažuje o tom, že by zásahovou žalobu proti 
kolaudačnímu souhlasu podali sousedé (popř. jiní vlastníci územního řízení, například obec) 
z toho důvodu, že se skutečné provedení stavby odchyluje od územního rozhodnutí (územního 
souhlasu) či od projektové dokumentace apod. Byla by taková žaloba přípustná? 
 
Ke str. 59: Myslím, že „ohledání na místě“ v řízení o dodatečném povolení stavby podle § 
112 ve spojitosti s § 129 odst. 2 StavZ na straně jedné a „závěrečná kontrolní prohlídka“ 
podle § 120 odst. 1 a 2, resp. § 122 odst. 3 StavZ, na straně druhé nejsou shodné ani 
zaměnitelné instituty. Autorka je však zaměňuje – na str. 59 uvažuje o tom, „zda je nutné 
konat prakticky dvě kontrolní prohlídky za sebou“. Obávám se, že „kontrolní prohlídka 
spojená s řízením o dodatečném povolení stavby“ je z formálně-právního hlediska nesmysl. 
Pokud jde o stavbu podléhající kolaudačnímu souhlasu, závěrečnou kontrolní prohlídku podle 
§ 122 odst. 3 StavZ nelze opominout ani ji nahradit ohledáním na místě podle § 112 StavZ. 
V úvahu by nicméně přicházelo spojení uvedených postupů. Je ale otázka, zda to je podle 
platného stavebního zákona možné. 
 
Ke str. 61-62: Zajímavý rozbor zákonných pojmů „změna v užívání stavby“ a „změna v účelu 
užívání stavby“. Autorka se v něm vymezuje vůči části komentářové literatury. Její úvahy 
jsou logické a podle mého názoru správné. 



 
Ke str. 66-68: Autorka se nezabývá žalobou proti zásahu podle § 82 soudního řádu správního 
jakožto možným prostředkem obrany sousedů (vlastníků sousedních jednotek) proti 
rekolaudačnímu souhlasu. To je škoda, když se na str. 65-66 poměrně podrobně zabývá 
hmotně-právní otázkou, zda je k oznámení vlastníka jednotky o změně v užívání stavby nutný 
souhlas vlastníků sousedních jednotek, resp. souhlas shromáždění podle § 1208 písm. f) bod 2 
NOZ. Co když ale v praxi nějaký stavební úřad zákonný požadavek souhlasu sousedů 
(shromáždění) opomine a vydá rekolaudační souhlas? Jaké by pak byly důsledky zásahové 
žaloby ve smyslu podivného usnesení NSS č. j. 2 As 86/2010-76? 
 
V Závěru (str. 72-73) oceňuji střízlivé až kritické zhodnocení současné právní úpravy 
kolaudace a rekolaudace v zákoně č. 183/2006 Sb. ve srovnání s úpravou předchozí ve 
„starém“ stavebním zákoně č. 50/1976 Sb. [„… zřetelně vidíme, k čemu vedu snahy o 
zrychlení procesů ve stavebním zákoně – k jeho (správně: k jejich) zpomalení“]. Tyto úvahy 
však bohužel nemají příliš oporu ve vlastním textu práce v předchozích kapitolách. Hlubší 
komparace se starým stavebním zákonem v nich totiž chybí. 
 
Přílohy na str. i – xlvii nepovažuji za obsahově smysluplné.  
 
K jazyku a stylu práce: 
 
Autorka se vyjadřuje vesměs srozumitelně. Na některých místech se však nevyjadřuje příliš 
jasně (viz výše). Na některých místech jsou mluvnické chybičky (viz výše). 
 
K pramenům: 
 
Autorka pracovala s dostatečným okruhem literatury, kterou podle mne cituje poctivě. 
Z judikatury postrádám důležitý judikát k otázce, kdy (již) změna v užívání stavby vyžaduje 
kolaudační akt, a kdy (ještě) nikoli – S 935-NSS 2/2002 (30 Ca 180/2001). 
 
 

II. 
 
Práce je způsobilá k obhajobě. S výhradou průběhu obhajoby ji předběžně navrhuji 
klasifikovat známkou „velmi dobře“. 
 
 
 
V Praze dne 16.9.2014 
 
 
 
JUDr. Petr Svoboda, Ph.D. 
 


