
Posudek vedoucího diplomové práce Radky Koldinské 

„Užívání staveb a jejich změn“ 

 

 Předložená diplomová práce o rozsahu 75 stran je doplněna 47 stranami příloh. Je 

členěna, kromě úvodu a závěru, do 11 kapitol [„Prameny právní úpravy“, „Novela stavebního 

zákona 2013“, „Vymezení základních pojmů stavebního zákona ve vztahu k užívání staveb 

a jejich změn“ (= obecné požadavky na výstavbu, stavba, stavebník, dotčené orgány), 

„Stavební úřad jako vykonavatel státní správy“, „Užívání dokončené stavby“, „Předčasné 

užívání stavby před jejím úplným dokončením“, „Zkušební provoz“, „Užívání takzvané 

‚černé stavby‘ “, „Změna v užívání stavby“, „Změna v užívání stavby, která není podmíněna 

změnou dokončené stavby“ a „Změna v užívání stavby, která je podmíněna změnou v užívání 

stavby“].   

 Téma práce je bezesporu aktuální a poměrně obtížné. Diplomantka přistoupila k jeho 

zpracování se zájmem. Využila řady pramenů (odborná literatura/judikatura; třeba vzít 

v úvahu, že problematice užívání staveb a jejich změn se odborná literatura věnuje 

poskrovnu). Záměrem bylo uchopit problematiku užívání staveb a jejich změn komplexně 

(včetně „zvláštních“ případů). Sympatická je na některých místech snaha o vyjádření 

vlastních názorů a formulaci závěrů. Na jiných místech je však výklad pouze popisný. Práce 

je psána vcelku čtivě. 

 Osnova práce je značně podrobná. Některé kapitoly bylo možno spojit [1 a 2 (s tím, že 

v kapitole 2 je již obsažen „meritorní“ výklad), 9 až 11]. Zejména v partii 5.3 mohla být 

samostatná část o soudní ochraně proti kolaudačnímu souhlasu. 

 Z dílčích připomínek uvádím: 

- První věta třetího odstavce na str. 9 měla být jinak stylizována [aby již z ní bylo patrné, že 

pojednává jen o části „norem nižší právní síly“ (než jakou mají ústavní normy)].  

- Na str. 10 je dosti nepříjemný překlep [některá ustanovení stavebního zákona nabyla 

účinnosti 1. 7. 2006 (nemohlo to být 1. 1. 2006!)]. 

- Jak je to se vztahem novelizací stavebního zákona a mezinárodními závazky České 

republiky (str. 11)? 

- Ke „spojení“ materie územního plánování a stavebního řádu došlo již ve stavebním zákoně 

z r. 1976. K popisu systematiky stavebního zákona nebylo zapotřebí tabulky (str. 11 – 12). 

- Odstavec, který na str. 13 uvozuje výčet prováděcích předpisů ke stavebnímu zákonu, je 

formulován zkratkovitě (přílišný „důraz“ na formulářová podání).  

- Na str. 15 mělo být uvedeno „díl 2 hlavy I části čtvrté“ stavebního zákona! 

- K závěru v prvním odstavci na str. 16 bylo třeba uvážit, že jde o kopii oznámení, kterou 

stavebnímu úřadu předloží stavebník (stavební úřad ji „nevyhotovuje“). 
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- Partie 3.1 a 3.2 bylo vhodnější uvést v opačném pořadí. 

- K partii 3.2: Pro vymezení pojmu „stavba“ a členění staveb může být inspirativní slovenská 

úprava (= platné znění § 43 a násl. stavebního zákona z r. 1976). 

- S názorem citovaným v předposledním odstavci na str. 22 (poznámka č. 48) lze 

(přinejmenším bez bližšího vysvětlení) sotva souhlasit. Správně na str. 38. 

- Obrat „půdorys … se … nezvyšuje“ (str. 23) není šťastný. 

- K partiím 3.2.4 a 8.1: V souvislosti s vymezením tzv. „černé stavby“ bylo vhodné odkázat 

na odbornou literaturu.   

- Samotný certifikát autorizovaného investora k „naplnění“ statusu stavebníka nestačí 

(str. 26). Podobně k textu na str. 39 (= nikoli „podle …“). 

- Jaký je vztah předposledního odstavce na str. 27 k provádění stavby svépomocí? 

- V souvislosti s užíváním staveb a jejich změn přicházejí v současnosti do úvahy pouze 

„závazná stanoviska“ (nikoli „stanoviska“)  dotčených orgánů (str. 28).  

- Autorizovaný inspektor nevystupuje jako „představitel stavebního úřadu“ (str. 29), ani 

„v roli stavebního úřadu“ (název a text partie 4.8; vysvětlení v posledním odstavci na str. 37 

není uspokojivé). Činnost autorizovaného inspektora není výkonem státní správy (str. 37). 

V partii 4.8 bylo zapotřebí zmínit i § 122 odst. 5 stavebního zákona. 

- Nelze ztotožňovat pojem „vykonavatel“ a „subjekt“ (nešťastně v první větě posledního 

odstavce na str. 29). 

- Přirovnání správního úřadu v institucionálním pojetí k „budově“ je více než laické (str. 30). 

- „Ministerstvo“ je legislativní zkratka zavedená v § 2 odst. 2 písm. a) stavebního zákona; 

tvrzení o nezbytnosti nahlédnout do kompetenčního zákona (str. 31) je chybné. 

- Jaký je vztah dozorčí činnosti a řízení výkonu státní správy?; (str. 31). 

- Na str. 32 (ve třetím řádku zdola) nejde pouze o „řízení“. 

- K partii 4.5: Bylo vhodné zmínit též možné řešení vyplývající z § 2 zákona o urychlení 

výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury. 

- V případě § 120 stavebního zákona nelze hovořit o „formě povolení“ (str. 38 a 40; na str. 40 

je chybně uveden § 121). Pojem „kolaudační řízení“ platná právní úprava neužívá (str. 40, 

dtto str. 60).  

- Oznámení učiněné v situaci, kterou autorka zmiňuje v poslední větě na str. 40, může být za 

určitých okolností zdrojem komplikací. 

- Musí stavební úřad ve lhůtě stanovené v § 120 odst. 1 stavebního zákona vydat, nebo 

oznámit rozhodnutí o zákazu užívat stavbu?; (str. 41 vs. str. 42). 
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- Ke str. 41: Oprávnění užívat stavbu vzniká podle § 120 odst. 1 ex lege (nejde o fikci 

souhlasu; lépe na str. 42). Povinnost stavebního úřadu provést závěrečnou kontrolní prohlídku 

dovodit nelze (i když je její provedení žádoucí). 

- Partie 5.2.4 je prakticky bezobsažná. Podobně to platí o partiích 5.3.5 a 6.5. 

- Na str. 43 a/nebo 46 a/nebo 67 bylo třeba lépe vysvětlit, že na úkon, který materiálně 

naplňuje znaky rozhodnutí (správního aktu) soudní praxe začala nahlížet jako na zásah 

správního orgánu.  

- V rozsudku citovaném na str. 45 šlo ale o certifikát autorizovaného inspektora podle § 117 

stavebního zákona.  

- Jaký je vztah deklarace nezákonnosti zásahu správního orgánu správním soudem k řízení 

vedenému civilním soudem ve věci náhrady škody způsobené nesprávným úředním 

postupem?; (str. 46). 

- Jaký je význam popisu „bagatelních“ závad zjištěných při závěrečné kontrolní prohlídce 

stavby?; (str. 47). 

- Výklad v partii 5.3.3 není dostatečný. Jak je to s příslušností? Jak je to s uplatněním 

ustanovení „vyloučené“ části druhé správního řádu? Podobně k partii 10.2.1. 

- Některé stavby uvedené v § 103 odst. 1 stavebního zákona podléhají režimu kolaudačního 

souhlasu (str. 48).  

- Je na vydání povolení k předčasnému užívání stavby právní nárok?; (str. 50). Jaká je, resp. 

jaká může být struktura výrokové části tohoto povolení? 

- Druhá věta na str. 54 není formulována šťastně. Druhý odstavec na téže straně je zbytečný 

(dtto navazující odstavce čtvrtý a pátý).   

- Jaký je vztah „ohledání na místě“ a „kontrolní prohlídky stavby“?; (str. 59 – 60). 

- Čtvrtá věta druhého odstavce na str. 64 je formulována neobratně a/nebo s gramatickými 

chybami.   

- V první větě druhého odstavce na str. 68 je nepatřičně užito výrazu „a contrario“. 

- Oznamovatel nemusí být jediným účastníkem řízení (poslední věta na str. 68).  

- Část textu posledního odstavce na str. 69 (přetéká na str. 70) nepatří do partie 10.3.1. 

- Závěr práce mohl být více propojen s textem některých kapitol. Jakou souvislost má druhý 

odstavec na str. 73 s tématem práce? 

- Odkazy v řadě poznámek jsou „osobité“ (jako příklad srov. poznámku č. 75). 

- Chybí seznam příloh. Uvádět v přílohách formuláře by bylo funkční v případě jejich 

kritického rozboru. Vyhláška č. 526/2006 Sb. byla již zrušena (srov. na str. 41 a na str. ii 
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a násl.!). U všech formulářů, které nejsou přílohami právních předpisů, bylo zapotřebí uvést 

pramen. Účel zařazení stavebního povolení do příloh měl být v textu vysvětlen, resp. 

„parametry“ stavebního povolení měly posloužit k podrobnějšímu výkladu postupu 

stavebního úřadu při kolaudaci.     

 Celkově mám za to, přes množství a charakter uvedených připomínek, že diplomantka 

svůj úkol v zásadě zvládla.  

 Rozpravu u obhajoby doporučuji zaměřit (1) na srovnání úpravy kolaudace podle 

stavebního zákona z r. 1976 se současnou úpravou vyřizování žádosti o vydání kolaudačního 

souhlasu (a to zejména též ve vztahu k závadám zjištěným při kolaudaci) a (2) na postavení 

dotčených orgánů při vydávání kolaudačního souhlasu (včetně příkladů jejich „nejčastější“ 

ingerence). 

 

V Praze dne 15. září 2014 

        JUDr. Ing. Josef Staša, CSc. 


