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ÚVOD 

O problematiku územního plánování, územního, stavebního a navazujících řízení 

jsem se začala zajímat v souvislosti s koupí stavebního pozemku a následně i výstavbou 

rodinného domu. Každý, kdo se někdy pokusí postavit rodinný dům, přestavit byt či vy-

budovat jakoukoliv stavbu, velice rychle zjistí, že bude muset obětovat nejen nemalé fi-

nanční prostředky, ale také spoustu vzácného času. Času, který je nutné investovat jak 

do samotné stavební činnosti, tak do zajišťování podkladů pro realizaci stavby. Pro lai-

ky je úspěšné zdolání složité administrativy odkázáno na pomoc úředníka stavebního 

úřadu, jenž nám vysvětlí a poradí, jaké dokumenty předložit, a jak po právní stránce vě-

ci správně postupovat. I proto je praktickou výhodou, pokud se v problematice staveb-

ního práva alespoň trochu vyznáme. 

Předkládaná diplomová práce se zabývá užíváním staveb a změn v užívání staveb. 

Toto téma jsem si vybrala především z toho důvodu, že na rozdíl od územního a staveb-

ního řízení, které je v popředí zájmu širší veřejnosti, stojí tento okruh otázek spíše 

v pozadí pozornosti, byť je neméně důležitý. 

Během zpracování tématu jsem se zaměřila zejména na procesní postupy navržené 

zákonodárcem k dosažení zákonného užívání staveb, resp. zákonné změny v užívání 

staveb. V této souvislosti jsem se pokusila objasnit nejdůležitější právní otázky dané 

problematiky, např.: účastníci řízení; zahájení řízení; dokumenty, jež jsou výsledkem 

předmětného řízení a možnost jejich přezkoumatelnosti; soudní ochrana účastníků řízení 

a třetích osob apod. Základním pramenem práce se stal text stavebního zákona, souvise-

jící relevantní judikatura a názory odborníků. Logická struktura hlavní části práce je 

tvořena celkem jedenácti hlavními kapitolami, které jsou v závislosti na aktuální potře-

bě dále členěny do jednotlivých podkapitol a oddílů. 

Cílem úvodních čtyř kapitol bylo (1) shrnout prameny právní úpravy se zaměřením 

na pozitivní legislativní změny ve stavebním zákoně na úseku užívání staveb a jejich 

změn, jež zavedla podstatná novela tohoto zákona, (2) definovat nebo vysvětlit pojmy, 

s nimiž stavební zákon operuje v části věnované užívání staveb a jejich změn, a v nepo-

slední řadě také (3) vysvětlit organizaci státní správy na úseku stavebního řádu. 

Hlavnímu předmětu práce, tj. užívání dokončené stavby, jsem věnovala zvýšenou 

pozornost v páté kapitole. V souladu se systematikou stavebního zákona jsem zařadila 
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do šesté a sedmé kapitoly problematiku předčasného užívání staveb a zkušebního pro-

vozu. V kapitole osmé se pak zabývám užíváním tzv. „černé stavby“. 

Poslední tři kapitoly textu jsou věnovány druhému předmětu diplomové práce – 

změnám v užívání staveb. Devátou kapitolu jsem pojala jako úvod do problematiky. 

Desátá a jedenáctá kapitola se pak v závislosti na povaze změny v užívání stavby zamě-

řuje zejména na popis příslušných procesních postupů. 

Věřím, že předkládaná diplomová práce může být s ohledem na ucelený rozbor té-

matu ve světle poznatků praxe i aktuální judikatury přínosem pro všechny zájemce o da-

nou problematiku. 
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1 PRAMENY PRÁVNÍ ÚPRAVY 

Zajímáme-li se o písemné zdroje, z nichž lze poznat právní úpravu užívání staveb 

a jejich změn, musíme se zaměřit na tzv. formální prameny práva. Obecně lze konstato-

vat, že se na úseku stavebního práva setkáváme s vydáváním široké škály normativních 

právních aktů odlišné právní síly a odlišného vzájemného vztahu speciality a obecnosti. 

Skalním pilířem celé právní úpravy je bezesporu ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ús-

tava České republiky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Ústava“), spolu 

s Usnesením předsednictva České národní rady č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny zá-

kladních práv a svobod jako součásti ústavního pořádku České republiky, ve znění poz-

dějších předpisů (dále jen „Listina“). S těmito ústavními normami musejí být v souladu 

právní normy nižší právní síly. 

Normami nižší právní síly jsou běžné zákony, zákonná opatření Senátu a vyhlášky 

obcí a krajů vydávané v samostatné působnosti. Tyto normativní akty označujeme jako 

původní (originární). Další skupinou norem nižší právní síly jsou takové právní předpi-

sy, jejichž povaha je odvozena od zákonů – nazýváme je jako odvozené (derivativní) 

normativní akty. Mezi ně řadíme právní předpisy ministerstev a jiných správních úřadů 

a nařízení krajských a obecních rad vydávaných v přenesené působnosti. 

1.1 ÚSTAVA ČESKÉ REPUBLIKY 

A LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD 

Hlava první Ústavy v čl. 2 odst. 3 stanovuje, že „[…] státní moc slouží všem obča-

nům a lze ji uplatňovat jen v případech, v mezích a způsoby, které stanoví zákon.“
1
 Po-

dobné, leč ne úplně totožné znění, obsahuje rovněž i Listina v čl. 2 odst. 2, které zmiňu-

je, že „[…] státní moc lze uplatňovat jen v případech a v mezích stanovených zákonem, 

a to způsobem, který zákon stanoví.“
2
 V obou případech se jedná o sebeomezení státní 

                                                 
 
1
  Česko. Zákon č. 1 ze dne 16. prosince 1992, Ústava České republiky. In: Sbírka zákonů České repub-

liky. 1993, částka 1, s. 3–16. 

 Dostupný také z WWW: < http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/ViewFile.aspx?type=z&id=22427>. 

 ISSN 1211-1244 (dále jen „Zákon č. 1/1993 Sb., Ústava“). 
2
  Česko. Usnesení předsednictva České národní rady č. 2 ze dne 16. prosince 1992, o vyhlášení LISTI-

NY ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD jako součásti ústavního pořádku České republiky. In: Sbírka 

zákonů České republiky, částka 1, s. 17–23. 
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moci, byť v Ústavě vyjádřené v širší podobě.
3
 Stavební úřady jsou výše uvedenými 

principy vázány. 

Významný dopad má ustanovení Listiny, podle kterého se „[…] každý může do-

máhat stanoveným postupem svého práva u nezávislého a nestranného soudu a ve sta-

novených případech u jiného orgánu.“
4
 Správní soudnictví v České republice vykonáva-

jí krajské soudy ve specializovaných senátech a Nejvyšší správní soud. Stanovený po-

stup je upraven v zákoně č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších před-

pisů (dále jen „soudní řád správní“ či „SŘS“). U jiného orgánu, rozuměj státního či 

samosprávného orgánu, se lze domáhat ochrany pouze v případě, pokud je to tak vý-

slovně stanoveno v prováděcím zákonodárství. 

Mezi prameny české právní úpravy je též nutné zařadit mezinárodní smlouvy 

schválené parlamentem, ratifikované prezidentem České republiky a vyhlášené ve Sbír-

ce mezinárodních smluv. Významnou roli v našem právním řádu plní i evropské právo, 

inkorporované na základě čl. 10 Ústavy do českého právního řádu. 

1.2 ZÁKONY A PODZÁKONNÉ PRÁVNÍ PŘEDPISY 

Základním právním předpisem upravujícím problematiku užívání staveb a změny 

v užívání staveb je zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (sta-

vební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“ či „StavZ“).
5
 

Účinnost tohoto zákona se datuje ke dni 1. 1. 2007, s výjimkou ustanovení § 143, 144, 

145, 147 a 151, které nabyly účinnosti k dřívějšímu datu, a to k 1. 1. 2006, a s výjimkou 

ustanovení § 102 odst. 2., jenž nabyl účinnosti později, a to 1. 1. 2012.
6
 

S jistým politováním lze konstatovat, že nechvalně proslulý trend častého noveli-

zování právních předpisů se nevyhnul ani stavebnímu zákonu. Poslední aktuální novela 

                                                                                                                                               
 

 Dostupný také z WWW:  < http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/ViewFile.aspx?type=z&id=22426>. 

 ISSN 1211-1244 (dále jen „Zákon č. 2/1993 Sb., Listina“). 
3
  GERLOCH, Aleš; HŘEBEJK, Jiří; ZOUBEK, Vladimír. Ústavní systém České republiky: základy 

českého ústavního práva. 4. aktualiz. vyd. Praha: Prospektrum, 2002, s. 350. ISBN 978-807-1751-069 
4
  Zákon č. 2/1993 Sb., Listina, čl. 36 odst. 1. 

5
  Česko. Zákon č. 183 ze dne 14. března 2006, o územním plánování a stavebním řádu (stavební zá-

kon). In: Sbírka zákonů České republiky. 2006, částka 63, s. 2226–2290. 

 Dostupné také na WWW: < http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/ViewFile.aspx?type=c&id=4909>. 

 ISSN 1211-1244 (dále jen „Zákon č. 183/2006 Sb., stavební zákon“). 
6
  Zákon č. 183/2006 Sb., stavební zákon, §198. 
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zákona nese pořadové číslo třináct. Nelze popřít, že se v rámci vývoje aplikační praxe 

stavebních úřadů i správních soudů dospělo k novým poznatkům ani že Česká republika 

musí dostát svým mezinárodním závazkům, nicméně třináct novelizací za dobu sedmi 

let je poměrně vysoké číslo. 

Každá nová právní úprava musí projít zkouškou časem, po jejímž uplynutí lze ob-

jektivně zhodnotit, zda přinesla pozitivní změny, či nikoli. Při takto časté novelizaci je 

však mnohdy nemožné posuzovat dopady předmětných novel.
7
 Nezbývá než věřit, že 

zásadní (předposlední) novela, provedená zákonem č. 350/ 2012 Sb. s účinností 

k 1. 1. 2013, obstojí v čase a vnese do oblasti úpravy předvídatelnost a nutnou právní 

jistotu. 

„Z pohledu obsahového zaměření lze předmět či obsah úpravy obsažené v novém stavebním 

zákoně rámcově rozdělit do tří okruhů vzájemně spjatých otázek; jsou jimi: 

 otázky územního plánování – zejména cíle a úkoly územního plánování, orgány územního 

plánování, nástroje územního plánování, vazba na posuzování vlivů záměrů na životní 

prostředí, požadavky na územně plánovací činnost; tento okruh zahrnuje i územní rozho-

dování; 

 otázky stavebního řádu – povolování staveb a jejich změn, ohlašování staveb, užívání 

a odstraňování staveb, soustava stavebních úřadů, postavení a oprávnění autorizovaných 

inspektorů, odpovědnost za porušení povinností při přípravě a provádění staveb; 

 další související otázky – zejm. správní delikty, ale dále např. i evidence územně plánova-

cí činnosti, obecné požadavky na výstavbu, účely vyvlastnění pro potřeby stavebního zá-

kona, ochrana veřejných zájmů v režimu stavebního zákona, apod.“
8
 

Zákonodárce zvolil úpravu územního plánování a stavebního řádu v rámci jednoho 

zákona zajisté prozřetelně, neboť jsou obě oblasti navzájem významně spjaty. V tomto 

ohledu je i územní plánování logicky zařazeno ve třetí části před úpravu stavebního řá-

du. Systematiku stavebního zákona uvádím podrobněji níže v tabulce (viz Tabulka 1, 

s. 12). 

Samotné užívání staveb a jejich změn je upraveno v  části čtvrté, hlavě první, dílu 

druhém začínajícím § 119 a končícím § 126. 

                                                 
 
7
  ROZTOČIL, Aleš; HRŮŠOVÁ Klára aj. Stavební zákon: komentář. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2013, 

s. XVII. ISBN 978-807-4004-629 
8
  MAREK, Karel; PRŮCHA, Petr. Nové stavební právo. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2007, 

s. 13. ISBN 978-80-210-4419-7 
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Tabulka 1 | Systematika stavebního zákona 

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 

Dalším ze zákonů významných pro aplikaci je zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“ či „SŘ“).
9
 Mezi stavebním záko-

nem a správním řádem platí princip speciality a obecnosti. O subsidiární povaze správ-

ního řádu není sporu s ohledem na znění § 192 odst. 1. StavZ, který stanoví, že „[…] na 

postupy a řízení se použijí ustanovení správního řádu, pokud tento zákon nestanoví ji-

nak.“
10

 

Základním procesním předpisem úpravy správního soudnictví je soudní řád správ-

ní. Jelikož judikatura krajských soudů a Nejvyššího správního soudu v oblasti stavební-

ho práva výrazně ovlivňuje praxi, bude přínosné zmínit některé zajímavé názory těchto 

soudů i v této práci. 

Oblast užívání staveb a jejich změn neovlivňují pouze výše uvedené tři zákony. Na 

tomto místě bych ráda upozornila na § 4 odst. 2 písm. a) a b) stavebního zákona
11

, který 

zakotvuje vzájemnou součinnost orgánů územního plánování a stavebních úřadů 

s orgány chránícími veřejné zájmy podle zvláštních právních předpisů skrze závazná 

stanoviska a stanoviska. Těmito zvláštními právními předpisy jsou zejména: 

- Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů; 

- Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), 

ve znění pozdějších předpisů; 

                                                 
 
9
  Česko. Zákon č. 500 ze dne 24. června 2004, správní řád. In: Sbírka zákonů České republiky. 2004, 

částka 174, s. 9782–9837. Dostupné také na WWW: 

 <hhttp://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/ViewFile.aspx?type=c&id=4478>. ISSN 1211–1244 

 (dále jen „Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád“). 
10

  Zákon č. 183/2006 Sb., stavební zákon, §192 odst. 1. 
11

  Tamtéž, §4 odst. 2 písm. a), b). 
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- Zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozděj-

ších předpisů; 

- Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zá-

kon), ve znění pozdějších předpisů; 

- Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů; 

- Zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), 

ve znění pozdějších předpisů; 

- Zákon č. 164/2001 Sb., o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích přírodních mine-

rálních vod, přírodních léčebných lázní a lázeňských místech a o změně některých 

souvisejících zákonů (lázeňský zákon), ve znění pozdějších předpisů; 

- Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů; 

- Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů; 

- Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů; 

- Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejí-

cích zákonů, ve znění pozdějších předpisů; 

- Zákon č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů. 

V souvislosti s užíváním staveb a změn v užívání staveb přicházíme běžně do kon-

taktu převážně s formulářovými podáními, jejichž vzory tvoří přílohy konkrétních vy-

hlášek. Níže uvádím jako zástupce skupiny podzákonných právních předpisů nejdůleži-

tější vyhlášky: 

- Vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního 

opatření a stavebního řádu, ve znění vyhlášky č. 63/2013 Sb.; 

- Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění vyhlášky 

č. 62/2013 Sb.; 

- Vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění 

vyhlášky č. 269/2009 Sb., č. 22/2010 Sb., č. 20/2011 Sb., a č. 431/2012 Sb.; 

- Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění vyhlášky 

č. 20/2012 Sb.; 

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

bezbariérové užívání staveb. 
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2 NOVELA STAVEBNÍHO ZÁKONA 2013 

„Zdaleka největší změny stavebního zákona byly vyvolány s účinností k 1. 1. 2013, 

a to zákonem č. 350/2012 Sb. (dále též novela).“
12

 Novela měla celkem 243 novelizač-

ních bodů a změnila jak část zákona věnovanou územnímu plánování, tak i část zákona 

věnovanou stavebnímu řádu. Kromě toho si ve svém důsledku vynutila i změny v souvi-

sejících třinácti zákonech.
13, 14 

Pro účely této diplomové práce považuji za klíčové blíže popsat pouze změny pro-

vedené ve stavebním řádu ve vztahu k užívání staveb a změn v užívání staveb, a to na 

úkor změn provedených v části územního plánování. Z důvodové zprávy bych ráda ci-

tovala některé z cílů nové matérie: 

„[…] v oblasti stavebního řádu si nová právní úprava klade za cíl sjednocení procesních po-

stupů při ohlašování staveb, při povolování změny účelu užívání a odstranění staveb. Podrob-

nější je také úprava uzavírání veřejnoprávní smlouvy mezi stavebníkem a stavebním úřadem, 

která nahrazuje stavební povolení. Připravena je úprava § 103, tj. výčtu staveb, terénních 

úprav a udržovacích prací, které pro své provedení nevyžadují ohlášení ani stavební povole-

ní.“
15

 

Dále se v důvodové zprávě uvádí, že: 

„Mezi hlavní konkrétní cíle, které byly zkoumány a hodnoceny procesem RIA v oblasti staveb-

ního řádu patří [mimo jiné] […] zajistit větší kázeň při provádění, užívání či odstraňování 

staveb, při dodržování povinností uložených zákonem zpřesněním skutkových podstat správ-

ních deliktů a stanovením chybějících.“
16, 17

 

                                                 
 
12

  ROZTOČIL, Aleš; HRŮŠOVÁ Klára aj. Stavební zákon: komentář. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2013, 

s. XX. ISBN 978-807-4004-629 
13

  Viz Příloha 1, s. i. 
14

  ROZTOČIL, Aleš; HRŮŠOVÁ Klára aj. Stavební zákon: komentář. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2013, 

s. XX. ISBN 978-807-4004-629 
15

  Důvodová zpráva k zákonu č. 350 ze dne 19. září 2012, kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o ú-

zemním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé souvi-

sející zákony, s. 97. Dostupné na WWW: 

 <http://www.google.cz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6&ved=0CEsQFjAF&url=http%3A%2F%

2Fwww.spov.org%2Fdata%2Ffiles%2Fduvzprava.doc&ei=1Q6FU4y5F6mN7Ab4voCICA&usg=AFQjCNGVKc

bQ3r1MVpmDcIapc5P3R0OKSw&bvm=bv.67720277,d.ZGU> 
16

  Tamtéž. 
17

  RIA (Regulatory Impact Assessment) = hodnocení dopadů regulace. 

 Blíže viz WWW: <http://www.vlada.cz/cz/ppov/lrv/ria/uvod-87615/> 
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2.1 NOVELA STAVEBNÍHO ZÁKONA 

VE VZTAHU K UŽÍVÁNÍ STAVEB A JEJICH ZMĚN 

Novela stavebního zákona vnesla do problematiky užívání staveb a jejich změn řa-

du odlišností oproti předchozí úpravě. Osm z devíti paragrafů obsažených v druhém díle 

stavebního zákona prošlo podstatnou novelizací, proto bych v této kapitole ráda pouká-

zala alespoň na některé změny, které hodnotím jako pozitivní, důležité a významné: 

(1) Taxativní výčet zkoumaných hledisek pro schválení možnosti užívání stavby uve-

dený v § 119 odst. 2 StavZ považuji za prospěšný ve vztahu k posílení principu 

právní jistoty.
18

 Taxativní výčet přináší stavebníkovi jasnou představu o tom, která 

kritéria stavební úřad zkoumá, a na která pohlíží při uvádění stavby do užívání jako 

na prioritní. 

(2) Další změnou ve prospěch principu právní jistoty je reakce zákonodárce na otázku, 

podle jakých technických norem a předpisů má být postupováno v případě jejich 

změny během výstavby.
19

 

(3) Z pohledu řádného stavebníka lze kladně hodnotit i snahu o urychlení procesu 

užívání stavby po jejím dokončení. Nově totiž lze podle § 120 odst. 1 StavZ
20

 

započít s užíváním stavby vyžadující oznámení již následující den po kontrolní 

prohlídce stavby, pokud jsou splněny podmínky uvedené v §119 odst. 2 StavZ.
21

 

(4) Požadavek stavebníka na vyznačení data a dalších formálních náležitostí na kopii 

oznámení mi připadá jako logický, neboť každý stavebník střežící si svá práva 

bude jistě klidnější, bude-li jeho oprávnění osvědčeno – jak se lidově říká – „černé 

na bílém.“ Jsem přesvědčena, že písemné osvědčení o vzniku práva užívat stavbu 

je i oboustranně výhodné. Snadno si lze představit možnou situaci na stavebním 

úřadě, kdy nebude k nalezení protokol o kontrolní prohlídce stavby. Byť si uvědo-

muji, že takový postup stavebního úřadu by byl v rozporu se zásadami dobré 

správy uvedenými ve správním řádu v úvodních ustanoveních
22

 a pro stavební úřad 

                                                 
 
18

  Zákon č. 183/2006 Sb., stavební zákon, § 119. 
19

  Tamtéž, § 119 odst. 3. 
20

  Tamtéž, § 120. 
21

  Blíže k podmínkám pro započetí s užíváním stavby v kapitole 5, Užívání dokončené stavby. 
22

  Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, § 2–8. 
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by jistě znamenal nemalé problémy, nelze jej vyloučit. Realita všedního života nás 

jednoduše učí předvídatelnosti. V souvislosti s touto hypotetickou situací se jeví na 

místě otázka, jakým dalším způsobem jako stavebník prokážu, že mi oprávnění 

užívat stavbu skutečně vzniklo? Osobně bych byla pro řešení, aby byla slova „na 

požádání stavebníka“
23

 vypuštěna, a stanovila bych povinnost stavebního úřadu 

vyznačit vznik oprávnění. 

(5) V §122 odst. 2 StavZ je nově doplněna lhůta 60 dní, do jejíhož uplynutí má být 

vykonána závěrečná kontrolní prohlídka stavby (dále jen „ZKP“). Tato lhůta běží 

ode dne doručení žádosti o vydání kolaudačního souhlasu. Znění stavebního záko-

na před novelou přikazovalo stavebnímu úřadu pouze nařídit termín provedení 

ZKP do 15 dnů ode dne doručení žádosti stavebníka. O tom, do kdy měla být ZKP 

provedena, však stavební zákon nehovořil.
24

 Ad absurdum, stavební úřad proto 

mohl nařídit, že ZKP proběhne za 12 měsíců ode dne doručení žádosti. K takovým 

excesům by po novele nemělo docházet. Pokud nebude ZKP provedena v 60denní 

lhůtě, bude se z pohledu stavebníka jednat o nečinnost stavebního úřadu. Ke zjed-

nání nápravy by tak měl dle § 6 správního řádu vést postup podle § 80 správního 

řádu. Na tomto místě však musím upozornit, že při čtení komentářů ke stavebnímu 

zákonu se setkáme i s názorem, že „[…] nedodržení této pořádkové lhůty nemá pro 

stavebníka samo o sobě žádné právní následky. V případě jejího nedodržení by 

přicházel v úvahu přiměřeně jen postup podle § 154 správního řádu v souvislosti 

s § 175 správního řádu.“
25

 Osobně se domnívám, že takový výklad je vzhledem 

k větě třetí v § 122 odst. 3 StavZ
26

 a názoru Nejvyššího správního soudu (dále jen 

„NSS“) na právní povahu kolaudačního souhlasu
27

 možný, ale nikoli správný. Pro-

to se stejně jako jiní autoři komentáře ke stavebnímu zákonu přikláním k závěru, že 

nadřízený stavební úřad by měl po marném uplynutí lhůty 60 dní přijmout opatření 

                                                 
 
23

  Zákon č. 183/2006 Sb., stavební zákon, § 120 odst. 5, věta první. 
24

  Zákon č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění účinném k 1. 1. 2007, §122 odst. 2. 
25

  MALÝ, Stanislav. Stavební zákon: komentář. 2., aktualiz. vyd. Praha: Wolters Kluwer Česká republi-

ka, 2013. s. 441. ISBN 978-80-7357-985-2 
26

  Zákon č. 183/2006 Sb., § 122 odst. 3, věta třetí: „Na vydávání kolaudačního souhlasu se nevztahují 

části druhá a třetí správního řádu.“ 
27

  Usnesení Nejvyššího správního soudu ČR ze dne 18. září 2012, č. j. 2 As 86/2010 - 76.  

 Dostupné z WWW: 

 <http://nssoud.cz/files/SOUDNI_VYKON/2010/0086_2AS__100_201210030952012_prevedeno.pdf> 
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proti nečinnosti podle § 80 správního řádu.
28

 Otázkou potom bude, jaké opatření je 

proti nečinnosti nejvhodnější? Nečinnost v daném případě spočívá v nevykonání 

ZKP v 60denní lhůtě, a proto považuji za nejlogičtější opaření přiměřeně prodlou-

žit lhůtu pro provedení ZKP podle § 80 odst. 4 písm. d) správního řádu. 

(6) Oproti předchozí úpravě zakotvené v § 127 odst. 2 StavZ již není možné, aby 

oznamovateli změny v užívání stavby vzniklo oprávnění provést změnu v užívání 

stavby tzv. implicitně, uplynutím času.
29

 Aktuální znění StavZ již s právní kon-

strukcí vyvratitelné právní domněnky nepracuje a myslím si, že vzhledem 

k možnému rozsahu a dopadu některých změn, zejména na životní prostředí, je to-

mu tak dobře.
30

 

(7) Příznivě přijímám možnost přezkumu souhlasu vydaného na základě § 127 odst. 2 

StavZ, neboť se tím zvyšuje záruka zákonnosti jeho vydání.
31

 

  

                                                 
 
28

  MACHAČKOVÁ, Jana. Stavební zákon: komentář. 2. vyd. V Praze: C. H. Beck, 2013. s. 615. 

 ISBN 978-807-4004-926 
29

  Zákon č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění účinném k 1. 1. 2007, § 127 odst. 2. 
30

  Zákon č. 183/2006 Sb., stavební zákon, § 127 odst. 3. 
31

  Tamtéž. 
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3 VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ STAVEBNÍHO ZÁKONA 

VE VZTAHU K UŽÍVÁNÍ STAVEB A JEJICH ZMĚN 

Tato kapitola je věnována klíčových pojmům, s nimiž stavební zákon na úseku uží-

vání staveb a jejich změn pracuje. Budeme-li podrobněji studovat díl druhý hlavy první 

stavebního zákona, je nutné, aby nám byl obsah pojmů uvedených v příslušných para-

grafech jasný a srozumitelný. Základním vodítkem k jejich porozumění je § 2 StavZ na-

zvaný příznačně základní pojmy. Je však nezbytné mít na paměti, že ani zákonná defi-

nice často neodpoví na otázky, které vznikají v praxi. Tuto skutečnost ovšem nelze při-

pisovat pouze k tíži zákonodárce. S rozvojem moderních technologií a neustálým posu-

nováním technických možností vpřed se požadavek na stabilitu a konstantnost znění 

stavebního zákona logicky rozchází. Osobně jsem přesvědčena, že si vzal zákonodárce 

za úkol podat takové vymezení pojmů, které se bude vztahovat na co nejširší okruh pří-

padů i s tím vědomím, že se praxe bude potýkat s výkladovými problémy. Ty mají na-

konec vyřešit správní soudy, popř. NSS, skrze svou judikaturu. Co naopak lze zákono-

dárci vyčítat, jsou jeho tendence používat v textu stavebního zákona pojmy, které sám 

nedefinuje. Například § 2 odst. 3 stavebního zákona vymezuje pojem stavba. Dozvídá-

me se, že stavba je stavebním dílem, jehož definici však budeme ve stavebním zákoně 

marně hledat. 

3.1 OBECNÉ POŽADAVKY NA VÝSTAVBU 

S termínem obecné požadavky na výstavbu se setkáváme na úseku užívání sta-

veb v § 119 odst. 2, větě první StavZ. Dodržení obecných požadavků na výstavbu patří 

mezi jedno z kritérií, které stavební úřad v případě uvádění dokončené stavby do uží-

vání zkoumá. Obecně se pak jimi stavební zákon zabývá v části páté, hlavě třetí, § 169. 

Ten, mimo jiné, zakotvuje v prvním odstavci povinnost právnických osob, fyzických 

osob a orgánů veřejné správy respektovat obecné požadavky na výstavbu stanovené 

prováděcími právními předpisy při užívání staveb. Dále pak § 169 StavZ upravuje řízení 

o výjimce z obecných požadavků na výstavbu. 

Samotnou definici nalezneme v § 2 odst. 2 písm. e) StavZ. Stavební zákon pod tím-

to pojmem rozumí „[…] obecné požadavky na využívání území a technické požadavky 

na stavby stanovené prováděcími právními předpisy a dále obecné technické požadavky 
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zabezpečující užívání staveb osobami pokročilého věku, těhotnými ženami, osobami do-

provázejícími dítě v kočárku, dítě do tří let, popřípadě osobami s mentálním postižením 

nebo osobami s omezenou schopností pohybu nebo orientace stanovené prováděcím 

právním předpisem (dále jen „bezbariérové užívání stavby“).“
32

 Obecné požadavky na 

využívání území (tzv. OPVÚ) stanovuje vyhláška č. 501/2006 Sb. Technické požadavky 

na stavby (tzv. TPS) upřesňuje vyhláška č. 268/2009 Sb., v případě hlavního města Pra-

hy pak vyhláška č. 26/1999 Sb. Aktuálně je však přijata nová úprava pražských staveb-

ních předpisů (tzv. PSP), která jmenovanou vyhlášku nahradí, a to od 1. 10. 2014.
33

 Co 

se technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb (tzv. OTPI) tý-

ká, ty jsou uvedeny ve vyhlášce č. 398/2009 Sb. 

3.2 STAVBA 

Pojem stavba je nejdůležitějším pojmem stavebního práva vůbec. Přestože by kaž-

dý z nás dokázal bez jakékoliv znalosti stavebního práva uvést příklady staveb, pro ob-

last práva by kazuistická definice tohoto pojmu rozhodně nebyla přínosem. Musíme se 

pokusit najít takovou definici, která bude jasně odrážet základní charakteristické vlast-

nosti stavby. Jinými slovy, takovou definici, která bude vymezovat elementární prvky, 

díky nimž budeme schopni říci, zda je, či není dané dílo stavbou ve smyslu stavebního 

zákona. O takovou definici se stavební zákon pokouší v § 2 odst. 3, který říká […]: 

„[…] stavbou se rozumí veškerá stavební díla, která vznikají stavební nebo montážní techno-

logií, bez zřetele na jejich stavebně technické provedení, použité stavební výrobky, materiály 

a konstrukce, na účel využití a dobu trvání.“
34

 

Z uvedené dikce zákona je zřejmé, že zákonodárce byl při zdolávání tohoto neleh-

kého úkolu opatrný, a prakticky rezignoval na konkrétnější formulaci. Spíše než o ak-

tivní definici bychom mohli hovořit o účelovém vymezení pojmu.
35

 Abychom mohli 

námi vytvořené dílo nazvat stavbou, jak jej chápe stavební zákon, postačí, když bude 

                                                 
 
32

  Zákon č. 183/2006 Sb., § 2 odst. 2 písm. e). 
33

  IPR PRAHA: Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy [online]. Aktualizováno 16. 7. 2014 

 [cit. 13. 8. 2014]. Dostupný z WWW: 

 <http://www.iprpraha.cz/clanek/386/praha-ma-nove-predpisy-na-vystavbu-ovlivni-budouci-podobu-metropole> 
34

  Zákon č. 183/2006 Sb., stavební zákon, § 2 odst. 3. 
35

  ROZTOČIL, Aleš; HRŮŠOVÁ Klára aj. Stavební zákon: komentář. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2013. 

s. 22. ISBN 978-807-4004-629 
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splňovat dva znaky: (i) musí se jednat o dílo stavební; a (ii) musí vzniknout stavební 

nebo montážní technologií. Samotná definice obsahuje i negativní výčet vlastností, kte-

ré nejsou pro určení, zda se jedná o stavbu, či nikoli, rozhodující.
36

 

Každá stavba je stavebním dílem. I když je termín stavební dílo neurčitý, i přesto 

jej zákonodárce zvolil k vymezení pojmu stavba. Lze se domnívat, že tak učinil úmysl-

ně, neboť chtěl ponechat na uvážení stavebních úřadů, aby mohly v jednotlivých spor-

ných příkladech stanovit, zda je předmětné dílo stavbou, či není. Takové uvážení má 

ovšem své mantinely. Např. rozsudek krajského soudu v Hradci Králové výslovně po-

dotýká: „[…] správní orgán si ale nemůže při tomto uvážení počínat libovolně, nýbrž 

musí respektovat existující kritéria, daná obecně uznávanou doktrínou a příslušnou ju-

dikaturou.“
37

 Co si ale pod pojmem stavební dílo představit? V tomto ohledu nám po-

mohl opět krajský soud v Hradci Králové, který v rozsudku sp. zn. 31 Ca 24/2002 vy-

slovil, že „[…] stavební dílo je výsledkem záměrné lidské činnosti, jehož provedení vy-

žaduje určitou míru stavebně technických znalostí a dovedností. Může vzniknout nejen 

tzv. mokrým procesem, ale i pracemi pouze tesařskými nebo truhlářskými, kdy jednotli-

vé stavební prvky jsou spojovány čepy, hřebíky, ale i jinak.“
38

 Další pomůckou nám bu-

de komentář Stanislava Malého, který uvádí následující: 

„[…] stavební dílo ke svému vzniku vyžaduje naplnění alespoň těchto základních znaků: 

 účast lidského činitele (přítomnost člověka) při procesu stavění – vzniku stavebního díla 

jako záměrné lidské činnosti sledující určitý cíl, 

 použití stavebního materiálu (stavebních výrobků), 

 použití stavební nebo montážní technologie k jeho vzniku, 

 účel, ke kterému má stavební dílo po svém dokončení sloužit, 

 stavební pozemek (místo, na němž bude stavba prováděna).“
39

 

Druhým znakem stavby je, že musí být výsledkem stavební činnosti nebo montážní 

technologie. Stavební činnost realizujeme zejména na staveništi ve smyslu § 3 odst. 3 

stavebního zákona a rozumíme jí záměrnou lidskou činnost vedoucí k vytvoření staveb-

                                                 
 
36

  Např. účel využití stavby či doba trvání stavby. 
37

  Rozsudek krajského soudu v Hradci Králové ze dne 5. června 2001, sp. zn. 31 Ca 241/2000-20. 
38

  Rozsudek krajského soudu v Hradci Králové ze dne 25. dubna 2003, sp. zn. 31 Ca 24/2002-27. 
39

  MALÝ, Stanislav. Nový stavební zákon s komentářem: Zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování 

a stavebním řádu (stavební zákon). 1. vyd. Praha: ASPI, 2007. s. 10. ISBN 978-807-3572-495 
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ního díla.
40

 Stavební činností tedy dáváme za pomoci stavebního materiálu vzniknout 

novému stavebnímu objektu. Oproti tomu stavební dílo, které vzniklo montážní techno-

logií, je vlastně jakousi „skládačkou“ předem vytvořených stavebních dílů, které se spo-

jují dohromady až na místě samém (zpravidla opět na staveništi).
41

 Samotné stavební 

díly mohou být vyrobeny na odlišných místech a na staveniště jsou pouze dováženy. 

Zde však vymezení pojmu stavba nekončí. Do § 2 odst. 3 stavebního zákona byla 

novelou přidána věta „[…] za stavbu se také považuje výrobek plnící funkci stavby.“
42

 

Takovým výrobkem může být pro naši představu mobilní dům (tzv. mobilheim). Důvo-

dem, proč jsou tyto výrobky považovány za stavby, je jejich shodný účel užívání se 

stavbami. Rozdíl mezi výrobkem plnícím funkci stavby a stavbou je pak v místě jejich 

vzniku. Jak již zmiňuji výše, stavba vzniká nejčastěji na staveništi, zatímco výrobek 

vzniká nejčastěji ve výrobním závodě. Nicméně klíčové je, že výrobek plnící funkci 

stavby podléhá stejnému režimu jako stavba, a to včetně posuzování souladu s obecný-

mi požadavky na výstavbu stanovených v konkrétních vyhláškách. Jediná úleva těmto 

výrobkům poskytnutá zákonodárcem je, že nevyžadují stavební povolení ani ohlášení 

dle § 103 odst. 1 bod 16 stavebního zákona a následně nemusí být zkolaudovány.
43

 

Výrobkům plnícím funkci stavby se v minulosti věnoval také Městský soud v Praze 

ve svém rozsudku č. j. 10 Ca 280/2008-78, v němž vyslovil názor, že hlavním charakte-

ristickým znakem tohoto výrobku je, že je trvale nebo dlouhodobě umístěn na určitém 

konkrétním místě, přičemž časové hledisko má pak stavební úřad v jednotlivých kon-

krétních případech posoudit individuálně.
44

 Názor Městského soudu považuji za napros-

to logický, neboť i stavba je na určitém konkrétním místě umístěna trvale či dlouhodo-

bě. Stejně tak pouze individuálním posuzováním případů lze zjistit skutečný stav věci, 

o jehož dosažení musí usilovat každý správní úřad v souladu se zásadou materiální 

pravdy uvedenou v § 3 správního řádu.
45

 

                                                 
 
40

  ROZTOČIL, Aleš; HRŮŠOVÁ Klára aj. Stavební zákon: komentář. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2013. 

s. 22. ISBN 978-807-4004-629 
41

  Tamtéž, s. 23. 
42

  Zákon č. 183/2006 Sb., stavební zákon, § 2 odst. 3. 
43

  Stanovisko Ministerstva pro místní rozvoj, odbor stavebního řádu ze dne 10. září 2013. Mobilní domy. 

 Dostupné z WWW: 

 <http://www.mmr.cz/getmedia/92a2cd89-79bf-480b-b1c8-02cb27a36664/Mobilni-domy-web.pdf> 
44

  Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 8. prosince 2010, sp. zn. 10 Ca 280/2008-78. 
45

  Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, § 3. 
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Pojem stavba dále rozvíjí § 2 odst. 4 stavebního zákona, když stanovuje, že „[…] 

pokud se v tomto zákoně používá pojmu stavba, rozumí se tím podle okolností i její část 

nebo změna dokončené stavby.“
46

 Oba termíny si přiblížíme v následujícím textu. 

3.2.1 Část stavby 

Část stavby je termín, který je podmnožinou pojmu stavba. Typicky si pod ním 

můžeme představit obytnou místnost v bytě. V souvislosti s užíváním staveb a jejich 

změn používá stavební zákon tento pojem hned v § 119 odst. 1. Na základě oznámení 

nebo kolaudačního souhlasu lze užívat dokončenou stavbu, popřípadě část stavby, 

schopnou samostatného užívání uvedenou v § 103 odst. 1 písm. e) bodech 4 až 8, a mi-

mo jiné i část stavby schopnou samostatného užívání, která vyžadovala stavební povo-

lení či ohlášení podle §104 odst. 1 písm. a) až d) a k). V samotném kolaudačním řízení 

proto stavební úřad zkoumá nejen kritéria uvedená v § 119 odst. 2 StavZ, ale také 

schopnost části stavby samostatného užívání. Takový postup koresponduje s názorem 

krajského soudu v Ústí nad Labem, který vyslovil tezi, že „[…] v kolaudačním řízení 

o části stavby je stavební úřad povinen nejprve posoudit, zdali tato část je schopná sa-

mostatného užívání, tedy zda ostatní části stavby mají nějaký vliv na využití její užitné 

hodnoty.“
47

 

3.2.2 Změna dokončené stavby 

V souvislosti se změnou dokončené stavby musíme nejprve vyřešit otázku, kdy lze 

považovat stavbu za dokončenou. 

„Vyjdeme-li z ustálené rozhodovací praxe, lze za dokončenou stavbu považovat stavbu dokon-

čenou nejen po stránce stavebně technické, ale i po stránce právní, tj. takovou, u níž bylo po-

voleno její užívání.“
48

 

Stavební zákon v § 2 odst. 5 pak upravuje, co změnou dokončené stavby rozumí. 

Jde o tři kategorie změn, a to nástavbu, přístavbu a stavební úpravu. 

                                                 
 
46

  Zákon č. 183/2006 Sb., stavební zákon, § 2 odst. 4. 
47

  Rozsudek Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 19. dubna 2006, sp. zn 15 Ca 219/2004-44. 
48

  MACHAČKOVÁ, Jana. Stavební zákon: komentář. 2. vyd. V Praze: C. H. Beck, 2013. s. 19. 

 ISBN 978-807-4004-926 
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3.2.2.1 Nástavba 

Pojem nástavba je definován ve stavebním zákoně v § 2 odst. 5 pod písmenem a). 

Změna dokončené stavby spočívající v nástavbě znamená, že se dosavadní stavba zvy-

šuje. Ke zvýšení stavby může typicky dojít přistavěním dalšího podlaží. Důležité je 

uvědomit si, že při nástavbě zůstává půdorys zachován, tzn., že se sám o sobě nezvyšu-

je.
49

 

3.2.2.2 Přístavba 

Pojem přístavba je definován ve stavebním zákoně v § 2 odst. 5 pod písmenem b). 

Přístavbou dochází k půdorysovému rozšíření stavby. Ústavní soud (dále jen „ÚS“) 

v nálezu sp. zn. II. ÚS 244/98 vyslovil tento názor: „Zásadní přestavbou, spojenou se 

ztrátou původního stavebně technického charakteru nelze obecně rozumět pouhou pří-

stavbu.“
50

 Jinými slovy, při přístavbě nesmí dojít ke ztrátě původně stavebně technické-

ho charakteru stavby. Při budování přístavby je také nutné dodržet požadavek zákono-

dárce, aby bylo půdorysové rozšíření nadále provozně propojeno s dosavadní stavbou.
51

 

Jakým způsobem mají být stavba a půdorysové rozšíření propojeny už ale stavební zá-

kon nestanovuje. V praxi je nejčastější, že stavba je propojena s přístavbou dveřmi 

či chodbou. V této souvislosti bude vhodné upozornit na názor Nejvyššího správního 

soudu, který konstatoval, že v případě posuzování provozní propojenosti je rozhodující, 

zda existuje, či neexistuje komunikační propojení mezi přístavbou a stavbou. Budou-li 

obě části mezi sebou jakýmkoliv způsobem průchozí, je dáno, že mezi nimi existuje 

provozní propojení. Naopak účel, ke kterému je přístavba užívána, není pro posouzení 

vzájemného provozního propojení rozhodující.
52

 

                                                 
 
49

  ROZTOČIL, Aleš; HRŮŠOVÁ Klára aj. Stavební zákon: komentář. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2013. 

s. 27. ISBN 978-807-4004-629 
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  Nález Ústavního soudu ze dne 13. března 2001, sp. zn. II. ÚS 244/98. 
51

  Zákon č. 183/2006 Sb., stavební zákon, § 2 odst. 5 písm. b). 
52

  Rozsudek Nejvyššího správního soudu ČR ze dne 27. června 2007, č. j. 3 As 72/2006-83. 

 Dostupný z WWW: 

 <http://www.nssoud.cz/files/SOUDNI_VYKON/2006/0072_3As__0600083A_prevedeno.pdf> 
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3.2.2.3 Stavební úprava 

Třetí kategorií změn dokončené stavby je stavební úprava. V běžné řeči se spíše 

než o stavební úpravě hovoří o modernizaci, rekonstrukci, generální opravě a další.
53

 

Pojem stavební úprava je definován ve stavebním zákoně v § 2 odst. 5 pod písme-

nem c). Stavební úpravou se zachovává vnější půdorysné i výškové ohraničení stavby. 

„Pokud změnou stavby došlo k jak půdorysnému, tak výškovému rozšíření stavby, posu-

zovanou změnu stavby nelze označit jako stavební úpravu.“
54

 V praxi je nutné vyložit 

si tento požadavek tak, že musíme zachovat dosavadní rozměry stavby.
55

 Za stavební 

úpravu proto lze považovat změnu ve vzhledu stavby (např. zbudování nových dveří, 

zazdění okna) nebo vestavbu (např. přeměna půdy na byt). Nutno říci, že stavební zákon 

považuje za stavební úpravu také zateplení pláště stavby.
56

 

3.2.3 Dočasná stavba  

Termín dočasná stavba je definován v § 2 odst. 3, v 2. větě stavebního zákona, 

a setkáváme se s ním v § 126 odst. 2 StavZ na úseku změn v užívání staveb. Stavební 

zákon definuje dočasnou stavbu jako stavbu, u které stavební úřad předem omezí dobu 

jejího trvání.
57

 Proto musí stavebník v příslušném typu podání podle stavebního zákona 

uvést skutečnost, že se jedná o stavbu dočasnou, již na počátku. Například v ohlášení 

dočasné stavby je nutné uvést dobu jejího trvání a návrh úpravy pozemku po jejím od-

stranění.
58

 Stavební úřad potom musí v rozhodnutí či jiném úkonu, kterým dočasnou 

stavbu povoluje, výslovně zmínit charakter její dočasnosti a nezpochybnitelným způso-

bem uvést dobu jejího trvání.
59
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„Určení doby trvání stavby má přímé vazby do následných postupů, kterými je např. upravo-

ván proces posuzování možnosti další existence dočasné stavby nebo proces odstraňování 

stavby, u které již stanovená doba trvání uplynula (§ 104 odst. 1 písm. c), §126 odst. 2, §129 

odst. 1 písm. f) a odst. 6 StavZ).“
60

 

Podle Stanislava Malého existuje kategorie staveb, u kterých není nutné výslovně 

uvádět dobu jejich trvání v příslušném povolení, neboť z jejich samotného účelu vyplý-

vá, že jsou stavbami dočasnými. Takovým typem dočasné stavby je např. lešení. Lešení 

je postaveno k provedení hlavní stavby. V momentě, kdy je hlavní stavba dokončena, 

končí zároveň doba trvání dočasné stavby, a proto musí být lešení odstraněno. V jiných 

případech pochopíme, že o dočasnou stavbu se jedná již z jejího samotného označení.
61

 

Jako fiktivní příklad bych uvedla větu, která se může vyskytnout ve stavebním povole-

ní: „Dočasné zařízení staveniště pro stavbu XY na pozemcích čís. parc. XX v k.ú. YY 

se povoluje.“
62

 

3.2.4 Takzvaná „černá stavba“  

Pojem „černá stavba“ je většině z nás poměrně znám a většina z nás také ví, co si 

má pod ním představit. Stavební zákon tento termín na žádném místě výslovně nepou-

žívá, nicméně nelze říct, že by se problematice takovýchto staveb nevěnoval. „Černou 

stavbou“ se rozumí taková stavba, která byla nebo je realizována bez potřebných opráv-

nění stanovených stavebním zákonem pro takovou stavbu, nebo byla či je realizována 

v rozporu s takovým oprávněním (tzv. nepovolená stavba). Příslušným oprávněním je 

obecně podle § 129 odst. 1 písm. b) stavebního zákona rozhodnutí, opatření či jiný 

úkon.
63

 V praxi jím nejčastěji bude územní rozhodnutí nebo stavební povolení. 
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  MACHAČKOVÁ, Jana. Stavební zákon: komentář. 2. vyd. V Praze: C. H. Beck, 2013. s. 18. 
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  MALÝ, Stanislav. Stavební zákon: komentář. 2., aktualiz. vyd. Praha: Wolters Kluwer Česká republi-
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  Konkrétní příklad příslušného stavebního povolení viz: Městská část Praha 7 [online]. Aktualizováno 

6. 1. 2014 [cit. 13. 8. 2014]. Dostupný z WWW: 
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3.3 STAVEBNÍK 

Pojem stavebník patří spolu se stavbou k vůbec nejvýznamnějším pojmům sta-

vebního zákona. Tento pojem je klíčový rovněž pro oblast užívání staveb a jejich změn, 

neboť stavebník nejčastěji vystupuje jako žadatel o vydání příslušného typu rozhodnutí 

nebo o provedení jiného úkonu podle stavebního zákona. Zpravidla je mu také přiznáno 

postavení účastníka řízení. Na jeho osobu se také váže řada povinností vyjmenovaných 

v § 152 stavebního zákona. Definice stavebníka se nachází ve stavebním zákoně 

v § 2 odst. 2 písmeno c). Je jím […]: 

„[…] osoba, která pro sebe žádá vydání stavebního povolení nebo ohlašuje provedení stavby, 

terénní úpravy nebo zařízení, jakož i její právní nástupce, a dále osoba, která stavbu, terénní 

úpravu nebo zařízení provádí, pokud nejde o stavebního podnikatele realizujícího stavbu 

v rámci své podnikatelské činnosti; stavebníkem se rozumí též investor a objednatel stavby.“
64

 

Z definice a dostupné literatury
65

 lze shrnout, že stavebníkem může být: 

(1) Osoba, která již získala příslušná oprávnění k provedení stavby, terénní úpravy 

nebo zařízení. 

(2) Osoba, která provádí stavby, terénní úpravy nebo zařízení, k nimž není třeba ohlá-

šení ani stavební povolení. 

(3) Osoba, která pro sebe žádá vydání stavebního povolení nebo ohlašuje provedení 

stavby, terénní úpravy nebo zařízení. 

(4) Osoba, která provádí stavební záměr na základě veřejnoprávní smlouvy. 

(5) Osoba, která provádí stavební záměr na základě certifikátu autorizovaného inspek-

tora. 

(6) Právní nástupce osoby, která pro sebe žádala vydání stavebního povolení nebo 

ohlašovala provedení stavby, terénní úpravy nebo zařízení. 

(7) Osoba, která stavbu, terénní úpravu nebo zařízení provádí, pokud nejde o stavební-

ho podnikatele realizujícího stavbu v rámci své podnikatelské činnosti. 
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  Zákon č. 183/2006 Sb., stavební zákon, § 2 odst. 2 písm. c). 
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  MALÝ, Stanislav. Stavební zákon: komentář. 2., aktualiz. vyd. Praha: Wolters Kluwer Česká republi-

ka, 2013. s. 9, 10. ISBN 978-80-7357-985-2 
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(8) Investor. 

(9) Objednatel stavby. 

(10) Osoba, která provádí tzv. černou stavbu. 

Za prvé – považuji za vhodné vysvětlit, že v případech, kdy stavební zákon pro de-

finování pojmu stavebník používá označení osoba, má na mysli osobu jak fyzickou, tak 

právnickou. 

Za druhé – situace, kdy je za stavebníka považován  právní nástupce osoby, která 

pro sebe žádala vydání stavebního povolení nebo ohlašovala provedení stavby, terénní 

úpravy nebo zařízení stavby, směřuje na dopad převodů či přechodů staveb. Jako názor-

ný příklad nám může posloužit případ, kdy došlo na podkladě občanskoprávního titulu 

k převodu vlastnického práva ke stavbě, pro niž bylo v minulosti vydáno stavební povo-

lení. Byť je minulý vlastník uveden ve stavebním povolení jako stavebník, nemusí nový 

vlastník žádat o vydání nového stavebního povolení, které by uvádělo jeho jméno jako 

stavebníka. Stavební povolení řadíme do kategorie správních aktů, které se váží ke kon-

krétní věci (tzv. rozhodnutí in rem), upravených v § 73 odst. 2 správního řádu. 

Za třetí – za stavebníkem – osobou, která stavbu, terénní úpravu nebo zařízení pro-

vádí, pokud nejde o stavebního podnikatele realizujícího stavbu v rámci své podnikatel-

ské činnosti – se neskrývá nikdo jiný, než osoba, která stavební záměr realizuje mimo 

svou podnikatelskou činnost. Pro vlastní užitek se vlastní činností podílí na vzniku stav-

by, terénní úpravy nebo zařízení. 

Za čtvrté – objednatel stavby je osoba, která uzavřela se stavebním podnikatelem 

smlouvu o dílo spočívající v provedení stavby podle § 2586 občanského zákoníku. Ji-

nými slovy, je to „[…] právnická nebo fyzická osoba, jíž se zhotovitel zavazuje provést 

dohodnuté stavební práce, a která je za to povinna zhotoviteli poskytnout dohodnutou 

odměnu.“
66
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  České stavební standardy [online]. Dostupný z WWW: 

 <http://www.stavebnistandardy.cz/default.asp?Typ=1&ID=2&Pop=0&IDm=2448574&Menu=Pojmy%20a%20d
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3.4 DOTČENÉ ORGÁNY 

Úkolem dotčených orgánů na úseku stavebního práva je chránit veřejné zájmy, kte-

ré mohou být ohroženy zamýšleným stavebním záměrem. Tímto zájmem může být na-

příklad ochrana vod, ovzduší, půdy, nerostného bohatství, vzácné fauny a flóry v daném 

území atd. Proto je nutné, aby byl před tím, než vydá stavební úřad konečné rozhodnutí, 

posouzen dopad stavebního záměru na tyto zájmy kompetentním správním orgánem 

v rámci jeho věcné působnosti. Ten dopad vyhodnotí a své doporučení vysloví v odbor-

ném podkladu nazvaném „závazné stanovisko“ či „stanovisko“. Zmiňovaný postup lze 

vyvodit z § 149 ve spojení s § 136 správního řádu. 

Stavební zákon v § 4 odst. 2 písm. a) a b) vysvětluje rozdíl mezi závazným 

stanoviskem a stanoviskem. Podrobněji se o to pak pokouší NSS v rozsudku 

sp. zn. 2 Ao 2/2008.
67

 Některá správní řízení probíhající na úseku užívání staveb a jejich 

změn požadují, aby byla závazná stanoviska, popřípadě stanoviska doložena žadateli, 

a proto je zde v souvislosti s dotčenými orgány zmiňuji. 

  

                                                 
 
67

  Rozsudek Nejvyššího správního soudu ČR ze dne 7. ledna 2009, č. j. 2 Ao 2/2008-62. 

 Dostupný z WWW: 

 <http://www.nssoud.cz/files/SOUDNI_VYKON/2008/0002_2Ao__0800062A_prevedeno.pdf> 
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4 STAVEBNÍ ÚŘAD JAKO VYKONAVATEL STÁTNÍ SPRÁVY 

V této kapitole bych se ráda věnovala úpravě státní správy na úseku stavebního řá-

du. Na začátku v teoretických základech uvedu úpravu státní správy v České republice. 

Dále se zaměřím na teoretické dělení pojmu úřad a závěr této kapitoly věnuji problema-

tice autorizovaného inspektora vystupujícího jako představitel stavebního úřadu. 

4.1 NEPŘÍMÝ VYKONAVATEL STÁTNÍ SPRÁVY 

Výkon veřejné správy je v České republice rozdělen mezi různorodé subjekty. Ten-

to stav odpovídá pojetí České republiky jako demokratického právního státu a nepo-

chybně je tomu tak správně. Přestože můžeme hovořit o decentralizaci veřejné správy, 

nelze ve skutečnosti popřít, že i dnes je stát nejsilnějším a nejdůležitějším subjektem ve-

řejné správy. Jelikož je státu svěřena velmi rozsáhlá a rozmanitá škála úkolů veřejné 

správy, nevystačí si s jejich naplňováním sám, nýbrž jen za pomoci tzv. vykonavatelů 

státní správy. Ti jednají jeho jménem, ale nenesou za výkon veřejné správy odpověd-

nost. Odpovědnost nese subjekt, a tím je stát. Vykonavatele veřejné správy teoreticky 

dělíme na tzv. vykonavatele přímé a nepřímé.
68

 

Jako přímé vykonavatele státní správy označujeme orgány státu či správní úřady, 

které jsou organizačními složkami státu.
69

 Typickými přímými vykonavateli jsou napří-

klad vláda, ministerstva a jiné správní úřady s celostátní působností přímo řízené vlá-

dou. 

Jako nepřímé vykonavatele státní správy označuje teorie správního práva ty subjek-

ty veřejné správy, na které stát delegoval některé ze svých úkolů. To znamená, že buď 

na ně své úkoly přenesl, nebo jim propůjčil vrchnostenské pravomoci k jejich naplňová-

ní. K přenesení dochází zpravidla zákonem, zatímco k propůjčení rozhodnutím vyda-

ným na základě zákona, tedy správním aktem.
70

 Učebnicovým příkladem nepřímého 

výkonu státní správy je činnost obcí a krajů v přenesené působnosti. I působnost ve vě-

cech stavebního řádu vykonávají obce a kraje jako působnost přenesenou. 
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  HENDRYCH, Dušan. Správní právo: obecná část. 8. vyd. Praha: C. H. Beck, 2012. s. 97. 

 ISBN 978-807-1792-543 
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4.2 SPRÁVNÍ ÚŘAD VE FUNKČNÍM POJETÍ 

Obecně lze říci, že správní úřad je základním vykonavatelem veřejné správy. Nau-

ka správního práva rozlišuje termín úřad ve třech významech (pojetích): 

(1) Institucionální pojetí. 

(2) Funkční pojetí. 

(3) Pojetí pomocného útvaru. 

Institucionální pojetí chápe správní úřad jako „[…] organizační jednotku, které je 

přikázána určitá věcná a územní působnost“.
71

 Můžeme si představit, že v tomto vý-

znamu ztvárňuje správní úřad určitá budova. Tato budova bude považována za správní 

úřad bez ohledu na personální změny v jejím uspořádání. Není směrodatné, že stávající 

ředitel (vedoucí) ze své funkce odstoupil, nebo byl odvolán. Existence úřadu není s žád-

nou osobou personálně spjata natolik, že její odchod způsobí zánik celého úřadu. Správ-

ním úřadem bude jednoduše do té doby, dokud bude plnit úkoly veřejné správy z veřej-

ných prostředků.
72

 Proto mohu konstatovat, že v institucionálním smyslu je správním 

úřadem např. ministerstvo pro místní rozvoj, krajský úřad, obecní úřad a další. 

Ve funkčním pojetí chápeme správním úřadem […]: 

„[…] 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.“
73

 

Správní úřad ve funkčním pojetí může vykonávat různorodou správní agendu, také 

proto se zpravidla vnitřně člení na odbory. Například obce a kraje v přenesené působ-

nosti řeší záležitosti na úseku památkové péče, životního prostředí, dopravy a služeb, 

investic a správy majetku, ale i územního plánování či výstavby atd. V souladu s přidě-

leným okruhem záležitostí pak hovoříme o vodoprávním úřadu, matričním úřadu, kata-

strálním úřadu, památkovém úřadu, báňském úřadu, stavebním úřadu atd. Z teoretické-

ho hlediska máme na mysli správní úřad ve funkčním pojetí. 
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Správním úřadem ve formě pomocného útvaru rozumíme […]: 

„[…] soubor osob přidaný orgánu na pomoc při výkonu jeho úřadu (funkce) a tvořící organi-

zační jednotku bez vrchnostenské pravomoci vydávat abstraktní nebo konkrétní správní akty. 

Taková pravomoc přísluší jen orgánu, u kterého byl takový pomocný útvar zřízen a pro něhož 

pracuje (např. Kancelář Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR).“
74

 

4.3 ÚSTŘEDNÍ SPRÁVNÍ ÚŘAD VE VĚCECH STAVEBNÍHO ŘÁDU 

Paragraf 12 odst. 1 StavZ uvádí ministerstvo jako ústřední správní úřad ve věcech 

stavebního řádu a stanovuje jeho působnost. Pro laika je tato informace samozřejmě ne-

úplná, neboť potřebuje vědět, které z existujících ministerstev je věcně příslušným mi-

nisterstvem. Proto je nezbytné nahlédnout do kompetenčního zákona, konkrétně do 

§ 14 odst. 1, který nabízí odpověď na tuto otázku. Je jím Ministerstvo pro místní roz-

voj.
75

 

Obecně bychom mohli říci, že působnost Ministerstva pro místní rozvoj upravená 

v § 12 odst. 1. a 2. StavZ spočívá zejména v jeho dozorčí funkci. Jednak proto, že vy-

konává státní dozor ve věcech stavebního řádu,
76

 dozoruje činnosti autorizovaných in-

spektorů
77

 a může provádět kontrolní prohlídky staveb v součinnosti s jinými stavební-

mi úřady a autorizovanými inspektory.
78

 Dále proto, že koordinuje a sjednocuje postupy 

obecných, speciálních, vojenských a jiných stavebních úřadů tak, aby jednaly ve vzá-

jemné součinnosti.
79

 V případě, že se postupy stavebních úřadů liší, vydává stanoviska 

a metodická doporučení, kterými určí, jaký postup stavebních úřadů je žádoucí a měl by 

být dodržován. Tímto způsobem pak sjednocuje jejich praxi. 
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4.4 OBECNÝ STAVEBNÍ ÚŘAD 

Soustava obecných stavebních úřadů je upravena § 13 odst. 1 StavZ. Výraz „obec-

ný“ je použit z toho důvodu, neboť existují speciální, vojenské a jiné stavební úřady. 

Tam, kde zákon výslovně nestanoví působnost speciálních stavebních úřadů, je dána 

působnost obecných stavebních úřadů. Obecným stavebním úřadem v institucionálním 

pojetí může být Ministerstvo pro místní rozvoj a krajský úřad.
80

 Z obecních úřadů pak 

pouze obecní úřad obce s rozšířenou působností, pověřený obecní úřad a městský 

a obecní úřad, který tuto působnost vykonával ke dni 31. 12. 2012.
81

 Katalog obcí 

s pověřeným obecním úřadem a obcí s rozšířenou působností nalezneme v přílohách 

č. 1 a 2 zákona č. 314/2002 Sb.
82

 

Ministerstvo pro místní rozvoj bude vystupovat jako obecný stavební úřad pouze 

v případě, pokud bylo o vydání územního rozhodnutí zažádáno u staveb taxativně vy-

jmenovaných v § 13 odst. 2 StavZ. Z povahy věci se jedná o takové stavby, jejichž 

umístěním může být ohrožen veřejný zájem na ochraně životního prostředí, zdraví a ži-

vota osob i zvířat významným způsobem na národní úrovni, popř. až mezinárodní úrov-

ni. 

V § 13 odst. 3. a 4. StavZ je upravena pravomoc kraje vydávat nařízení, kterým ur-

čí, nebo naopak odejme působnost obecného stavebního úřadu obecnímu úřadu. Naříze-

ní  však může vydat až po projednání s Ministerstvem pro místní rozvoj. K určení obec-

ního úřadu obecným stavebním úřadem dochází na žádost obce vždy k 1. lednu nového 

roku. Obecní úřad by však měl mít takové kvalifikované personální obsazení, aby byl 

schopen působnost obecného stavebního úřadu vykonávat pro ucelený správní obvod. Je 

samozřejmě otázkou diskuze, nakolik se v českém prostředí daří tuto podmínku naplňo-

vat. Dostatečný personální aparát přinejmenším zvyšuje záruku rychlosti a hospodár-

nosti řízení, na druhé straně je schopen i lépe zajistit odbornost pracovníků. Obecně se 

domnívám, že se stavební úřady nepotýkají ani tak s nedostatkem pracovníků technic-

kého zaměření, jako s nedostatkem osob právního zaměření. Stavební právo je složitý 
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technicko-právní obor a je naprosto pochopitelné, že ve vztahu k zajištění efektivnosti 

systému by mělo být cílem personálně zajistit obě složky dostatečným počtem odborní-

ků. I z těchto důvodů se lze domnívat, že zákonodárce začlenil kvalifikační požadavky 

pro výkon činnosti na obecném stavebním úřadě přímo do textu stavebního zákona.
83

 

4.5 SPECIÁLNÍ STAVEBNÍ ÚŘAD 

Působnost speciálních stavebních úřadů je dána u staveb, které svou povahou vy-

žadují zvláštní přístup a speciální režim. Je tomu tak proto, že k povolení jejich prove-

dení, užívání, změn v užívání, resp. i k jejich odstranění je potřeba disponovat speciál-

ními odbornými znalostmi, které úředníci obecných stavebních úřadů  zpravidla nemají. 

Speciální stavební úřady však nedisponují pravomocí ve věcech územního rozhodování, 

což znamená, že tato pravomoc zůstává v rukou obecných stavebních úřadů. Hovoříme 

proto o tzv. dělené působnosti mezi obecným a speciálním stavebním úřadem. V praxi 

pak dochází k tomu, že obecný stavební úřad provádí územní řízení, speciální stavební 

úřad stavbu povoluje. 

Paragraf 15 odst. 1 StavZ taxativně vyjmenovává 4 druhy staveb, pro které je dána 

dílčí působnost speciálních stavebních úřadů. Jednak jsou to stavby letecké
84

, stavby 

drah  a na dráze, včetně zařízení na dráze
85

, dále pak stavby dálnic, silnic, místních ko-

munikací a veřejně přístupných účelových komunikací
86

 a jako poslední vodní díla
87

. 

Stavební zákon výslovně neříká, který konkrétní správní úřad působnost speciálního 

stavebního úřadu vykonává, odkazuje pouze na zvláštní právní předpisy.
88

 Proto dodám, 

že podle § 36 odst. 3 zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví, tuto působnost vykoná-

vá Úřad pro civilní letectví, drážní správní úřady konají na základě § 7 odst. 1 zákona 

č. 266/1994 Sb., o drahách
89

, silniční správní úřady plní tuto působnost podle § 40 zá-

                                                 
 
83

  Zákon č. 183/2006 Sb., stavební zákon, § 13a. 
84

  Tamtéž, § 15 odst. 1, písm. a). 
85

  Tamtéž, § 15 odst. 1, písm. b). 
86

  Tamtéž, § 15 odst. 1, písm. c). 
87

  Tamtéž, § 15 odst. 1, písm. d). 
88

  Tamtéž, § 15 odst. 1. 
89

  Česko. Zákon č. 266 ze dne 14. prosince 1994, o drahách. In: Sbírka zákonů České republiky. 1994, 

částka 79, s. 3041–3054. Dostupné také na WWW: 

 <http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/ViewFile.aspx?type=c&id=2808>. ISSN 1211-1244 
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kona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích
90

 a vodoprávní úřady podle § 15 odst. 

4 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách.
91

 

Při povolování těchto staveb bude speciální stavební úřad v prvé řadě postupovat 

podle stavebního zákona. To však nic nemění na tom, že k výše zmíněným speciálním 

zákonům má StavZ postavení subsidiárního právního předpisu. Proto se v případě nut-

nosti aplikuje speciální úprava před úpravou obecnou obsaženou ve stavebním zákoně 

v souladu se zásadou lex specialis derogat generalis. Povolení k provedení některé 

z výše uvedených staveb může speciální stavební úřad vydat až tehdy, jakmile obdrží 

souhlas obecného stavebního úřadu, kterým stvrdí, že stavba je provedena v souladu 

s územním rozhodnutím, které sám vydal.
92

 Stavební zákon v § 15 odst. 2 hned v zápětí 

dodává, že tento souhlas není správním rozhodnutím, což je tvrzení učiněné v souladu 

s judikaturou NSS, a je tedy tzv. jiným úkonem podle části čtvrté SŘ (podrobněji k pro-

blematice souhlasů vydávaných podle stavebního zákona viz podkapitola 5.2.5). Pokud 

však nebylo třeba vydat územní souhlas ani územní rozhodnutí, obecný stavební úřad 

podává pouze vyjádření, jímž vyjadřuje soulad navrhované stavby se záměry územního 

plánování.
93

 Domnívám se, že termín záměry územního plánování je nutné vykládat 

ve smyslu cílů územního plánování podle § 18 StavZ. 

K otázce užívání těchto staveb bych dodala, že z povahy daných staveb lze soudit, 

že k jejich užívání bude nutné vydat kolaudační souhlas. Ten však může vydat pouze 

speciální stavební úřad, který provedl stavební řízení a vydal povolení pro danou stav-

bu. Speciální stavební úřad nemůže vydat kolaudační souhlas stavby, jejíž provedení 

povolil obecný stavební úřad. 

Za přinejmenším vhodnou považuji zákonodárcovu snahu předcházet kompetenč-

ním sporům mezi stavebními úřady. Paragraf 15 odst. 3 StavZ říká, že pokud nastane 

pochybnost o tom, zda konkrétní stavba spadá do úplné působnosti obecného stavební-

                                                 
 
90

  Česko. Zákon č. 13 ze dne 23. ledna 1997, o pozemních komunikacích. In: Sbírka zákonů České re-

publiky. 1997, částka 3, s. 47–61. Dostupné také na WWW: 

 <http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/ViewFile.aspx?type=c&id=2994>. ISSN 1211-1244 
91

  Česko. Zákon č. 254 ze dne 28. června 2001, o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon). 

In: Sbírka zákonů České republiky. 2001, částka 98, s. 5617–5667. Dostupné také na WWW: 

 <http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/ViewFile.aspx?type=c&id=3676>. ISSN 1211–1244 

 (dále jen „Zákon č. 254/2001 Sb., vodní zákon“). 
92

  Zákon č. 183/2006 Sb., stavební zákon, § 15 odst. 2. 
93

  Tamtéž. 
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ho úřadu, je rozhodující stanovisko speciálního stavebního úřadu. Obdobně je tomu tak 

i v případě, kdy není jasné, zda se jedná o stavbu uvedenou v § 15 odst. 1 StavZ. Pokud 

by stavební zákon neobsahoval toto ustanovení, bylo by nutné řešit kompetenční spor 

podle § 133 odst. 2 SŘ. 

4.6 VOJENSKÝ STAVEBNÍ ÚŘAD 

V §16 odst. 1 StavZ je upravena působnost újezdních úřadů, jakožto vojenských 

stavebních úřadů, kterou vykonávají na území vojenských újezdů. Seznam újezdních 

úřadů nalezneme v příloze č. 1 k zákonu č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České 

republiky.
94

 Podobně jako obecné stavební úřady rozhodují jak na úseku územního roz-

hodování, tak stavebního řádu. 

4.7 JINÝ STAVEBNÍ ÚŘAD 

Stejně jako speciální stavební úřady mají podle § 16 odst. 2 StavZ i jiné stavební 

úřady omezenou věcnou působnost. Přísluší jim pravomoci pouze k povolování staveb, 

nikoli však k územnímu rozhodování. Územní řízení provádí obecný stavební úřad. 

Jako jiný stavební úřad vystupuje Ministerstvo obrany, Ministerstvo vnitra, Minis-

terstvo spravedlnosti, Ministerstvo průmyslu a obchodu a obvodní báňský úřad. Každý 

z těchto pěti jiných stavebních úřadů je oprávněn provést stavební řízení pouze u taxa-

tivně vyjmenovaných staveb. Z jejich výčtu bych uvedla pouze některé, a to zejména 

pro objasnění jejich důležitosti z celostátního měřítka. Například Ministerstvo obrany 

rozhoduje o povolení „[…] staveb důležitých pro obranu státu mimo území vojenských 

újezdů, které slouží nebo mají sloužit k zajišťování obrany státu a jsou zřizovány Minis-

terstvem obrany nebo právnickou osobou jím zřízenou nebo založenou,“
95

 Ministerstvo 

vnitra „[…] staveb pro bezpečnost státu,“
96

 Ministerstvo spravedlnosti „[…] staveb pro 

účely Vězeňské služby a jejích organizačních jednotek,“
97

 Ministerstvo průmyslu a ob-

                                                 
 
94

  Česko. Zákon č. 222 ze dne 14. září 1999, o zajišťování obrany České republiky. In: Sbírka zákonů 

České republiky. 1999, částka 76, s. 3755–3774. Dostupné také na WWW: 

 <http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/ViewFile.aspx?type=c&id=3293>. ISSN 1211-1244 
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  Zákon č. 183/2006 Sb., stavební zákon, § 16 odst. 2 písm. a). 
96

  Tamtéž, § 16 odst. 2 písm. b). 
97

  Tamtéž, § 16 odst. 2 písm. c). 
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chodu „[…] staveb zařízení pro přenos elektřiny.“
98

 Obvodní báňský úřad vykonává pů-

sobnost stavebního úřadu v dobývacích prostorech, a to například u staveb, které mají 

sloužit k úpravě a zušlechťování nerostů, prováděných v souvislosti s jejich dobývá-

ním.
99

 

K odstranění pochybností, zda se jedná o stavbu uvedenou v § 16 odst. 2 nebo 3. 

StavZ a následnému správnému určení stavebního úřadu, do jehož působnosti tato stav-

ba spadá, má pomoci znění § 16 odst. 5 StavZ. Obdobně jako v § 15 odst. 3 StavZ jde 

o to určit, zda bude dána působnost obecného stavebního úřadu či jiné stavebního úřadu. 

Toto ustanovení přenáší odpovědnost na příslušný ústřední správní úřad, jehož působ-

nosti se stavba týká, neboť  jeho stanovisko je v konkrétní věci rozhodující. Stručně ře-

čeno, vznikne-li pochybnost, vždy rozhodne stanovisko některého z ministerstev uvede-

ných v § 16 odst. 2 StavZ či Českého báňského úřadu, neboť ten je ústředním správním 

úřadem pro všech osm obvodních báňských úřadů. 

Každé ze čtyř uvedených ministerstev může vydat povolení pro stavby v uzavře-

ných prostorech existujících staveb i bez územního rozhodnutí či územního souhlasu, 

jestliže se tím nezmění výškové uspořádání prostoru.
100

 Protože podobné ustanovení ob-

sahoval již „starý stavební zákon“
101

, stal se termín uzavřený prostor existující stav-

by díky dlouhé účinnosti tohoto zákona též předmětem rozhodování NSS. Ten se ve 

svém rozsudku ztotožňuje se stanoviskem některých autorů komentáře ke stavebnímu 

zákonu a dává mimo jiné za pravdu názoru, že […]: 

„[…] se jedná o prostory urbanisticky uzavřené, v nichž existující stavby slouží určitému úče-

lu užívání (např. areály školské, vnitrobloky v bytové zástavbě).“ „Stavební zákon tedy vychá-

zí z toho, že z hlediska cílů a záměrů územního plánování není nutno takovou stavbu zvlášť po-

suzovat a ochrana veřejných zájmů je dostatečně zajištěna ve stavebním řízení.”
102

 

                                                 
 
98

  Zákon č. 183/2006 Sb., stavební zákon, § 16 odst. 2 písm. d). 
99

  Tamtéž, § 16 odst. 3. 
100

  Tamtéž, § 16 odst. 4, věta první.  
101

  Česko. Zákon č. 50 ze dne 27. dubna 1976, o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), 

§ 32 odst. 2 písm. c). In: Sbírka zákonů České republiky. 1976, částka 9, s. 146–174. 
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Druhá věta odstavce čtvrtého § 16 StavZ doplňuje, že v případě ostatních staveb je 

naopak nutné zajistit vyjádření obecného stavebního úřadu o souladu navrhované stavby 

se záměry územního plánování. 

4.8 AUTORIZOVANÝ INSPEKTOR V ROLI STAVEBNÍHO ÚŘADU 

V roli nepřímého vykonavatele státní správy, jak výše nastiňuji, může vystupovat 

i subjekt, jemuž byly propůjčeny úkoly státní správy. Právním podkladem, na jehož zá-

kladě  k propůjčení dochází, je buď přímo zákon, nebo správní akt učiněný na základě 

takového zákona. V praxi se výkon státní správy propůjčuje soukromoprávním subjek-

tům, a to zpravidla rozhodnutím, která se však nazývají různě – nejběžněji koncese či 

autorizace.
103

 Stavební zákon propůjčuje pravomoci stavebního úřadu autorizovanému 

inspektorovi, což je fyzická osoba, kterou jmenuje ministr pro místní rozvoj podle § 143 

StavZ. Nejvýrazněji se činnost autorizovaného inspektora projevuje ve stavebním říze-

ní, v němž za podmínek § 117 StavZ zastupuje v širokém rozsahu roli stavebního úřadu. 

Obdobné postavení má autorizovaný inspektor na základě § 149 odst. 1 písm. b) StavZ, 

který mu přiznává oprávnění zpracovat odborný posudek, certifikát, a to pro účely vy-

dání kolaudačního souhlasu. Doloží-li stavebník žádost o vydání kolaudačního souhlasu 

certifikátem autorizovaného inspektora, může se stavební úřad rozhodnout, že nebude 

již znovu provádět závěrečnou kontrolní prohlídku stavby a bude plně důvěřovat závě-

rům učiněným autorizovaným inspektorem. Na podkladě takového certifikátu pak sta-

vební úřad vydá kolaudační souhlas.
104

 Z toho je zřejmé, že certifikát má povahu osvěd-

čení skutečného stavu věci. 

Obecně lze shrnout, že tam, kde dochází k suplování úkolů stavebního úřadu auto-

rizovaným inspektorem, dochází k výkonu státní správy subjektem soukromoprávní po-

vahy přímo na podkladě stavebního zákona. Z tohoto úhlu pohledu pak závěr, že autori-

zovaný inspektor vystupuje v roli stavebního úřadu, lze jistě přijmout. 

  

                                                 
 
103

  HENDRYCH, Dušan. Správní právo: obecná část. 8. vyd. Praha: C. H. Beck, 2012. s. 127. 

 ISBN 978-807-1792-543 
104

  Zákon č. 183/2006 Sb., stavební zákon, § 122 odst. 5. 
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5  UŽÍVÁNÍ DOKONČENÉ STAVBY 

Kolaudace představuje jakousi pomyslnou třetí a též finální fázi budování stavby. 

Po umístění a provedení stavby je úsilí stavebníků završeno uvedením stavby do užívá-

ní. Existuje řada logických důvodů, proč je nutné, aby byly stavby před užíváním prově-

řeny. Zejména je to zájem o ochranu života, zdraví a majetku a s tím související preven-

ce předcházení haváriím či podobným událostem. 

O užívání dokončené stavby obecně pojednává § 119 až 122 stavebního zákona. 

Systematika úpravy je postavena tak, že úvodní paragraf 119 obsahuje společnou úpra-

vu pro paragrafy 120 a 122. Za prvé je tomu tak proto, že se v prvním odstavci vymezu-

jí stavby, které lze užívat pouze na základě oznámení či kolaudačního souhlasu jakožto 

dvou zákonných forem povolení užívání staveb. Druhým důvodem je pak shodnost kri-

térií pro schválení možnosti užívání stavby pro obě formy kolaudace. 

Paragraf 119 odst. 1 StavZ hovoří o tom, že lze užívat dokončenou stavbu, popří-

padě část stavby schopnou samostatného užívání. Dokončenou stavbou se v kontextu 

celé věty myslí stavba dokončená stavebně technicky. Za část stavby schopnou samo-

statného užívání považuje praxe takovou část stavby, která je schopná užívání nezávisle 

na zbytku stavby. Kupříkladu je opatřena vlastním vstupem, má zavedeny vlastní inže-

nýrské sítě atd.
105

 

Souhrnně řečeno, stavebník musí oznámit stavebnímu úřadu záměr započít 

s užívání stavby nebo podat žádost o vydání kolaudačního souhlasu v případě: 

a) dokončené stavby, popř. části stavby schopné samostatného užívání uvedené 

v§ 103 odst. 1 písm. e) bodech 4 až 8; 

b) stavby, popř. části stavby schopné samostatného užívání vyžadující stavební povo-

lení; 

c) stavby, popř. části stavby schopné samostatného užívání vyžadující ohlášení podle 

§ 104 odst. 1 písm. a) až d) a k); 
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  MALÝ, Stanislav. Stavební zákon: komentář. 2., aktualiz. vyd. Praha: Wolters Kluwer Česká republi-

ka, 2013. s. 423. ISBN 978-80-7357-985-2 
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d) stavby ohlašované podle zvláštního právního předpisu;
106

 

e) stavby prováděné na podkladě veřejnoprávní smlouvy podle § 116; 

f) stavby prováděné na podkladě certifikátu autorizovaného inspektora podle § 117; 

g) stavby dokončované podle dodatečného povolení stavby podle § 129; 

h) stavby dokončované podle opakovaného stavebního povolení podle § 129. 

Před započetím užívání stavby musí stavebník zajistit, aby byly provedeny a vy-

hodnoceny zkoušky a měření, které předepisují zvláštní právní předpisy.
107

 

Do druhého odstavce předmětného § 119 StavZ jsou zařazena hlediska, která sta-

vební úřad zkoumá před uvedením stavby do užívání. Posuzuje se, zda byla stavba po-

stavena v souladu s územním rozhodnutím či úkonem ho nahrazujícím (např. územním 

souhlasem), povolením stavby (např. stavební povolení), popř. ověřenou projektovou 

dokumentací, se stanovisky nebo závaznými stanovisky atd. Soulad skutečného stavu 

s kritérii uvedenými v tomto uzavřeném výčtu tvoří předpoklad pro úspěšný postup sta-

vebníka v kolaudačním řízení. 

5.1 PRÁVNÍ ÚPRAVA UŽÍVÁNÍ DOKONČENÝCH STAVEB 

PODLE „STARÉHO STAVEBNÍHO ZÁKONA“ 

Na tomto místě bych ráda připomněla, že právní konstrukce úpravy užívání staveb 

je ve vztahu diskontinuity k právní konstrukci uplatňované na základě stavebního záko-

na č. 50/1976 Sb.
108

 Podle tohoto, v praxi běžně nazývaného „starého stavebního záko-

na“, probíhalo tzv. kolaudační řízení, jehož cílem bylo vydání správní aktu – kolaudač-

ního rozhodnutí. Jednalo se klasické správní řízení konané za přítomnosti taxativně vy-

mezených účastníků řízení. Zahajovalo se na písemný návrh, povinně se provádělo ústní 

jednání, které bylo spojené s místním šetřením, podle jehož závěru bylo, či nebylo vy-
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dáno kolaudační rozhodnutí. Kolaudační řízení bylo možné podobně jako jiná správní 

řízení přerušit, resp. zastavit. Myšlenka jednotného kolaudačního řízení pro všechny ty-

py staveb však byla opuštěna a s ní i celé pojetí povolování užívání dokončených staveb 

v rámci správního řízení. Kontinuitu lze pouze spatřovat i v nadále  používaném výrazu 

kolaudační řízení. Právní úprava užívání staveb podle účinného stavebního zákona, jak 

výše zmiňuji, je založena na dvojkolejnosti režimu povolování užívání dokončených 

staveb. Ani jeden z postupů upravených v § 121 a 122 StavZ však nelze považovat za 

správní řízení. Tento stav přináší v praxi i neblahé důsledky – od nemožnosti přerušit 

řízení, až po teoretické problémy nahlížení na výsledky takovýchto postupů, které ne-

mohou být z povahy věci standardními správními rozhodnutími. 

Legislativní změny na úseku užívání staveb jsou typickým příkladem toho, že ne 

každá snaha o zrychlení řízení a ulehčení agendy stavebníkům vede v závěru ke zlepše-

ní a zefektivnění dosavadního právního stavu. 

V následujících podkapitolách se již budu podrobněji věnovat zákonným možnos-

tem, jak lze začít užívat dokončenou stavbu uvedenou v § 119 odst. 1 stavebního záko-

na. 

5.2 UŽÍVÁNÍ DOKONČENÉ STAVBY NA ZÁKLADĚ OZNÁMENÍ 

Navržený postup v § 120 stavebního zákona je určen pro stavby, které nejsou vy-

jmenovány v § 122. Z povahy věci se tedy bude jednat o stavby jednoduššího stavebně 

technického charakteru. 

5.2.1 Oznámení záměru o užívání dokončené stavby  

Stavebník je povinen podle § 120 odst. 1 stavebního zákona oznámit stavebnímu 

úřadu záměr započít s užíváním stavby nejméně 30 dnů předem, nejde-li o stavbu uve-

denou v § 122 StavZ. Přitom vždy záleží na samotném stavebníkovi, jaké datum před-

pokládaného započetí užívání stavby uvede do oznámení. Lhůta 30 dnů je nejzazší 

možnou dobou. Samozřejmě je možné podat oznámení i dříve, zpravidla již v  průběhu 

závěrečných dokončovacích prací. 
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Oznámení má formulářovou podobu a jeho náležitosti jsou vymezeny v příloze č. 4 

vyhlášky č. 526/2006 Sb.
109

 Stavebník v něm uvádí označení stavby, údaje o umístění 

a povolení stavby, předpokládaný termín dokončení stavby a zahájení jejího užívání. 

Spolu s oznámením je stavebník povinen předložit stavebnímu úřadu dokumenty uve-

dené v § 121 odst. 1 StavZ.
110

 

5.2.2 Kontrolní prohlídka stavby  

Nejčastěji dochází k tomu, že se v průběhu 30denní lhůty na stavebníka obrátí 

úředník stavebního úřadu a po domluvě stanoví den, ve kterém proběhne ZKP stavby. 

Tento den by měl být z podstaty věci stanoven s předstihem tak, aby v případě, kdy 

ZKP pro stavebníka nedopadne příznivě, mohlo být rozhodnutí o zákazu užívání stavby 

doručeno stavebníkovi ještě v 30denní lhůtě ode dne oznámení. Stavební zákon v § 120 

odst. 1 výslovně nehovoří o ZKP, hovoří o kontrolní prohlídce, i když z povahy věci vy-

plývá, že se jedná o ZKP. Ze znění druhé věty § 120 odst. 1 odvodíme, že povinností 

stavebního úřadu je vždy vykonat závěrečnou kontrolní prohlídku stavby. Proč? Je nut-

né se ptát, jaká je základní úloha oznámení? Záměr užívat stavbu oznamuji proto, aby 

měl stavební úřad možnost zjistit, jaká stavba na konkrétním místě vlastně vznikla a zda 

splňuje hlediska, která jsou uvedena v § 119 odst. 2 StavZ. Průběh dle § 120 odst. 1 

StavZ pak bude následující: stavebník oznámil záměr užívat stavbu, stavební úřad naří-

dil závěrečnou kontrolní prohlídku stavby a dle jejího výsledku buď stavbu zakázal uží-

vat, nebo do protokolu zaznamenal ověření podmínek uvedených v § 119 odst. 2 StavZ. 

Jisté je, že pokud v průběhu kontrolní ZKP nezjistí úředník stavebního úřadu rozpor 

s hledisky uvedenými v § 119 odst. 2 StavZ, zaznamená jejich ověření do protokolu. 

Následující den po ZPK vznikne stavebníkovi oprávnění užívat stavbu. Stavebník však 

nemůže očekávat, že mu bude v následujících dnech doručen souhlas s užíváním stavby. 

Zákonná úprava je postavena na fikci implicitního souhlasu, a proto se výslovně žádný 

konstitutivní správní akt nevydává. Pouze v  případě, že bude stavebník žádat osvědčení 

o vzniklém oprávnění užívat stavbu, stavební úřad je povinen vyznačit na kopii ozná-

mení datum vzniku tohoto oprávnění a další formální náležitosti. Takové osvědčení má 

pak povahu deklaratorního úkonu podle části IV. správního řádu. 
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  Viz Příloha 2, s. ii. 
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  Například údaje určující polohu definičního bodu stavby a adresního místa. 
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5.2.3 Rozhodnutí o zákazu užívání stavby  

V případě, že byla během 30 dnů od oznámení stavebníka nařízena ZKP, v jejímž 

průběhu stavební úřad zjistil nesrovnalosti skutečného stavu se zkoumanými hledisky 

§ 119 odst. 2. StavZ, zakáže užívat stavbu. Obdobně bude postupovat i v případě, kdy je 

stavba postavena v rozporu se stavebním povolením či ohlášením, nebo je užívaná bez 

předchozího oznámení. Zakazující rozhodnutí musí být vydáno v 30denní lhůtě ode dne 

doručení oznámení záměru, a také by podle mne mělo být v této lhůtě stavebníkovi 

oznámeno. V tomto ohledu se mi zdá 30denní lhůta poměrně krátká. Stavební úřad ji 

však dodržet musí, pokud  nechce dopustit, aby stavebníkovi vzniklo oprávnění užívat 

stavbu uplynutím času. Je podstatné si uvědomit, že lhůta uvedená v § 120 odst. 1 StavZ 

není lhůta pořádková, nýbrž zákonná. Proto, pokud nevydá stavební úřad zákazové roz-

hodnutí ve lhůtě 30 dnů ode dne oznámení nebo se mu ho nepodaří v této lhůtě staveb-

níkovi oznámit, lze dovodit, že 31. dnem vzniká stavebníkovi oprávnění užívat stavbu 

přímo ze zákona. Stejnou úvahu učiníme i v případě, že stavební úřad po oznámení roz-

hodnutí neprovede žádné kroky k nařízení ZKP a lhůta 30 dnů uplyne. I tehdy může 

stavebník dospět k závěru, že mu ze zákona vzniklo oprávnění užívat stavbu. Nečinnost 

stavebního úřadu rozhodně nelze přičítat stavebníkovi k jeho tíži. 

Rozhodnutí má povahu konstitutivního správního aktu a musí obsahovat všechny 

náležitosti obecného správního aktu dle § 68 a 69 SŘ. Stavební zákon také výslovně 

stanovuje, že rozhodnutí je prvním úkonem v řízení, jehož jediným účastníkem je sta-

vebník.
111

 Kromě něj jím může být za podmínek § 120 odst. 3 StavZ též vlastník stavby. 

5.2.4 Řádný opravný prostředek  

proti rozhodnutí o zákazu užívání stavby 

V poučení rozhodnutí je nutné výslovně uvést, že se účastník řízení může do 15 

dnů od oznámení odvolat ke konkrétnímu nadřízenému správnímu orgánu prostřednic-

tvím stavebního úřadu, jež rozhodnutí vydal, a že odvolání nemá odkladný účinek podle 

§ 120 odst. 2 StavZ. 
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  Zákon č. 183/2006 Sb., stavební zákon, §120 odst. 3. 
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5.2.5 Právní povaha dodatečného souhlasu  

Paragraf 120 odst. 4 StavZ umožňuje stavebníkovi zhojit negativní důsledek roz-

hodnutí spočívající v zákazu užívat stavbu. Stavebník musí odstranit nedostatky, které 

mu jsou vytýkány v rozhodnutí a v případě, že tak učiní, musí stavební úřad vydat pí-

semný souhlas s užívání stavby. Dikce zákona je zde poměrně strohá a domnívám se, že 

zákonodárce měl úpravu vydávání dodatečného souhlasu více rozvést a upřesnit. Jednak 

proto, že bychom pouze jazykovým výkladem dospěli k názoru, že tento souhlas má 

povahu konstitutivního rozhodnutí. Takový závěr je však v kolizi s klíčovým usnesením 

NSS č. j. 2 As 86/2010-76, které řeší právní povahu souhlasů vydávaných dle stavební-

ho zákona. Toto usnesení mimo jiné říká, jakou má právní povahu kolaudační souhlas 

vydávaný podle § 122 StavZ. I kolaudační souhlas, který je v materiálním slova smyslu 

rozhodnutím dle § 65 SŘS, je nutné považovat za jiný úkon podle části IV. SŘ.
112

 Lo-

gickým argumentem a maiore ad minus potom můžeme říci, že je-li třeba hledět na 

kolaudační souhlas jako na akt dle části IV. SŘ, tím spíše pak musíme hledět na souhlas 

podle § 120 odst. 4 StavZ. K otázce účinků tohoto jiného úkonu: Myslím si, že z odstav-

ce 4 nelze vyvodit jiný závěr než ten, že souhlas má povahu konstitutivního správního 

aktu. Nesporné je, že zákonodárce nechtěl použít podobnou konstrukci jako v § 120 

odst. 1 StavZ  založenou na implicitním souhlasu, a že k vydání písemného souhlasu 

musí dojít. Jelikož však zákon mlčí o tom, jak písemný souhlas získat, pravděpodobně 

bude nutné, aby se stavebník po odstranění nedostatků obrátil sám na stavební úřad s žá-

dostí (obecným podáním dle SŘ) o vydání písemného souhlasu, a ten pak provedl ově-

řovací kontrolní prohlídku.
113

 

Účastníka řízení bude jistě zajímat otázka obrany proti nezákonnému souhlasu. Je-

likož SŘ nepřipouští použití řádných opravných prostředků proti jiným úkonů v části 

IV. SŘ, účastník má podle názoru NSS využít tzv. zásahovou žalobu upravenou v díle 

třetím SŘS. Obecně tato žaloba směřuje proti nezákonnému zásahu, pokynu či donuce-

ní. Důvody, proč je vhodné využít právě této žaloby, vysvětluje Ústavní soud v usnesení 

takto: 
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  Usnesení Nejvyššího správního soudu ČR ze dne 18. září 2012, č. j. 2 As 86/2010-76. 

 Dostupné z WWW: 

 <http://nssoud.cz/files/SOUDNI_VYKON/2010/0086_2AS__100_201210030952012_prevedeno.pdf>. 
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  MACHAČKOVÁ, Jana. Stavební zákon: komentář. 2. vyd. V Praze: C. H. Beck, 2013. s. 609. 

 ISBN 978-807-4004-926 
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„Zásahová žaloba chrání proti jakýmkoli jiným aktům či úkonům veřejné správy směřujícím 

proti jednotlivci, které jsou způsobilé zasáhnout sféru jeho práv a povinností a které nejsou 

pouhými procesními úkony technicky zajišťujícími průběh řízení. Nemusí jít nutně o akty ne-

formální povahy či jen o faktické úkony, nýbrž i o jakékoli jiné konání či opomenutí konat, nel-

ze-li je podřadit pod pojem rozhodnutí ve smyslu § 65 odst. 1 s. ř. s. Zásahem proto může být 

i nezákonná nečinnost spočívající v neučinění nějakého úkonu jiného než rozhodnutí ve smyslu 

§ 65 odst. 1 s. ř. s.“
114

 

5.3 UŽÍVÁNÍ DOKONČENÉ STAVBY 

NA ZÁKLADĚ KOLAUDAČNÍHO SOUHLASU 

Druhou z možností, jak lze po právní stránce užívat stavbu, je získání kolaudačního 

souhlasu. Dle § 122 StavZ potřebují vydání kolaudačního souhlasu stavby, jejichž vlast-

nosti nemohou budoucí uživatelé ovlivnit. V demonstrativním výčtu takovýchto staveb 

pak stavební zákon uvádí nemocnice, školy, nájemní bytové domy, stavby pro obchod 

a průmysl, stavby pro shromažďování většího počtu osob, stavby dopravní a občanské 

infrastruktury, stavby pro ubytování odsouzených a obviněných, dále stavby, u kterých 

bylo stanoveno provedení zkušebního provozu, a změny staveb, které jsou kulturní pa-

mátkou. Z příkladného výčtu chápeme, že se bude převážně jednat o stavby, které bu-

dou sloužit velkému počtu předem neurčitého okruhu uživatelů, jejichž provádění se 

sami nemohli účastnit.
115

 Obzvláště u takových typů staveb lze shledat veřejný zájem na 

tom, aby stavební úřad přezkoumal hlediska uvedená v § 119 odst. 2 StavZ. Zákonodár-

ce, vědom si faktu různorodosti staveb, navíc stavebnímu úřadu v § 115 odst. 1 StavZ 

udělil možnost určit ve stavebním povolení, že stavbu bude možné užívat pouze na zá-

kladě kolaudačního souhlasu i přesto, že by jinak splňovala podmínky podle § 120 

odst. 1 StavZ. 

5.3.1 Žádost o vydání kolaudačního souhlasu  

Kolaudační souhlas může stavebník získat pouze tak, že podá žádost o jeho vydání 

příslušnému stavebnímu úřadu. Za příslušný stavební úřad je považován ten úřad, který 

provedení stavby povolil. Jelikož se bude jednat o stavby složitého stavebně technické-

                                                 
 
114

  Usnesení Ústavního soudu ČR ze dne 27. února 2014, sp. zn. III. ÚS 3960/11. 

 Dostupné z WWW: <http://nalus.usoud.cz/Search/ResultDetail.aspx?id=82700&pos=1&cnt=1&typ=result> 
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  MALÝ, Stanislav. Stavební zákon: komentář. 2. aktualiz. vyd. Praha: Wolters Kluwer Česká republi-

ka, 2013. s. 440. ISBN 978-80-7357-985-2 
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ho charakteru, jak je naznačeno výše, bude příslušným stavebním úřadem zpravidla ten 

úřad, jenž vydal stavební povolení. 

Žádost má stejně jako oznámení formulářovou podobu. Formulář je obsažen 

v příloze č. 12 vyhlášky č. 503/2006 Sb.
116

 a skládá se ze dvou částí – A a B. V části A 

sdělujeme informace o stavbě, stavebníkovi, zda byl proveden zkušební provoz a další. 

V části B stavebník zaškrtává jím předkládané přílohy. Co tedy musí stavebník k žádos-

ti připojit? Jednak musí zajistit geometrický plán, je-li stavba předmětem evidence 

v katastru nemovitostí, a jednak musí opatřit závazná stanoviska dotčených orgánů 

k užívání stavby a ostatní podklady vyžadované podle § 121 odst. 1 StavZ. 

Podle § 122 odst. 5 StavZ je možné, aby stavebník přiložil k žádosti certifikát au-

torizovaného inspektora. Certifikát je vlastně odborným posudkem, jímž inspektor 

ověřuje splnění podmínek v §119 odst. 2 StavZ, a proto je na posouzení stavebního 

úřadu, zda ZKP uskuteční, či od ní upustí. Obsah a strukturu certifikátu stanovuje 

§ 18i a 18j vyhlášky 503/2006 Sb.
117

 Pro zajímavost upozorním na rozsudek NSS 

č. j. 1 As 125/2012 -56
118

, v němž se mimo jiné vyjádřil ke zvláštní povaze certifikátu 

autorizovaného inspektora. 

Dle § 122 odst. 2 StavZ stanoví stavební úřad do 15 dnů ode dne doručení žádosti 

stavebníka termín provedení ZKP. Zároveň stavební úřad uvede, jaké doklady má sta-

vebník při ZKP doložit. Novinkou ve StavZ je lhůta 60 dní, do jejíhož uplynutí musí být 

ZKP vykonána. Tato lhůta plyne ode dne doručení žádosti. Na samotný průběh ZKP se 

pak bude vztahovat § 133 a § 134 odst. 2 a 3 StavZ. 

5.3.2 Kolaudační souhlas  

Jestliže stavební úřad nezjistí během ZKP závady bránící bezpečnému užívání stav-

by nebo rozpor s podmínkami § 119 odst. 2 StavZ, je povinen vydat kolaudační souhlas 

                                                 
 
116

  Viz Příloha 3, s. vi. 
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  Česko. Vyhláška č. 503 ze dne 10. listopadu 2006 o podrobnější úpravě územního řízení, veřejno-

právní smlouvy a územního opatření. In: Sbírka zákonů České republiky. 2006, částka 163, 

 s. 6962–7011. Dostupné také na WWW: 

 <http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/ViewFile.aspx?type=c&id=5009>. ISSN 1211-1244 
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  Rozsudek Nejvyššího správního soudu ČR ze dne 19. prosince 2012, č. j. 1 As 125/2012 - 56. 

Dostupný z WWW: 

<http://www.nssoud.cz/files/SOUDNI_VYKON/2012/0125_1As__1200_20130107091809_prevedeno.pdf> 
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do 15 dnů ode dne jejího provedení. Je nepochybné, že na kolaudační souhlas musíme 

nahlížet ve světle usnesení NSS
119

 a považovat ho za jiný úkon dle části IV. SŘ. Tato 

skutečnost je navíc podpořena větou: „Na vydávání kolaudačního souhlasu se nevztahu-

jí části druhá a třetí SŘ.“
120

 Prostředkem soudní ochrany proto bude i v tomto případě 

zásahová žaloba dle § 82 a násl. SŘS. Otázkou zůstává, nakolik bude praktické její vyu-

žití? Stavebník jako žalobce by vlastně docílil pouze toho, že soud vysloví nezákonnost 

postupu spočívajícím v nevydání kolaudačního souhlasu. Pokud by však stavebníkovi 

vznikla nevydáním kolaudačního souhlasu škoda, nebude pro něj zásahová žaloba žád-

ný řešením. Považuji za mnohem vhodnější, aby se domáhal náhrady škody podle záko-

na č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci nezá-

konným rozhodnutím či nesprávným úředním postupem. Tento zákon paradoxně nede-

finuje, co se rozumí nesprávným úředním postupem, pouze v § 13 odst. 1 říká, že: „Stát 

odpovídá za škodu způsobenou nesprávným úředním postupem. Nesprávným úředním 

postupem je také porušení povinnosti učinit úkon nebo vydat rozhodnutí v zákonem sta-

novené lhůtě.“
121

 Pokud by stavebník prokázal vznik škody v příčinné souvislosti s ne-

vydáním kolaudačního souhlasu v zákonné lhůtě, ponese stát odpovědnost za vznik 

škody. 

Přestože se nejedná o rozhodnutí, nelze kolaudačnímu souhlasu odepřít konstitu-

tivní účinek. Jakmile je souhlas doručen žadateli, vzniká mu oprávnění užívat stavbu.
122

 

Navíc § 122 odst. 3 StavZ uvádí, že kolaudační souhlas je dokladem o povoleném účelu 

stavby. Lze tedy shrnout, že kolaudační souhlas má jak funkci zakládací, tak i osvědčo-

vací. 

                                                 
 
119

  Usnesení Nejvyššího správního soudu ČR ze dne 18. září 2012, č. j. 2 As 86/2010-76. 

 Dostupné z WWW: 

 <http://nssoud.cz/files/SOUDNI_VYKON/2010/0086_2AS__100_201210030952012_prevedeno.pdf> 
120

  Zákon č. 183/2006 Sb., stavební zákon, § 122 odst. 3, věta třetí. 
121

  Česko. Zákon č. 82 ze dne 17. března 1998, o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné 

moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem a o změně zákona České národní rady 

č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), § 13 odst. 1, věta první a druhá. In: Sbírka 

zákonů České republiky. 1998, částka 31, s. 5058–5063. Dostupné také na WWW: 

 <http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/ViewFile.aspx?type=c&id=3138>. ISSN 1211-1244 
122

  Ministerstvo pro místní rozvoj: Otázky a odpovědi [online]. [cit. 13. 8. 2014].  

 Dostupný z WWW: 

 <http://www.mmr.cz/cs/Stavebni-rad-a-bytova-politika/Uzemni-planovani-a-stavebni-rad/Novela-stavebniho-

zakona/Otazky-a-odpovedi/21-Uzivani-staveb#CatName>. 
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V odůvodnění kolaudačním souhlasu je nutné zejména uvést: 

(1) kdy byla provedena ZKP; 

(2) jaké doklady při ní stavebník předložil;  

(3) v případě, že při ní zjištěny závady, jejich popis; 

(4) a závěr, že nebyly zjištěny takové závady bránící bezpečnému užívání stavby ani 

rozpor s podmínkami §119 odst. 2 StavZ. 

5.3.3 Přezkumné řízení 

Stavební zákon umožňuje udělený souhlas přezkoumat v přezkumném řízení, které 

je nutné zahájit do 1 roku ode dne, kdy souhlas nabyl právních účinků. Meritorní roz-

hodnutí v přezkumném řízení však nelze vydat po uplynutí 15 měsíců ode dne, kdy sou-

hlas nabyl právních účinků. V ostatních záležitostech přezkumného řízení využijeme 

obecnou úpravu obsaženou v § 94-99 SŘ. 

5.3.4 Rozhodnutí o zákazu užívání stavby  

Pokud byly během ZKP zjištěny okolnosti bránící vydání kolaudačnímu souhlasu 

(závady bránící bezpečnému užívání stavby nebo rozpor s podmínkami § 119 odst. 2 

StavZ), musí stavební úřad podle § 122 odst. 4 StavZ užívání stavby zakázat. Učiní tak 

skrze rozhodnutí, jež je prvním úkonem v řízení, jehož účastníky jsou stavebník, vlast-

ník stavby a popř. budoucí uživatel stavby. Dané rozhodnutí musí obsahovat všechny 

obecné náležitosti tak, jak stanovuje správní řád v § 68. Zejména je nutné, aby stavební 

úřad v odůvodnění rozhodnutí popsal, z jakého skutkového stavu vycházel, k jakým zá-

věrům dospěl a jaké úvahy učinil. Dospěje-li stavební úřad při ZKP k závěru, že je nut-

né užívání stavby zakázat, může, podle mého názoru, vydat zákazové rozhodnutí už 

přímo na místě. Jinak by měl postupovat v souladu s § 71 SŘ a uvedené rozhodnutí vy-

dat bez zbytečného odkladu. Otázka, zda má stavební úřad analogicky s postupem při 

vydání kolaudačního souhlasu vydat zákazové rozhodnutí do 15 dnů ode dne provedení 

ZKP, se mi jeví jako nadbytečná. Zákonná konstrukce postavená na fikci implicitního 

souhlasu se u kolaudačního souhlasu neuplatní. Uplynutím času nevznikne oprávnění 

užívat stavbu. 
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Z teoretického hlediska bych rozhodnutí zařadila mezi negativní správní akty s de-

klaratorními účinky. Rozhodnutí totiž pouze konstatuje fakt, že stavebník nemá opráv-

nění užívat dokončenou stavbu, přičemž se jeho postavení nijak nemění. 

V případě, že účastník závěr stavebního úřadu přijme a neodvolá se, pokusí se vy-

týkané vady odstranit a nedostatky napravit. Nápravu stavu oznámí stavebnímu úřadu 

písemně, a ten na základě nové kontrolní prohlídky ověří, že oznámení odpovídá sku-

tečnosti. Jestliže rozpor s § 119 odst. 2 StavZ ani závady bránící bezpečnému užívání 

stavby nezjistí, vydá kolaudační souhlas do 15 dnů ode dne, kdy mu došlo oznámení. 

5.3.5 Řádný opravný prostředek 

proti rozhodnutí o zákazu užívat stavbu  

Odvolání je možné podat ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení, a to u stavebního 

úřadu, který jej vydal. Odvolání však nemá odkladný účinek. O této skutečnosti musí 

být účastníci poučeni v rozhodnutí. V případě, že účastníci nejsou spokojeni ani s roz-

hodnutím odvolacího orgánu, mohou se za podmínek stanovených v SŘS obrátit na 

krajský soud ve správním soudnictví se žalobou podle § 65 SŘS. 

5.4 UŽÍVÁNÍ DOKONČENÉ STAVBY NEVYŽADUJÍCÍ OZNÁMENÍ 

ANI VYDÁNÍ KOLAUDAČNÍHO SOUHLASU 

Paragraf 119 odst. 1 StavZ taxativně vyjmenován stavby, které lze užívat pouze na 

základě oznámení či kolaudačního souhlasu. Existuje však kategorie staveb, které sta-

vebníci mohou začít užívat bezprostředně po jejich dokončení bez oznámení či kolau-

dačního souhlasu. Avšak i u těchto staveb platí, že mohou být užívány pouze k určené-

mu účelu. A contrario se bude jednat o stavby neuvedené v § 119 odst. 1 StavZ. Ze 

stavebních záměrů realizovaných na základě tzv. volného režimu podle § 103 odst. 1 

StavZ bych uvedla např. oplocení, reklamní a informační zařízení, výrobky plnící funk-

ci stavby, včetně základových konstrukcí pro ně určených.
123

 Ze staveb vyžadujících 

ohlášení podle § 104 odst. 1 StavZ potom např. stavby pro reklamu podle § 3 odst. 2 

StavZ či udržovací práce na stavbě neuvedené v § 103 odst. 1 písm. c) bodě 1 StavZ.
124

  

                                                 
 
123

  Zákon č. 183/2006 S., stavební zákon, § 103 odst. 1 písm. e) body 14, 15, 16. 
124

  Tamtéž, § 104 odst. 1 písm. e), j). 
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6 PŘEDČASNÉ UŽÍVÁNÍ STAVBY 

PŘED JEJÍM ÚPLNÝM DOKONČENÍM 

Stavebník může užívat nedokončenou stavbu, aniž by nebylo jeho jednání posuzo-

váno jako protiprávní, pokud naplní podmínky vymezené § 123 StavZ. 

6.1 ŽÁDOST O POVOLENÍ K PŘEDČASNÉMU UŽÍVÁNÍ STAVBY 

Podle § 123 odst. 1 StavZ se stavebník může obrátit na stavební úřad s žádostí 

o povolení předčasného užívání stavby. Formulář této žádosti tvoří přílohu č. 13 k vy-

hlášce č. 503/2006 Sb. a obsahuje dvě části (A, B).
125

 Stavebník je k žádosti povinen 

přiložit závazná stanoviska, popřípadě stanoviska dotčených orgánů veřejné správy pod-

le §123 odst. 2 StavZ, a v části B jejich předložení také vyznačit. Dále musí opatřit úda-

je určující polohu definičního bodu stavby a adresního místa podle zvláštního zákona.
126

 

V prvním odstavci stavební zákon reflektuje variantu, že stavbu neprovádí staveb-

ník svépomocí, ale zhotovitel (stavební podnikatel) na základě vzájemné dohody. Proto 

je nutné, aby stavebník předložil dohodu uzavřenou se zhotovitelem (jako samostatnou 

přílohu), v níž bude obsažen souhlas zhotovitele a případně podmínky předčasného uží-

vání stavby. Jestliže však stavebník provádí stavbu bez cizí pomoci, navrhne podmínky 

předčasného užívání stavebnímu úřadu sám. 

6.2 ÚČASTNÍCI ŘÍZENÍ 

Paragraf 123 odst. 1 obsahuje speciální úpravu okruhu účastníků, kterými jsou sta-

vebník, zhotovitel stavby a vlastník stavby. Protože je správní řízení zahajováno na zá-

kladě žádosti stavebníka, měl by v souladu se SŘ uvést všechny jemu známé účastní-

ky.
127

 Jestliže tedy stavebník není zároveň vlastníkem stavby, měl by, dle mého názoru, 

také uvést jeho jméno do žádosti k identifikačním údajům stavby. 

                                                 
 
125

  Viz Příloha 4, s. xi. 
126

  Česko. Zákon č. 111 ze dne 26. března 2009 o základních registrech. In: Sbírka zákonů České republi-

ky. 2009, částka 33, s. 1267–1287. Dostupné také na WWW: 

 <http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/ViewFile.aspx?type=c&id=5470> 
127

  Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, § 45 odst. 1 věta druhá. 
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6.3 POVOLENÍ K PŘEDČASNÉMU UŽÍVÁNÍ STAVBY 

Na průběh správního řízení o žádosti se bude subsidiárně aplikovat část druhá a tře-

tí SŘ. Speciální úprava ve stavebním zákoně pouze ukládá povinnost stavebnímu úřadu, 

aby v souladu s účelem tohoto řízení prozkoumal, zda vydání povolení k předčasnému 

užívání stavby nebude mít podstatný vliv na uživatelnost stavby a nebude ohrožena bez-

pečnost a zdraví osob nebo zvířat nebo životní prostředí.
128

 K prokázání těchto skuteč-

ností se může jevit za vhodné, aby stavební úřad nařídil ústní jednání spolu s ohledáním 

na místě, o jehož výsledku pak sepíše protokol. Rozhodnutí o žádosti musí být vydáno 

ve lhůtách stanovených v § 71 SŘ. Rozhodne-li stavební úřad tak, že povolení vydá, 

uvede v něm zároveň podmínky předčasného užívání. 

Povolení se vydává na časově omezenou dobu. Ta bude zpravidla totožná s dobou 

uvedenou v žádosti stavebníka, nicméně může být i odlišná. Jinou podmínkou může být 

např. dokončení stavby v souladu se stavebním povolením, uložení povinnosti podat žá-

dost o vydání kolaudačního souhlasu do 15 dnů po dokončení stavby apod. 

Povolení je rozhodnutím ve smyslu § 67 SŘ, což znamená, že musí kromě výroků 

obsahovat i odůvodnění a poučení o opravném prostředku, tedy o odvolání. Je-li nutné 

přidělit stavbě číslo popisné, bude stavební úřad při vydání povolení postupovat obdob-

ně podle § 121 odst. 2 StavZ.
129

Jakmile bude stavba dokončena, bude podle okolností 

postupovat podle § 122, popř. § 120 či § 124 StavZ.
130

 

6.4 ROZHODNUTÍ O  ZAMÍTNUTÍ ŽÁDOSTI 

Pokud stavební úřad dospěje k takovým skutkovým zjištěním, která budou v rozpo-

ru podmínkami pro vydání povolení uvedenými v § 123 odst. 1 ve větě první StavZ, žá-

dost rozhodnutím zamítne. Učiní tak na podkladě § 123 odst. 3 StavZ. V rozhodnutí bu-

de vedle zamítavého výroku uvedeno, z jakých skutkových okolností stavební úřad vy-

cházel a k jakým závěrům ho vedly. V poučení se uvede možnost podat řádný opravný 

prostředek. 

                                                 
 
128

  Zákon č. 183/2006 Sb., stavební zákon, § 123 odst. 1. 
129

  Tamtéž, § 123 odst. 2 věta druhá. 
130

  Tamtéž, § 123 odst. 4. 
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6.5 ŘÁDNÝ OPRAVNÝ PROSTŘEDEK A OCHRANA 

VE SPRÁVNÍM SOUDNICTVÍ 

Proti povolení i proti rozhodnutí o zamítnutí žádosti lze podat odvolání, přičemž se 

subsidiárně uplatní úprava obsažená v §81–93 SŘ. Vyloučena není ani možnost napad-

nout pravomocné rozhodnutí o odvolání žalobou proti nezákonnému rozhodnutí dle 

§ 65 SŘS. 
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7 ZKUŠEBNÍ PROVOZ 

U některých dokončených staveb je nutné, abychom ověřili jejich vlastnosti a funk-

čnost ještě před tím, než je uvedeme do trvalého užívání. Na takové případy pak pama-

tuje § 124 StavZ, který upravuje zkušební provoz. Obecně lze říci, že cílem zkušebního 

provozu je zjistit, zda bude stavba schopná běžného (normálního) provozu podle toho, 

jak je navržena v dokumentaci, resp. projektové dokumentaci. 

V této souvislosti si dovolím připomenout stavební zákon č. 50/1976 Sb. Tehdejší 

úprava zkušebního provozu obsažená v § 84 totiž  zřetelněji, než dnešní úprava, reflek-

tovala důležitý fakt – zkušební provoz je prováděn vždy po dokončení stavby, ale ještě 

před vydáním kolaudačního rozhodnutí (dnes hovoříme o kolaudačním souhlasu). Teh-

dejší text stavebního zákona možná jednodušeji, ale o to výstižněji konstatoval i jeho 

účel spočívající v úloze zkušebního provozu k posouzení způsobilosti stavby k užívání. 

Jak tedy lze zkušební provoz uskutečnit? 

(1) Zkušební provoz může stavební úřad povolit na podkladě odůvodněné žádosti 

stavebníka. 

(2) Zkušební provoz může stavební úřad nařídit ve stavebním povolení.  

(3) Zkušební provoz může stavební úřad nařídit sám z vlastního podnětu. 

(4) Zkušební provoz může stavební úřad sám nařídit z podnětu dotčeného orgánu. 

7.1 ÚČASTNÍCI ŘÍZENÍ 

Speciální úpravu okruhu účastníků obsahuje § 124 odst. 2 StavZ. Ten za účastníka 

označuje stavebníka a vlastníka stavby. Považuji za důležité zmínit rozsudek NSS, který 

se zabývá možnostmi ochrany třetích osob v takových správních řízení, jejichž účastní-

ky zákon vyjmenovává taxativně.
131

 NSS zastává názor, že krajské soudy nemohou 

usnesením odmítat žaloby podle § 65 SŘS, kterými se brání třetí osoby proti rozhodnu-

tím vydaným správními orgány, s tím odůvodněním, že tyto osoby jako žalobci nevy-

                                                 
 
131

  Rozsudek Nejvyššího správního soudu ČR ze dne 18. dubna 2014, č. j. 4 As 157/2014-33. 

 Dostupný z WWW: 

 <http://www.nssoud.cz/files/SOUDNI_VYKON/2013/0157_4As__13_20140513122529_prevedeno.pdf> 
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čerpaly řádný opravný prostředek ve správním řízení. NSS poukazuje na skutečnost, že 

odvolání může podle SŘ podat pouze a jenom účastník řízení, a proto nezbývá osobám 

od nich odlišným, obrátit se přímo na správní soud se žalobou proti rozhodnutí dle § 65 

odst. 1 SŘS. Argumentace krajských soudů o nedostatku jejich aktivní žalobní legitima-

ce nadále neobstojí. Tento právní názor zakotvil NSS již v rozsudku
132

 o jeden den star-

ším, a osobně se domnívám, že ho lze jedině uvítat. 

7.2 ŽÁDOST O POVOLENÍ ZKUŠEBNÍHO PROVOZU 

Stavebník se může sám obrátit na stavební úřad se žádostí o povolení zkušebního 

provozu. Řízení o žádosti je zahájeno dnem, kdy dojde žádost místně příslušnému sta-

vebním úřadu.
133

 Náležitosti žádosti překvapivě nestanovuje prováděcí předpis, a proto 

stavebník podává obecnou žádost ve smyslu § 37 a § 45 SŘ. Vzor takové žádosti uvá-

dím v příloze této práce.
134

 Kromě obecných náležitostí je nutné uvést důvody, pro které 

stavebník o povolení zkušebního provozu žádá. V souladu s podstatou zkušebního pro-

vozu musí souviset s ověřením funkčnosti a vlastností stavby. Dále by měla žádost ob-

sahovat informaci, od kdy má být dle návrhu stavebníka zkušební provoz zahájen a kdy 

ukončen. K žádosti je zajisté vhodné připojit i závazná stanoviska, popř. rozhodnutí do-

tčených orgánů, jelikož stavební zákon povolí zkušební provoz jen na jejich základě.
135

 

Pakliže je stavebník k žádosti nedoloží, musí je opatřit alespoň během správního řízení. 

Podobně jako u předčasného užívání stavby se může jevit za vhodné, aby stavební 

úřad nařídil ústní jednání spolu s místním šetřením. Datum a místo konání místního šet-

ření poté oznámí jak účastníkům řízení, tak dotčeným orgánům. 

                                                 
 
132

  Rozsudek Nejvyššího správního soudu ČR ze dne 17. dubna 2014, č. j. 7 As 30/2014-26. 

 Dostupný z WWW: 

 <http://www.nssoud.cz/files/SOUDNI_VYKON/2014/0030_7As__140_20140519130125_prevedeno.pdf>. 
133

  Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, § 44 odst. 1. 
134

  Viz Příloha 5, s. xvii. 
135

  Zákon č. 183/2006 Sb., stavební zákon, § 124 odst. 1, věta pátá. 
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7.3 POVOLENÍ ZKUŠEBNÍHO PROVOZU 

Dikce zákona stanoví, že stavební úřad povolí zkušební provoz na odůvodněnou 

žádost stavebníka.
136

 A contrario, žádost zamítne, pokud ji nebude považovat za odů-

vodněnou. Stejně bude postupovat i tehdy, pokud se nebude jednat o dokončenou stav-

bu nebo stavebník nezíská souhlasná závazná stanoviska dotčených orgánů. 

Rozhodnutí o povolení zkušebního provozu se musí skládat z úvodní části, výroko-

vé části, odůvodnění a poučení. 

Rozhodnutí, je-li to nutné, bude kromě výroku o povolení zkušebního provozu na 

přesně stanovenou dobu obsahovat i výroky stanovující podmínky zkušebního provozu, 

a dále podmínky pro plynulý přechod zkušebního provozu do užívání.
137

 Takovou pod-

mínkou bude zpravidla povinnost požádat o vydání kolaudačního souhlasu v určité lhůtě 

tak, aby byl zajištěn plynulý přechod z dočasného užívání stavby na užívání trvalé. Je 

nutné si uvědomit, že stavby podrobené zkušebnímu provozu lze trvale užívat pouze na 

podkladě kolaudačního souhlasu, jak stanovuje § 122 odst. 1 věta první StavZ. Výsled-

ky, ke kterým se během zkušebního provozu dospěje, a jejich vyhodnocení pak staveb-

ník přiloží k žádosti o vydání kolaudačního souhlasu.
138

 

V odůvodnění se zrekapituluje průběh řízení a skutečnosti, které při něm byly pro-

kázány a jež stavební úřad vedly k vydání tohoto rozhodnutí. 

Poučení bude obsahovat informace o tom, že účastník může podat odvolání ke kon-

krétnímu nadřízenému správnímu orgánu ve lhůtě 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí, 

a to v určitém počtu stejnopisů. 

V situacích, kdy je zřejmé, že k ověření funkčnosti a vlastností stavby bude třeba 

delší doba, než je uvedeno v rozhodnutí, může stavební úřad vydat nové rozhodnutí – 

opět na podkladě žádosti stavebníka. Rozhodnutí o prodloužení doby zkušebního pro-

vozu se vydá už během zkušebního provozu a bez nařízení nového správního řízení.
139

 

                                                 
 
136

  Zákon č. 183/2006 Sb., stavební zákon, §124 odst. 1, věta druhá. 
137

  Tamtéž, §124 odst. 1, věta třetí. 
138

  Tamtéž, §124 odst. 1, věta čtvrtá. 
139

  Tamtéž, §124 odst. 1, poslední věta. 
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7.4 NAŘÍZENÍ ZKUŠEBNÍHO PROVOZU 

V následujících podkapitolách se budu věnovat případům, kdy byl zkušební provoz 

nařízen přímo samotným stavebním úřadem ex offo. 

7.4.1 Zkušební provoz jako součást stavebního povolení  

Byť znění stavebního zákona po novele nadále nepočítá s tím, že stavební úřady 

budou provedení zkušebního provozu primárně ukládat ve stavebním povolení, v praxi 

bude takový postup i nadále velmi častý.
140

 Stavební úřad má totiž i podle aktuálního 

znění stavebního zákona možnost uložit ve stavebním povolení provedení zkušebního 

provozu, tedy prozatímního užívání dokončené stavby, a to na podkladě § 115 odst. 2 

StavZ. Má-li však takto nařídit zkušební provoz, musí se jednat o stavbu obsahující 

technologické zařízení, u něhož je třeba ověřit způsobilost k bezpečnému užívání, dodr-

žení podmínek stavebního povolení nebo integrovaného povolení podle zvláštního práv-

ního předpisu.
141

 I z toho vyplývá, že je vhodné provádět zkušební provoz u staveb, 

u nichž nás zajímá, jakým způsobem bude jejich trvalé užívání ovlivňovat své okolí. 

Dobu, po kterou bude zkušební provoz probíhat, musí stavební úřad se stavebníkem 

projednat předem.
142

 

7.4.2 Nařízení zkušebního provozu  z podnětu dotčeného orgánu  

Stavební zákon hovoří o tom, že na základě požadavku dotčeného orgánu stavební 

úřad nařídí zkušební provoz. Zamýšlím se nad tím, proč zákonodárce shledal za nutné 

výslovně zmínit jako samostatný důvod pro nařízení zkušebního provozu požadavek do-

tčeného orgánu. V praxi totiž k takovým situacím bude docházet minimálně. Mnohem 

častější bude případ, kdy zkušební provoz bude nařízen již ve stavebním povolení. Zá-

vazná stanoviska, resp. stanoviska dotčených orgánů jsou podkladem pro vydání staveb-

ního povolení a lze si představit, že dotčený orgán bude s uvedenou stavbou souhlasit 

                                                 
 
140

  Srovnej Zákon č. 183/2006 Sb. stavební zákon, ve znění účinném k 1. 1. 2007, § 124. 
141

  Česko. Zákon č. 76 ze dne 5. února 2002, o integrované prevenci a omezování znečištění, o integro-

vaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci). 

 In: Sbírka zákonů České republiky. 2002, částka 34, s. 1658–1680. 

 Dostupné také na WWW: <http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/ViewFile.aspx?type=c&id=3853>. 

 ISSN 1211-1244 
142

  Viz Příloha 6, s. xix. 
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jen pod podmínkou, že stavební úřad nařídí provedení zkušebního provozu ve staveb-

ním povolení. Důvod, proč by se dotčený orgán obrátil na stavební úřad s takovým po-

žadavkem, prakticky až ve stádiu před vydáním kolaudačního souhlasu, mi není jasný. 

I v tomto případě upozorním na úpravu zkušebního provozu ve stavebním zákoně z ro-

ku 1976. V něm se totiž mnohem pochopitelněji hovořilo o tom, že stavební úřad v do-

hodě s dotčenými orgány státní správy rozhodne o prozatímním užívání stavby ke zku-

šebnímu provozu.
143

 

Jisté je, že stejně jako stavebník ani dotčený orgán nemá právní nárok na provedení 

zkušebního provozu. Analogicky k úpravě žádosti stavebníka bychom dovodili, že i po-

žadavek dotčeného orgánu musí být odůvodněný a odůvodněnost bude posuzovat opět 

stavební úřad sám. 

7.4.3 Nařízení zkušebního provozu  

z vlastního podnětu stavebního úřadu  

Pokud o provedení zkušebního provozu nepožádá stavebník ani dotčený orgán, mů-

že stavební úřad vydat rozhodnutí o nařízení zkušebního provozu sám. Podle stavebního 

zákona tak učiní v „[…] jiném odůvodněném případě.“
144

 Toto relativně neurčité spoje-

ní mne přivádí k názoru, že zákonodárce chtěl stavebnímu úřadu vytvořit prostor 

k uplatnění správního uvážení u staveb, pro které z jakéhokoliv důvodu nenařídil zku-

šební provoz již ve stavebním povolení. Proto je nutné, aby důvody, jež ho vedly k vy-

dání rozhodnutí, řádně popsal a důkazy je prokazující označil v odůvodnění rozhodnutí. 

Lze si představit, že jimi budou například pochybnosti o odstranění závad na stavbě, 

které se objevily při jejím provádění a na které stavební úřad upozorňoval již při kon-

trolních prohlídkách.  

                                                 
 
143

  Zákon č. 50/1976 Sb., starý stavební zákon, § 84, věta druhá. 
144

  Zákon č. 183/2006 Sb., stavební zákon, § 124 odst. 1, věta druhá. 
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8 UŽÍVÁNÍ TAKZVANÉ „ČERNÉ STAVBY” 

Následující kapitolu věnuji tzv. „černé stavbě” a postupům při její legalizaci s ohle-

dem na její užívání. 

8.1 LEGALIZACE „ČERNÉ STAVBY” 

Jakou stavbu považujeme za tzv. černou stavbu, uvádím v podkapitole 3.2.4. Pro 

lepší přehlednost ve stručnosti zopakuji, že je to stavba, kterou stavebník realizuje či re-

alizoval bez příslušných oprávnění vyžadovaných zákonem anebo v rozporu s nimi. 

Proto, chce-li stavebník legálně užívat stavbu, musí získat dodatečné povolení ke stav-

bě, které nahradí jak právní podklad pro umístění stavby, tak oprávnění k provedení 

stavby. 

Stavební zákon nařizuje stavebnímu úřadu, aby zahájil řízení o odstranění stavby 

vždy, jakmile se dozví o stavbě uvedené v § 129 odst. 1 písm. b) StavZ. 

„Kritériem pro zahájení řízení o odstranění stavby v projednávané věci (a také kritériem pro 

případné správní rozhodnutí o odstranění stavby) je tedy pouze to, že stavba byla provedena 

bez rozhodnutí nebo opatření stavebního úřadu. Podmínkou pro rozhodnutí odstranění stavby 

tedy není, aby nepovolená stavba byla na újmu jiným osobám, poškozovala lidské zdraví 

apod.“
145

 

Odstranění stavby se nařizuje vlastníku stavby nebo s jeho souhlasem stavebníkovi. 

Už v samotném oznámení o zahájení řízení je vlastník nebo stavebník poučen o tom, že 

má možnost podat žádost o dodatečné povolení stavby ve lhůtě 30 dnů ode dne zahájení 

řízení.
146, 147

 Ten, pokud nechce riskovat nařízení odstranění stavby, takovou žádost po-

dá a řízení o odstranění stavby stavební úřad ex lege přeruší. V řízení o dodatečném 

povolení stavby postupuje stavební úřad přiměřeně podle stejných ustanovení, podle ja-

kých by postupoval při řádném podání žádostí – jak v řízení územním, tak v řízení sta-

vebním, tedy § 90, § 110 až § 115 StavZ.
148

 To pro žadatele o dodatečné povolení stav-

                                                 
 
145

  Rozsudek Nejvyššího správního soudu ČR ze dne 6. listopadu 2013, č. j. 3 As 57/2013-19. 

 Dostupný z WWW: 

 <http://www.nssoud.cz/files/SOUDNI_VYKON/2013/0057_3As__13_20131111133313_prevedeno.pdf> 
146

  Zákon č. 183/2006 Sb., stavební zákon, § 129 odst. 2, věta druhá. 
147

  Viz. Příloha 7, s. xxxiii. 
148

  Zákon č. 183/2006 Sb., stavební zákon, § 129 odst. 2, věta osmá. 
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by mimo jiné znamená, že musí doložit všechny podklady k žádosti, které musí běžně 

doložit každý řádný žadatel.
149

Zajisté neexistuje důvod, proč by měl být stavebník černé 

stavby zvýhodněn před řádnými stavebníky. V tomto ohledu je naopak žádoucí a logic-

ké, že je to vlastník nebo stavebník, kdo nese důkazní břemeno a musí prokázat, že stav-

ba není v rozporu s § 129 odst. 3 písm. a), b) ani c) StavZ. Stavební úřad sám nic proka-

zovat nemusí. Ke zjištění souladu skutečného stavu věci jen provádí, a to vždy, ohledání 

na místě
150

, s nímž zpravidla spojuje ústní jednání. V další fázi řízení je nutné, aby sta-

vební úřad posoudil závažnost a opodstatněnost námitek uplatněných účastníky řízení 

při ohledání a učinil závěr, zda vlastník nebo stavebník unesl důkazní břemeno. Podle 

toho může dojít ke dvěma situacím. Jestliže neprokáže, byť jen jednu ze skutečností 

uvedených v § 129 odst. 3 písm. a), b) ani c) StavZ, stavební úřad jeho žádost o doda-

tečné povolení stavby zamítne a pokračuje v řízení o odstranění stavby, ve kterém nařídí 

její odstranění. Pokud se mu však podaří prokázat, že stavba odpovídá podmínkám 

v § 129 odst. 3 písm. a), b) i c) StavZ, stavbu dodatečně povolí a řízení o jejím odstra-

nění zastaví.
151

 

V případě dodatečného povolení stavby hraje jistou roli také fakt, zda je stavba již 

dokončena, anebo je rozestavěná. Pro nedokončené stavby je totiž nutné stanovit v po-

volení podmínky pro jejich dokončení,
152

 které, jak stavební zákon uvádí ve větě před-

cházející, nahrazuje ve stanoveném rozsahu územní rozhodnutí.
153

 Z informace, že do-

datečně získané stavební povolení nahrazuje územní rozhodnutí pak lze vyvodit, 

že v případě stavby umístěné v rozporu s územním rozhodnutím má dodatečně získané 

stavební povolení zároveň právní účinky změny územního rozhodnutí. 

8.2 UŽÍVÁNÍ DODATEČNĚ POVOLENÉ STAVBY 

Stavební zákon nestanovuje pro užívání dodatečně povolených staveb žádný speci-

ální postup. Nehovoří ani o tom, že výrok rozhodnutí o dodatečném povolení stavby má 

obsahovat povinnost stavebníka nebo vlastníka požádat o vydání kolaudačního souhla-

                                                 
 
149

  Zákon č. 183/2006 Sb., stavební zákon, § 129 odst. 2, věta pátá, šestá, sedmá. 
150

  Tamtéž, § 129 odst. 2, věta osmá za středníkem. 
151

  Tamtéž, § 129 odst. 3, věta druhá. 
152

  Tamtéž, § 129 odst. 3, věta čtvrtá. 
153

  Tamtéž, § 129 odst. 3, věta třetí. 
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su. Podle stanoviska odboru stavebního řádu Ministerstva pro místní rozvoj by však 

v poučení rozhodnutí mělo být uvedeno, zda má stavebník či vlastník užívání stavby 

oznámit či žádat o vydání kolaudačního souhlasu.
154

 I z toho dovodíme, že cílem záko-

nodárce je, aby i v případě dodatečně povolených staveb podal stavebník oznámení zá-

měru o užívání stavby, či vyžaduje-li to její povaha, žádost o kolaudační souhlas. 

Je poněkud překvapivé, že stavební zákon nikde ve spojitosti s  dodatečným povo-

lením stavby nereflektuje způsob uvedení stavby do užívání. Znění stavebního zákona 

před novelou totiž obsahovalo v § 129 odst. 4 informace o tom, jak lze dodatečně povo-

lenou stavbu užívat. V případě, že se jednalo o stavbu dokončenou, mohl stavební úřad 

rovnou v dodatečném povolení vyslovit souhlas s jejím užíváním. V případě, že byla 

předmětem povolení dokončená stavba vyžadující ke svému užívání kolaudační sou-

hlas, měl stavební úřad vyzvat stavebníka k podání žádosti o jeho vydání.
155

 Takový po-

stup hodnotím kladně. 

Je dobré mít na paměti, že stavby užívané na základě oznámení zpravidla nevyža-

dují k jejich provedení stavební povolení, postačí, že byly pouze ohlášeny stavebnímu 

úřadu. Pokud však stavebník provedl stavbu bez ohlášení, je v řízení o dodatečném po-

volení stavby znevýhodněn, a to tím, že musí získat stavební povolení i pro běžně ohla-

šovanou stavbu. Ve stavebním řízení se pak postupuje standardně, což mimo jiné zna-

mená i to, že se nařizuje ústní jednání spojené s ohledání na místě. Zajímavě se pak mů-

že jevit otázka, zda je nutné konat prakticky dvě kontrolní prohlídky za sebou? Zamýš-

lím se nad ní, neboť již v průběhu ohledání na místě má stavební úřad postupovat podle 

§ 111 odst. 1 StavZ a zároveň podle § 111 odst. 2 StavZ, který mu ukládá ověřit účinky 

budoucího užívání stavby. Osobně si myslím, že pokud stavební úřad dospěje k závěru, 

že dodatečné stavební povolení vydat lze, není nutné potom, co stavebník podá ozná-

mení nebo žádost o vydání kolaudačního souhlasu, provádět novou kontrolní prohlídku 

stavby. Hlediska § 119 odst. 2 StavZ může stavební úřad přeci posoudit už při ohledání 

na místě. Kontrolní prohlídka spojená s řízením o dodatečném povolení stavby pak bude 

mít zároveň povahu závěrečné kontrolní prohlídky konané za účelem vydání kolaudač-

                                                 
 
154

  Stanovisko Ministerstva pro místní rozvoj, odbor stavebního řádu ze dne 17. července 2013. Uvádění 

dodatečně povolených staveb do užívání. Dostupné z WWW: 

 <http://www.mmr.cz/cs/Stavebni-rad-a-bytova-politika/Uzemni-planovani-a-stavebni-rad/Stanoviska-a-

metodiky/Uzemni-rozhodovani-a-stavebni-rad/Uvadeni-dodatecne-povolenych-staveb-do-uzivani> 
155

  Zákon č. 183/2006 Sb. stavební zákon, ve znění účinném k 1. 1. 2007, § 129 odst. 4. 
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ního souhlasu či souhlasu (byť implicitního) s oznámenou stavbou. Z toho potom vy-

plývá, že je možné vypracovat jeden protokol současně pro obě řízení. Jednak pro řízení 

o dodatečném povolení stavby, a jednak pro řízení kolaudační. V takovémto postupu 

shledávám soulad se zásadou hospodárnosti a rychlosti řízení uvedenou § 6 SŘ. Odvo-

zuji ho taktéž z § 4 odst. 1, věty první stavebního zákona. 
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9 ZMĚNA V UŽÍVÁNÍ STAVBY 

Druhým tématem, kterým se budu v rámci mé diplomové práce zabývat, jsou změ-

ny v užívání staveb. Stavební zákon této problematice věnuje dva obsáhlé paragrafy, 

a to § 126 a § 127. Nutno říci, že předmět této úpravy reaguje na poměrně běžné životní 

situace, které jsou častou náplní agendy stavebních úřadů. I proto si zaslouží bližší roz-

bor. 

9.1 ZMĚNA V ÚČELU UŽÍVÁNÍ STAVBY  A OSTATNÍ ZMĚNY 

V UŽÍVÁNÍ STAVEB 

Změny v užívání staveb používá stavební zákon jako nadřazený pojem pro všech-

ny druhy změn v užívání staveb. Rozhodla jsem se, že je pro účely výkladu této pro-

blematiky a pro lepší přehlednost rozdělením do šesti kategorií. 

Co tedy StavZ rozumí pod pojmem změna v užívání stavby? Těmito změnami jsou: 

(1) Změna v účelu užívání stavby. 

(2) Změna provozního zařízení stavby. 

(3) Uměna způsobu výroby vykonávané ve stavbě. 

(4) Podstatné rozšíření výroby ve stavbě. 

(5) Změna činnosti, jejíž účinky by mohly ohrozit život a veřejné zdraví, život a zdraví 

zvířat, bezpečnost nebo životní prostředí. 

(6) Změna doby trvání dočasné stavby.
156

 

Pokud se nadchneme pro myšlenku vytvořit z prostorného bytu kanceláře (nebyto-

vé prostory), budeme hovořit o změně účelu užívání stavby. Naopak, v případě, kdy 

z obývacího pokoje v bytě hodláme vytvořit kuchyni, budeme hovořit obecně o změně 

v užívání stavby, a to proto, že se její účel nemění. Obytný byt stále plní stejný účel, 

a tím je bydlení. Tyto příklady uvádím zejména proto, aby byl jasný rozdíl mezi změ-

nou účelu užívání stavby a změnou v užívání stavby. Dostupné komentáře ke stavební-
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  Zákon č. 183/2006 Sb., stavební zákon, § 126 odst. 2. 



Stránka | 62 

 

mu zákonu tyto termíny od sebe v zásadě nijak nevymezují, některé z nich dokonce 

nadřazují pojem změna účelu užívání stavby obecnému pojmu změna užívání stav-

by,
157

 nicméně domnívám se, že je nutné reflektovat mezi nimi rozdíl. Pochopitelnější 

je potom stanovisko Ministerstva pro místní rozvoj, podle kterého nelze podnikatelské 

využívání bytu sloužícímu zároveň k bydlení považovat za změnu v účelu užívání stav-

by.
158

 

Z § 126 odst. 1 StavZ je patrná snaha zákonodárce připomenout stavebníkům zá-

kladní princip, že mohou stavbu užívat jen k takovému účelu, který je uveden v někte-

rém ve zde demonstrativně vymezených dokumentů. Na příklad se uvádí oznámení 

o užívání stavby, kolaudační souhlas, ale i kolaudační rozhodnutí. Tyto tři dokumenty 

však  nejsou nezbytnou podmínkou k užívání veškerých staveb. Stavby, které podle 

§ 119 odst. 1 StavZ nemusí být za účelem jejich užívání oznámeny ani nevyžadují vy-

dání kolaudačního souhlasu, mohou být užívány jen k účelu, který je vymezen v jejich 

povolení. Povolením je třeba rozumět obecnou zkratku pro všechny typy dokumentů, na 

jejichž základě lze také legálně stavbu užívat. Většina z nich je vyjmenována v § 118 

odst. 1 StavZ, což je podle mne přehledné, nicméně zde nabídnutý taxativní výčet není 

úplný. Například v tomto výčtu chybí územní souhlas, který bude zároveň povolením 

k užívání stavby v případě, kdy není nutné stavbu ohlašovat ani žádat o vydání jejího 

stavebního povolení podle § 96 odst. 2 písm. a) a b) ve spojení s § 103 a § 104 StavZ.
159

 

Chceme-li provést změnu v užívání stavby, je nutné, abychom postupovali v soula-

du se stavebním zákonem a informovali o svých krocích stavební úřad, neboť pro kaž-

dou změnu v užívání stavby musí stavební úřad vydat souhlas či povolení.
160

 Zajímavé 

je, že podle stavebního zákona je právně irelevantní, zda je provedená změna v užívání 

stavby pouze dočasná nebo trvalá. Specifikum samozřejmě platí pro změnu doby trvání 

dočasné stavby, kdy mohu žádat,  jak o prodloužení této doby, tak o změnu z dočasné 

stavby na stavbu trvalou. Představme si například, že vlastníte rodinný dům, který po 
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  MACHAČKOVÁ, Jana. Stavební zákon: komentář. 2. vyd. V Praze: C. H. Beck, 2013. s. 629. 

 ISBN 978-807-4004-926. 
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  Ministerstvo pro místní rozvoj: Ústav územního rozvoje [online]. Aktualizováno 14. 8. 2014 

 [cit. 13. 8. 2014]. Dostupný z WWW: <http://www.uur.cz/1000-otazek/> 
159

  MALÝ, Stanislav. Stavební zákon: komentář. 2. aktualiz. vyd. Praha: Wolters Kluwer Česká republi-

ka, 2013. s. 453. ISBN 978-80-7357-985-2 
160

  Zákon č. 183/2006 Sb., stavební zákon, § 126 odst. 2. 
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většinu roku neobýváte, neboť se zdržujete v zahraničí. Obdržíte nabídku pronajímat 

prostory jako kanceláře soukromé společnosti po dobu jednoho roku s tím, že po jeho 

uplynutí budete mít v plánu začít v domě natrvalo bydlet. V rozporu se zákonem budete 

konat, pokud neoznámíte zamýšlenou změnu v užívání stavby stavebnímu úřadu. Věc 

totiž není tak jednoduchá, jak se může na první pohled zdát. Každá změna v užívání 

stavby totiž musí být v souladu s územně plánovací dokumentací, cíli a úkoly územního 

plánování, obecnými požadavky na výstavbu, veřejnými zájmy chráněnými stavebním 

zákonem a se zvláštními právními předpisy.
161

 Situace je o to složitější v případech, kdy 

má plánovaná změna nové nároky na dopravní a technickou infrastrukturu nebo pro kte-

rou bylo vydáno stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí
162

 

v rámci procesu EIA.
163

 V takovém případě musíte získat nejen rozhodnutí o změně 

v užívání stavby, ale i územní rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území podle 

§ 81 odst. 2 StavZ. Je tedy jasné, že kritérií a podmínek, s nimiž musí být změna 

v souladu a které má stavební úřad ověřit, je více než dost. 

  

                                                 
 
161

  Zákon č. 183/2006 Sb., stavební zákon, § 126 odst. 3. 
162

  Česko. Zákon č. 100 ze dne 20. února 2001, o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně někte-

rých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí).  In: Sbírka zákonů České 

republiky. 2001, částka 40, s. 2794–2822. 

 Dostupné také na WWW: <http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/ViewFile.aspx?type=c&id=3618>. 

 ISSN 1211-1244 (dále jen „Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů“). 
163

  Proces posuzování vlivu na životní prostředí podle Zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů. 
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10 ZMĚNA V UŽÍVÁNÍ STAVBY, KTERÁ NENÍ PODMÍNĚNA 

ZMĚNOU DOKONČENÉ STAVBY 

Máme-li v úmyslu uskutečnit takovou změnu v užívání stavby, která nevyžaduje 

provedení nástavby, přístavby, ani stavební úpravy ve smyslu § 2 odst. 5 StavZ , bude-

me postupovat podle § 127 StavZ, který upravuje jak náležitosti příslušného podání, tak 

procesní postup stavebních úřadů při jeho vyřízení. 

10.1 OZNÁMENÍ ZMĚNY V UŽÍVÁNÍ STAVBY 

Vlastník stavby nebo osoba, která prokáže právo změnit užívání stavby, může po-

dat oznámení změny v užívání stavby.
164

 Toto oznámení,
165

 podobně jako řada výše po-

psaných oznámení, má na základě § 18l vyhlášky č. 503/2006 Sb. formulářovou podobu 

(příloha vyhlášky č. 14). V části A je pochopitelně nutné vyplnit základní údaje o stav-

bě, včetně jejího účelu, dále informace o oznamovateli a pod bodem IV. také údaje 

o navrhované změně s odůvodněním zamýšlené změny. Je zajímavé, že oznámení už 

předem předvídá, že zamýšlenou změnou bude změna v účelu užívání stavby, kdy z ne-

bytových prostor mají vzniknout bytové prostory (či naopak), a pro takový případ má 

oznamovatel uvést počet nově vzniklých nebo naopak zrušených bytů. Podle mého ná-

zoru je tato pasáž odrazem, jež si vyžádala zejména praxe, ale není vyloučeno, že je 

v podstatě naplněním slov „rozsah a důsledky“ zamýšlené změny, jež mají být dle 

StavZ uvedeny v oznámení
166

. Naopak poslední pasáž části A má zřejmou oporu ve sta-

vebním zákoně, neboť přímo navazuje na § 126 odst. 2 StavZ, resp. na § 81 odst. 2 

StavZ. V části B oznamovatel zaškrtává přílohy, které dokládá k oznámení. Mezi do-

kumenty přikládané k žádosti, které uvádí § 127 odst. 1 StavZ, patří doklad o vlastnic-

kém právu ke stavbě v případě, že nelze dálkovým přístupem ověřit vlastnické právo 

v katastru nemovitostí. Souhlas vlastníka stavby musíme opatřit tehdy, pokud není 

vlastník zároveň sám oznamovatelem. Dokumentaci s vyznačením stávajícího a nového 

způsobu užívání jednotlivých místností a prostorů přikládáme vždy. Stanoviska vlastní-

ků veřejné a dopravní a technické infrastruktury, na kterou je stavba napojena, opatříme 
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  Zákon č. 183/2006 Sb., stavební zákon, § 127 odst. 1. 
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  Viz Příloha 8, s. xxxviii. 
166

  Zákon č. 183/2006 Sb., stavební zákon, § 127 odst. 1, věta druhá. 
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tehdy, pokud to změna v užívání stavby vyžaduje. Závazná stanoviska a rozhodnutí do-

tčených orgánů vyžadovaná zvláštními právními předpisy přikládáme buď samostatně, 

nebo jako součást dokladové části dokumentace. 

Na tomto místě bych ještě ráda upozornila na aktuální téma související s jedním 

z povinně předkládaných dokumentů, a tím je souhlas vlastníka stavby. V posledních 

letech, za účinnosti stavebního zákona ve znění platném do 31. 12. 2012, nebyl v praxi 

stavebních úřadů nastolen jednotný postup při povolování změny užívání jednotky 

v bytovém domě (změny v účelu užívání stavby). Jádro problému tkvělo v tom, že sta-

vební úřady vyslovovaly souhlas se změnou v užívání bytových jednotek v bytových 

domech na jednotky nebytové, a to na popud byť jen jednoho vlastníka bytu, aniž by 

vyžadovaly souhlas ostatních vlastníku bytů s takovou změnou. Jako klíčová se ukázala 

otázka dotčených práv třetích osob. Stavební zákon už ve znění před novelou vyžadoval 

jako jednu z podmínek k vydání souhlasu soulad dotčených práv třetích osob s provádě-

nou změnou. Jestliže totiž soulad nešlo shledat, nebylo možné vydat souhlas a věc se 

„překlápěla“ do klasického správního řízení, stejně jako je tomu i dnes.
167

 Stavební úřa-

dy soulad dotčených práv třetích osob dovozovaly nejen z tehdy platného zákona 

o vlastnictví bytů
168

, ale i z judikatury
169

, kterou však nešťastně aplikovaly jako v přípa-

dě, který řešil úřad veřejného ochránce práv. Zpráva o šetření rozebírá jednak tento 

konkrétní případ, ale zároveň činí obecné závěry týkající změny v účelu bytových jed-

notek v bytových domech. Jeden z podle mne výrazných argumentů podtrhující závě-

rečné stanovisko autora zprávy JUDr. Stanislava Křečka spočívá v uvědomění si, že: 

„Dochází-li tedy ke změně účelu užívání jednotky, nelze jednoznačně vyloučit (nadto bez dolo-

žení potřebného souhlasu všech vlastníků jednotek), že touto změnou nebude dotčeno též právo 

třetích osob, a to právě ve spojitosti s nerozlučným spojením vlastnického práva k jednotce se 

spoluvlastnickým právem ke společným částem domu.“
170

 

                                                 
 
167

  Zákon č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění účinném k 1. 1. 2007, § 127 odst. 3. 
168

  Česko. Zákon č. 72 ze dne 24. března 1994, kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k bu-

dovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon 

o vlastnictví bytů). In: Sbírka zákonů České republiky. 1994, částka 22, s. 552–562. 

 Dostupné také na WWW: <http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/ViewFile.aspx?type=c&id=2751>. 

 ISSN 1211-1244 
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  Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 21. listopadu 2007, č. j. 7 Ca 173/2006-40. 
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  Zpráva o šetření Veřejného ochránce práv ze dne 19. prosince 2013, sp. zn. 4123/2013/VOP/PPK. 
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V době účinnosti stavebního zákona před novelou se stanovisko úřadu ombudsma-

na pochopitelně přiklonilo k závěru, že za souhlas vlastníka stavby se změnou v užívání 

je v případě jednotek v bytových domech nutné považovat pouze souhlas všech vlastní-

ků bytových jednotek v domě. Byť se podmínka souladu dotčených práv třetích osob se 

změnou dnes nachází v §127 odst. 2 StavZ, oproti dřívějšímu zakotvení v odstavci 3, na 

názoru vyřknutému ve stanovisku, opřenému mimo jiné i o judikaturu NSS, se nic ne-

změnilo. Situace je aktuálně pro stavební úřady ulehčená v tom, že nový občanský zá-

koník
171

 účinný od 1. 1. 2014 upravuje bytové spoluvlastnictví v § 1158 a násl., přičemž 

z § 1208 písm. f bodu 2 nového občanského zákoníku plyne, že při rozhodování o změ-

ně v účelu užívání domu či bytu musí být rozhodnutí přijato shromážděním vlastníků 

jednotek. Jako další pojistka, zda se změna v účelu užívání jednotek v bytovém domě 

skutečně nedotýká práv třetích osob, slouží správní řízení konané na základě § 127 odst. 

4 StavZ, jež může skončit vydáním povolení. Stavební úřady nemohou v případě ozná-

mení takové změny nikdy vydat souhlas, vždy se musí provést správní řízení.
172

 

10.2 SOUHLAS SE ZMĚNOU V UŽÍVÁNÍ STAVBY 

K tomu, aby mohl stavební úřad vydat souhlas se změnou v užívání stavby, musí si 

být jist, že je oznámení úplné a že je v daném případě splněno několik kumulativních 

podmínek uvedených v § 127 odst. 2 StavZ: 

(1) Oznámená změna v účelu užívání splňuje podmínky podle § 126 odst. 3 StavZ. 

(2) Oznámená změna v účelu užívání se nedotýká práv třetích osob. 

(3) Oznámená změna v účelu užívání nevyžaduje podrobnější posouzení účinků na 

okolí. 

                                                                                                                                               
 

 Dostupný z WWW: 

<http://www.ochrance.cz/fileadmin/user_upload/STANOVISKA/Stavebni_rad_a_uzemni_planovani/Uzivani_sta

veb/4123-13_PPK_ZZ.pdf> 
171

  Česko. Zákon č. 89 ze dne 3. února 2012, občanský zákoník. In: Sbírka zákonů České republiky. 

2012, částka 33, s. 1026–1365. Dostupné také na WWW: 

 <http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/ViewFile.aspx?type=c&id=6144>. ISSN 1211-1244 
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  Toto téma viz PŮČEK, Pavel. Změna v účelu užívání bytové jednotky dle stavebního zákona ve vztahu 

k novému občanskému zákoníku [online]. EPRAVO.CZ – Sbírka zákonů, judikatura, právo, 

 13. 6. 2014 [cit. 13. 8. 2014]. Dostupný z WWW: 

 <http://www.epravo.cz/top/clanky/zmena-v-ucelu-uzivani-bytove-jednotky-dle-stavebniho-zakona-ve-vztahu-k-

novemu-obcanskemu-zakoniku-94536.html> 
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(4) Oznámená změna v účelu užívání nevyžaduje zkušební provoz. 

(5) Pro oznámenou změnu v účelu užívání není třeba stavit podmínky pro užívání nebo 

podmínky k zajištění ochrany veřejných zájmů. 

Jestliže je naplněno všech pět výše uvedených podmínek, je povinností stavebního 

úřadu do 30 dnů ode dne podání oznámení vydat souhlas.
173

 Tento souhlas, podobně ja-

ko výše již zmíněné souhlasy, nelze považovat za rozhodnutí, nýbrž za tzv. jiný úkon 

podle části IV. SŘ. Jeho právní povaha je navíc zdůrazněna slovy: „[…] na vydání sou-

hlasu se změnou v užívání stavby se nevztahují části druhá a třetí správního řádu.“
174

 

Obsahové náležitosti souhlasu vychází z § 127 odst. 3 StavZ a z § 18m vyhlášky 

č. 503/ 2006 Sb. Kromě základních identifikačních údajů o oznamovateli, stavbě a do-

savadním účelu užívání stavby je v něm vymezen i nový účel užívání stavby.
175

 Souhlas 

se povinně doručuje oznamovateli, popřípadě vlastníkovi stavby, jestliže není oznamo-

vatelem, a zároveň také dotčeným orgánům.
176

 Stavební úřad zasílá souhlas s ověřenou 

dokumentací či projektovou dokumentací pouze oznamovateli.
177

 Právních účinků na-

bývá souhlas dnem doručení
178

, což je podstatné pro běh lhůt pro případné zahájení pře-

zkumného řízení či podání žaloby proti nezákonnému zásahu podle § 82 a násl. SŘS. 

10.2.1 Přezkumné řízení 

Jelikož se proti souhlasu nelze bránit řádným opravným prostředkem podle SŘ, 

stavební zákon výslovně vybízí k uplatnění dozorčího prostředku, jímž je přezkumné 

řízení. Obecně se přezkumné řízení zahajuje z moci úřední, přičemž účastník řízení má 

možnost dát podnět k provedení takového řízení.
179

 Stavební zákon taxativně účastníky 

přezkumného řízení nevyjmenovává, proto se uplatní subsidiární úprava, a to § 27 

a 28  SŘ. Zákonnost pravomocného souhlasu lze v přezkumném řízení řešit pouze teh-

dy, zahájí-li usnesením nadřízený stavební úřad řízení do jednoho roku ode dne, kdy 
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  Zákon č. 183/2006 Sb., stavební zákon, § 127 odst. 2. 
174

  Tamtéž, § 127 odst. 3, věta první. 
175

  Tamtéž, § 127 odst. 3, věta druhá. 
176

  Tamtéž, § 127 odst. 3, věta čtvrtá. 
177

  Tamtéž, § 127 odst. 3, věta pátá. 
178

  Tamtéž, § 127 odst. 3, věta třetí. 
179

  Tamtéž, § 94 odst. 1, věta třetí. 
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souhlas nabyl právních účinků.
180

 Výsledkem přezkumného řízení je rozhodnutí, jež 

nelze vydat po uplynutí patnácti měsíců ode dne, kdy souhlas nabyl právních účinků.
181

 

Rozhodnutí je posléze možné napadnout odvoláním, respektive za splnění podmínek ža-

lobou proti nezákonnému rozhodnutí podle § 65 SŘS. 

10.3 ŘÍZENÍ O POVOLENÍ ZMĚNY V UŽÍVÁNÍ STAVBY 

Podle § 127 odst. 4 StavZ, dojde-li stavební úřad k závěru, že oznámení není úplné 

nebo a contrario není splněna některá z podmínek pro vydání souhlasu uvedená 

v §127 odst. 2 StavZ, rozhodne usnesením, že oznámenou změnu v užívání projedná 

ve správním řízení. Usnesení stavební úřad neoznamuje nikomu jinému, než oznamova-

teli. Oznamovatel však nemá možnost rozhodnutí stavebního úřadu nijak zvrátit, neboť 

odvolání proti usnesení není přípustné.
182

 Osobně se domnívám, že by v některých pří-

padech, kdy oznámení není úplné, bylo v zájmu hospodárnosti a rychlosti řízení lepší, 

aby stavební úřad nejdříve oznamovatele vyzval k upřesnění či doplnění žádosti, namís-

to okamžitého vydání usnesení o provedení stavebního řízení. 

Z teoretického hlediska se standardní správní řízení koná zahájením na žádost ú-

častníka řízení. Z tohoto důvodu má oznámení změny v užívání stavby  povahu žádosti 

o povolení změny v užívání stavby a za den zahájení řízení je považován den, kdy ozná-

mení došlo věcně a místně příslušnému stavebnímu úřadu.
183

 Pokud by oznamovatel 

prozřetelně podal stavebnímu úřadu přímo žádost o povolení změny v užívání stavby, 

nikoli formulářové oznámení, stavební úřad usnesení už nevydá. V takovém případě 

platí, že správní řízení bylo zahájeno dnem, kdy žádost stavebnímu úřadu došla.
184

 

Otázku účastníků řízení bude nutné posuzovat v souladu s § 27 a 28 SŘ
185

, protože ji 

speciální úprava nikterak neřeší. Z povahy věci bychom však dovodili, že účastníkem 

řízení bude oznamovatel. 

                                                 
 
180

  Zákon č. 183/2006 Sb., stavební zákon, § 127 odst. 3, věta šestá. 
181

  Tamtéž, § 127 odst. 3, věta sedmá. 
182

  Tamtéž, § 127 odst. 4, věta první za středníkem. 
183

  Tamtéž, § 127 odst. 4, věta druhá. 
184

  Tamtéž, § 127 odst. 4, věta pátá. 
185

  MALÝ, Stanislav. Stavební zákon: komentář. 2. aktualiz. vyd. Praha: Wolters Kluwer Česká republi-

ka, 2013. s. 463. ISBN 978-80-7357-985-2 
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10.3.1 Povolení ke změně v  užívání stavby 

Vyskytne-li se v průběhu správního řízení potřeba doplnit podklady pro posouze-

ní  změny v užívání stavby, vyzve stavební úřad oznamovatele, aby tak učinil.
186

 Mys-

lím si, že v takovém případě pak bude vhodné, aby stavební úřad správní řízení přerušil, 

neboť je povinen vydat rozhodnutí ve věci samé ve lhůtě uvedené v § 71 odst. 1 SŘ, 

popřípadě v § 71 odst. 3 SŘ. Lhůta pro vydání rozhodnutí mu běží od okamžiku nabytí 

právní moci usnesení
187

 a snadno by se pak mohlo stát, že ji stavební úřad nebude scho-

pen nedodržet. 

Jestliže stavební úřad žádost nezamítne, vydá povolení ke změně v užívání stavby. 

Povolení je rozhodnutím ve smyslu § 67 odst. 1 SŘ. Kromě obecných náležitostí vyža-

dovaných správním řádem
188

 musí obsahovat stejné náležitosti jako souhlas, s tím rozdí-

lem, že v povolení stavební úřad navíc stanovuje podmínky pro nový účel užívání stav-

by, a to tak, aby byla zajištěna ochrana veřejných zájmů nebo práv účastníků řízení.
189

 

Pokud budeme chtít výsledek správního řízení zvrátit, nabízí se využití odvolání jako 

řádného opravného prostředku dle správního řádu, za stanovených podmínek též mimo-

řádných opravných prostředků uvedených ve správním řádu či později žaloby proti ne-

zákonnému rozhodnutí podle § 65 SŘS. Veřejný zájem v řízení proti nezákonnému roz-

hodnutí chrání na základě § 66 odst. 2 SŘS též nejvyšší státní zástupce, jak tomu bylo 

v případě řešeném NSS.
190

 

Zjistí-li stavební úřad z oznámení, že plánovaná změna užívání stavby může mít 

dopad na území z důvodů stanovených v § 81 odst. 2 StavZ, věc se automaticky „pře-

klápí“ do režimu správního řízení podle § 127 odst. 4 StavZ a stavební úřad spolu s vy-

daným usnesením vyzývá oznamovatele k podání žádosti o vydání rozhodnutí o změně 

vlivu užívání stavby na území.
191

 Žádost má formulářovou podobu a tvoří přílohu č. 3 

vyhlášky č. 503/ 2006 Sb. Žadatel (oznamovatel) v části A formuláře uvádí základní 

údaje o požadované změně, v částech B, popř. C zaškrtává povinně předkládané přílo-

                                                 
 
186

  Zákon č. 183/2006 Sb., stavební zákon, § 127 odst. 4, věta čtvrtá. 
187

  T, § 127 odst. 4, věta třetí. 
188

  Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, § 68 a § 69. 
189

  Zákon č. 183/2006 Sb., stavební zákon, § 127 odst. 4, věta šestá. 
190

  Rozsudek Nejvyššího správního soudu ČR ze dne 27. listopadu 2013, č. j. 4 As 141/2013-28. 

 Dostupný z WWW: 

 <http://www.nssoud.cz/files/SOUDNI_VYKON/2013/0141_4As__130_20131216153111_prevedeno.pdf> 
191

  Viz Příloha 9, s. xliii. 
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hy. Aby došlo k co možná největšímu zefektivnění správního řízení, je možné na zákla-

dě § 127 odst. 4 StavZ, aby stavební úřad usnesením poznamenaným do spisu spojil ří-

zení o změně vlivu užívání stavby na území s řízením o změně v užívání stavby do jed-

noho společného řízení. Oznámení o spojení obou řízení však učiní pouze za podmínek 

stanovených v § 140 SŘ. Výsledkem společného řízení  pak bude jedno rozhodnutí. To 

bude stanovovat jednak podmínky pro změnu užívání stavby na území, jež by obsaho-

valo rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území, a zároveň podmínky pro nový 

účel užívání stavby, které by obsahovalo samostatné povolení. Všechny písemnosti 

ve společném řízení se budou doručovat podle § 87 StavZ.
192

 

  

                                                 
 
192

  Zákon č. 183/2006 Sb., stavební zákon, § 127 odst. 5, věta druhá. 
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11 ZMĚNA V UŽÍVÁNÍ STAVBY, KTERÁ JE PODMÍNĚNA 

ZMĚNOU DOKONČENÉ STAVBY 

Pro realizaci změny v užívání stavby bude nezřídka nutné, abychom nejdříve pro-

vedli změnu dokončené stavby – tedy nástavbu, přístavbu či stavební úpravu ve smyslu 

§ 2 odst. 5 písm. a), b), c) StavZ. Pokud zjistíme, že k provedení zamýšlené změny do-

končené stavby bude nutné, abychom ji nejdříve stavebnímu úřadu ohlásili či dokonce 

pro ni získali stavební povolení, obrátíme se na stavební úřad, který změnu dokončené 

stavby projedná.
193

 Ten podle její povahy následně rozhodne, zda bude nutné provést 

nejprve nové územní řízení. V takovém případě pak postupujeme dle § 78 až 96a StavZ. 

Následně po jeho skončení budeme v souladu s charakterem zamýšlené změny jednat 

dle §104 až 117 StavZ; nejčastěji buď podáme ohlášení změny stavby či zažádáme 

o vydání stavebního povolení.
194

 Do ohlášení změny stavby, do žádosti o stavební povo-

lení, ale i do oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora mu-

síme povinně uvést navrhovanou změnu v užívání stavby.
195

 V závislosti na konkrétní 

situaci není samozřejmě vyloučeno, aby stavební úřad vedl společné územní a stavební 

řízení na základě § 78 odst. 3 ve spojení s § 94a StavZ. Dokonce se domnívám, že tako-

vý postup bude v praxi častý. Jakmile nástavbu, přístavbu či stavební úpravu dokončí-

me, zbývá nám už pouze oznámit záměr užívat dokončenou stavbu podle § 120 StavZ 

nebo zažádat o vydání kolaudačního souhlasu podle § 122 StavZ, přičemž již uvádíme 

nový účel užívání stavby.
196

 

  

                                                 
 
193

  Zákon č. 183/2006 Sb., stavební zákon, § 126 odst. 4, věta první. 
194

  Tamtéž, § 126 odst. 4, věta druhá. 
195

  Tamtéž, § 126 odst. 4, věta třetí. 
196

  Tamtéž, § 126 odst. 4, věta čtvrtá. 
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ZÁVĚR 

Ačkoliv jsem se do psaní této práce pustila s velkým nasazením, neboť jsem byla 

přesvědčena, že dané téma nebude vzhledem k sedmileté účinnosti stavebního zákona 

až tak málo zkoumanou problematikou, spíše opak byl pravdou. Je to dáno nejspíše tím, 

že stavební zákon je složitý text zakotvující velké množství odborných pojmů, jejichž 

obsahu musíme správně rozumět, a to i pro pochopení tématu užívání staveb a změn 

v užívání staveb (byť to na první nemusí být patrné). Navíc se jedná o právní předpis, 

který v sobě skýtá ohromné množství informací. To znamená jediné – k tomu, abychom 

o načerpaných informacích dokázali kriticky přemýšlet a domýšlet jejich následky, mu-

síme stavební zákon číst, číst a číst. Teprve poté zjistíme, že má systém, že se některé 

postupy podobají již jinde zmíněným postupům, že pro určité skutečnosti zákonodárce 

používá specifická jazyková spojení atd. Pro osoby, které se však stavebnímu právu vů-

bec nevěnují, bude stavební zákon obtížně pochopitelný a domnívám se, že tomu bude 

tak vždy. Stavební zákon je už nyní komplikovaný a snahou vyjít vstříc co možná nejví-

ce protichůdným zájmům bude v budoucnu, podle mne, ještě komplikovanější. Tuto 

skutečnost úplně nezmění ani fakt, že zákonodárce nebude nadále používat nepřehledné 

jazykové konstrukce, byť by to samozřejmě bylo ku prospěchu věci. 

Pro posouzení negativ a kladů aktuální právní úpravy užívání staveb je velmi dobré 

znát znění předcházející úpravy stavebního zákona. Paradoxně totiž zjistíme, že znění 

stavebního zákona z roku 1976 upravovalo danou problematiku mnohdy výstižněji, po-

chopitelněji i jednodušeji. Mnohdy se dokonce udivíme nad tím, proč ke změně textu 

stavebního zákona vůbec došlo. Osobně se myslím, že by zejména bylo dobré, aby se 

upustilo od dualismu dokumentů opravňujících užívání stavby, založeném na diferenci-

aci podle povahy staveb. Uvítala bych návrat k provedení klasického správního řízení, 

jehož výsledkem by bylo standardní rozhodnutí napadnutelné řádným opravným pro-

středkem. Zákonodárce se alespoň zakotvením institutu přezkumného řízení snaží tento 

nedostatek zhojit, nicméně je jasné, že se nejedná o plnohodnotný opravný prostředek, 

nýbrž prostředek dozorčí. Nejenže jakýmsi právním citem chápeme, že je konstrukce 

souhlasu jakožto jiného úkonu podle části IV. SŘ „kostrbatá“, zároveň ale také zřetelně 

vidíme, k čemu vedou snahy o zrychlení procesů ve stavebním zákoně – k jeho zpoma-

lení. 
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Názor NSS týkající se přezkumu souhlasů ve správním soudnictví skrze tzv. „zása-

hovou žalobu“ hodnotím ryze negativně. Souhlas se jednoduše chová jako rozhodnutí 

a rozlišování materiálního a formálního hlediska souhlasu pak chápu jako umělé vytvá-

ření právních konstrukcí tam, kde by se naopak měla judikatura kriticky postavit k vý-

dobytkům zákonodárce. Zásahová žaloba dle § 82 SŘS je prostředkem obrany proti ne-

formálním správním úkonům jako jsou např. faktické pokyny přikazované policistou na 

místě. V tomto duchu je pak konstruován i text § 83 SŘS, který předpokládá, že na stra-

ně žalovaného bude v soudním řízení nejčastěji vystupovat některý z ozbrojených sbo-

rů. Toto jsou důvody, proč si myslím, že by se dosavadní právní úprava měla vrátit 

k původní konstrukci správního řízení. Mimo jiné by se tím vyřešil i problém s nynější 

nemožností přerušení či zastavení řízení o vydání kolaudačního souhlasu. Z pohledu 

občana hodnotím pozitivně snadnou přístupnost formulářových podání, která jsou běžně 

dostupná na internetových stránkách jak Ministerstva pro místní rozvoj, tak většiny sta-

vebních úřadů. I přesto však ve výsledku bude pro občana – laika – problémem, jaká 

konkrétní stanoviska dotčených orgánů má přiložit k oznámením či žádostem, takže 

stejně bude odkázán na postup doporučený stavebním úřadem. Byť  nebyla novela sta-

vebního zákona přijata odbornou veřejností úplně pozitivně, osobně se domnívám, že na 

úsek užívání staveb a jejich změn nemá vyloženě negativní dopady. Zásadní změna této 

problematiky nastala k 1. 1. 2007. Novela do vybudované právní konstrukce už jen 

vkládá nové instituty, resp. pozměňuje postupy, ale není diametrálně odlišnou novou 

úpravou, což vnímám jako jistý prvek stability. 

Ze zkoumání stavebního zákona jsem dospěla k jednoznačnému závěru, že nejvíce 

potíží přináší právě snaha dát prostor k vyjádření co možná nejširšímu okruhu osob do-

tčených stavebním záměrem. Na druhou stranu je mi zřejmé, že je extrémně obtížné na-

jít takový systém, který by v podmínkách organizace státní správy v České republice 

nevedl ke zpomalení správních řízení a zároveň by dokázal hbitě vybrat nejschůdnější 

východisko mezi protichůdnými zájmy jednotlivých skupin. Osobně si myslím, že řeše-

ním by bylo vyčlenění většího prostoru pro koncepce a plány tak, aby bylo možné vy-

brat nejlepší variantu i za cenu vynaložení velkých peněžních prostředků – protože tím 

bychom dosáhly znění zákonné úpravy, které by nebylo nutné v horizontu několika let 

zásadně měnit. 
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