UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE
Právnická fakulta

Dominika Klimešová

Ohlašování a povolování staveb – srovnání
hmotněprávní a procesněprávní úpravy
Diplomová práce

Vedoucí diplomové práce: JUDr. Petr Svoboda, Ph.D.
Katedra správního práva a správní vědy
Datum vypracování práce (uzavření rukopisu): 21. 4. 2016

Čestné prohlášení:
Prohlašuji, že předloženou diplomovou práci jsem vypracovala samostatně a že
všechny použité zdroje byly řádně uvedeny. Dále prohlašuji, že tato práce nebyla
využita k získání jiného nebo stejného titulu.

V Praze dne 21. 4. 2016

……….……….……….……….
Dominika Klimešová

Poděkování:
Na tomto místě bych ráda poděkovala svému vedoucímu diplomové práce
JUDr. Petru Svobodovi, Ph.D., za odborné vedení, cenné rady, vstřícnost a ochotu
v době tvorby této diplomové práce. Zároveň bych ráda poděkovala své mamince,
sestře, přátelům a Kanálu za podporu, kterou mi při celém studiu na Právnické fakultě
Univerzity Karlovy poskytovali a vytvářeli.

Obsah
Úvod.................................................................................................................................. 1
1. Vývoj právní úpravy ..................................................................................................... 3
1.1 Od konce 19. století do 40. let 20. století ................................................................ 3
1.2 Od konce 40. let 20. století do roku 1958 ............................................................... 5
1.3 Od roku 1958 do roku 1976 .................................................................................... 5
1.4 Od roku 1976........................................................................................................... 6
2. Vybrané základní pojmy ............................................................................................. 11
2.1 Stavba .................................................................................................................... 11
2.2 Terénní úprava ...................................................................................................... 13
2.3 Zařízení ................................................................................................................. 14
2.4 Údržba stavby........................................................................................................ 15
2.5 Stavební záměr ...................................................................................................... 16
2.6 Stavebník ............................................................................................................... 16
3. Organizace veřejné správy na úseku povolování a ohlašování staveb ....................... 17
3.1 Obecné stavební úřady .......................................................................................... 17
3.2 Speciální stavební úřady ....................................................................................... 19
3.3 Vojenské a jiné stavební úřady ............................................................................. 21
4. Režimy provádění staveb ............................................................................................ 23
5. Stavby nevyžadující stavební povolení ani ohlášení .................................................. 26
6. Ohlašování staveb ....................................................................................................... 29
6.1 Hmotněprávní předpoklady ................................................................................... 29
6.2 Procesněprávní předpoklady ................................................................................. 31
6.2.1 Ohlášení stavby .............................................................................................. 31
6.2.2 Postup stavebního úřadu při ohlášení stavby.................................................. 33
7. Povolování staveb ....................................................................................................... 38
7.1 Hmotněprávní předpoklady ................................................................................... 38
7.2 Procesněprávní předpoklady ................................................................................. 39

7.2.1 Účastníci stavebního řízení............................................................................. 40
7.2.2 Žádost o stavební povolení ............................................................................. 44
7.2.3 Zahájení stavebního řízení .............................................................................. 47
7.2.4 Námitky účastníků řízení ................................................................................ 50
7.2.5 Stavební povolení ........................................................................................... 53
8. Srovnání ohlašovacího a povolovacího režimu .......................................................... 56
8.1 Ochrana práv třetích osob ..................................................................................... 56
8.1.1 Sousedé ........................................................................................................... 56
8.1.2 Obce ................................................................................................................ 58
8.1.3 Spolky ............................................................................................................. 59
8.2 Správní přezkum ................................................................................................... 59
8.2.1 Opravné prostředky ........................................................................................ 60
8.2.2 Dozorčí prostředky ......................................................................................... 62
8.3 Soudní přezkum .................................................................................................... 64
Závěr ............................................................................................................................... 67
Seznam použitých pramenů a literatury.......................................................................... 69
Monografie, sborníky a jejich části ............................................................................. 69
Články ......................................................................................................................... 71
Elektronické zdroje ..................................................................................................... 72
Právní předpisy............................................................................................................ 72
Judikatura .................................................................................................................... 76
Ostatní ......................................................................................................................... 79
Název diplomové práce v anglickém jazyce................................................................... 82
Abstrakt ........................................................................................................................... 83
Klíčová slova .................................................................................................................. 83
Abstract ........................................................................................................................... 84
Keywords ........................................................................................................................ 84

Seznam použitých zkratek
SprŘ

zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

SŘS

zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů

StavZ

zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební
zákon), ve znění pozdějších předpisů

Úvod
Stavební právo patří k těm oblastem práva, které jsou nevyhnutelně spjaty
s životem každého z nás. Stavby nás obklopují na každém rohu, a to bez ohledu na to,
zda je chceme aktivně svým konáním budovat či odstraňovat, nebo jen pasivně užívat
ty, které již byly postaveny jinými. Bez existence norem stavebního práva by mohlo
docházet k situacím, kdy by stavby ať už při jejich výstavbě, anebo při jejich užívání
nenaplňovaly základní požadavky chránící veřejné zájmy a práva a oprávněné zájmy
fyzických a právnických osob. Následkem toho by mohlo dojít k ohrožení života
a zdraví

osob

nebo

zvířat,

bezpečnosti

nebo

životního

prostředí,

vedoucí

v nejkrajnějších případech až k fatálním důsledkům. Tím je zdůrazněno důležité
postavení stavebního práva ve společnosti kladoucí na zákonodárce nutnost zvýšené
pozornosti při přijímání takových norem.
Stavební právo se tradičně rozlišuje na stavební právo veřejné, které upravuje
veřejnou správu na úseku územního plánování a stavebního řádu vykonávanou nositeli
svrchované veřejné moci, a stavební právo soukromé, které se zabývá vlastnickými
a závazkovými vztahy mezi osobami soukromého práva s rovným právním postavením,
jež disponují autonomií vůle. Veřejné stavební právo tedy zahrnuje jak územní
plánování, tak stavební řád. Územní plánování vytváří předpoklady pro výstavbu a pro
udržitelný rozvoj území s cílem dosáhnout harmonického využití území chránící veřejné
zájmy. Ve vztahu ke stavbám je územní plánování důležité pro jejich umístění. K tomu
jsou využívány jak urbanistické plány, představované zejména politikou územního
rozvoje a územně plánovací dokumentací, stanovující využití ploch v rámci určeného
území, tak nástroje územního rozhodování vedoucí k umístění konkrétních staveb do
území. Naproti tomu stavební řád se zabývá povolováním, užíváním a odstraňováním
jednotlivých staveb s ohledem na jejich technickou funkčnost a obecnou bezpečnost.
Každá z těchto fází se vyznačuje rozličnými postupy vedoucí k různorodým výsledkům,
jež závisejí na specifických parametrech té které stavby.
Tématem této diplomové práce je povolování staveb, které patří k institutům
nejčastěji

využívaným

širokou

veřejností.

Jeho

jádro

tvoří

stavební

řízení

a zjednodušené postupy, jež shodně směřují k realizaci staveb. S ohledem na
specifikace konkrétní stavby, stavebně méně náročné stavby umožňují využít
1

alternativní postupy představující menší administrativní a časovou náročnost jak pro
stavební úřad, tak i pro samotného stavebníka.
Cílem

diplomové

práce

je

analyzovat

právní

úpravu

ohlašovacího

a povolovacího režimu provádění staveb a porovnat je mezi sebou, a to jak z hlediska
hmotněprávního, tak z hlediska procesního. Za tímto účelem je práce členěna do tří
hlavních oblastí. První část nastiňuje historický vývoj stavebního práva se zaměřením
na problematiku provádění staveb, a je završená popisem aktuální právní úpravy
stavebního práva v České republice. Dále vymezuje vybrané základní pojmy, které jsou
nezbytné pro tuto diplomovou práci a provádění staveb jako takových. Závěrem
upravuje organizaci veřejné správy na úseku povolování a ohlašování staveb. Druhá
část popisuje jednotlivé režimy provádění staveb, jejich hmotněprávní a procesněprávní
úpravu. Závěrečná třetí část srovnává ohlašovací a povolovací režim provádění staveb,
a to jak z hlediska ochrany práv třetích osob, které tvoří v různých podobách součást
těchto režimů, tak i z hlediska správního a soudního přezkumu aktů vydaných
stavebními úřady na úseku povolování realizace staveb.
S ohledem na novelu StavZ, která je v současné době projednávána ve vládě
a jejíž účinnost je předběžně naplánována na leden 2017, budou v jednotlivých
kapitolách současně reflektovány změny, které bude pravděpodobně možné očekávat.
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1. Vývoj právní úpravy
Počátky veřejného stavebního práva můžeme nalézt již okolo 13. století, kdy se
začaly objevovat požadavky na zakotvení určitých pravidel pro výstavbu.1 Tato pravidla
byla později upravována a zpřesňována předpisy jednotlivých měst,2 které obsahovaly
jak ustanovení upravující provádění staveb způsobem chránícím majetková práva
sousedů a obcí,3 tak i ustanovení zabraňující vypuknutí a šíření požárů.4 Ucelenou
strukturu pravidel pro výstavbu obsahovaly až požární a stavební řády, které byly
vydávány jednotlivými městy v 18. a 19. století5 v rámci tereziánských a josefínských
reforem.6
Na tyto historické právní předpisy navazují od 19. století předpisy regulující
moderní veřejné stavební právo. Tyto předpisy budou v následujících podkapitolách
přiblíženy s důrazem na úpravu provádění staveb. Pro jejich snadnější vymezení lze tyto
předpisy s ohledem na provázející historické souvislosti rozdělit do čtyř období: 1) od
konce 19. století do 40. let 20. století, 2) od roku 1949 do roku 1958, 3) od roku 1958
do roku 1976, a 4) od roku 1976 dodnes.7

1.1 Od konce 19. století do 40. let 20. století
V prvním období tvořily základ moderního stavebního práva stavební řády.
Stavební řády modernějšího typu byly vydávány pro celé území Království českého
a Markrabství moravského. Jednalo se o stavební řád pro Království české č. 20/1864
z. z. a stavební řád pro Markrabství moravské č. 1/1869 z. z. m.8 Oba stavební řády
tvořily přechod mezi stavebními řády, které byly vydávány do první poloviny
19. století, a stavebními řády vydávanými v 80. a 90. letech 19. století, jež se
vyznačovaly značnou mírou stability. Jejich obsah tvořily ustanovení stanovující

PRŮCHA, Petr; KLIKOVÁ, Alena. Veřejné stavební právo. 1. vydání. Brno : Masarykova univerzita,
Právnická fakulta, 2014. s. 7.
2
Tamtéž, s. 7.
3
EBEL, Martin. Dějiny českého stavebního práva. 1. vydání. Praha : Arch, 2007. s. 17.
4
SLÁDEČEK, Vladimír; POUPEROVÁ, Olga. a kolektiv. Správní právo – zvláštní část (vybrané
kapitoly). 2. vydání. Praha : Leges, 2014. s. 244 - 245.
5
Průcha 2014, s. 7.
6
Ebel 2007, s. 31 - 40.
7
Ministerstvo pro místní rozvoj. Historie českého stavebního práva [online]. 2009-02-16 [cit. 2015-0904]. Dostupné také z: http://www.mmr.cz/cs/Stavebni-rad-a-bytova-politika/Uzemni-planovani-astavebni-rad/Pravo-Legislativa/Dalsi-pravni-informace/Historie-ceskeho-stavebniho-prava.
8
Sládeček 2014, s. 244 - 245.
1
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například šířku ulic a hlavních komunikací, vzdálenosti mezi novostavbami a silnicemi,
výšku domů a šířku jejich zdí nebo požadavky na schody, stropy nebo komíny.9
Od počátku 80. let 19. století byly stavební řády vydávány pro jednotlivá velká
města Čech a Moravy a pro celé Slezsko. Na území Království českého tak byl schválen
stavební řád č. 40/1886 ř. z. pro královské hlavní město Prahu a pro města Karlín,
Smíchov, Královské Vinohrady, Žižkov, pak pro místní obce Košíře, Třešovice
s Třešovičkami, Břevnov s Týnkou, Dejvice, Bubeneč, Libeň, Troju, Vršovice, Nusle
a Pankrác, Michle a Podolí. Později se jeho působnost rozšířila i na města Plzeň a České
Budějovice, a to zákony č. 16/1887 z. z. a č. 71/1887 z. z. Pro ostatní obce v Čechách
byl přijat stavební řád pro Království české (venkov) č. 5/1889 z. z. Na území
Markrabství moravského byl vydán stavební řád č. 63/1894 m. z. z. s působností pro
zemské hlavní město Brno, královské hlavní město Olomouc, královská města Jihlavu
a Znojmo a pro jejich místa předměstská. Ostatní obce v Markrabství moravském se
řídily stavebním řádem č. 64/1894 m. z. z.10
Tyto stavební řady obsahovaly jednak ustanovení o plánech polohových, které
bychom dnes společně s regulací komunikací11 zařadili pod územní plánování, jednak
ustanovení o povolení ke stavbě, provádění staveb, dohledu nad prováděním staveb,
správních deliktech či správních poplatcích.12 V souvislosti s průmyslovou revolucí
bylo společným znakem těchto stavebních řádů usnadnění výstavby továren a jiných jim
podobných objektů za předpokladu, že byla dodržena protipožární pravidla.13 Stavební
řády také obsahovaly základní úpravu vyvlastňovacího řízení.14
Stavební řády platily ve své původní podobě přes 50 let. Teprve v průběhu
40. let 20. století došlo k jejich prvním novelizacím, z nichž k nejvýznamnějším patří
vládní nařízení č. 109/1942 Sb., o změně stavebních řádů (I. stavební novela),
které omezilo věcnou příslušnost obcí ve stavebních věcech, stanovilo ochranná pásma
při silnicích, omezení z toho vyplývající a možnosti řešení nastalých konfliktů.
V návaznosti na I. stavební novelu byly vydány vládní nařízení upravující některé
9

Ebel 2007, s. 65 - 71.
Ministerstvo pro místní rozvoj. Historie českého stavebního práva [online]. 2009-02-16 [cit. 2015-0904].
11
Ebel 2007, s. 73.
12
Sládeček 2014, s. 245.
13
Ebel 2007, s. 72.
14
Například stavební řád pro markrabství Moravské, vyjma zemské hlavní město Brno, královské hlavní
město Olomouc, královská města Jihlavu a Znojmo, pak jejich místa předměstská č. 64/1894 m. z. z., ve
znění pozdějších předpisů.
10
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otázky územního plánování, speciální právní předpisy stanovující podmínky pro
výstavbu některých druhů staveb (například biografy, plovárny, tělocvičny, apod.)
a vládní zařízení upravující reklamní a informační zařízení.15

1.2 Od konce 40. let 20. století do roku 1958
Zákonem č. 280/1949 Sb., o územním plánování a výstavbě obcí, ve znění
pozdějších předpisů, který vstoupil v účinnost dne 1. června 1950, byla napravena
chybějící celostátní úprava stavebního práva. Zákon se členil na tři části: část první
tvořilo územní plánování obcí, část druhou provádění výstavby obcí a část třetí
ustanovení společná, přechodná a závěrečná. V části druhé, která se zabývala dnešní
problematikou stavebního řádu, byly upraveny například institut zastavovacího plánu,
povinnosti místního národního výboru při jeho pořizování a následném provádění,
předpoklady provádění pozemních staveb, oprávnění k provádění pozemních staveb
a průběh stavebního řízení, dále dozor stavebních úřadů nad prováděním a užíváním
staveb, oprávnění stavebních úřadů nařídit odstranění staveb nebo provedení úprav
nezbytných z důvodu veřejného zájmu.16
Vládní nařízení č. 93/1950 Sb., o výstavbě obcí, ve znění pozdějších předpisů,
které provádělo výše zmíněný zákon, stanovovalo v oblasti stavebního řádu konkrétní
požadavky na pozemní stavby, postup k získání oprávnění k provádění staveb a samotné
rozhodnutí stavebního úřadu, povinnosti stavebníka při provádění staveb a udržování
staveb a z důvodu obecného zájmu též podmínky, za kterých mohl stavební úřad nařídit
provedení povinných úprav staveb.17
Základní pojmy, se kterými pracovaly zmiňované předpisy, a požadavky pro
navrhování staveb, byly dále specifikovány ve vyhlášce Ministerstva stavebního
průmyslu 709/1950 Ú.l., o podrobnějších předpisech pro pozemní stavby.18

1.3 Od roku 1958 do roku 1976
Novelizací předpisů z konce 40. let 20. století došlo k roztříštění právní úpravy
stavebního práva, které bylo v letech 1958 až 1976 upraveno dvěma hlavními právními
předpisy: zákonem č. 84/1958 Sb., o územním plánování, ve znění pozdějších předpisů,
Ministerstvo pro místní rozvoj. Historie českého stavebního práva [online]. 2009-02-16 [cit. 2015-0907].
16
Sládeček 2014, s. 245 - 246.
17
Tamtéž, s. 246.
18
Tamtéž, s. 246.
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a zákonem č. 87/1958 Sb., o stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů. K oběma
zákonům byly vydány prováděcí vyhlášky, které blíže definovaly základní pojmy,
určovaly organizaci veřejné správy v oblasti stavebního práva a popisovaly postup
v jednotlivých řízeních.19
Stavební řád z roku 1958, který v historii představoval jedinou samostatnou
právní úpravu stavebního řádu, jež byla oddělena od problematiky územního plánování,
zahrnoval všechny základní instituty stavebního řádu. Kromě problematiky povolování
a provádění staveb v něm bylo možné najít ustanovení týkající se užívání, údržby
a bourání staveb, organizaci státní správy na úseku stavebního řádu, a taktéž
i ustanovení upravující vyvlastňovací řízení.20 S ohledem na společenské uspořádání
Československé republiky stavební řád obsahoval na několika místech tomu
odpovídající ustanovení, jež měla chránit státní socialistický sektor.21

1.4 Od roku 1976
Ke sjednocení právní úpravy stavebního práva došlo zákonem č. 50/1976 Sb.,
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů,
s účinností od 1. října 1976. Zákon obsahoval jak ustanovení týkající se územního
plánování, tak i ustanovení upravující stavební řád, sankce, vyvlastňovací řízení
a výkon veřejné správy stavebními úřady. Část druhá, jež se týkala stavebního řádu,
podrobně upravovala požadavky kladené na osoby oprávněné provádět projektovou
a inženýrskou činnost a stavby. Dále zákon upravoval podmínky pro výrobky
a konstrukce, jež mohly být použity pro stavbu, hmotněprávní i procesní předpoklady
pro ohlašování a povolování staveb, ustanovení týkající se vytyčování staveb, užívání,
údržby a odstraňování staveb, a státní stavební dohled.22
Po roce 1989 byl tento stavební zákon nesčetněkrát novelizován tak,
aby odpovídal nově nastoleným poměrům.23 Novelou z roku 1992 se opět začal
používat pojem „stavební povolení“ oproti původnímu „rozhodnutí o přípustnosti
stavby“ a došlo ke sjednocení podmínek pro stavební řízení, které byly od 50. let
Ministerstvo pro místní rozvoj. Historie českého stavebního práva [online]. 2009-02-16 [cit. 2015-0907].
20
Zákon č. 87/1958 Sb., o stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů.
21
Sládeček 2014, s. 246.
22
Zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších
předpisů.
23
Sládeček 2014, s. 246 - 247.
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20. století odlišné u staveb občanů a staveb organizací.24 Zákonem č. 43/1994 Sb.,
kterým se mění a doplňuje zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním
řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, byly doplněny požadavky na
stavby, které měly být užívány osobami s omezenou schopností pohybu.25 Kromě toho
byly také přijaty nové definice účastníků některých řízení, jež však byly v určitých
částech zrušeny nálezy Ústavního soudu.26 Konečně nálezy Ústavního soudu došlo
ke změnám v oblasti sankcí, které ve svém původním znění stanovovaly pro právnické
osoby a fyzické osoby podnikající v případě porušení některých povinností podle
stavebního zákona pokuty s minimální dolní hranicí sazby, které byly zrušeny z důvodu
nepřiměřenosti takového opatření vedoucímu k likvidačním důsledkům určitých
subjektů.27
Dne 1. ledna 2007 vstoupil v účinnost StavZ, který zrušil předchozí stavební
zákon z roku 1976. Přijetí nového stavebního zákona, jenž by odpovídal společenským
poměrům po roce 1989, bylo předmětem diskusí již od 90. let.28 Stejně jako předchozí
stavební zákon z roku 1976, StavZ upravuje jak problematiku územního plánování, tak i
problematiku stavebněprávní.29 Na rozdíl od předchozí úpravy, která upravovala taktéž
vyvlastňovací řízení, StavZ tento trend nenásleduje. S účinností ke dni 1. ledna 2007 je
problematika odnětí a omezení vlastnického práva upravena v samostatném zákoně
č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě
(zákon o vyvlastnění), ve znění pozdějších předpisů.30
Spolu se StavZ bylo přijato velké množství podzákonných právních předpisů,
které StavZ významným způsobem doplňují a rozvádějí. Mezi nejvýznamnější je
vhodné uvést vyhlášku č. 498/2006 Sb., o autorizovaných inspektorech, vyhlášku
č. 499/2006

Sb.,

o dokumentaci

staveb,

ve

znění

pozdějších

předpisů,

Ministerstvo pro místní rozvoj. Historie českého stavebního práva [online]. 2009-02-16 [cit. 2015-1115].
25
Sládeček 2014, s. 247.
26
Tamtéž, s. 247. Srov. nález Ústavního soudu ze dne 22. března 2000, sp. zn. Pl. ÚS 2/99 (publikován
též jako 95/2000 Sb.) a nález Ústavního soudu ze dne 22. března 2000, sp. zn. Pl. ÚS 19/99 (publikován
též jako 96/2000 Sb.).
27
Sládeček 2014, s. 247. Srov. nález Ústavního soudu ze dne 13. srpna 2002, sp. zn. Pl. ÚS 3/02
(publikován též jako 405/2002 Sb.) a nález Ústavního soudu ze dne 10. března 2004, sp. zn. Pl. ÚS 12/03
(publikován též jako 300/2004 Sb.).
28
MAREK, Karel; PRŮCHA, Petr. Stavební právo veřejné a soukromé podle úpravy závazků v novém
občanském zákoníku. Praha : Leges, 2013. s. 12.
29
Tamtéž, s. 13.
30
PLOS, Jiří. Stavební zákon s komentářem pro praxi. 1. vydání. Praha : Grada Publishing, 2013. s. 9.
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vyhlášku č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací
dokumentaci a o způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších
předpisů, vyhlášku č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na stavby, ve znění
pozdějších předpisů, vyhlášku č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení,
veřejnoprávní smlouvy a územního opatření, ve znění pozdějších předpisů,
vyhlášku č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších
předpisů, vyhlášku č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích
zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, nebo vyhlášku č. 63/2013 Sb., kterou se
mění vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní
smlouvy a územního opatření.31
Předmět úpravy obsažený ve StavZ lze rozdělit do tří vzájemně spjatých32
oblastí:33 1) územní plánování, jež se zabývá zejména cíli a úkoly územního plánování,
soustavou orgánů územního plánování, nástroji územního plánování, vyhodnocováním
vlivů na udržitelný rozvoj území, rozhodováním v území, možnostmi sloučení postupů
podle StavZ s postupy posuzování vlivů záměrů na životní prostředí, podmínkami pro
výstavbu, rozvoj území a pro přípravu veřejné infrastruktury, evidencí územně
plánovací činnosti a kvalifikačními požadavky pro územně plánovací činnost;
2) stavební řád, který upravuje zejména povolování staveb a jejich změn, terénních
úprav a zařízení, užívaní a odstraňování staveb, dohled a zvláštní pravomoci stavebních
úřadů, postavení a oprávnění autorizovaných inspektorů, soustavu stavebních úřadů,
povinnosti a odpovědnost osob při přípravě a provádění staveb; a 3) otázky související
s předchozími dvěma oblastmi, které stanovují například podmínky pro projektovou
činnost a provádění staveb, obecné požadavky na výstavbu, účely vyvlastnění podle
StavZ, vstupy na pozemky a do staveb, ochranu veřejných zájmů.34
StavZ se člení na sedm částí,35 které korespondují s výše nastíněným předmětem
právní úpravy. Část první tvoří úvodní ustanovení, která kromě předmětu právní úpravy
vymezují základní pojmy právní úpravy. Část druhá se zaměřuje na výkon veřejné
správy, tj. na postup a působnost orgánů ve věcech územního plánování a stavebního
řádu. Část třetí upravuje územní plánování, vymezuje cíle a úkoly, společné postupy
31

Marek 2013, s. 15.
Průcha 2014, s. 9.
33
Marek 2013, s. 14.
34
§ 1 StavZ.
35
Marek 2013, s. 14.
32
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v územním plánování a jednotlivé nástroje územního plánování. Na ni navazuje část
čtvrtá, a to stavební řád, jenž stanovuje předpoklady pro povolování, užívání
a odstraňování staveb a povinnosti a odpovědnost osob při přípravě, provádění a užívání
staveb. Část pátá zahrnuje společná ustanovení jak pro oblast územního plánování, tak i
pro oblast stavebního řádu. Jedná se zejména o obecné požadavky na výstavbu, účely
vyvlastnění, ochranu veřejných zájmů a součinnost správních orgánů a správní delikty.
Část šestá upravuje přechodná a závěrečná ustanovení a část sedmá stanovuje účinnost
StavZ.
StavZ byl během devíti let od doby, co vstoupil v účinnost, již několikrát
novelizován. Většinou se jednalo o marginální změny související s novelami jiných
právních předpisů, avšak došlo i k přijetí významné novely, která podstatně změnila
původní znění přijatého právního předpisu. Novela zákona č. 350/2012 Sb., označovaná
veřejností jako tzv. velká novela,36 si kladla za cíl odstranit nedostatky, které se objevily
v souvislosti s používáním nového StavZ v praxi.37 V oblasti územního rozhodování
došlo ke zjednodušení procesu územního řízení, kdy stavební úřad může upustit až na
výjimky od ústního jednání, dále ke změnám v doručování oznámení o zahájení
územního řízení a územního rozhodnutí účastníkům řízení do vlastních rukou, rozšíření
výčtu staveb, jež nevyžadují územní rozhodnutí ani územní souhlas,38 zpřesnění
procedury vydání územní souhlasu a zavedení společného řízení pro vydání územního
souhlasu a souhlasu s provedením ohlášeného stavebního záměru.39 V návaznosti na
změny v části třetí StavZ stavební řád doznal taktéž výrazných změn. Prvně byl rozšířen
a upřesněn výčet staveb, jež nevyžadují ohlášení ani povolení, dále byl rozšířen výčet
staveb, které vyžadují ohlášení stavebnímu úřadu, a s tím související změny
v procesním postupu při vydávání souhlasu s provedením ohlášeného stavebního
záměru.40 Současně došlo ke zpřesnění podmínek pro uzavření veřejnoprávní smlouvy

36

Marek 2013, s. 13.
PAVLOVÁ, Marcela. Zaměření a důvody přijetí novely stavebního zákona na úseku územního
rozhodování a stavebního řádu. Stavební právo – Bulletin. 2012, roč. XVI, č. 3, s. 22.
38
PAVLOVÁ, Marcela. Zaměření a důvody přijetí novely stavebního zákona na úseku územního
rozhodování a stavebního řádu. Stavební právo – Bulletin. 2012, roč. XVI, č. 3, s. 23.
39
MACHÁČKOVÁ, Jana. K vybraným otázkám novely stavebního zákona na úseku územního
rozhodování. Stavební právo – Bulletin. 2012, roč. XVI, č. 3, s. 24 - 34.
40
SEDLÁČKOVÁ, Vladimíra. K vybraným otázkám novely stavebního zákona na úseku stavebního
řádu. Stavební právo – Bulletin. 2012, roč. XVI, č. 3, s. 43 - 48.
37
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a vydání certifikátu autorizovaným inspektorem nahrazující stavební povolení,41
ke změnám v povolení změny užívání staveb42 a odstraňování staveb43 a rozšíření
skutkových podstat přestupků a správních deliktů.44
V souvislosti s novelami StavZ je na místě zmínit chystanou novelu StavZ,
která je v současné době projednávána ve vládě a jejíž účinnost je předběžně plánována
na leden 2017.45 Ke změnám by mělo dojít jak na úseku územního plánování, tak i na
úseku územního rozhodování a stavebního řádu. Za tu nejzásadnější je považováno
zavedení koordinovaného řízení, jehož účelem by mělo být u vybraných staveb spojení
územního a stavebního řízení a jehož výsledkem by mělo být jednotné koordinované
povolení. Současně má být proces posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona
č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů,
integrován do koordinovaného řízení a územního řízení. Dále má dojít k rozšíření
staveb, u nichž není vyžadováno ohlášení nebo povolení, a to na bazény, skleníky
a stožáry pro vlajky. Vítanou změnou bude jistě i to, že při podání žádosti o vydání
územního rozhodnutí, koordinovaného povolení, ohlášení nebo stavebního povolení
týkající se nemovité věci rozdělené na jednotky nebude muset stavebník dokládat
souhlasy ostatních vlastníků jednotek, neboť postačí souhlas společenství vlastníků
nebo správce.46

PAVLOVÁ, Marcela. Zaměření a důvody přijetí novely stavebního zákona na úseku územního
rozhodování a stavebního řádu. Stavební právo – Bulletin. 2012, roč. XVI, č. 3, s. 22.
42
PAVLOVÁ, Marcela. Zaměření a důvody přijetí novely stavebního zákona na úseku územního
rozhodování a stavebního řádu. Stavební právo – Bulletin. 2012, roč. XVI, č. 3, s. 22.
43
SEDLÁČKOVÁ, Vladimíra. K vybraným otázkám novely stavebního zákona na úseku stavebního
řádu. Stavební právo – Bulletin. 2012, roč. XVI, č. 3, s. 48 - 52.
44
Tamtéž, s. 52.
45
Ministerstvo pro místní rozvoj. Co přinese nově chystaná legislativa z Ministerstva pro místní rozvoj?
Zákon o zadávání veřejných zakázek a novela stavebního zákona. 182. Žofínské fórum, Praha, Česká
republika, 8. září 2015. [online]. 2015-09-08 [cit. 2015-11-21]. Dostupné také z: www.zofin.cz/wpcontent/uploads/2015/08/Šlechtová-NOVÁ.ppt.
46
Důvodová zpráva k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování
a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. [online].
2016-01-28
[cit.
2016-02-02].
Dostupné
také
z:
https://apps.odok.cz/attachment//down/KORNA6LKVW0H.
41
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2. Vybrané základní pojmy
Část první StavZ upravuje kromě předmětu právní úpravy základní pojmy, které
jsou opakovaně používány jak ve StavZ, tak i v jeho prováděcích právních předpisech.47
Smyslem definování základních pojmů a zavádění legislativních zkratek je zajištění
jednotného a pokud možno konzistentního výkonu veřejné správy,48 čili jeho
jednotného výkladu a aplikaci.49 Jejich vymezení je proto nezbytné a žádoucí
i s ohledem na nejasnosti, které často způsobují. Pro účely následujících kapitol budou
definovány pojmy stavba, terénní úprava, zařízení, údržba stavby, stavební záměr
a stavebník.

2.1 Stavba
Stavba představuje ústřední pojem stavebního práva.50 Legální definice stavby je
obsažená v § 2 odst. 3 StavZ a rozumí se jí „veškerá stavební díla, která vznikají
stavební nebo montážní technologií, bez zřetele na jejich stavebně technické provedení,
použité stavební výrobky, materiály a konstrukce, na účel využití a dobu trvání.“
Novelou zákona č. 350/2012 Sb. bylo toto ustanovení doplněno o větu, že se za stavbu
„považuje také výrobek plnící funkci stavby,“51 neboť s rozvojem stavebních technologií
se vyskytla možnost sestavit zakoupené objekty na pozemku, nebo je již smontované
přímo dovést na určený pozemek. Za účelem jednotné právní aplikace bylo nutné tyto
objekty podrobit stejným požadavkům, jako jsou kladeny na stavby.52 Takovým
výrobkem bude jednoznačně zahradní dům,53 judikaturou označený tzv. mobilní dům54
nebo maringotka55. Z tohoto výčtu však vyplývá, že stavbou nemůže být věc jako
výsledek určité záměrné lidské činnosti, ke které nebyly použity znalosti, zkušenosti

MACHÁČKOVÁ, Jana a kol. Stavební zákon. Komentář. 2. vydání. Praha : C. H. Beck, 2013. s. 7.
Tamtéž, s. 7.
49
POTĚŠIL, Lukáš; ROZTOČIL, Aleš; HRŮŠOVÁ, Klára; LACHMANN, Martin. Stavební zákon –
online komentář. 3 aktualizace. Praha : C. H. Beck, 3/2014.
50
Sládeček 2014, s. 251.
51
§ 2 odst. 3 StavZ.
52
Důvodová zpráva k zákonu č. 350 ze dne 19. září 2012, kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb.,
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé
související
zákony.
[online].
2011-12-21
[cit.
2015-11-22].
Dostupné
také
z:
http://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=82218.
53
Macháčkova 2013, s. 19.
54
Srov. rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 8. prosince 2010, č. j. 10 Ca 280/2008-78.
55
Srov. rozsudek Krajského soudu Plzeň ze dne 21. června 2001, č. j. 30 Ca 446/99-27.
47
48
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a dovednosti v oboru stavebně-technického,56 například judikaturou označené volně
položené panely.57 Připravovaná novela StavZ výslovně stanovuje, že v případě
pochybností sám stavební úřad určí, zda se jedná o stavbu či nikoliv.58
Definice stavby je rozšířena v ustanovení § 2 odst. 4 StavZ, kdy se stavbou
podle okolností rozumí i její část nebo změna dokončené stavby. Důvodem je zejména
skutečnost, že tento základní pojem může být použit v rámci StavZ v rozličných
situacích.59 V následujícím odstavci je pak upřesněno, že změnou dokončené stavby je
i nástavba, o kterou se celá stavba zvyšuje (beze změny půdorysu)60, dále přístavba,
kterou se stavba půdorysně rozšiřuje za podmínky, že je vzájemně provozně propojena
s dosavadní stavbou, a konečně stavební úprava, při které se zachovává vnější
půdorysné i výškové ohraničení stavby; k tomuto je navíc doplněno, že stavební
úpravou se chápe i zateplení pláště stavby.61 Důležitým aspektem při provádění
nástavby, přístavby nebo stavební úpravy je tedy to, zda výsledná stavba „doplněná“
o jednu z výše uvedených možností ve svém celkovém výsledku překračuje parametry
pro stavby, které nevyžadují ohlášení ani povolení ve smyslu § 103 odst. 1 StavZ, nebo
pro jejichž realizaci postačuje ohlášení stavebnímu úřadu podle § 104 odst. 1 StavZ.62
V případě, že k takovému překročení dojde, je nutné změnu dokončené stavby
realizovat v takové formě a za splnění náležitostí, jež odpovídá požadavkům StavZ.63
Z výše uvedeného je patrné, že legální definice stavby ve veřejném právu je
podstatně širší než ta, která je používaná v právu soukromém.64 Zákon č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, považuje za stavbu „stavby zřízené na pozemku a jiná zařízení.“65
Z výkladu tohoto ustanovení vyplývá, že za stavbu ze soukromoprávního hlediska lze
považovat jakýkoliv objekt, jenž je spojen s pozemkem, ať už trvale, a jedná se pak
o součást pozemku, nebo dočasně, a můžeme hovořit o stavbě dočasné jakožto věci
Potěšil 3/2014.
Srov. rozsudek Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 25. dubna 2003, č. j. 31 Ca 24/2002-27.
58
Důvodová zpráva k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování
a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. [online].
2016-02-23
[cit.
2016-02-02].
Dostupné
také
z:
https://apps.odok.cz/attachment//down/KORNA6LKVW0H.
59
Macháčková 2013, s. 20.
60
Potěšil 3/2014.
61
§ 2 odst. 5 StavZ.
62
Macháčková 2013, s. 20 - 21.
63
Srov. § 103 odst. 2 StavZ, § 104 odst. 2 StavZ a § 108 odst. 2 StavZ.
64
LAVICKÝ, Petr a kol. Občanský zákoník I. Obecná část (§ 1 - 654). Komentář. 1. vydání. Praha : C. H.
Beck, 2014. s. 1798.
65
§ 506 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
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movité.66 Toto rozdílné chápání dokládá i judikatura, která stavbu podle stavebních
předpisů chápe dynamicky jako soubor činností vedoucích k vytvoření díla, a podle
občanskoprávních předpisů staticky jako výsledek činnosti stavební.67,68
V závislosti na druhu stavby je potřebné, aby stavební úřad vydal rozhodnutí
o umístění stavby v souladu s § 79 odst. 1 StavZ, případně územní souhlas za podmínek
stanovených v § 96 StavZ nebo veřejnoprávní smlouvu za podmínek uvedených v § 78a
StavZ. Následně s ohledem na parametry stavby stanovené v § 103 odst. 1 StavZ
nemusí být nutné vydávat ani stavební povolení ani ohlášení za účelem provedení
stavby. V opačném případě ale vydání souhlasu s ohlášením stavby za podmínek
v § 104 odst. 1 StavZ nebo stavebního povolení za podmínek v § 108 odst. 2 StavZ
nezbytné bude.
Novela StavZ doplňuje ustanovení § 2 StavZ o dva nové odstavce, které definují
soubor staveb a stavbu hlavní, včetně stavby vedlejší. Důvodem je skutečnost, že tyto
pojmy jsou dnes již běžně používány, ať už přímo ve StavZ69 nebo jeho prováděcích
předpisech, avšak jejich definice chyběla.70 V praktickém životě pak docházelo
ke svízelným situacím způsobenými odlišnými režimy projednávání jednotlivých
staveb, ať už v rámci územního, tak i stavebního řízení.71

2.2 Terénní úprava
Za terénní úpravu zákon považuje „zemní práce a změny terénu, (…), těžební
a jim podobné a s nimi související práce, (…), například skladovací a odstavné plochy,
násypy, zavážky, úpravy pozemků pro zřízení hřišť a sportovišť, těžební práce
na povrchu.“72 Pro terénní úpravu podle StavZ je podstatné, aby se jí podstatně změnil
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vzhled prostředí nebo odtokové poměry.73 V opačném případě se nebude jednat
o terénní úpravu podle StavZ, což povede k tomu, že stavební úřad si bude nucen
předmětnou činnost posoudit sám a své stanovisko si řádně odůvodnit.74
Terénní úpravy, s výjimkou těch uvedených v § 80 odst. 3 písm. a) StavZ,
podléhají rozhodnutí stavebního úřadu o změně využití území podle § 80 odst. 2 StavZ,
případně u nich postačí vydat územní souhlas při splnění podmínek stanovených v § 96
odst. 2 písm. f) StavZ.75 Na to navazuje stavební řád v ustanovení § 103 odst. 1 písm. b)
StavZ určením terénních úprav, pro které není potřebné ohlášení ani povolení,
a v ustanovení § 104 odst. 1 písm. i) StavZ stanovením těch terénních úprav, pro něž je
ohlášení potřebné.76 I přesto však stavební úřad může ve svém územním rozhodnutí
stanovit, že ohlášení potřebné není, pokud to nevylučuje povaha věci, ochrana
veřejných zájmů nebo práv účastníků řízení.77
Na druhé straně se za terénní úpravy nepovažuje činnost hornická nebo činnost
prováděná hornickým způsobem v souladu se zákonem č. 44/1988 Sb., o ochraně
a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů.78

2.3 Zařízení
Zařízení se definuje ve StavZ jako „informační a reklamní panel, tabule, deska
či jiná konstrukce a technické zařízení, pokud nejde o stavbu podle § 2 odst. 3.“ Stejně
jako u terénních úprav zákon upravuje pojem zařízení pozitivním a negativním
vymezením.79 Kromě toho StavZ výslovně stanovuje, že se reklamní zařízení o celkové
ploše více jak 8 m2 považuje za stavbu pro reklamu právě s odkazem na § 2 odst. 3
StavZ.80
V případě, že celková plocha informačního a reklamního zařízení umístěného
mimo ochranná pásma pozemních komunikací nepřekročí 0,6 m2, nebude potřebné
vydat územní rozhodnutí ani územní souhlas.81 Za podmínek stanovených v § 96 odst. 2
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písm. b) StavZ je možné nahradit územní rozhodnutí územním souhlasem.82 Na úseku
stavebního řádu reklamní a informační zařízení nevyžadují stavební povolení ani
ohlášení podle § 103 odst. 1 písm. e) bod 15 StavZ; naproti tomu stavby pro reklamu je
potřeba ohlásit stavebnímu úřadu v souladu s § 104 odst. 1 písm. e) StavZ.83
Zákon v tomto ustanovení též zavádí diskreční pravomoc stavebního úřadu,
neboť jsou-li pochybnosti, zda se má určitý objekt považovat za stavbu pro reklamu
nebo za reklamní zařízení, tak je rozhodující slovo ponecháno na stavebním úřadu.
Takové stanovisko stavebního úřadu je jiným úkonem podle části čtvrté SprŘ, nejedná
se však o závazné stanovisko ve smyslu § 149 SprŘ ani správní rozhodnutí ve smyslu
§ 67 SprŘ.84

2.4 Údržba stavby
Údržba stavby je upravena v § 3 odst. 4 StavZ a rozumí se jí „práce, jimiž se
zabezpečuje její dobrý stavební stav tak, aby nedocházelo ke znehodnocení stavby a co
nejvíce se prodloužila její uživatelnost.“ Pro údržbu stavby je stanoven konkrétní účel
jejího provádění.85 V případě, že by toto nebylo dodrženo, případně by došlo k rozporu
s projektovou dokumentací dané stavby, nejednalo by se již o udržovací práce.86
Vlastník stavby je povinen stavbu po celou dobu její existence udržovat.87 Tato
veřejnoprávní povinnost88 může být stavebním úřadem v případě porušení řádné údržby
nařízena ve veřejném zájmu89, a to v podobě zjednání nápravy. Vlastník takové stavby
pak nese náklady udržovacích prací.90
Z hlediska procesního postupu udržovací práce nevyžadují rozhodnutí
o umístění stavby ani územní souhlas. To však neplatí pro jejich provádění. Stavební
povolení ani ohlášení nevyžadují podle § 103 odst. 1 písm. c) StavZ ty udržovací práce,
jež nemají nepříznivý dopad na lidské zdraví, bezpečnost nebo životní prostředí,
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a zároveň nesměřují k údržbě kulturní památky. V opačném případě takové udržovací
práce vyžadují ohlášení stavebnímu úřadu v souladu s § 104 odst. 1 písm. j) StavZ.91

2.5 Stavební záměr
Za účelem odstranění výkladových nejasností92 zákon zavádí souhrnný pojem
stavební záměr, kterým se podle okolností rozumí „stavba, změna dokončené stavby,
terénní úprava, zařízení nebo údržba.“93 Zavedení této legislativní zkratky je důležité
s ohledem na to, že se ohlašování a povolování týká právě zmíněných staveb, terénních
úprav, zařízení nebo údržby, pro které platí podobné procesní postupy. S tímto pojmem
tak bude pracováno i v následujících kapitolách.

2.6 Stavebník
Legální definicí stavebníka je „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.“94 Stavebníkem může
být jak osoba fyzická, tak i osoba právnická.95 Kromě osob, jež jsou uvedeny v zákonné
úpravě, je nutné za stavebníka považovat i osobu, která danou stavbu realizuje, aniž by
měla k tomu potřebné povolení vyžadované StavZ.96 I stavebník tzv. černé stavby musí
splnit povinnosti, které jsou mu uloženy ve StavZ a jeho prováděcích předpisech
v souvislosti s realizací stavby.97
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3. Organizace veřejné
a ohlašování staveb

správy

na

úseku

povolování

Část druhá StavZ se zabývá výkonem veřejné správy ve věcech územního
plánování a stavebního řádu, zejména pak vymezením působnosti v obou oblastech.
Na úseku stavebního řádu, a tedy i na úseku povolování a ohlašování stavebních
záměrů, představují veřejnou správu v první řadě stavební úřady. Stavební úřady se
rozlišují na stavební úřady obecné, speciální a vojenské a jiné stavební úřady.
Pravomoci, které jsou všem těmto stavebním úřadům svěřeny, jsou na rozdíl od
územního plánování v zásadě totožné. Kromě agendy na úseku stavebního řádu mohou
vykonávat i některé činnosti územního plánování,98 a to vydávání územního rozhodnutí,
územního souhlasu, a poskytování informací pro pořizování územně plánovacích
podkladů a územně plánovací dokumentace.99 Stavební úřady jsou rozděleny s ohledem
na typ stavebního záměru, o kterém rozhodují.100 Rozlišujícím hlediskem je tedy buď
věcná, případně místní působnost.101
Je nutné poznamenat, že výkon veřejné správy není svěřen pouze stavebním
úřadům, jak by se mohlo na první pohled zdát. Za další vykonavatele veřejné správy
můžeme považovat jak autorizované fyzické osoby, například autorizované inženýry,
architekty, techniky a zejména autorizovaného inspektora, jehož certifikát může
v zákonem stanovených případech nahradit povolení stavebního úřadu, tak i různé
profesní

komory,

například

Česká

komora

architektů

nebo

Česká

komora

autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, které zabezpečují odborné
provádění určitých činností jejich členy.102

3.1 Obecné stavební úřady
Obecné stavební úřady vykonávají vymezenou působnost v případě, že ta není
zákonem výslovně svěřena stavebním úřadům speciálním, vojenským nebo jiným.103
Obecným stavebním úřadem zákon označuje Ministerstvo pro místní rozvoj, krajský
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úřad, obecní úřad obce s rozšířenou působností, pověřený obecní úřad, a městský
a obecní úřad, který tuto působnost vykonával ke dni 31. prosince 2012.104
Základ obecných stavebních úřadů tvoří obecní úřady,105 a to obecní úřady obcí
s rozšířenou působností a pověřené obecné úřady určené zákonem č. 314/2002 Sb.,
o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou
působností, ve znění pozdějších předpisů, s vymezenými správními obvody podle
vyhlášky Ministerstva vnitra č. 388/2002 Sb., o stanovení správních obvodů obcí
s pověřeným obecním úřadem a správních obvodů obcí s rozšířenou působností,
magistráty statutárních měst a úřady městských částí a městských obvodů územně
členěných statutárních měst a hl. m. Prahy, a městské a obecní úřady, které byly podle
seznamu Ministerstva pro místní rozvoj obecnými stavebními úřady za účinnosti
stavebního zákona z roku 1976 ke dni 31. prosince 2012.106 Jsou-li tyto stavební úřady
způsobilé vykonávat stavební agendu s ohledem na realizovanou stavbu v souladu se
StavZ a jeho prováděcími předpisy,107 pak v I. stupni vydávají souhlas nebo stavební
povolení jakožto obecní úřady v přenesené působnosti108.109
Krajské úřady a magistrát hl. m. Prahy působí především jako druhostupňové
obecné stavební úřady.110 Z tohoto důvodu se z větší části v přenesené působnosti111
zabývají rozhodnutími obecních úřadů v odvolacím nebo přezkumném řízení.112
To ovšem neznamená, že by krajské úřady nikdy nerozhodovaly jako obecné stavební
úřady prvoinstanční. Tato situace může nastat v případě, že se provedení stavebního
záměru má uskutečnit ve správním obvodu dvou nebo více obecních úřadů,113 pokud si
krajský úřad vyhradí pravomoc stavebního úřadu v souladu s § 17 StavZ nebo pokud
převezme rozhodování o stavebním záměru náležícím do působnosti obecního úřadu
a sám v něm rozhodne z důvodu opatření proti nečinnosti podle § 80 SprŘ.114 Krajské
úřady mohou dále nařízením kraje na žádost obce a po projednání s Ministerstvem pro
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místní rozvoj určit obecným stavebním úřadem ten obecní úřad, který je způsobilý
vykonávat v přenesené působnosti115 příslušnou agendu v uceleném správním
obvodě.116 Současně mohou takovému obecnímu úřadu a městskému a obecnímu úřadu,
který působnost stavebního úřadu vykonával ke dni 31. prosince 2012, odejmout
působnost stavebního úřadu v případě, že nesplňují podmínky pro řádný výkon této
působnosti.117
Ministerstvo pro místní rozvoj je ústředním správním úřadem ve věcech
stavebního řádu118 a zároveň obecným stavebním úřadem119. Podobně jako krajské
úřady rozhoduje v odvolacích a přezkumných řízeních proti rozhodnutím vydaným
krajskými úřady nebo magistrátem hl. m. Prahy. 120 Jako prvoinstanční stavební úřad
figuruje v případě staveb náležících do více správních obvodů stavebních úřadů nebo
pokud si vyhradí pravomoc stavebního úřadu.121
Do budoucna lze počítat s přijetím prováděcího právního předpisu v gesci
Ministerstva pro místní rozvoj, které stanoví obvody obecných stavebních úřadů.122

3.2 Speciální stavební úřady
Speciální stavební úřady mají stanovenou zvláštní věcnou působnost123 u staveb
leteckých, staveb drah a na dráze, včetně zařízení na dráze, staveb dálnic, silnic,
místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikacích a vodních děl.124
Jedná se o orgány, které vykonávají státní správu u výše zmíněných staveb podle
zvláštních právních předpisů.125 Hlavním smyslem vytvoření těchto speciálních
stavebních úřadů je zajistit náležitou odbornost úředních osob rozhodujících o těchto
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speciálních druzích staveb.126 Speciální stavební úřady postupují podle StavZ a odchýlit
se mohou jen v případě, kdy zvláštní právní předpis stanoví odlišnou úpravu.127
Speciální stavební úřady mají svěřenou působnost pouze na úseku stavebního
řádu. Územní rozhodování nadále spadá do působnosti obecných stavebních úřadů
a dochází tedy k dělení působnosti mezi obecné a speciální stavební úřady. 128 Z tohoto
důvodu je pak při rozhodování speciálního stavebního úřadu nutný souhlas obecného
stavebního úřadu, který vydal územní rozhodnutí nebo územní souhlas k dané stavbě.
Účelem je zajistit dodržení podmínek stanovených v územním rozhodnutí nebo
územním souhlasu. V případě absence takového územního rozhodnutí nebo souhlasu,
obecný stavební úřad porovnává soulad dané stavby s územním plánováním a poskytuje
své vyjádření.129
Zajímavou otázkou je, jak posuzovat výše zmíněný souhlas obecného stavebního
úřadu. Ze zákona jasně vyplývá, že nejde o správní rozhodnutí.130 Ovšem názory, jak
posuzovat povahu takového souhlasu, se různí. Jedna skupina v čele s Ministerstvem
pro místní rozvoj ČR tvrdí, že souhlas obecného stavebního úřadu nelze považovat za
závazné stanovisko ve smyslu § 149 SprŘ, neboť nejsou splněny zákonné předpoklady
pro jeho vydání ať už ve SprŘ, tak i v § 4 odst. 2 písm. a) StavZ. Nadto zdůrazňují,
že obecný stavební úřad není dotčeným orgánem ve smyslu § 136 SprŘ způsobilým
vydat závazné stanovisko.131 K tomu navíc někteří autoři poznamenávají, že v souhlasu
obecného stavebního úřadu nejde o „ochranu zvláštních veřejných zájmů, ale
o zabezpečení realizace podmínek daných v územním řízení, které v sobě komplexně
zachycují již projevené požadavky na ochranu veřejných zájmů.“132 Uzavírají, že
souhlas obecného stavebního úřadu je nutné posuzovat jako úkon podle části čtvrté
SprŘ.133 Naproti tomu Nejvyšší správní soud i přes metodické doporučení konstantně
judikuje, že souhlas obecného stavebního úřadu je závazným stanoviskem ve smyslu
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§ 149 SprŘ.134 Kromě toho, že považuje podmínky pro vydání závazného stanoviska za
splněné, Nejvyšší správní soud navíc poukazuje, že v případě ponechání rozhodování
obecného stavebního úřadu o stavbách uvedených v § 15 StavZ by orgán, jenž je podle
StavZ speciálním stavebním úřadem, figuroval jako dotčený orgán ve smyslu § 136
SprŘ. Role stavebních úřadů se však u staveb uvedených v § 15 StavZ vyměnily,
a proto musí být obecný stavební úřad považovaný za dotčený orgán.135 S názorem
Nejvyššího správního soudu je nutné se v tomto případě plně ztotožnit.
Nastanou-li pochybnosti o tom, zda má o dané stavbě rozhodovat obecný nebo
speciální stavební úřad, je určující stanovisko příslušného speciálního stavebního
úřadu.136

3.3 Vojenské a jiné stavební úřady
Vojenské stavební úřady jsou představovány újezdními úřady, jež vykonávají
svoji působnost, včetně územního rozhodování,137 na území vojenských úřadů.138
Újezdní úřady plně nahrazují obecné stavební úřady,139 které ani nemají povinnost se
jakýmkoliv způsobem vyjadřovat k zamýšleným stavbám. Vojenské stavební úřady si
mohou též vyhradit pravomoc stavebního úřadu podle § 17 odst. 1 StavZ.140
Tzv. jiné stavební úřady představují Ministerstvo obrany, Ministerstvo vnitra,
Ministerstvo spravedlnosti, Ministerstvo průmyslu a obchodu a obvodní báňské úřady.
Každý z těchto orgánů má na starosti taxativně vymezené stavby, pro něž vykonávají
působnost stavebních úřadů.141 Působnost v případě územního rozhodování u staveb,
které spadají do působností ministerstev, zůstává nadále obecným stavebním úřadům.142
Ministerstvo obrany je stavebním úřadem „u staveb důležitých pro obranu, které
slouží nebo mají sloužit k zajišťování obrany státu a jsou zřizovány Ministerstvem
obrany nebo právnickou osobou jím zřízenou nebo založenou.“143 Ministerstvo vnitra
vykonává působnost stavebního úřadu u staveb pro bezpečnost státu s výjimkou těch,
Srov. rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 25. dubna 2007, č. j. 5 As 56/2006-109 a rozsudek
Nejvyššího správního soudu ze dne 23. září 2014, č. j. 1 As 176/2012-140.
135
Srov. rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 23. září 2014, č. j. 1 As 176/2012-140.
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které slouží převážně pro účely bytové nebo rekreační. 144 Ministerstvo spravedlnosti
figuruje jako stavební úřad „u staveb pro účely Vězeňské služby a jejích organizačních
jednotek.“145 Stavby jiných institucí v resortu justice a spravedlnosti spadají do
působnosti obecných stavebních úřadů.146 Ministerstvo průmyslu a obchodu je
stavebním úřadem u staveb energetických a jaderných. K vydání územního rozhodnutí
je příslušné Ministerstvo pro místní rozvoj podle § 13 odst. 2 StavZ.147
Obvodní báňské úřady jsou jinými stavebními úřady pro stavby nacházející se
v dobývacích prostorech.148 Působnost stavebního úřadu vykonávají i v oblasti
územního rozhodování.149 Působnost se však nevztahuje na stavby, o nichž má podle
zákona rozhodovat Ministerstvo průmyslu a obchodu, a stavby vodních děl.150
V případě kompetenčních sporů151 mezi výše uvedenými orgány platí stanovisko
příslušného ústředního správního úřadu, jehož působnosti se stavba týká.152
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4. Režimy provádění staveb
Provádění stavebních záměrů je upraveno v části čtvrté StavZ. Na základě
hmotněprávních předpokladů konkrétního stavebního záměru se určuje procesní postup
v rámci jednoho ze tří režimů provádění stavebních záměrů. Před novelou StavZ
č. 350/2012 Sb. se tyto režimy vyznačovaly vzájemnou neprostupností, která stavebníka
v případě negativního rozhodnutí stavebního úřadu nutila k dalším administrativním
úkonům za účelem umožnění realizace jím zvoleného stavebního záměru. Jednalo se
zejména o ohlašovací režim, který kromě pozitivní fikce udělení souhlasu s ohlášeným
stavebním záměrem umožňoval stavebnímu úřadu ohlašovaný stavební záměr
zakázat.153 S účinností ke dni 1. ledna 2013 došlo ke zpřesnění a rozšíření výčtu staveb,
terénních úprav, zařízení a udržovacích prací, jež nevyžadují ohlášení ani stavební
povolení, případně u kterých postačí jen ohlášení stavebnímu úřadu. Zároveň byl
upraven procesní postup154 a umožněna byla i určitá prostupnost mezi jednotlivými
režimy, která je dána možností tzv. překlopení v případě nesplnění podmínek
jednoduššího režimu.155
StavZ tedy rozlišuje režim volný, ohlašovací a povolovací.156 Ačkoliv by se
zdálo logické nejprve upravit povolovací režim, který představuje základ pro provádění
staveb „všeho druhu, bez zřetele na jejich stavebně technické provedení, účel a dobu
trvání“157, a z něho pak stanovit výjimky pro určité stavební záměry v podobě volného
nebo ohlašovacího režimu, zákonodárce tomu tak nechtěl, a proto StavZ upravuje
nejprve výjimky ze stavebního řízení, po kterých následuje podrobná úprava stavebního
řízení.158 V tomto duchu je nadále strukturovaná i tato diplomová práce.
První výjimku představuje volný režim, pro který jsou v § 103 StavZ taxativně
vymezeny stavební záměry, u nichž není pro jejich realizaci potřebné povolení ani
ohlášení.159 Do volného režimu mohou kromě zákonné úpravy spadat na základě
§§ 103 až 115 StavZ, ve znění ke dni 31. prosince 2012.
SEDLÁČKOVÁ, Vladimíra. K vybraným otázkám novely stavebního zákona na úseku stavebního
řádu. Stavební právo – Bulletin. 2012, roč. XVI, č. 3, s. 43.
155
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územního rozhodnutí stavebního úřadu i stavby uvedené v § 104 odst. 1 písm. f) až i)
StavZ, které by jinak vyžadovaly ohlášení stavebnímu úřadu.160 Na první pohled je tak
zřejmé, že novelou zákona č. 350/2012 Sb. došlo k významnému rozšíření volného
režimu, které může mít za následek, že na stavební záměry spadající do § 103 StavZ,
případně na základě územního rozhodnutí na stavební záměry v § 104 odst. 1 písm. f) až
i) StavZ, může navazovat režim užívání dokončené stavby, jenž je naopak přísnější.161
Druhou výjimku tvoří ohlašovací režim, v němž jednoduché stavby, terénní
úpravy a udržovací práce uvedené v § 104 odst. 1 StavZ vyžadují ohlášení stavebnímu
úřadu. Ohlášení budou vyžadovat rovněž změny takto dokončených staveb, pokud
nebudou při provádění překročeny stanovené parametry.162 Podstatnou změnou,
účinnou od 1. ledna 2013, je změna charakteru souhlasu s ohlášenou stavbou, pro nějž
původně platila v případě nečinnosti stavebního úřadu pozitivní fikce jeho udělení.
Stavebník musí pro provedení stavebního záměru vždy obdržet souhlas stavebního
úřadu s ohlášenou stavbou, případně stavební povolení pro případ, kdy došlo
k „překlopení“ ohlašovacího režimu do režimu povolovacího.163
Povolovací režim je představovaný stavebním řízením, jehož výsledkem je
vydání stavebního povolení. Stavební povolení se vyžaduje obecně u všech staveb, které
nespadají do některé z jeho výjimek.164 Dále je stavební povolení potřebné v případě
změny ohlašovaných staveb, pokud by taková změna měla za následek překročení jejich
parametrů uvedených v § 104 StavZ.165 Nakonec je stavební povolení vyžadováno
rovněž u stavebních záměrů spadajících do ohlašovacího režimu, pokud je stavební úřad
svým usnesením přikáže do stavebního řízení.166
StavZ upravuje vedle povolovacího režimu i jeho dvě alternativy, kdy stavební
povolení může být nahrazeno buď veřejnoprávní smlouvou za podmínek § 116 StavZ
nebo oznámením stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora postupem
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uvedeným v § 117 StavZ.167 Pokud se však z nějakého důvodu nepodaří tyto
alternativní režimy úspěšně dokončit, je nutné pro provedení stavby vést stavební řízení
končící vydáním stavebního povolení.168 Pro účely diplomové práce však tyto instituty
nebudou dále rozebírány.
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5. Stavby nevyžadující stavební povolení ani ohlášení
Stavební záměry, které nevyžadují stavební povolení ani ohlášení, představují
první výjimku ze standardního stavebního řízení. To znamená, že jejich provedení je
možné uskutečnit bez jakéhokoliv zásahu stavebního úřadu, a v případě některých
stavebních záměrů stavební úřad nemusí vydávat ani územní rozhodnutí, popřípadě
územní souhlas, k umístění takového záměru do území.169
Jak již bylo řečeno výše, stavební záměry spadající do tzv. volného režimu
nalezneme v ustanovení § 103 StavZ, který byl novelou StavZ č. 350/2012 Sb.
podstatně rozšířen. Ohlášení (a tedy ani stavební povolení) nebude potřebné u staveb
a terénních úprav uvedených v § 104 odst. 1 písm. f) až i) StavZ za předpokladu, že
o tom rozhodne stavební úřad v územním rozhodnutí za podmínek § 78 odst. 6 StavZ.170
Překročením parametrů stanovených v § 103 StavZ bude k provedení stavebního
záměru nutné buď ohlášení stavebnímu úřadu za podmínek § 104 StavZ, nebo stavební
povolení, jestliže plánovaný stavební záměr překračuje i parametry § 104 StavZ.171
Skutečnost, že k provedení určitého stavebního záměru není potřebné stavební
povolení ani ohlášení, však neznamená, že nebude nutné jeho umístění do území
prostřednictvím územního rozhodnutí nebo územního souhlasu vydaného stavebním
úřadem.172 Základní pravidlem uvedeným v § 76 odst. 1 StavZ je totiž stanoveno,
že stavby nebo zařízení lze umisťovat na základě územního rozhodnutí nebo územního
souhlasu, pokud není zákonem stanoveno jinak. Výjimky je možné najít v ustanoveních
§ 76 odst. 2 a 6 StavZ a § 80 odst. 3 písm. a) až e) StavZ, a proto stavební záměry
uvedené v § 103 odst. 1 písm. a) až d) StavZ nevyžadují ani územní rozhodnutí, ani
územní souhlas. Naproti tomu pro stavby uvedené v § 103 odst. 1 písm. e) StavZ je
vyžadováno jejich umístění do území. K tomu StavZ umožňuje vydat jak územní
rozhodnutí, tak územní souhlas za splnění podmínek § 96 StavZ, případně uzavřít
veřejnoprávní smlouvu za podmínek § 78a StavZ. V případě, že je vydaný regulační
plán, není potřebné pro tyto stavby vydávat územní rozhodnutí.173 V praxi však bude ve
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většině případů nevyžadujících souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru ani
stavební povolení vydáván územní souhlas, pokud bude splněna podmínka, že stavba
bude umístěna v zastavěném území nebo zastavitelné ploše.174
Výčet stavebních záměrů spadajících do § 103 StavZ lze rozdělit do pěti
skupin.175 První skupinu představují stavební záměry, které jsou uvedené v § 79 odst. 2
StavZ. Příkladem lze uvést informační a reklamní zařízení o celkové zastavěné ploše do
0,6 m2, stožáry pro vlajky do výšky 8 m, opěrné zdi vysoké maximálně 1 m, pokud
nehraničí s veřejně přístupnými pozemními komunikacemi nebo s veřejným
prostranstvím, nepodsklepené skleníky vysoké do 5 m o celkové zastavěné ploše
maximálně 40 m2 nebo bazény o celkové ploše do 40 m2. Do druhé skupiny patří jak
terénní úpravy uvedené v § 80 odst. 3 písm. a) StavZ, tak úpravy pozemků ovlivňující
schopnost pozemku rodinného domu nebo pozemku stavby pro rodinnou rekreaci
vsakovat vodu podle § 80 odst. 3 písm. e) StavZ. Třetí skupinu tvoří udržovací práce,
které nemohou negativně ovlivnit zdraví osob, požární bezpečnost či životní prostředí,
pokud takto udržovaná stavba není kulturní památkou.176
Čtvrtou skupinu přestavují „stavební úpravy, pokud se jimi nezasahuje do
nosných konstrukcí stavby, nemění se vzhled stavby ani způsob užívání stavby,
nevyžadují posouzení vlivů na životní prostředí a jejich provedení nemůže negativně
ovlivnit požární bezpečnost stavby.“177 S ohledem na vymezení základních pojmů musí
být těmito stavebními úpravami zachováno vnější půdorysné i výškové ohraničení
stavby.178 O nepřípustné stavební úpravy se bude jednat jak při přímých zásazích do
nosných konstrukcí bez ohledu na jejich rozsah, tak i při zásazích nepřímých, kdy je
stavební úprava sice provedena v nenosné příčce, ale fakticky může ovlivnit odolnost
a stabilitu konstrukcí nosných. Příkladem druhé možnosti může být přestavba bytových
jader. Změna vzhledu stavby nastává, a taková stavební úprava bez ohlášení nebo
stavebního povolení je nepřípustná, při vybourání dveřních nebo okenních otvorů nebo
při jejich zazdění či jakékoliv jiné úpravě. Nejasnou otázkou však zůstává, zda zateplení
pláště stavby, které rovněž spadá pod stavební úpravy, vyžaduje souhlas stavebního
úřadu s ohlášením, případně stavební povolení. Ustálená judikatura zastává názor,
Macháčková 2013, s. 472.
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že není možné stanovit obecné pravidlo, neboť vždy bude záležet na okolnostech
jednotlivého případu.179 Použití různých materiálů totiž může negativně ovlivnit požární
bezpečnost stavby odlišným způsobem. Naproti tomu změna barevnosti omítek se
považuje za stavební úpravu, při které nedochází ke změně vzhledu stavby, a proto není
vyžadováno ohlášení ani stavební povolení.180
Poslední kategorií jsou stavby uvedené v § 103 odst. 1 písm. e) StavZ. Jedná se
o výčet 17 staveb, kdy v zásadě každá z nich tvoří samostatnou kategorii. Jako příklad
lze uvést nepodsklepené budovy, sítě, vedení, vodovodní, kanalizační a energetické
přípojky, zásobníky, nádrže, oplocení, reklamní a informační zařízení nebo výrobky
plnící funkci stavby.181 Jak již bylo naznačeno, plánovaná novela StavZ rozšíří tento
výčet staveb o bazény nebo skleníky na pozemcích rodinných domů nebo staveb pro
rodinnou rekreaci a o stožáry pro vlajky s výškou nad 8 m.182 Z toho vyplývá, že pokud
nedojde u těchto staveb k naplnění parametrů uvedených v § 79 odst. 2 StavZ, bude
nutné je umístit do území pomocí územního rozhodnutí nebo územního souhlasu. Stále
se však tyto stavby budou nacházet v režimu § 103 StavZ, čímž dojde ke sjednocení
činnosti jednotlivých stavebních úřadů, které v současné době ne vždy jednotně
posuzují jednotlivé stavební záměry. Taková praxe pak vede k větší právní nejistotě,
která je pro stavební právo a právo obecně tak důležitá.
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6. Ohlašování staveb
Ohlašování jednoduchých staveb, terénních úprav a udržovacích prací tvoří
druhou výjimku ze standardního stavebního řízení, která je upravena v §§ 104 až 107
StavZ. Zákon nejprve určuje, které stavební záměry podléhají ohlášení, dále stanovuje
náležitosti ohlášení, včetně příloh k němu připojovaných, a nakonec postup stavebního
úřadu, jehož výsledkem je buď vydání souhlasu s ohlašovaným stavebním záměrem,
nebo projednání stavebního záměru ve stavebním řízení podle § 108 StavZ a násl.

6.1 Hmotněprávní předpoklady
Výčet stavebních záměrů, které vyžadují ohlášení, je taxativně upraven
v ustanovení § 104 StavZ. Kromě staveb, terénních úprav a udržovacích prací
nacházejících se v prvním odstavci vyžadují ohlášení i změny dokončených staveb,
pokud nedojde k překročení uvedených parametrů.183 S ohledem na skutečnost,
že stavební záměry představující druhou výjimku ke stavebnímu řízení, ustanovení
§ 104 StavZ je z větší části provázané na ustanovení § 103 StavZ v tom ohledu, že
doplňuje některé stavební úpravy o dodatečné parametry, které z pohledu zákonodárce
vyžadují větší pozornost, a tudíž i souhlas stavebního úřadu s takovým ohlášením.
K dalším ohlašovaným stavbám patří i stavby spadající do zvláštních právních
předpisů, například vodní díla upravená v zákoně č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně
některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, nebo stavební úpravy
komunikací vymezené ve vyhlášce Ministerstva dopravy a spojů č. 104/1997 Sb.,
kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.184
Ohlašované stavební záměry musí být nejprve umístěny v území, ať už pomocí
územního rozhodnutí nebo územního souhlasu za podmínek § 96 StavZ, případně
veřejnoprávní smlouvy nahrazující územní rozhodnutí. S výjimkou stavebních úprav
a udržovacích prací185 tak zákon neumožňuje, aby zbylé stavební záměry nebyly
projednány z hlediska jejich umístění do území, což je v souladu s logikou ohlašovacího
režimu.186
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Mezi ohlašované stavební záměry tedy podle § 104 odst. 1 StavZ patří stavby
pro bydlení a rodinnou rekreaci, jejichž celková zastavěná plocha nemůže překročit
150 m2, podzemní stavby s celkovou zastavěnou plochou do 300 m2, dočasné stavby
nepodsklepené na dobu maximálně tří let, stavby do 50 m2, stavby pro reklamu,
odstavné, manipulační, prodejní, skladové nebo výstavní plochy od 300 m2 do 1000 m2,
staveniště, opěrné zdi přiléhající k veřejně přístupné pozemní komunikaci nebo
veřejnému prostranství, dále terénní úpravy a udržovací práce, které nelze zařadit do
ustanovení § 103 StavZ,187 a nakonec stavební úpravy pro změny v užívání části stavby.
Je vhodné upozornit na problematiku stavebních úprav, které s ohledem na svoji
rozmanitost mohou spadat jak do volného režimu, tak i režimu ohlašovacího nebo
povolovacího. Pro stavební úpravy, které splňují podmínky v ustanovení § 103 odst. 1
písm. d) StavZ, nebude potřeba v tomto duchu vydávat souhlas s provedením
ohlašované stavební úpravy ani stavební povolení. Přesto však v případě stavebních
úprav prováděných na stavbách vyžadujících ohlášení je nutné takovou stavební úpravu
ohlásit, pokud nebudou překročeny parametry v § 104 StavZ. V opačném případě bude
vyžadováno stavební povolení.188 Pro stavební úpravy pro změny v užívání části stavby
jsou stanoveny čtyři podmínky, kdy při nesplnění některé z nich je vyžadováno stavební
povolení.189
Připravovaná novela StavZ má přinést změnu v terminologii, neboť namísto
stavebních záměrů, které „vyžadují“ ohlášení, bude § 104 StavZ upravovat stavební
záměry, pro které „postačí“ ohlášení. Dle důvodové zprávy je účelem odstranění
zbytečně byrokratického postupu stavebního úřadu, která v praxi často nastane při
tzv. překlápění, ať už ze stavebního řízení do režimu ohlášení podle § 108 odst. 3 StavZ
nebo opačně podle § 107 odst. 1 StavZ.190 Takovou změnu lze jen uvítat, neboť ohlášení
„postačí“ u takových staveb, u kterých není nutné vést stavební řízení, avšak je nutné ho
vyžadovat jen u takových záměrů, které svými parametry překračují tzv. volný režim.191
Stačí nesplnění byť jen jednoho ze znaků uvedených v § 103 odst. 1 písm. c) StavZ. Srov.
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Další změnou pak má být rozšíření ustanovení § 104 odst. 1 písm. a) StavZ,
podle kterého ohlášení postačí u bytových domů s celkovou zastavěnou plochou do
150 m2 a u všech rodinných domů a staveb pro rodinnou rekreaci bez plošného
omezení,192 čímž dojde ke zjednodušení administrativní náročnosti u nejčastěji
stavěných rodinných domů.193

6.2 Procesněprávní předpoklady
Samotná procedura ohlašování spočívá v tom, že stavebník podává místně
příslušnému stavebnímu úřadu ohlášení, které obsahuje náležitosti stanovené v § 105
StavZ. S řádně ohlášeným stavebním záměrem vysloví stavební úřad souhlas. Ohlášení,
které je podáním podle § 37 SprŘ, se podává pro vybraný okruh staveb194 na
předepsaném formuláři spolu s doložením projektové dokumentace.195 Na ohlašování
a způsob jeho vyřizování se nevztahují části druhá a třetí SprŘ, a proto nemá povahu
správního řízení.196

6.2.1 Ohlášení stavby
StavZ upravuje nejprve obecné náležitosti ohlášení, které jsou společné všem
ohlašovaným stavebním záměrům, na který pak navazují náležitosti zvláštní stanovené
pro vybrané skupiny stavebních záměrů zvlášť.197
Každé ohlášení musí identifikovat stavebníka, pozemek a daný stavební záměr
s odkazem na § 104 odst. 1 StavZ, včetně uvedení jeho rozsahu a účelu. Dále je nutné
vymezit způsob provádění stavby, tj. zda bude stavba prováděna stavebním
podnikatelem nebo svépomocí, a jeho dobu, a informaci o tom, zda bude potřebné
použít sousední nemovitou věc k jejímu provedení. Pokud bude potřebné takovou
sousední nemovitou věc využít, stavebník doloží i souhlas vlastníka dané nemovité věci.
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U staveb dočasných musí být rovněž uvedena doba jejich trvání a návrh úpravy
pozemku po jejich odstranění.198
Stavebník musí k ohlášení povinně připojit šest příloh. V případě, že nelze
vlastnické právo nebo právo odpovídající věcnému břemeni k pozemku nebo stavbě,
na kterém má být stavební záměr proveden, nebo právo založené smlouvou provést
stavební záměr ověřit v katastru nemovitostí, musí být stavebníkem doloženo.199
Další příloha dokládá umístění stavebního záměru v území, a to pomocí
pravomocného územního rozhodnutí, popřípadě za splnění podmínek stanovených
v StavZ územního souhlasu, veřejnoprávní smlouvy nebo regulačního plánu.200
K ohlášení je nutné rovněž doložit stanoviska dotčených subjektů. Na jedné
straně jde o závazná stanoviska, případně rozhodnutí dotčených orgánů, v případě, že je
potřeba chránit veřejné zájmy podle zvláštních právních předpisů. Aby byl stavební
záměr projednán v tzv. ohlašovacím režimu, je nutné, aby závazné stanovisko bylo
souhlasného charakteru. Takové souhlasné stanovisko může ovšem obsahovat
podmínky pro provedení ohlašovaného stavebního záměru.201 V opačném případě
rozhodne stavební úřad usnesením podle § 107 odst. 1 StavZ, že se provede stavební
řízení. Na druhé straně je potřeba připojit stanoviska vlastníků dopravní a technické
infrastruktury, neboť je nutné zajistit příjezd k dané stavbě a dále její napojení na
technickou infrastrukturu.202
Předposlední povinnou přílohu představuje projektová dokumentace stavby
vypracovaná projektantem nebo dokumentace vypracovaná tzv. kvalifikovanou osobou
ve smyslu požadavků § 159 odst. 3 StavZ. Určení, která dokumentace má být přiložena,
závisí na typu stavebního záměru. Obsah projektové dokumentace je podrobně stanoven
v příloze č. 5 k vyhlášce č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb.203 Obecně se pak
příslušná dokumentace přikládá ve dvojím vyhotovení, ve trojím vyhotovení v případě
obce, do jejíhož obvodu stavební záměr spadá, za předpokladu, že její obecní úřad není
stavebním úřadem.204
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Poslední přílohu tvoří souhlasy vlastníků mezujících pozemků vyznačené na
situačním výkresu, podle kterého má být uskutečněn stavební záměr.205 Před tímto
ustanovením má však přednost hmotněprávní ustanovení § 106 odst. 1 StavZ,
dle kterého stavební úřad nepřezkoumává pouze osoby s právy k mezujícím pozemkům,
ale i práva dalších osob. V současné době je nutné dané souhlasy dokládat vždy, podle
připravované novely jen budou-li vlastnická práva nebo práva odpovídající věcnému
břemenu k mezujícímu pozemku přímo dotčena. Zákonodárce vede k tomu to,
že v dnešní době i v případě jednoho chybějícího souhlasu stavební úřad často uplatňuje
velmi formalistický jazykový výklad § 107 odst. 1 StavZ206 a pokaždé tzv. překlopí
ohlášení do stavebního řízení, ve kterém pak takový mezující soused nemusí být
zařazen mezi ostatní účastníky řízení podle § 109 StavZ, pokud není přímo dotčen na
svých právech.207
Připravovaná

novela

StavZ

detailně

upravuje

způsob

prokazování

majetkoprávního titulu při podání ohlášení. Určuje, kdo konkrétně je oprávněn takové
ohlášení podat, včetně nutnosti doložení souhlasu dvou třetin hlasů spoluvlastníků
v případě

spoluvlastnictví

nebo

společenství

vlastníků

v

případě

bytového

spoluvlastnictví. Dále novela zpřesňuje přílohy dokládané k danému ohlášení.208

6.2.2 Postup stavebního úřadu při ohlášení stavby
Jakmile stavební úřad obdrží ohlášení stavebního záměru, začne nejprve
přezkoumávat, zda je úplné, tj. zda byly přiloženy veškeré přílohy a podklady
vyžadované k danému stavebnímu záměru. Následně zkoumá, zda jsou současně
splněny všechny podmínky nezbytné pro vydání souhlasu s provedením ohlašovaného
stavebního záměru. Stavební záměr musí být v souladu s obecnými požadavky
na výstavbu, respektovat závazná stanoviska dotčených orgánů a shodovat se
s příslušným územním rozhodnutím, popřípadě územním souhlasem, veřejnoprávní
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smlouvou nebo regulačním plánem. Dále nesmí být přímo dotčena práva osob, jež
nejsou vlastníky nebo oprávnění z věcného břemene k mezujícím pozemkům. Stavební
úřad tak nezkoumá jen osoby s právy k mezujícím pozemkům, ale i další osoby. Pokud
by takové právo bylo přímo dotčeno, je možné ho zhojit uděleným souhlasem daných
osob.209 Při zjištění nedostatků stavební úřad nevydává výzvu k jejich odstranění, ale
rovnou rozhoduje usnesením o provedení stavebního řízení podle § 107 odst. 1
StavZ.210 V rámci tohoto formalistického postupu v mezích StavZ je však možné
v případě chybějících předepsaných náležitostí či jiných vad uvažovat o jeho nahrazení
povinností stavebního úřadu učinit výzvu podle SprŘ.211
Stavební úřad vydá písemný souhlas s provedením ohlášeného stavebního
záměru, pokud je ohlášení úplné a splňuje všechny zákonné podmínky. Souhlas je nutné
vydat ve lhůtě do 30 dnů ode dne podání ohlášení. Před účinností novely zákona
č. 350/2012 Sb. platilo, že stavebním úřadem byl souhlas konkludentně212 udělen
a stavebník mohl začít realizovat svůj stavební záměr, pokud nebyl souhlas doručen
do 40 dní ode dne, kdy ohlášení bylo doručeno stavebnímu úřadu.213 S účinností
od 1. ledna 2013 byla tato pozitivní fikce souhlasu derogována a v současné době by tak
mohla podle názoru některých autorů připadat v úvahu pouze možnost stavebníka
usilovat o zjednání nápravy pomocí institutu ochrany před nečinnosti podle § 80
SprŘ,214 resp. podáním žaloby proti nečinnosti podle § 79 SŘS.215
Souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru musí splňovat zákonné
náležitosti, kterými jsou identifikační údaje o stavebníkovi, o pozemku, na kterém má
být stavební záměr uskutečněn, a je nutné specifikovat druh a účel stavebního záměru,
případně dobu trvání, jedná-li se o stavby dočasné. Stavební úřad má přiměřeně
vycházet z obsahových náležitostí stavebního povolení.216
Právní účinky souhlasu nastávají dnem doručení stavebníkovi a od takového dne
má stavebník právo ohlášený stavební záměr provést. Dále se souhlas doručuje osobám
s vlastnickým právem nebo právem odpovídajícímu věcnému břemeni k mezujícím
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pozemkům a též vlastníkovi stavby, pokud se jedná o osobu odlišnou od stavebníka.
Souhlas včetně ověřené dokumentace nebo projektové dokumentace je nutné zaslat
místně příslušnému obecnímu úřadu, pokud není sám stavebním úřadem. Souhlas je
platný dva roky od jeho vydání, nikoliv ode dne jeho právních účinků, tj. od předání
stejnopisu písemného vyhotovení k doručení stavebníkovi podle § 71 odst. 2 písm. a)
SprŘ, a nelze se proti němu odvolat217. Souhlas je možné přezkoumat v přezkumném
řízení.218, 219
V souvislosti se souhlasem s provedením ohlášeného stavebního záměru
panovaly velké dohady co do jeho právní povahy, na kterou navazují otázky týkající se
jeho přezkumu. Podstata sporu spočívala v tom, zda se měl souhlas považovat za
rozhodnutí správního orgánu ve smyslu § 65 odst. 1 SŘS, nebo za jiné opatření ve
smyslu § 158 odst. 1 SprŘ.220 Podle stavebního zákona z roku 1976, jež předcházel
StavZ, vydával stavební úřad sdělení, že nemá proti provedení záměrů námitky.221
Toto sdělení představovalo obdobu dnešního souhlasu k provedením ohlášeného
záměru. Judikatura soudů i doktrína u něho konstantně dovozovaly, že se jedná o jiné
opatření správního orgánu, resp. o jiný individuální správní akt, jenž není správním
rozhodnutím ve věci.222 Přesto se však, pravděpodobně i v souvislosti s účinností StavZ,
začaly názory na právní povahu sdělení, resp. souhlasu měnit.223 Nejvyšší správní soud
dovodil, že souhlas zakládající práva a povinnosti nejen stavebníkovi, ale i třetím
osobám, je nutné označit za individuální správní akt.224 Za takového stavu je souhlas
rozhodnutím v materiálním slova smyslu, a tedy i rozhodnutím ve smyslu § 65 odst. 1
SŘS. V podobném duchu Nejvyšší správní soud doplnil, že souhlas, jenž je materiálně
rozhodnutím ve smyslu § 67 odst. 1 SprŘ, nemůže být úkonem podle části čtvrté
SprŘ.225 Judikát však zcela nelogicky umožnil podávat proti takovému souhlasu
odvolání podle § 81 odst. 1 SprŘ. S ohledem na ustálenou praxi by se zdálo vhodné
Průcha 2014, s. 88.
Průcha 2014, s. 93.
219
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pouze pozměnit výklad při použití tohoto řádného opravného prostředku. Nejvyšší
správní soud nicméně učinil ve věci zcela zásadní obrat.226 Přestože potvrdil, že souhlas
představuje rozhodnutí v materiálním smyslu podle § 65 odst. 1 SŘS, a tím následoval
svoji ustálenou praxi ve prospěch rozhodnutí v materiálním smyslu,227 souhlas jako
takový však podle něj formu rozhodnutí mít nemůže. Jedná se o tzv. jiný úkon ve
smyslu části čtvrté SprŘ, proti kterému se dá bránit pouze žalobou proti nezákonnému
zásahu ve smyslu § 82 odst. 1 SŘS. Tento právní názor byl posléze novelou zákona
č. 350/2012 Sb. zčásti přejat do ustanovení § 106 odst. 2 StavZ, podle něhož se části
druhá a třetí SprŘ nevztahují na vydání souhlasu s provedením ohlášeného stavebního
záměru. Judikatura se do dnešních dnů na tento judikát nadále odkazuje a je otázkou,
kdy, zda a za jakých podmínek dojde ke změně. Nejschůdnější variantou, která by
zajistila větší právní jistotu v případě obrany proti takovému souhlasu a byla v souladu
materiální povahou souhlasu jakožto rozhodnutím ve smyslu § 67 odst. 1 SprŘ, by bylo
legislativní zakotvení subsidiárního použití části druhé a třetí SprŘ s výjimkou
taxativního výčtu ustanovení SprŘ, která by se nesměla v případě ohlašovací režimu
použít. Tím by mohlo dojít k výslovnému vyloučení možnosti odvolání proti takovému
souhlasu, ale na druhé straně by mohl být souhlas jako takový formálně považován za
rozhodnutí ve smyslu § 65 odst. 1 SŘS, proti kterému by bylo možné podat žalobu proti
rozhodnutí podle § 65 a násl. SŘS.
V případě, že ohlášení stavebního záměru není úplné nebo nesplňuje všechny
podmínky pro vydání souhlasu, stavební úřad rozhodne z důvodu ochrany veřejných
zájmů228 usnesením, že se provede stavební řízení. Dojde k již zmiňovanému
„překlopení“ do stavebního řízení. Usnesení se doručuje pouze stavebníkovi a tímto
dnem nabývá právní moci. Nelze se proti němu odvolat. S ohledem na § 106 odst. 1
StavZ by mělo být usnesení vydáno v pořádkové lhůtě 30 dnů, neboť zákon v něm
ukládá stavebnímu úřadu posoudit ohlášení v této lhůtě.229 Nezákonnost usnesení bude
možné namítat až při přezkumu rozhodnutí stavebního úřadu ve věci samé v rámci
stavebního řízení.230
Srov. usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 18. září 2012, č. j. 2 As 86/2010-76.
VEDRAL, Josef. Souhlasy podle stavebního zákona jako nezákonné zásahy? Stavební právo –
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Následné stavební řízení je zahájeno dnem podání ohlášení, které je považováno
za žádost o stavební povolení. Není tak nutné podávat stavebnímu úřadu žádost znovu.
V případě, že některé náležitosti žádosti budou chybět, stavební úřad vyzve stavebníka
k jejich doplnění. Ačkoliv je stavební řízení zahájeno již podáním ohlášení, samotná
lhůta pro vydání rozhodnutí počíná běžet dnem právní moci usnesení o provedení
stavebního řízení,231 což představuje jednu z výjimek § 71 SprŘ.232
Připravovaná novela StavZ má v plánu upřesnit postup stavebního úřadu
v situacích, kdy ohlášená stavba začala být realizována, aniž by byl vydán souhlas
stavebního úřadu s ohlášenou stavbou. Současně má být zakotveno, že v případě, kdy
stavebník ohlásí stavbu, u které je zapotřebí podat žádost o stavební povolení, stavební
úřad takové ohlášení odloží a stavebníka poučí o správném postupu usnesením.233
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7. Povolování staveb
Povolování stavebních záměrů představuje základní režim provádění stavebních
záměrů, jež probíhá vždy, kdy není možné uplatnit některou ze zákonem stanovených
výjimek. Povolování se uskutečňuje v rámci stavebního řízení, jenž je zvláštním druhem
správního řízení subsidiárně využívající SprŘ.234 Stavební úřad v jeho průběhu
posuzuje, zda navrhovaný stavební záměr splňuje veškeré zákonné náležitosti pro
provedení konkrétního stavebního záměru. Výsledkem stavebního řízení je vydání
stavebního povolení, které zakládá stavebníkovi veřejné subjektivní právo provést
stavební záměr specifikovaný ve stavebním povolení.235
Ustanovení StavZ týkající se povolovacího režimu nejprve vymezují stavby,
které vyžadují vydání stavebního povolení, a dále upravují specifika stavebního řízení
spočívající ve vymezení účastníků stavebního řízení, obsahu žádosti o stavební
povolení, přezkumu žádosti a dalšího postupu stavebního úřadu, včetně možnosti
podávat námitky samotnými účastníky řízení.

7.1 Hmotněprávní předpoklady
Obecné pravidlo pro projednání žádosti o stavební povolení ve stavebním řízení
je zakotveno v § 108 odst. 1 StavZ, dle něhož všechny stavby bez ohledu na jejich
provedení, účel a dobu trvání vyžadují stavební povolení. Z tohoto pravidla jsou však
stanoveny výjimky uvedené buď přímo ve StavZ nebo ve zvláštních právních
předpisech, které umožňují projednat konkrétní stavební záměr jednodušším procesním
postupem.236
Vedle tohoto obecného pravidla je stavební povolení vyžadováno také v případě
realizace změny dokončené stavby, při které by mělo dojít k překročení parametrů
stanovených v § 104 StavZ.237 Konečně je stavební povolení vyžadováno v situaci, kdy
ohlášení stavebního záměru, ač spadající do úpravy § 104 StavZ,238 není úplné nebo
samotný záměr nesplňuje podmínky pro vydání souhlasu s provedením ohlašovaného
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záměru. Stavební úřad musí vydat usnesení o provedení stavebního řízení podle § 107
StavZ.239
Naproti tomu StavZ upravuje postup v případě, že byla podána žádost o stavební
povolení ke stavebním záměrům, které však svými parametry spadají do volného nebo
ohlašovacího režimu. Jedná-li se o stavební záměry náležející do § 103 StavZ, stavební
úřad žádost odloží a stavebníka poučí, že jeho stavební záměr může být proveden bez
zásahu stavebního úřadu. U stavebních záměrů spadajících do § 104 StavZ stavební
úřad přistupuje k takové žádosti jako k ohlášení, o čemž stavebníka zpraví prostým
sdělením, jenž se z formálního hlediska považuje za opatření vydávané podle části
čtvrté SprŘ.240
Připravovaná novela StavZ předně navrhuje, aby žádost o stavební povolení, jež
by měla být správně projednána v režimu ohlášení, byla projednána rovnou v rámci
stavebního řízení. V praxi totiž dochází ke zbytečným administrativním úkonům
v situacích, kdy stavebník není schopen doložit některou z příloh vyžadovaných pro
ohlášení stavebního záměru, pročež rovnou podává žádost o stavební povolení. Dále by
mělo dojít k explicitnímu legislativnímu zakotvení, že stavební povolení se nevydává
v případě veřejnoprávní smlouvy nebo oznámení stavebního záměru s certifikátem
autorizovaného inspektora a v případě vydávaného koordinovaného povolení. Konečně
by mělo dojít k upřesnění postupu stavebního úřadu v situaci, kdy stavební řízení
navazuje na posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb.,
o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů.241

7.2 Procesněprávní předpoklady
Průběh stavebního řízení je upraven v ustanoveních §§ 109 až 115 StavZ.
Jelikož se jedná o zvláštní druh správního řízení,242 ustanovení SprŘ se použijí
subsidiárně, tj. pouze v případě, kdy StavZ konkrétní instituty neupravuje odlišně.
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I přesto však můžeme nalézt situace, kdy se i přes speciální úpravu ve StavZ některé
definice SprŘ použijí.243

7.2.1 Účastníci stavebního řízení
Okruh účastníků stavebního řízení je taxativně upraven v § 109 StavZ, jenž
představuje speciální úpravu k obecné úpravě stanovené v § 27 SprŘ. Přestože se
obecná definice účastníků řízení ve SprŘ neuplatní, nedochází však k „vyloučení
zvláštních ustanovení o účastenství v řízení, která nejsou v přímém rozporu s definicí
účastníků stavebního řízení.“244 To znamená, že rozlišení tzv. hlavních a vedlejších
účastníků řízení nadále zůstává a pro hlavní účastníky platí některá specifika, která
vedlejším účastníkům nenáleží.245 Hlavními účastníky, tj. účastníky uvedenými v § 27
odst. 1 StavZ, jsou stavebník, případně osoby, na které se rozhodnutí též vztahuje pro
společenství práv s žadatelem, a vlastník stavby, na níž má být provedena změna, pokud
není stavebníkem. Vedlejší účastníky, tj. účastníky ve smyslu ustanovení § 27 odst. 2
a 3 SprŘ, tvoří zbylí účastníci stavebního řízení uvedení v § 109 StavZ, kteří disponují
užším rozsahem procesních práv246.247
Novelou zákona č. 350/2012 Sb. došlo k vypuštění společenství vlastníků
jednotek podle zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, ve znění pozdějších předpisů,
jako účastníků stavebního řízení. Důvodem byla jeho nadbytečnost a zbytečná
administrativní náročnost spojená se stavebním řízením. Stejně tak bylo vypuštěno
výslovné vyloučení nájemce jako účastníka stavebního řízení. To však v žádném
případě nenaznačuje, že nájemce může být a contrario účastníkem stavebního řízení. Je
nutné mít na paměti taxativní povahu ustanovení § 109 StavZ, které tuto skutečnost
nadále neumožňuje.248
V souvislosti se stavebníkem, jehož legální definice se nachází v § 2 odst. 2
písm. c) StavZ je vhodné zmínit problematiku spoluvlastnictví v rámci stavebního
řízení. Stavebníkem mohou být totiž jak všichni spoluvlastníci, tak i jen někteří z nich,
Srov. účastníky stavebního řízení ve StavZ a rozlišení tzv. hlavních a vedlejších účastníků řízení ve
SprŘ.
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nebo pouze jeden z nich. Podstatné je prokázat stavebníkovo oprávnění provést
požadovanou stavbu na dané nemovité věci. Přesto se však mohou vyskytnout mnohé
problémy, ať už v podobě blokace podání žádosti některými spoluvlastníky, nebo
překážky litispendence a rei iudicata související s podáním žádosti jen jedním
spoluvlastníkem. Nejsnadnějším řešením k té či oné sporné situaci je bezesporu podání
žádosti o stavební povolení všemi spoluvlastníky.249 Pokud však k takovému konsensu
nedojde, je možné žádost o vydání stavebního povolení podat při dodržení postupu
stanoveném zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník pro správu společné věci,
tj. hlasováním spoluvlastníků podle velikosti jejich podílů.250 K tomuto je nutné dodat,
že nová právní úprava občanského práva přináší nejasnosti v podobě rozlišení mezi
běžnou správou společné věci, u které spoluvlastníci rozhodují prostou většinou hlasů,
a mimořádnou správou společné věci, jež vyžaduje dvoutřetinovou většinu hlasů.
Mimořádná správa společné věci se totiž uplatňuje při rozhodování o tzv. významné
záležitosti, za kterou lze považovat zejména podstatné zhoršení nebo zlepšení věci nebo
změnu jejího účelu.251 Nakolik však bude možné zamýšlený stavební záměr považovat
za významnou záležitost vyžadující kvalifikovanou většinu hlasů spoluvlastníků, bude
záležet na okolnostech konkrétního případu.
Ustanovení § 109 StavZ určuje jako účastníky stavebního řízení také vlastníky
sousedního pozemku nebo stavby na něm, a osoby s právem odpovídajícímu věcnému
břemeni k sousednímu pozemku za podmínky, že je jejich právo přímo dotčeno
prováděním stavby. Právě neurčité pojmy sousední pozemek nebo sousední stavba
a přímé dotčení způsobovaly v minulosti nemalé problémy, a proto je na toto téma
k dispozici hojná judikatura. Stavební zákon z roku 1976 rozuměl sousedním
pozemkem pozemek, který měl společnou hranici s pozemkem, na němž má být
provedena stavba. Tento restriktivní výklad neumožňoval ochranu všech osob
dotčených rozhodnutím na svých právech. Průlomový nález Ústavního soudu zhodnotil
takovou úpravu jako nedostatečnou, jež odnímala dotčeným osobám právo na přístup
k soudu a soudní ochranu stanovené čl. 36 odst. 2 ústavního zákona č. 2/1993 Sb.,
o vyhlášení LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD jako součásti ústavního
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pořádku České republiky, ve znění pozdějších předpisů.252 Ačkoliv si Ústavní soud
uvědomoval při aplikaci tohoto výkladu komplikaci spočívající v určení rozsahu
mezujících sousedů, kteří jsou na svých právech dotčeni, ponechal takové rozhodnutí na
stavebních úřadech, které jsou povinny posoudit okolnosti konkrétního případu. Ústavní
soud dále vyjasnil, že mezující sousedé jsou účastníky stavebního řízení vždy,
a nemohou být proto vyloučeni. 253 Tím potvrdil extenzivní výklad norem, jež upravují
účastenství.254
Právo přímo dotčené prováděním stavby je pak nutné posoudit s ohledem na
povahu stavby a jejích dopadů na své okolí.255 Lze mít za to, že půjde především
o nejrůznější imise, jako například hluk, prach, pach, zápach, stínění, kouř nebo
vibrace.256 Stejně tak může být právo dotčeno narušením duchovního odkazu
památného místa257, nárůstem dopravy na komunikaci v souvislosti s uvedením
obchodního centra do provozu258 nebo narušeným výhledem na historické panorama
města259. Na druhou stranu však nepostačuje tvrzení, že nedojde k překročení imisních
limitů, neboť kombinací několika různých vlivů může dojít k přímému dotčení.
V případě pochybností o tvrzeném účastenství se postupuje ve smyslu § 28 odst. 1
SprŘ, a proto dokud se neprokáže opak, je daná osoba účastníkem stavebního řízení
a stavební úřad s ní takto musí nakládat.260
Poslední skupinu účastníků stavebního řízení představují osoby, o nichž to
stanoví zvláštní právní předpisy, pokud by vydáním stavebního povolení mohlo dojít
k dotčení chráněných veřejných zájmů.261 Účastníkem stavebního řízení tak mohou být
spolky ve smyslu § 70 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění
pozdějších předpisů, v jejichž stanovách je uvedeno jako jejich hlavní poslání ochrana
přírody a krajiny. Takové spolky mohou požadovat po stavebních úřadech, aby byly
předem informovány o jakýchkoliv zamýšlených zásazích a zahajovaných stavebních
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řízeních, u nichž může dojít k dotčení zájmů ochrany přírody a krajiny, včetně již
zahájených stavebních řízení,262 s výjimkou těch, která navazují na posuzování vlivů na
životní prostředí podle § 3 písm. g) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na
životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů. V případě zahájeného stavebního řízení
mohou do osmi dnů od oznámení takového řízení stavebním úřadem písemně
informovat o své účasti jako účastník stavebního řízení.263 Účelem jejich účasti je
kvalifikovaně chránit veřejné zájmy ochrany přírody a krajiny, a to prostřednictvím
odborných argumentů z této oblasti ochrany životního prostředí. Z tohoto důvodu není
akceptovatelné, aby se spolky účastnily stavebního řízení jen s cílem stavební řízení
blokovat, zdržovat či jinak protahovat.264
Do 31. března 2015 mohly postavení účastníka stavebního řízení získat také
místně příslušné jednotky občanského sdružení, obecně prospěšné společnosti nebo
obce při splnění zákonných podmínek uvedených v § 23 zákona č. 100/2001 Sb.,
o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění ke dni 31. března 2015.265
V souvislosti s novelou zákona č. 39/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb.,
o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů
(zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů, a další
související zákony, která odstranila nesouladný stav české právní úpravy se směrnicí
Evropského parlamentu a Rady 2011/92/EU ze dne 13. prosince 2011 o posuzování
vlivů některých veřejných a soukromých záměrů na životní prostředí, došlo ke zpřísnění
podmínek v oblasti účastenství. Možnost stát se účastníkem navazujícího stavebního
řízení je nadále zachována, a to podáním písemného oznámení stavebnímu úřadu ve
lhůtě do 30 dnů od zveřejnění informací o zahájení stavebního řízení ve smyslu § 9b
odst. 1 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění
pozdějších předpisů. Postavení účastníka stavebního řízení však mohou získat pouze
obec dotčená záměrem a spolky, jejichž předmětem činnosti je ochrana životního
prostředí nebo veřejného zdraví, jejichž hlavní činností není podnikání nebo jiná
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výdělečná činnost, jenž vznikly alespoň tři roky přede dnem zveřejnění informací
o zahájení stavebního řízení nebo které podporuje nejméně 200 osob svými podpisy.266
Navrhovaná novela StavZ upravuje ustanovení § 109 StavZ zejména s ohledem
na rekodifikaci soukromého práva. Ačkoliv se uvažovalo o doplnění tohoto ustanovení
o další odstavec, kterým by účastníkem stavebního řízení v případě změny dokončené
stavby v bytovém spoluvlastnictví bylo i společenství vlastníků, případně správce, tyto
úvahy se prozatím neprosadily a ustanovení § 109 StavZ bude téměř v nezměněné
podobě platit dál.267

7.2.2 Žádost o stavební povolení
Stavební řízení patří mezi tzv. řízení o žádosti268, které se zahajuje na základě
žádosti podané stavebníkem.269 Žádost o stavební povolení je podáním ve smyslu § 37
SprŘ adresované stavebnímu úřadu, jehož účelem je zahájení stavebního řízení vedoucí
k vydání stavebního povolení. Žádost o stavební povolení musí obsahovat obecné
náležitosti podání stanovené v § 37 odst. 2 SprŘ, a to kdo žádost činí, které věci se týká,
co žadatel navrhuje, označení stavebního úřadu a podpis. Konkrétní náležitosti žádosti
o stavební povolení jsou upraveny v § 110 StavZ, který upravuje jednak obecné
náležitosti, jednak přílohy každé žádosti. Žádost se podává na formuláři stanoveném
vyhláškou č. 63/2013 Sb., kterou se mění vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější
úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření na základě § 196
StavZ.270
Žádost musí obsahovat identifikační údaje stavebníka, kterými jsou u fyzických
osob jméno, příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu nebo adresa pro
doručování a u právnických osob název nebo obchodní firma, IČ, sídlo nebo adresa pro
doručování. Dále je potřebné vymezit pozemek nebo pozemky, na nichž má dojít
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k provedení stavebního záměru, tak, aby údaje o pozemcích korespondovaly s údaji
evidovanými v katastru nemovitostí. Nezbytné je také vymezit údaje o požadovaném
stavebním záměru, včetně jeho rozsahu a účelu, k němuž bude záměr posléze využíván.
Další informace se týkají samotného provádění stavebního záměru, zejména způsobu
a době jeho provádění a určení stavebního podnikatele, který na základě smlouvy se
stavebníkem bude stavební záměr provádět. V případě, že bude nutné k realizaci stavby
použít sousední nemovitou věc, se vyžaduje určení rozsahu této nemovité věci, ze které
bude stavební záměr realizován, včetně vyjádření vlastníka této sousední nemovité věci.
Je-li předmětem žádosti o stavební povolení dočasná stavba, je nezbytné vymezit i dobu
jejího trvání spolu s návrhem, jak bude pozemek po odstranění takové stavby
upraven.271
Vedle vyplnění obecných náležitostí na žádosti o stavební povolení je stavebník
povinen přiložit pět příloh. Stavební úřad nemůže tyto povinnosti vykládat příliš
formalisticky, ale měl by se spíše zaměřit na účel provádění stavebního řízení, čímž je
zajištění dostatečného množství podkladů pro posouzení konkrétního stavebního
záměru.272 První přílohou žádosti je doklad o vlastnickém právu nebo právu založeného
smlouvou provést stavby nebo právu odpovídajícímu věcnému břemeni k pozemku
nebo stavbě, na němž má být stavební záměr proveden. Pokud jsou údaje ověřitelné
v katastru nemovitostí, nemusí se doklad připojovat. V případě společenství vlastníků
jednotek, které je stavebníkem, se dokládá smlouva o výstavbě nebo rozhodnutí
shromáždění vlastníků jednotek podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.273
S ohledem na rekodifikaci soukromého práva je potřebné vzít v úvahu, že jako příloha
může sloužit i doklad o právu stavby, jež je dočasným věcným právem k věci cizí.274
Stavební úřad však není povinen posuzovat platnost dohody, pokud z ní přímo
nevyplývá pochybnost o její platnosti a žádný z účastníků řízení její neplatnost
nenamítá.275 Výjimku z povinnosti dokládat vlastnické právo nebo právo založené
smlouvou provést stavbu nebo právo odpovídající věcnému břemeni k pozemku nebo
stavbě uplatní stavebník v situaci, kdy má v plánu realizovat podzemní stavbu na cizích
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pozemcích, která má status veřejně prospěšné stavby a která nemůže mít vliv na využití
pozemku v souladu s jeho účelovým určením.276
Další přílohu tvoří projektová dokumentace, kterou zpracovává projektant
jakožto oprávněná osoba. Projektová dokumentace musí obsahovat průvodní zprávu,
souhrnnou technickou zprávu, situaci stavby, dokladovou část, zásady organizace
výstavby a dokumentaci objektů. Konkrétní podoba a náležitosti projektové
dokumentace jsou pak stanoveny v prováděcích vyhláškách. Projektová dokumentace
musí být zhotovena ve dvou vyhotoveních, případně ve třech vyhotoveních, pokud
obecní úřad není stavebním úřadem. V případě stavebníka, jenž není vlastníkem stavby,
se připojuje o jedno vyhotovení projektové dokumentace navíc. Důraz na osobu
projektanta zpracovávajícího projektovou dokumentaci lze spatřovat v možnosti
stavebního úřadu zastavit stavební řízení, jehož přílohou je projektová dokumentace
vypracovaná neoprávněnou osobou. V krajních případech může stavební úřad též uložit
finanční postih za protiprávní jednání.277
Z důvodu dozoru stavebního úřadu nad prováděnou stavbou se připojuje i plán
kontrolních prohlídek stavby, případně plán provedení kontroly spolehlivosti konstrukcí
stavby, který vypracovává nezávislý expert. Stavební úřad pak ve stavebním povolení
vymezí fáze výstavby, v jejichž rámci budou kontrolní prohlídky prováděny. 278
Součástí příloh jsou i závazná stanoviska, případně rozhodnutí dotčených
orgánů, pokud se stavební záměr dotýká zájmů chráněných ve zvláštních právních
předpisech. Stavebník si je musí opatřit sám. Podmínkou pro vydání stavebního
povolení je závazné stanovisko nebo rozhodnutí, které umožnuje žádosti vyhovět.
V opačném případě je dán důvod pro zamítnutí žádosti bez dalšího dokazování ve
smyslu § 149 odst. 3 SprŘ. Pokud závazné stanovisko obsahuje požadavky nebo
podmínky pro provedení stavebního záměru, musí být tyto podmínky či požadavky
převzaty stavebním úřadem do podmínek provedení stavby ve stavebním povolení.279
Poslední přílohu tvoří stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické
infrastruktury, neboť podmínkou řádného užívání je i zajištění příjezdu ke stavbě
a napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu. Za tímto účelem bude
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stavební úřad zkoumat, zda existuje pozemní komunikace, která by užívání stavby
umožňovala.280
Navrhovaná novela StavZ má za cíl odstranit problémy v souvislosti
s prokazováním majetkoprávního titulu pro podání žádosti stejným způsobem jako
v případě ohlašovacího režimu. Žádost o stavební povolení tak mohou namísto
stavebníka podat jen osoby v daném ustanovení specifikované. Dochází také ke
zpřesnění příloh připojovaných u žádosti o stavební povolení.281

7.2.3 Zahájení stavebního řízení
Stavební řízení se zahajuje dnem, kdy žádost o stavební povolení dojde věcně
a místně příslušnému stavebnímu úřadu.282 Pro zahájení stavebního řízení tak není
určující, kdy stavebník podá žádost o stavební povolení k poštovní přepravě nebo
nepříslušnému stavebnímu úřadu, který ji musí v souladu s § 12 SprŘ postoupit. Tato
skutečnost má vliv zejména na běh lhůt pro vydání stavebního povolení, jenž se počítá
právě od okamžiku zahájení stavebního řízení.283
Stavební úřad nejprve přezkoumá, zda podaná žádost a připojené podklady jsou
kompletní ve smyslu § 110 StavZ, aby mohl následně posoudit, zda je možné na
základě podaných podkladů stavbu provést. Stavební úřad tak musí činit v souladu
s veřejným zájmem.284 Stavební úřad taktéž ověřuje, zda je zpracovaná projektová
dokumentace v souladu s územně plánovací dokumentací, jestliže nebylo vydáno
územní rozhodnutí, územní opatření, územní souhlas, regulační plán nebo veřejnoprávní
smlouva při splnění zákonných podmínek pro jejich vydání, nebo v souladu
s rozhodnutími vydanými v územním řízení, pokud byly vydány.285 Projektová
dokumentace je přezkoumávána jak z hlediska osoby projektanta, který musí být
oprávněnou osobou podle zákona České národní rady č. 360/1992 Sb., o výkonu
povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů
a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, tak z hlediska její
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úplnosti a přehlednosti a obecných požadavků na výstavbu. Nezbytné je také ověřit, zda
je zajištěn příjezd ke stavbě a zda technické či jiné vybavení potřebné k řádnému
užívání stavby bude včas vybudováno. Konečně stavební úřad přezkoumává soulad
předložených podkladů s požadavky uvedenými v závazných stanoviscích či jiných
rozhodnutích dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů. Kromě výše
uvedeného stavební úřad ověřuje účinky budoucího užívání stavby, aby nedošlo
k ohrožení života a zdraví osob nebo zvířat, bezpečnosti a životního prostředí. Stavební
úřad se tak bude zabývat imisemi, jež může vyvolat užívaná stavba.286
Stavební řízení je zahájeno i přesto, že žádost o stavební povolení nesplňuje
všechny předepsané požadavky.287 Žádost i s určitými vadami však musí být natolik
určitá, aby z ní bylo možné poznat, kdo ji učinil a v které věci, jinak musí stavební úřad
žádost odložit podle § 43 SprŘ.288 Za účelem dosažení bezvadné žádosti stavební úřad
vyzve stavebníka k odstranění vad a nedostatků ve lhůtě stanovené přiměřeně s ohledem
na typ vytýkaných chyb a nedostatků.289 Současně s výzvou k odstranění nedostatků
stavební úřad přeruší stavební řízení podle § 64 odst. 1 písm. a) SprŘ, neboť pro vydání
stavebního povolení jsou stanoveny lhůty, které by mohly být v případě odstraňování
vad jednoduše překročeny.290 Lhůty pro vydání stavebního povolení neběží již ode dne,
kdy nastal důvod pro přerušení stavebního řízení.291 Jestliže stavebník neodstraní vady
ve lhůtě, je stavební úřad nucen stavební řízení zastavit podle § 66 odst. 1 písm. c)
SprŘ, o čemž stavebníka poučí v jím zasílané výzvě.292
Jestliže je řízení zahájeno a žádost neobsahuje nedostatky, je stavební úřad
následně povinen tuto skutečnost v souladu s obecnou úpravou v § 47 odst. 1 SprŘ
konkretizovanou v § 112 odst. 1 StavZ oznámit jemu známým účastníkům stavebního
řízení a dotčeným orgánům.293 Oznámení o zahájení stavebního řízení stavební úřad
doručuje stavebníkovi a vlastníkovi stavby, na níž má být realizována změna,
do vlastních rukou a ostatním účastníkům tzv. jednotlivě.294 V řízení s velkým počtem
Macháčková 2013, s. 553 - 555.
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účastníků nebo s účastníky řízení, jimž se nedaří prokazatelně doručovat nebo kteří
nejsou známi, se doručuje veřejnou vyhláškou.295 Oznámení musí být doručeno výše
uvedeným způsobem v zákonné lhůtě minimálně deseti dní před konáním ústního
jednání.296
Oznámení, jehož hlavním účelem je uvědomit účastníky řízení a dotčené orgány
o zahájeném stavebním řízení a o možnosti uplatňovat jejich procesní práva a zájmy,
zároveň obsahuje poučení, že účastníci řízení a dotčené orgány mohou uplatňovat
závazná stanoviska, námitky a důkazy nejpozději v průběhu ústního jednání. Zásada
koncentrace stavebního řízení má za následek, že k později uplatněným závazným
stanoviskům, námitkám a důkazům nebude stavební úřad přihlížet. Současně musí
stavební úřad poučit o podmínkách, za jakých lze uplatňovat námitky účastníky
řízení.297 V případě velkého počtu účastníků řízení se účastníci uvedení v ustanovení
§ 109 písm. e) a f) určují v oznámení pomocí označení pozemků a staveb evidovaných
v katastru nemovitostí, které jsou přímo dotčeny stavebním záměrem.298
V souladu se zásadou ústnosti299 nařídí stavební úřad ústní jednání, jež je
zpravidla neveřejné.300 Ústního jednání se účastní jen ty osoby, jež byly přizvány.301
Vedle účastníků řízení a dotčených orgánů jimi mohou být i hlavní projektant nebo
autorizovaný inspektor.302 O průběhu ústního jednání pak oprávněná úřední osoba
sepíše protokol, případně může pořídit obrazový nebo zvukový záznam.303 Je-li to
účelné, stavební úřad spojí ústní jednání spolu s ohledáním na místě. Ke spojení dojde
většinou v situaci, kdy je ohledání na místě nezbytné pro ověření skutečností uváděných
v žádosti o vydání stavebního povolení.304
Naproti tomu od ohledání na místě, případně i od konání ústního jednání, může
stavební úřad upustit, pokud jsou mu spolehlivě známy poměry na staveništi a jestliže
žádost společně s jejími přílohami umožňuje dostatečně stavebnímu úřadu posoudit
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navrhovanou stavbu a stanovit podmínky k jejímu provedení.305 Stavební úřad čelí
dvěma možným scénářům, které mohou v souvislosti s tímto ustanovením nastat. Prvně
může dojít k situaci, kdy stavební úřad upustí od ohledání na místě, nicméně ústní
jednání je stále potřebné nařídit. Jelikož je upuštěno od ohledání na místě, bude se ústní
jednání konat v prostorách stavebního úřadu prostřednictvím oznámení, jehož
náležitosti, včetně poučení o koncentraci řízení, jsou popsány výše. Druhou možnou
situací může být, že stavební úřad považuje podklady přiložené k žádosti za natolik
dostatečné, že se rozhodne ústní jednání nenařizovat vůbec. V takovém případě se ale
musí vypořádat se zásadou koncentrace řízení, jež by se jinak uplatnila během ústního
jednání. Proto StavZ požaduje, aby stavební úřad určil zákonnou lhůtu ne kratší než
deset dní, do které mohou účastníci řízení a dotčené orgány uplatňovat své námitky,
závazná stanoviska, popřípadě důkazy. Po uplynutí této lhůty k nim nebude
přihlíženo.306
Konečně StavZ upravuje jako lex specialis lhůtu pro vydání stavebního
povolení, která má přednost před obecnou úpravou ve SprŘ. Stavební úřad musí vydat
v jednoduchých věcech stavební povolení bez zbytečného odkladu, jinak maximálně do
60 dnů od zahájení stavebního řízení, za podmínky, že lze rozhodnout na základě
předložených podkladů. V případě zvlášť složitého případu musí stavební úřad
rozhodnout do 90 dnů od zahájení stavebního řízení.307 Je vhodné připomenout, že
v případě tzv. překlopení ohlašovacího režimu do režimu povolovacího na základě
usnesení o provedení stavebního řízení podle § 107 odst. 1 StavZ se lhůta pro vydání
stavebního povolení počítá od právní moci tohoto usnesení a nikoliv již od podání
ohlášení, jež je jako takové považováno za zahájení stavebního řízení.308

7.2.4 Námitky účastníků řízení
Jak již bylo zmíněno výše, stavební řízení má povahu námitkového řízení309,
které umožňuje účastníkům stavebního řízení podávat námitky za podmínek § 114
StavZ. Uplatňování námitek se vztahuje k zásadě koncentrace řízení, o níž musí být
účastníci řízení náležitě poučeni. Po uplynutí lhůty stanovené v oznámení o zahájení
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stavebního řízení totiž stavební úřad k později podaným námitkám nepřihlíží. Současně
s lhůtou pro podávání námitek musí být účastníci řízení též informováni o věcném
a osobním rozsahu námitek a limitaci z hlediska námitek, jež mohly být uplatněny
v předchozím územním řízení.310
Námitky, které mohou být považovány jako přípustné k posouzení stavebním
úřadem, musí splnit dvě kumulativní podmínky. První podmínkou je naplněný věcný
rozsah, neboť námitky se mohou podávat pouze proti „projektové dokumentaci, způsobu
provádění a užívání stavby nebo požadavkům dotčených orgánů.“311 Druhá podmínka
vyjadřuje skutečnost, že námitky mohou podat jen ti účastníci řízení, kteří tvrdí přímé
dotčení jejich vlastnického práva nebo práva založeného smlouvou provést stavbu nebo
opatření nebo práva odpovídajícímu věcnému břemeni k pozemku nebo stavbě, tj. že je
dán osobní rozsah. Není-li některá z těchto podmínek splněna, nejedná se o námitky
ve smyslu § 114 odst. 1 StavZ.312
Nezbytnou součástí podaných námitek je uvedení skutečností, které zakládají
účastníkům postavení účastníků stavebního řízení. Z pohledu stavebního úřadu jde
o tzv. zpětnou kontrolu, že daná osoba je oprávněným účastníkem stavebního řízení.
Je nutné mít na paměti, že účastníkem řízení není ten, kdo nespadá do okruhu účastníků
řízení podle § 109 StavZ, přestože s ním bylo nesprávně komunikováno jako
s účastníkem řízení.313 Námitky musí být taktéž odůvodněné, a to jak z hlediska
věcného, tak i osobního rozsahu.314
V průběhu stavebního řízení mohou nastat tři případy, kdy stavební úřad
k podaným námitkám účastníky řízení nepřihlédne. Prvním případem jsou námitky,
které byly uplatněny až po ústním jednání, případně po uplynutí deseti denní lhůty
určené k podávání námitek. Důvodem je koncentrace řízení, která je projevem zásady
rychlosti a hospodárnosti řízení315. Druhým případem, kdy nebudou námitky posouzeny
stavebním úřadem, je situace, kdy námitky přesahují svůj osobní nebo věcný rozsah,
na kterou pamatuje poslední věta za středníkem ustanovení § 114 odst. 1 StavZ.
Poslední případ nepřípustných námitek nastává v situaci uvedené v ustanovení § 114
Roztočil 2013, s. 474 - 475.
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odst. 2 StavZ. Jedná se o námitky, které byly nebo mohly být uplatněny již v průběhu
územního řízení, pořizování regulačního plánu nebo při vydávání územního opatření
o stavební uzávěře nebo územního opatření o asanaci území. K takovým námitkám
stavební úřad nebude přihlížet, neboť „mezi územním řízením a stavebním řízením,
ačkoliv jejich výstupy představují řetězící se správní akty, existuje z hlediska věcného
bariéra striktně oddělující tato dvě řízení.“316 Bylo by totiž „v rozporu s požadavkem
právní jistoty, pokud by byl účastník správního řízení oprávněn v řízení brojit proti
závěrům, které vyplynuly z řízení jiného a fakticky tak derogovat předchozí pravomocné
správní rozhodnutí.“317, 318
Jestliže jsou podány námitky, které splňují veškeré náležitosti na ně kladené
StavZ a lze je tak požadovat za přípustné319, stavební úřad přistoupí k jejich posouzení.
Ačkoliv se o námitkách s účinností od 1. ledna 2013 samostatně nerozhoduje, stavební
úřad je přesto musí vzít v úvahu a vypořádat se s nimi v odůvodnění stavebního
povolení.320 Právní úprava se v případě posuzování námitek nejprve snaží o dohodu
mezi účastníky řízení.321 Pokud se dohoda účastníků řízení ukáže jako nemožná,
posoudí stavební úřad důvodnost322 námitek sám, a to s ohledem na obecné požadavky
na výstavbu, závazná stanoviska či jiná rozhodnutí dotčených orgánů nebo technické
normy. Podmínkou je, že takové posouzení nepřekračuje rozsah působnosti stavebního
úřadu. Stavební úřad pak učiní úsudek a rozhodne o námitce.323
V případě námitek občanskoprávní povahy je postup stavebního úřadu odlišný,
neboť tyto námitky nemusí nutně spadat do pravomoci stavebního úřadu.324 V souladu
s konstantní judikaturou Nejvyššího správního soudu lze námitky občanskoprávní
povahy rozdělit do dvou skupin.325 První skupinu tvoří námitky, které nepřekračují
rozsah pravomoci stavebního úřadu. Typicky se bude jednat o námitky tzv. budoucích
imisí směřujících proti hluku, prachu, stínění nebo odstupu stavby. Stavební úřad se

Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 8. září 2011, č. j. 1 As 83/2011-565.
Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 17. února 2012, č. j. 8 As 54/2011-344.
318
Roztočil 2013, s. 478 - 479.
319
Macháčková 2013, s. 565.
320
§ 68 odst. 3 SprŘ.
321
Marek 2013, s. 140.
322
Macháčková 2013, s. 565.
323
Marek 2013, s. 140. Roztočil 2013, s. 479 - 480.
324
Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 25. července 2007, č. j. 1 As 1/2007-104.
325
Srov. rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 25. července 2007, č. j. 1 As 1/2007-104
a rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 23. dubna 2008, č. j. 9 As 61/2007-52.
316
317

52

nejprve pokusí o dohodu mezi účastníky řízení, a v případě negativního výsledku si sám
učiní úsudek a povinně rozhodne ve věci. Druhou skupinu námitek tvoří námitky
zpravidla překračující rozsah pravomoci stavebního úřadu. Jedná se o spory ohledně
existence vlastnického práva, věcného břemene či námitek vydržení. Stavební úřad se
opět zprvu pokusí o dohodu mezi účastníky řízení. Ukáže-li se dohoda jako nemožná,
může si stavební úřad učinit o takové námitce úsudek sám v tom smyslu, že posoudí,
zda by tato odůvodněná námitka znemožnila nebo podstatně ovlivnila uskutečnění
požadované stavby. V záporném případě tuto úvahu pouze promítne do stavebního
povolení. V kladném případě stavební úřad odkáže účastníka řízení na soud, stavební
řízení přeruší ve smyslu § 64 odst. 1 písm. c) SprŘ a stanoví lhůtu, do které má účastník
prokázat podání návrhu u příslušného soudu. Prokáže-li účastník stavebního řízení
zahájení soudního řízení ve věci předmětné námitky, stavební úřad vyčká na vydání
rozhodnutí daného soudu. Nedojde-li však k podání návrhu na zahájení soudního řízení
účastníkem stavebního řízení, je stavební úřad oprávněn rozhodnout o těchto námitkách,
a to již v plném rozsahu.326
Novela StavZ má v plánu upravit námitky občanskoprávní povahy v tom
smyslu, že námitky ohledně existence vlastnického práva budou výslovně posuzovány
jako předběžné otázky podle SprŘ a že k ostatním námitkám občanskoprávní povahy
nebude přihlíženo. Dále se doplňuje ustanovení o postup v případě podání připomínek
dotčenou veřejností v řízení navazujícím na posuzování vlivů na životní prostředí podle
§ 3 písm. g) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně
některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí),
ve znění pozdějších předpisů.327

7.2.5 Stavební povolení
Výsledkem provedeného stavebního řízení o stavebním záměru, který splňuje
veškeré požadavky na jeho povolení,328 je vydání stavebního povolení, jež je správním
rozhodnutím ve smyslu § 67 SprŘ. Stavební povolení musí proto splňovat náležitosti
stanovené v ustanoveních §§ 68 až 69 SprŘ a § 18c vyhlášky č. 63/2013 Sb., kterou se
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mění vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní
smlouvy a územního opatření. Výroková část stavebního povolení obsahuje povolení
buď nové stavby, nebo též změny stavby nástavbou, přístavbou nebo stavebními
úpravami. Za tímto účelem je nutné takovou stavbu jednoznačně určit, včetně uvedení
katastrálního území a parcelních čísel pozemků, na nichž se daná stavba povoluje.
Pokud je to nezbytné, stavební úřad určí podmínky, za nichž je možné stavbu provést
a případně i užívat. Odůvodnění stavebního povolení pak obsahuje důvody, které vedly
stavební úřad k vydání rozhodnutí, včetně způsobu vypořádání se s námitkami
účastníků řízení. Nezbytnou součástí odůvodnění je i jmenovité určení okruhu účastníků
stavebního řízení.329
Účelem stanovení podmínek stavebním úřadem je především ochrana veřejných
zájmů a zabezpečení návaznosti prováděné stavby na další podmiňující stavby
a zařízení. Jedná se zejména o stanovení podmínek pro napojení na veřejnou
a technickou infrastrukturu a pro provedení stavby jako takové. Podmínky rovněž
sledují obecné požadavky na výstavbu, včetně zajištění bezbariérového užívání stavby
či technických norem. Stavební povolení může požadovat i úpravu okolí povolované
stavby. Vedle toho stavební povolení ukládá stavebníkovi další povinnost ve vztahu
k plánu kontrolních prohlídek stavby, který dokládal k žádosti o stavební povolení.
Stavebník bude muset oznámit stavebnímu úřadu jím určené fáze výstavby právě
za účelem konání kontrolní prohlídky.330
Stavební povolení zpravidla zavádí u technologických staveb, u nichž hrozí
nezpůsobilost k bezpečnému užívání či nedodržení podmínek stanovených ve stavebním
povolení nebo integrovaném povolení podle zákona č. 76/2002 Sb., o integrované
prevenci a o omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně
některých zákonů (zákon o integrované prevenci), ve znění pozdějších předpisů,
povinnost provedení zkušebního provozu. Účelem jeho zavedení je posoudit hlavní
vlastnosti takové technologické stavby, včetně jejích negativních důsledků.331 Stavební
úřad spolu se stavebníkem určí dobu trvání zkušebního provozu.332
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Vydáním pravomocného stavebního povolení vzniká stavebníkovi právo
dotyčnou stavbu provést, nikoliv povinnost.333 Stavbu je však nutné zahájit do dvou let
ode dne nabytí právní moci stavebního povolení, jinak stavební povolení pozbyde
platnosti. Na základě odůvodněné žádosti, jejímž podáním se staví běh lhůty platnosti,
je však možné dobu platnosti prodloužit. Na její vyhovění nemá žadatel právní nárok
a spočívá v komplexní správní úvaze stavebního úřadu.334 Stavební povolení může také
pozbýt platnost, pokud stavebník, dříve než je stavba zahájena, oznámí stavebnímu
úřadu, že od svého záměru provést stavbu upouští.335
Stavební povolení se oznamuje účastníkům řízení způsobem, jakým jim bylo
oznamováno oznámení o zahájení stavebního řízení. Stavebníkovi a vlastníkovi stavby
se doručuje stavební povolení do vlastních rukou, ostatním účastníkům a dotčených
orgánům tzv. jednotlivě. Účastníkům, kterým bylo oznamováno veřejnou vyhláškou,
bude stejným způsobem oznamováno vydané stavební povolení.336
Proti vydanému stavebnímu povolení se mohou účastníci řízení bránit
odvoláním ve lhůtě patnácti dnů ode dne oznámení rozhodnutí.337 V případě, že se
žádný z účastníků v dané lhůtě neodvolá, stavební povolení nabyde právní moc.
Stavební úřad následně zašle stavebníkovi ověřenou projektovou dokumentaci včetně
štítku, který obsahuje údaje o stavebním záměru.338

Macháčková 2013, s. 573.
Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 22. prosince 2015, č. j. 4 As 232/2015-46.
335
Roztočil 2013, s. 485 - 486.
336
Macháčková 2013, s. 573.
337
§ 83 odst. 1 SprŘ.
338
Průcha 2014, s. 100.
333
334
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8. Srovnání ohlašovacího a povolovacího režimu
Ohlašovací a povolovací režim má každý svá specifika, jak z hlediska hmotného
práva, tak i z hlediska práva procesního. To se projevuje jak v průběhu celého procesu
směřujícího k vydání individuálního správního aktu, tak ve způsobech ochrany práv
nejen stavebníků, ale i třetích osob, jichž se výsledný akt dotýká. Ohlašovací režim
představuje zjednodušenou a rychlejší proceduru, jehož výsledkem je souhlas
s provedením ohlášeného stavebního záměru. Ačkoliv souhlas umožňuje ohlašovatelům
začít realizovat stavební záměr v zásadě okamžitě, možnosti ochrany v případě
pochybení stavebního úřadu jsou omezené a poskytují značnou míru právní nejistoty.
Naproti tomu stavební povolení se vydává v klasickém správním řízení, které klade na
účastníky řízení větší nároky pro jeho hladký průběh, avšak poskytuje účastníkům
a dotčeným třetím osobám rozličnou škálu prostředků obrany.

8.1 Ochrana práv třetích osob
Kromě stavebníka a stavebního úřadu jsou nezbytnou součástí procesu vydávání
souhlasu s provedením ohlašovaného stavebního záměru, resp. stavebního řízení, třetí
osoby, které v první řadě poskytují souhlas stavebníkovi k provedení stavebního
záměru, které se mohou dále za podmínek stanovených zákonem k průběhu řízení
vyjadřovat a jimž je výsledný souhlas, resp. stavební povolení doručován za účelem
možné obrany v navazujících řízeních. Za takové osoby se považují zejména sousedé,
obce a spolky.

8.1.1 Sousedé
Sousedé sehrávají jak v rámci ohlašování, tak v průběhu povolování stavebních
záměrů důležitou úlohu, neboť každý stavební záměr se realizuje na pozemku, jenž
sousedí s jiným pozemkem, který je nejčastěji ve vlastnictví osoby odlišné od
stavebníka. V rámci ohlašovacího režimu je souhlas sousedů nezbytnou podmínkou pro
vydání souhlasu. Sousedé mohou podávat jak podněty k přezkumu výsledku činnosti
stavebního úřadu, tak i opravné prostředky. Základním předpokladem pro takovou
činnost je definovat, kdo je „soused“. Sousedem se nemyslí pouze osoba, jejíž pozemek
má společnou hranici s pozemkem, na němž má být realizována stavba, ale může jím
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být i vlastník nemezujícího pozemku.339 Tento extenzivnější výklad souseda umožňuje
větší ochranu práv, která by byla jiným výkladem ohrožena.340
Stavebníkovo ohlášení musí jako jednu z příloh obsahovat souhlasy vlastníků
mezujících pozemků, které jsou umístěny na situačním výkresu. 341 Souhlas sousedů
musí být dán také v případě, pokud stavebník plánuje realizovat stavební záměr alespoň
částečně ze sousedního pozemku, neboť z něj může být lepší přístupnost pro provedení
stavebního záměru.342 Vydané ohlášení se doručuje nejen stavebníkovi, ale i sousedům
mezujících pozemků,343 kteří mohou, stejně jako stavebník nebo vlastník stavby, podat
podnět k přezkumnému řízení nebo žalobu proti nezákonnému souhlasu za splnění
podmínek § 82 SŘS.
Ve stavebním řízení je role sousedů o poznání větší, neboť se jedná o správní
řízení, na něž se subsidiárně aplikuje SprŘ.344 Prvně sousedé, ať už mezující nebo
nemezující, mohou být účastníky stavebního řízení, pokud může být jejich právo
prováděním stavby přímo dotčeno. Vlastník sousední nemovité věci musí poskytnout
své vyjádření v žádosti o stavební povolení, pokud provedení stavby vyžaduje použití
jeho pozemku. Účastníci řízení, včetně přímo dotčených sousedů, mohou uplatňovat
odůvodněné námitky proti projektové dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavy
nebo požadavkům stanoveným dotčenými orgány. Konečně vydané stavební povolení
se přímo dotčeným sousedům doručuje, a umožňuje jim podávat řádné i mimořádné
opravné prostředky v podobě odvolání, rozkladu, podnětu k přezkumnému řízení nebo
žádosti o obnovu řízení, a při vyčerpání všech řádných opravných prostředků345 i žalobu
proti nezákonnému stavebnímu povolení podle § 65 SŘS.346

Srov. nález Ústavního soudu ze dne 22. března 2000, sp. zn. Pl. ÚS 19/99 (publikován též jako
96/2000 Sb.).
340
V minulosti docházelo k obcházení zákona v podobě úmyslného darování pruhu pozemku mezi
stavebníkem a vlastníkem sousedního pozemku. Srov. PAKOSTA, Viktor; BÁRTA, Jiří. Soused jako
účastník stavebního řízení. Stavitel, 2010, č. 12. s. 57 [online]. 2010-12 [cit. 2016-02-21]. Dostupné také
z: http://www.bpv-bp.com/download/publications/stavitel_vpa_jba_12_2010.pdf.
341
VOBRÁTILOVÁ, Zdeňka. Souhlas sousedů k ohlašovaným stavebním záměrům. Stavební právo –
Bulletin. 2013, roč. XVII, č. 2, s. 66 - 67.
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§ 105 odst. 1 StavZ.
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§ 106 odst. 2 StavZ.
344
Marek 2013, s. 134.
345
§ 5 SŘS.
346
Srov. §§ 109 až 115 StavZ.
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8.1.2 Obce
Obce hrají ve stavebním řádu dvojí úlohu. Jednak vystupují jako dotčené orgány
podle zvláštních právních předpisů při vydávání závazných stanovisek nebo
stanovisek,347 jednak mohou být účastníkem stavebního řízení podle § 109 písm. g)
StavZ za podmínek stanovených zvláštními právními předpisy.
Obce, resp. příslušné správní úřady ve funkčním pojetí,348 mohou mít postavení
dotčených orgánů, které chrání veřejné zájmy349 podle zvláštních právních předpisů.350
Jejich závazná stanoviska, popřípadě rozhodnutí, tvoří povinné přílohy dokládané
stavebníkem k ohlášení, případně k žádosti o stavební povolení.351 Dotčené orgány jako
orgány sui generis pouze poskytují stavebnímu úřadu odbornou pomoc týkající se
specializovaných otázek, ke kterým stavební úřad nemá příslušnou působnost ani
kompetenci; stavební úřad je jejich závaznými stanovisky a rozhodnutími vázán, jeho
úloha spočívá v zajištění souladu mezi jednotlivými stanovisky.352 Ať už závazná
stanoviska ve smyslu § 149 SprŘ, která jsou závazným podkladem pro rozhodnutí
stavebního úřadu, tak jiná rozhodnutí, která jsou pouze podkladem pro rozhodnutí,
nejsou samostatným rozhodnutím ve smyslu § 67 SprŘ vydávaným ve správním řízení,
pokud zvláštní právní předpis nestanoví jinak.353 Důvodem je skutečnost, že samy
o sobě „nezakládají, nemění, neruší nebo závazně neurčují práva nebo povinnosti.“354
Závazná stanoviska mohou být samostatně přezkoumána v přezkumném řízení,355
přesto se správní a soudní přezkum obsahu závazných stanovisek a rozhodnutích
dotčených orgánů ve většině případů uskutečňuje prostřednictvím podání opravného
prostředku, resp. žaloby proti stavebnímu povolení, které je jimi podmíněno.356
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§ 4 odst. 2 StavZ.
SLÁDEČEK, Vladimír. Obecné správní právo. 3. aktualizované a upravené vydání. Praha : Wolters
Kluwer Česká Republika, 2013. s. 266 - 267.
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§ 4 odst. 2 StavZ.
350
Například zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění
pozdějších předpisů, zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů,
zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší),
ve znění pozdějších předpisů, atd.
351
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353
Potěšil 3/2014.
354
Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 23. srpna 2011, č. j. 2 As 75/2009-113.
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BEDNÁŘ, Marek. Přezkum závazného stanoviska a opravné prostředky proti němu. [online]. 201505-07 [cit. 2016-02-05]. Dostupné také z: http://www.epravo.cz/top/clanky/prezkum-zavaznehostanoviska-a-opravne-prostredky-proti-nemu-97797.html.
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Obce, které jsou dotčené záměrem podle § 9c odst. 3 písm. a) zákona
č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů,
se mohou stavebnímu úřadu přihlásit svým písemným oznámením a stávají se účastníky
navazujícího stavebního řízení. V takovém případě jim náleží právo podávat námitky za
podmínek § 114 StavZ, opravné prostředky a žalobu proti nezákonnému stavebnímu
povolení, které je jim taktéž doručováno.

8.1.3 Spolky
Spolky, před rekodifikací soukromého práva občanská sdružení, se mohou stát
účastníky stavebního řízení podle § 109 písm. g) StavZ. Zvláštní právní předpisy, které
zakládají účastenství, jsou dva: zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny,
ve znění pozdějších předpisů, a zákon č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní
prostředí, ve znění pozdějších předpisů. Spolky v nich vystupují jako „zástupci
veřejnosti sui generis“357 chránící buď přírodu a krajinu358, nebo životní prostředí nebo
veřejné zdraví359. Je-li jejich účastenství ve stavebním řízení řádné založeno, mohou
spolky podávat námitky ve smyslu § 114 StavZ a výsledné stavební povolení je jim
doručováno podle § 115 odst. 5 StavZ. Proti stavebnímu povolení jsou oprávněny podat
odvolání, rozklad, podnět k přezkumnému řízení, žádost o obnovu řízení nebo žalobu
proti nezákonnému rozhodnutí.

8.2 Správní přezkum
Podstatu právního státu tvoří základní procesní práva, jejichž cílem je umožnit
jednotlivcům, aby mohli účinně uplatňovat nebo chránit svá jiná subjektivní práva. Za
tímto účelem je každému jednotlivci zaručen určitý „procedurální standard ochrany
jeho subjektivních práv a zájmů před soudy a jinými orgány veřejné moci“.360 V rámci
stavebního práva je ústavně garantovaná možnost přezkumu správních aktů vydaných
stavebním úřadem.361 Přezkum správních aktů podle SprŘ lze vyvolat pomocí
opravných prostředků, které mohou podat účastníci řízení, nebo pomocí dozorčích
HENDRYCH, Dušan a kol. Správní právo. Obecná část. 8. vydání. Praha : C. H. Beck, 2012. s. 697.
§ 70 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.
359
§ 9b odst. 1 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších
předpisů.
360
PAVLÍČEK, Václav a kolektiv. Ústavní právo a státověda, II. díl. Ústavní právo České republiky.
2. aktualizované vydání. Praha : Leges, 2015. s. 698 - 700.
361
Čl. 36 odst. 1 ústavního zákona č. 2/1993 Sb., o vyhlášení LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV
A SVOBOD jako součásti ústavního pořádku České republiky, ve znění pozdějších předpisů.
357
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prostředků, jimiž disponují přímo správní orgány. Opravné prostředky se dělí na řádné,
kterými lze napadnout nepravomocný správní akt, a mimořádné, které směřují proti již
pravomocným správním aktům. Pro správní akty vydané podle StavZ připadají v úvahu
jako řádné opravné prostředky odvolání podle § 81 a násl. SprŘ a rozklad podle § 152
SprŘ a jako mimořádné opravné prostředky obnova řízení zahájená na žádost účastníka
řízení podle § 100 a násl. SprŘ. Dozorčími prostředky uplatnitelnými ve stavebním
právu jsou přezkumné řízení podle § 94 a násl. SprŘ a obnova řízení na základě
rozhodnutí příslušného stavebního úřadu podle § 100 odst. 2 a 5 SprŘ.362

8.2.1 Opravné prostředky
Opravné

prostředky,

ať

už

řádné

nebo

mimořádné,

směřující

proti

nepravomocným rozhodnutím stavebního úřadu I. stupně, lze z povahy věci podávat
pouze proti stavebnímu povolení vydanému stavebním úřadem v rámci povolovacího
režimu. Souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru, ačkoliv je materiálně
rozhodnutím podle § 65 SŘS, se formálně posuzuje jako tzv. jiný úkon podle části
čtvrté SprŘ.363 Protože se nejedná o rozhodnutí ve smyslu § 9 a § 67 SprŘ vydávané
ve správním řízení, opravné prostředky podle části druhé a třetí SprŘ není možné
použít. Jediným možným prostředkem obrany364 proti souhlasu s provedením
ohlášeného záměru v rámci správního přezkumu zůstává dozorčí prostředek v podobě
přezkumného řízení.365
Odvolání proti stavebnímu povolení není speciálně upraveno ve StavZ. Plně se
proto použije ustanovení SprŘ o odvolacím řízení, a to na základě § 192 odst. 1 StavZ.
Odvolání může podat účastník řízení do patnácti dnů ode dne, kdy mu bylo oznámeno
stavební povolení. Účastník stavebního řízení může napadnout celou výrokovou část,
jednotlivý výrok nebo i jeho vedlejší ustanovení, například podmínky pro provedení
stavby stanovené stavebním úřadem. Podáním odvolání nastává suspenzivní
i devolutivní účinek. Odvolání proti stavebnímu povolení se podává u stavebního úřadu,
jenž napadené stavební povolení vydal. Rozhoduje však o něm odvolací stavební úřad,
kterým je nejblíže nadřízený stavební úřad. Zákonnost výrokové části se přezkoumává
Sládeček, 2013. s. 146 - 148.
Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 18. září 2012, č. j. 2 As 86/2010-76.
364
Rozsudek Krajského soudu v Ostravě ze dne 25. března 2015, č. j. 22 A 106/2014-57.
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POTĚŠIL, Lukáš. Rozhodnutí, tzv. jiné úkony a opatření obecné povahy. In Dny práva - 2008 –
Days of law. 1. vydání. Brno : Tribun EU s.r.o., 2008. s. 1572 - 1574. Dostupné také z:
http://www.law.muni.cz/sborniky/dp08/files/pdf/SBORNIK.pdf.
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úplně, naproti tomu správnost pouze v rozsahu toho, co namítá účastník řízení. Význam
koncentrace stavebního řízení v § 112 odst. 1 a 2 StavZ nabývá na významu
v odvolacím řízení, neboť z důvodu neúplné apelace se nepřihlíží k novým
skutečnostem a návrhům na provedení nových důkazů, které mohly být uplatněny
účastníkem dříve. Jestliže bylo napadené stavební povolení nezákonné, nesprávné nebo
v průběhu stavebního řízení se objevily závažné vady, nejblíže nadřízený stavební úřad
může stavební povolení zrušit a řízení zastavit, změnit za podmínek ustanovení § 90
odst. 1 písm. c) SprŘ, zrušit a vrátit k novému projednání prvoinstančnímu stavebnímu
úřadu. Odvolání však může být rovněž zamítnuto, jak z důvodů věcných, tak z důvodů
formálních, případně řízení o odvolání může být zastaveno, pokud došlo ke zpětvzetí
odvolání účastníkem řízení.366
Rozklad proti stavebnímu povolení se podává v případě, že stavební povolení
vydal v I. stupni ústřední správní úřad ve smyslu zákona České národní rady č. 2/1969
Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České socialistické
republiky, ve znění pozdějších předpisů. Bude se tak jednat o stavební povolení vydané
Ministerstvem pro místní rozvoj v případě staveb náležících do více správních obvodů
stavebních úřadů nebo v případě vyhrazení si pravomoci stavebního úřadu, a dále
stavební povolení vydané Ministerstvem obrany, Ministerstvem vnitra, Ministerstvem
spravedlnosti a Ministerstvem průmyslu a obchodu jako tzv. jiných stavebních úřadů
u staveb uvedených v § 16 StavZ.367 O rozkladu rozhoduje ministr, jemuž návrh na
rozhodnutí předkládá rozkladová komise. Na řízení o rozkladu se použijí ustanovení
odvolacího řízení, pokud to nevylučuje povaha věci.368
Obnova stavebního řízení jakožto mimořádný opravný prostředek může být
účastníkem stavebního řízení žádána, pokud vyšly najevo dříve neznámé skutečnosti
nebo důkazy, které nemohly být uplatněny v původním stavebním řízení, ale již v té
době existovaly, nebo pokud došlo ke zrušení nebo změně rozhodnutí, které bylo
podkladem pro vydání stavebního povolení v daném stavebním řízení. Nejčastěji se tak
bude jednat o situaci, kdy územní rozhodnutí, na jehož základě bylo vydáno stavební
povolení, bylo zrušeno, byly stanoveny nové podmínky pro umístění stavby do území,
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které by mohly mít za následek změnu podmínek pro vydání stavebního povolení.369
Stavební úřad musí při vyřizování žádosti brát v úvahu práva nabytá v dobré víře
na základě ustanovení § 100 odst. 5 StavZ,370 která mohou mít za následek zamítnutí
žádosti o obnovu řízení.371 Bude-li žádosti o obnovu řízení vyhověno, není nutné
podávat novou žádost o stavební povolení. Prvoinstanční stavební úřad provede
stavební řízení na základě právní moci rozhodnutí o nařízení obnovy řízení. Vydáním
nového pravomocného stavebního povolení se zruší původní.372

8.2.2 Dozorčí prostředky
Přezkumné řízení představuje v rámci správního přezkumu jedinou obranu proti
nezákonnému souhlasu s provedením ohlášeného stavebního záměru.373 Důvodem jeho
umožnění je skutečnost, že by v opačném případě nebylo možné proti souhlasům
uplatnit ani opravný, ani dozorčí prostředek.374 Přezkumné řízení je upraveno jak ve
StavZ, kde jsou stanoveny lhůty pro přezkum souhlasu, tak i ve SprŘ jako subsidiárním
právním předpisu, který upravuje přezkumné řízení. Před účinností novely zákona
č. 350/2012 Sb. byl s ohledem na právní povahu souhlasů375 považován za právní
podklad pro přezkumné řízení ustanovení § 156 odst. 2 SprŘ ve spojení s přiměřeným
použitím ustanovení v hlavě IX části druhé SprŘ.376 StavZ po 1. lednu 2013 výslovně
upravuje přezkum souhlasů v rámci přezkumného řízení v § 106 odst. 2 StavZ.
Na přezkumné řízení se proto přímo použijí ta ustanovení v hlavě IX části druhé SprŘ,
která připadají v úvahu.377
Účelem přezkumného řízení je posoudit rozpor souhlasu s právními předpisy,
nikoliv jeho věcnou správnost.378 Nadřízený stavební úřad379, který ohlášení stavebního
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záměru posuzoval, takto činí z moci úřední. Podnět k provedení přezkumného řízení
mohou podat osoby, jimž je souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru
doručován.380 Přezkumné řízení je možné zahájit nejpozději do jednoho roku ode dne
nabytí právních účinků souhlasu. Rozhodnutí musí být vydáno ve věci nejpozději do
patnácti měsíců ode dne, kdy souhlas nabyl právních účinků. 381 Jestliže byl souhlas
vydán v rozporu s právními předpisy, nadřízený stavební úřad má v zásadě tři možnosti,
jak rozhodnout v přezkumném řízení. Přitom je důležité „dbát na zachování
proporcionality mezi právy účastníka nabytými v dobré víře a právní jistotou na straně
jedné a požadavkem na zákonnost na straně druhé.“382 To znamená, že dovolávat se
dobré víry rozhodně nemůže ten, kdo k rozpornému rozhodnutí stavebního úřadu
přispěl svým přičiněním, ať už v podobě uvedení nepravdivých údajů, realizace záměru
v rozporu s projektovou dokumentací či se základními zásadami územního plánování
nebo ochrany životního prostředí.383 Nejčastějším výsledkem bude zřejmě zrušení
souhlasu rozhodnutím384 s účinky ode dne, kdy byl vydán, tj. ex tunc.385 Přesto by
neměla být zatracena možnost změny souhlasu, která by za určitých okolností mohla
pravděpodobně lépe chránit práva nabytá v dobré víře. Proti rozhodnutí v přezkumném
řízení je možné podat odvolání. Soudní přezkum386 tohoto rozhodnutí je ve smyslu § 65
SŘS rovněž umožněn.387 Přezkumné řízení je možné zahájit i v případě stavebního
povolení v souladu s ustanoveními hlavy IX části druhé SprŘ.
Na obnovu stavebního řízení ex offo ze strany stavebního úřadu se uplatní vše,
co již bylo řečeno u obnovy řízení jako mimořádného opravného prostředku. Rozdílné
je však to, že stavební úřad může o obnově rozhodnout pouze v případě, že jsou dány
důvody pro obnovu řízení a na obnoveném stavebním řízení je veřejný zájem, nebo
pokud bylo stavební povolení vydáno spácháním trestného činu.388
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8.3 Soudní přezkum
V návaznosti na ústavně zajištěný přezkum správních aktů vydaných stavebním
úřadem má každý jednotlivec právo se v případě pochybností ohledně zákonnosti
rozhodnutí stavebního úřadu obrátit na správní soud.389 Soudy ve správním soudnictví
poskytují ochranu „veřejný subjektivním právům fyzických a právnických osob“390
a zajišťují díky tomu dělbu státní moci a existenci právního státu.391 V případě soudního
přezkumu správních aktů vydaných stavebním úřadem ve stavebním řádu přichází
v úvahu žaloba proti rozhodnutí ve smyslu § 65 a násl. SŘS a žaloba proti nezákonnému
zásahu ve smyslu § 82 a násl. SŘS.
Souhlasu s provedením ohlášeného stavebního záměru, ač materiálně
rozhodnutím ve smyslu § 65 SŘS splňujícím podmínku písemnosti i určitého
formalizovaného procesu vedoucí k jeho vydání,392 se přesto přisuzuje právní povaha
tzv. jiného úkonu podle části čtvrté SprŘ.393 V případě, že dojde k vydání nezákonného
souhlasu, je jedinou obranou podání žaloby proti nezákonnému zásahu podle § 82 SŘS.
Žalobu může podat každý, kdo tvrdí, že byl nezákonným souhlasem přímo zkrácen na
svých právech, přičemž tento nezákonný souhlas musel směřovat vůči němu nebo
v jeho důsledku byla jeho práva přímo zasažena.394 Žalobu je nutné podat do dvou
měsíců ode dne, kdy se přímo zkrácený na svých právech o nezákonném souhlasu
dozvěděl, nejpozději však do dvou let od ode dne, kdy byl vydán395. Není tak rozhodné,
kdy se žalobce začal domnívat, že dotčený úkon má veškeré znaky nezákonného
souhlasu.396 Výsledkem řízení může být pouhé deklarování soudem, že souhlas
s provedením ohlášeného záměru je nezákonný. V takovém případě vychází soud ze
skutkového a právního stavu, jenž byl v době zásahu. Důvodem je skutečnost, že ze
skutkových nebo právních důvodů není možné obnovit stav před vydáním souhlasu.
Přesto deklarování nezákonného souhlasu může napomoci žalobci při uplatňování
náhrady škody způsobené nesprávným úředním postupem podle zákona č. 82/1998 Sb.,
Čl. 36 odst. 1 ústavního zákona č. 2/1993 Sb., o vyhlášení LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A
SVOBOD jako součásti ústavního pořádku České republiky, ve znění pozdějších předpisů.
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o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo
nesprávným úředním postupem, ve znění pozdějších předpisů. Jestliže je však
souhlasem založen nezákonný stav nebo jeho důsledky trvají, může soud vedle určení
nezákonnosti takového souhlasu zakázat, aby stavební úřad z něho vycházel v jeho další
úřední činnosti, a pokud to bude možné, může zároveň přikázat obnovení stavu před
souhlasem. Možnosti oddělení těchto dvou skutečností nahrává jak postoj rozšířeného
senátu Nejvyššího správního soudu,397 tak i gramatický výklad ustanovení § 87 odst. 2
SŘS. Přesto skýtá nemalé problémy, neboť v případě prostého zákazu stavebnímu úřadu
nevycházet z konkrétního nezákonného souhlasu bez možnosti obnovení stavu před
zásahem nastává nejistota jak pro samotný stavební úřad, tak i pro stavebníka
usilujícího o vydání takového souhlasu. Při přikázání obnovení stavu zrušením souhlasu
stavebním úřadem v přezkumném řízení upraveným v hlavě IX části druhé SprŘ soud
dále nekontroluje výsledek činnosti stavebního úřadu z důvodu principu dělby moci.
Může pak nastat situace, kdy stavební úřad souhlas nezruší s ohledem na skutkové
a právní důvody, které činí zrušení souhlasu nemožným. V případě možnosti obrany
proti nezákonnému souhlasu žalobou podle § 65 SŘS by však mohlo dojít ke zrušení
souhlasu podle § 78 odst. 1 SŘS, což by ve výsledku znamenalo větší právní jistotu jak
pro žalobce, tak i pro stavební úřad.398
Naproti tomu stavební povolení, jenž je rozhodnutím ve smyslu ustanovení § 9
SprŘ, § 67 SprŘ a § 65 SŘS, umožňuje podat žalobu proti nezákonnému nebo
nesprávnému stavebnímu povolení vydanému stavebním úřadem. Žalobu může podat
zejména ten, kdo byl zkrácen na svých veřejných subjektivních právech.399 Toho
představuje stavebník nebo vlastník stavby, na níž má být povedena změna. Žalobu ale
mohou podat i účastníci stavebního řízení, kteří byli zkráceni na právech, jež jim
přísluší, což mohlo mít vliv na zákonnost stavebního povolení.400 Půjde zejména
o účastníky stavebního řízení podle zvláštních právních předpisů ve smyslu § 109
písm. g) StavZ. Nelze však opomenout ani zvláštní žalobní legitimaci k ochraně
veřejného zájmu ve smyslu § 66 SŘS, podle kterého může žalobu podat i Veřejný
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ochránce práv, pokud prokáže závažný veřejný zájem ke dni podání žaloby.401 Žalobu je
nutné podat do dvou měsíců ode dne, kdy bylo žalobci stavební povolení oznámeno
způsobem ve smyslu § 115 odst. 5 StavZ. V průběhu řízení vychází soud ze skutkového
a právního stavu, jenž byl v době rozhodování stavebního úřadu. Soud může napadené
stavební povolení zrušit, vyslovit jeho nicotnost nebo může žalobu zamítnout. Soud
zruší stavební povolení pro jeho nezákonnost, pokud je v rozporu s právním řádem
České republiky, pro vady stavebního řízení nebo pokud stavební úřad překročil meze
nebo zneužil správní uvážení. Po takto zrušeném stavebním povolení se věc vrací
k dalšímu řízení stavebnímu úřadu bez ohledu na podanou kasační stížnost. Soud také
může vyslovit nicotnost celého stavebního povolení nebo jeho oddělitelných částí.402
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Závěr
Ohlašování a povolování staveb patří k institutům stavebního práva, které jsou
ve značné míře využívány širokou veřejností. Jejich cílem je umožnit provedení staveb
takovým způsobem, aby výsledná stavba splňovala pravidla chránící veřejné zájmy,
zejména život a zdraví osob nebo zvířat, bezpečnost nebo životní prostředí, a práva
a oprávněné zájmy fyzických a právnických osob. Ohlašovací i povolovací režim se
vyznačují různými hmotněprávními i procesními předpoklady, které je od sebe odlišují
a vytváří dilemata pro realizaci stavby s takovými parametry, které vyžadují první nebo
druhý postup. Cílem této práce bylo analyzovat současnou právní úpravu povolování
a ohlašování staveb a srovnat oba režimy jak z hlediska hmotněprávního, tak z hlediska
práva procesního.
Ohlašování představuje zjednodušený a rychlejší postup pro ty jednoduché
stavby, terénní úpravy a udržovací práce, jejich změny a stavby uvedené ve zvláštních
právních předpisech, které na jedné straně vyžadují určitý dohled stavebního úřadu,
na straně druhé tyto stavební záměry není potřebné podrobovat klasickému stavebnímu
řízení. Úspěšným vyústěním řádně podaného ohlášení je vydání souhlasu s provedením
ohlášeného stavebního záměru do 30 dnů ode dne podání ohlášení. Právní povaha
souhlasu, ačkoliv rozhodnutí v materiálním smyslu, jenž se posuzuje jako tzv. jiný úkon
podle části čtvrté SprŘ, předurčuje právní prostředky ochrany, které jsou oproti
povolovacímu režimu omezenější, a tím způsobují větší právní nejistotu pro všechny
zúčastněné.
Povolování je naproti tomu využíváno u staveb, jež nesplňují některou z výjimek
stanovených StavZ, jejichž změny překračují parametry umožňující zjednodušený
postup nebo které byly stavebním úřadem přikázány k projednání v rámci tohoto
režimu. Jeho podstatou je vedení stavebního řízení, jež je zvláštním druhem správního
řízení. Řízení má taxativně určený okruh účastníků, kteří mohou při splnění zákonných
podmínek ovlivňovat jeho průběh. Současně jsou jim dány rozsáhlé možnost obrany
proti výslednému stavebnímu povolení, které je nezbytné vydat do 60, ve zvlášť
složitých případech nejdéle do 90 dnů. Využití jak řádných, tak mimořádných
opravných prostředků, včetně možnosti podat žalobu proti nezákonnému stavebnímu
povolení při splnění podmínek stanovených SŘS, napomáhá větší právní jistotě,
67

avšak za cenu mnohdy zdlouhavého a finančně náročného řízení, které může odradit
nemalé množství potenciálních stavebníků, nebo v horším případě je podpořit
v realizaci stavby spadající svými parametry do ohlašovacího režimu, kterou si následně
dostaví tzv. načerno bez vědomí stavebního úřadu.
Je tak úlohou zákonodárce, aby nastavil oba režimy takovým způsobem, který na
jedné straně umožní kontrolu stavebních úřadů nad stavbami, které svým rozsahem
a účelem mohou negativním způsobem ohrozit své bezprostřední okolí, a který na straně
druhé

podpoří

využití

rychlejšího

a

administrativně

jednoduššího

postupu

při současném zajištění náležitých prostředků ochrany práv a zájmů dotčených osob.
V opačném případě jsou v sázce životy nevinných lidí.
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Abstrakt
Tato práce se zabývá ohlašováním a povolováním staveb. Jejím cílem je
analyzovat aktuální právní úpravu režimů provádění staveb, včetně nastínění změn
v souvislosti s projednávanou novelou zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování
a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a srovnat ohlašovací
a povolovací režim jak z hlediska hmotněprávního, tak z hlediska práva procesního.
Diplomová práce je rozdělena do úvodní kapitoly, osmi kapitol a závěrečné kapitoly.
Úvodní kapitola je věnována úvodu do problematiky provádění staveb a jeho postavení
v rámci stavebního práva. První kapitola poskytuje historický exkurz do právního
vývoje stavebního práva a popisuje platnou právní úpravu stavebního práva v České
republice. Druhá kapitola se zabývá vybranými základními pojmy, které jsou podstatné
pro provádění staveb. Třetí kapitola se soustřeďuje na organizaci veřejné správy
na úseku povolování a ohlašování staveb. Účelem čtvrté kapitoly je poskytnout přehled
režimů provádění staveb a jejich stručné shrnutí. Pátá kapitola se zabývá stavbami,
které nevyžadují ohlášení ani stavební povolení. Šestá kapitola se zaměřuje na právní
úpravu ohlašování staveb, a to jak hmotněprávní, tak procesní. Naproti tomu sedmá
kapitola se věnuje hmotněprávní i procesněprávní úpravě povolování staveb. Závěrečná
osmá kapitola si klade za cíl provést srovnání ohlašovacího a povolovacího režimu
a využívá k tomu přístup obou režimů k ochraně práv třetích osob a správní a soudní
přezkum aktů vydaných stavebními úřady.
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Abstract
This thesis deals with notifying and permitting structures. The aim of the thesis
is to analyze the current legal regulation of regimes for the realization of structures,
including outlining changes in connection with the amendment to the Act No. 183/2006
Coll., on Town and Country Planning and Building Code (Building Act), as amended,
and to compare notification and permission regimes from both substantive
and procedural law. The thesis is divided into an introductory chapter, eight chapters
and a conclusion. The introductory chapter covers an introduction to the realization of
structures and its position within building law. The first chapter provides a historical
excursion into the legal development of building law and describes applicable legal
regulation of building law in the Czech Republic. The second chapter deals with
the selected fundamental concepts essential to the realization of structures. The third
chapter concentrates on the organization of public administration in the area of
notifying and permitting structures. The purpose of the fourth chapter is to provide
an overview of the regimes for the realization of structures and their brief summary.
The fifth chapter deals with structures which do not require a notification nor a building
permit. The sixth chapter focuses on the legal regulation of notifying structures,
both substantive and procedural. To the contrary, the seventh chapter is devoted to
the both substantive and procedural legal regulation of permitting structures. The eighth
and final chapter aims at drawing comparison of notification and permission regimes by
showing approaches of both regimes towards protection of the rights of third parties,
and administrative and judicial review of acts issued by building authorities.
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