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Úvod 

Zdravé životní prostředí je nezbytným a nenahraditelným aspektem existence 

člověka na planetě Zemi, který má pro člověka nevyčíslitelnou hodnotu. Z tohoto 

důvodu je zapotřebí životní prostředí chránit před vnějšími vlivy, které by jej mohly 

někdy až nenávratně poškodit. S rozvojem společnosti je životní prostředí vystavováno 

rostoucímu množství negativních vlivů, z nichž jedním z nejdůležitějších je lidská 

činnost související s uspokojováním stále rostoucích nároků a potřeb lidí.  

Dnes je již doba, kdy důsledky lidské činnosti na životní prostředí byly natolik 

nevýznamné, že nezpůsobovaly takové nebezpečí, se kterým by se samoregulační 

systém životního prostředí nebyl schopen vypořádat sám, dávno minulostí. Proto je 

nezbytné, aby byly vytvářeny, zdokonalovány a aplikovány nástroje, které budou 

způsobilé takovým negativním vlivům předcházet nebo je zmírňovat i při neustálém 

technologickém rozvoji, se kterým jde ruku v ruce neustále se zvyšující zátěž pro 

životní prostředí. 

Na základě uznávané poučky v oblasti ochrany životního prostředí „mysli 

globálně, jednej lokálně“ chci poukázat na možnosti, jak chránit životní prostředí jako 

celek prostřednictvím hájení zájmů životního prostředí v konkrétních případech 

týkajících se jednotlivých stavebních záměrů, o nichž je rozhodováno ve stavebním 

řízení. 

Zejména proto, aby nedocházelo k realizaci takových stavebních záměrů, které by 

měly nevratné negativní dopady na životní prostředí, byl s rozvojem společnosti proces 

plánování, umisťování a realizace staveb ve vyspělých zemích upraven systémem 

psaných pravidel zakotvených v jejich právních řádech. Stejně tak je tomu i v případě 

České republiky, kde je tato úprava provedena především zákonem č. 183/2006 Sb., 

o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů 

a dále souvisejícími zákony a podzákonnými právními předpisy.  

Téma diplomové práce jsem si zvolil především z důvodu mého dlouhodobého 

zájmu o přírodu a zdravé životní prostředí daného především polohou mého bydliště, 

jelikož od dětství žiji v CHKO Lužické hory, a zároveň na základě mého pozitivního 

vztahu k architektuře, který jsem si postupem času vybudoval zejména díky profesi 

mého otce, který je autorizovaným projektantem pozemních staveb. Zajímám se tedy 
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o architekturu a o celkový urbanistický rozvoj nejen mého bydliště. Občas mě opravdu 

udivuje, že některé stavby vůbec spatřily světlo světa, dle mého názoru totiž zjevně 

narušují jak krajinný ráz dané lokality tak bezesporu také životní prostředí. A právě 

i tato zjištění ve mně probudila zájem vypracovat tuto diplomovou práci, kde bych chtěl 

čtenářům předložit možnosti k ochraně životního prostředí ve stavebním řízení, které 

umožňují v nejlepším případě zamezit výstavbě takových staveb, popř. alespoň nějakým 

způsobem se zasadit o to, aby takové stavby neměly tak negativní vliv na životní 

prostředí. 

Mezi cíle této diplomové práce patří vedle rozboru procesu stavebního řízení dle 

stavebního zákona především zhodnocení současné právní úpravy ochrany životního 

prostředí vztahující se na stavební řízení a pojednání o hlavních institutech ochrany 

životního prostředí, které nacházejí své uplatnění ve stavebním řízení a nakonec 

nalezení případných nedostatků s příležitostným nástinem jejich možných řešení. 

Předkládám tak čtenáři po základním úvodu do ochrany životního prostředí 

určitou charakteristiku procesu stavebního řízení, aby si mohl udělat obrázek o jeho 

průběhu a porozuměl tak následně tomu, kdy, jak a na jakém místě nacházejí své 

uplatnění jednotlivé instituty, které slouží k ochraně životního prostředí ve stavebním 

řízení, z nichž za nejdůležitější považuji především proces posuzování vlivů na životní 

prostředí dle zákona o EIA, námitky účastníků stavebního řízení, možnost účasti 

veřejnosti ve stavebním řízení a závazná stanoviska dotčených orgánů. 

K naplnění těchto cílů budu jako podklad využívat zejména platnou právní úpravu 

vztahující se ke zkoumané oblasti a zároveň komentáře k příslušným zákonům, dále 

budu vycházet z vybraných děl odborné literatury a některých článků z časopisů nebo 

sborníků, přičemž pokud bude v určité věci existovat relevantní judikatura, bude 

v případě její vhodnosti do práce rovněž implementována, stejně jako na některých 

místech práce metodické pokyny a stanoviska Ministerstva pro místní rozvoj. Budu se 

tedy snažit vycházet z celého spektra možných podkladů a pramenů tak, abych měl 

možnost v práci zhodnotit předmětnou problematiku z více pohledů a dosáhl tak 

kvalitnějšího zpracování zvoleného tématu.     

Práce je systematicky rozčleněna do tří hlavních kapitol. V první kapitole se chci 

zaměřit na právní zakotvení a základní zásady ochrany životního prostředí dotýkající se 

stavebního řízení. Druhou kapitolu bych rád věnoval charakteristice, předmětu, 
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subjektům a jednotlivým fázím stavebního řízení se zaměřením především na činnost 

a organizaci stavebních úřadů, postavení účastníků řízení a tzv. „dotčených“ orgánů. 

Poslední kapitola práce bude pojednávat o jednotlivých institutech ochrany životního 

prostředí, kde se budu věnovat problematice posuzování vlivů na životní prostředí, 

možnosti podávání námitek účastníků stavebního řízení, účasti veřejnosti ve stavebním 

řízení a nakonec závazným stanoviskům dotčených orgánů. 

Mezi stěžejní metody, které využiji při vypracování této práce, bude patřit popis, 

zejména u relevantních právních předpisů, dále analýza především tam, kde bude 

proveden rozbor jednotlivých právních instrumentů, a rovněž také komparace při 

srovnávání dosavadní, novelizované a případně na určitých místech i mnou navrhované 

právní úpravy stavebního řízení.  

 

Tato diplomová práce je sepsána v právním stavu ke dni 1. srpna 2015. 
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1 Ochrana životního prostředí 

První část práce tvoří úvod do ochrany životního prostřední, kdy po vymezení 

právní úpravy ochrany životního prostředí zmíním základní zásady důležité pro ochranu 

životního prostředí ve stavebním řízení, na které je celá práce zaměřena.  

Co vše lze podřadit pod pojem životní prostředí nejlépe zachycuje následující 

definice uvedená v zákoně o životním prostředí. Životním prostředím je „vše, co vytváří 

přirozené podmínky existence organismů včetně člověka a je předpokladem jejich 

dalšího vývoje. Jeho složkami jsou zejména ovzduší, voda, horniny, půda, organismy, 

ekosystémy a energie.“
1
 Ačkoli se jedná o definici pro potřeby tohoto zákona lze ji 

považovat za vhodnou i pro účely této práce. 

Jelikož se hlavní část práce věnuje institutům, které lze využít ve stavebním řízení 

k ochraně ŽP, je dobré zmínit na úvod i to, co pod pojmem ochrana životního prostředí 

rozumí ZŽP, který uvádí v § 9 přímo její definici: „Ochrana životního prostředí 

zahrnuje činnosti, jimiž se předchází znečišťování nebo poškozování životního prostředí, 

nebo se toto znečišťování nebo poškozování omezuje a odstraňuje. Zahrnuje ochranu 

jeho jednotlivých složek, druhů organismů nebo konkrétních ekosystémů a jejich 

vzájemných vazeb, ale i ochranu životního prostředí jako celku.“
2
 

1.1 Právní úprava 

Právní úprava ochrany životního prostředí není nijak uceleně kodifikována, 

ba naopak je tvořena velmi rozsáhlým souborem právních předpisů, které jsou 

rozprostřeny napříč celým právním řádem. Pokud jde o formy normativních aktů tak 

jsou prameny právní úpravy ochrany životního prostředí zastoupeny na všech úrovních, 

a tedy od ústavněprávních předpisů, přes zákony až po prováděcí předpisy a vyhlášky 

obcí.
3
 Pro velkou rozsáhlost všech pramenů zúžím výčet pouze na stěžejní prameny 

důležité pro tu oblast ochrany životního prostředí, která má souvislost se stavebním 

řízením. 

                                                 
1 Viz § 2 ZŽP 
2 Viz § 9 ZŽP 
3 DAMOHORSKÝ, Milan. Právo životního prostředí. 3. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2010, xlvii, s. 33. Beckovy 

právnické učebnice. ISBN 978-80-7400-338-7. 
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 Základ právní úpravy životního prostředí je položen již na úrovni ústavních 

zákonů. Hierarchicky nejvyšším právním předpisem českého právního řádu je Ústava 

ČR, která je základem pro všechny další právní předpisy, což platí i v oblasti ochrany 

ŽP, kde je nejdůležitější čl. 7, který uvádí, že „stát dbá o šetrné využívání přírodních 

zdrojů a o ochranu přírodního bohatství.“
4
  Jedná se o poměrně vágní ustanovení, které 

je však pouhým základem pro úpravu obsaženou v jednotlivých zákonech, které je stát 

dle tohoto článku povinen k zabezpečení šetrného využívání přírodních zdrojů 

a ochraně přírodního bohatství vydat a určit v nich příslušné státní orgány zároveň 

s vymezením jejich konkrétní činnosti v této oblasti.
5
 Velký význam pro uplatňování 

veřejné moci mají také základní ústavní zásady enumerativnosti veřejnoprávních 

pretenzí
6
 určující možnou činnost státních orgánů a legální licence

7
, která ve vztahu 

k životnímu prostředí stanoví možnost chovat se k životnímu prostředí, popř. do něj 

zasahovat pouze do té míry, kdy to není již zákonem zakázáno. 

Druhým ústavním pramenem práva životního prostředí je Listina základních práv 

a svobod, která vymezuje práva a povinnosti občanů a jiných osob na území státu opět 

především prostřednictvím základních zásad enumerativnosti veřejnoprávních pretenzí
8
 

a legální licence
9
. Pokud jde o ŽP, tak je nejdůležitější čl. 35, který každému přiznává 

právo na příznivé životní prostředí a na včasné a úplné informace o stavu životního 

prostředí a přírodních zdrojů. V prvním odstavci čl. 35 je každému přiznáno právo 

na „příznivé životní prostředí“, čímž je myšleno prostředí o takových vlastnostech, 

které: „člověku umožní uspokojovat nejen své základní biologické funkce, ale umožní 

mu život na úrovni, která odpovídá společenské povaze lidské existence a dosažené 

úrovni jejího vývoje – technického, technologického, sociálního a kulturního.“
10

 

Co konkrétně zákonodárce považuje za takovou příznivost, vyjádří prostřednictvím 

právních norem obsahujících požadavky na kvalitu životního prostředí resp. jeho 

jednotlivých složek.  

                                                 
4 Viz čl. 7 Ústavy 
5 Právo životního prostředí. 2., přeprac. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2009, s. 38. Edice učebnic Právnické 

fakulty Masarykovy univerzity v Brně, č. 427. ISBN 978-80-210-4926-0. 
6 Viz čl. 2 odst. 3 Ústavy 
7 Viz čl. 2 odst. 4 Ústavy 
8 Viz čl. 2 odst. 2 LZPS 
9 Viz čl. 2 odst. 3 LZPS 
10 Právo životního prostředí. 2., přeprac. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2009, s. 41. Edice učebnic Právnické 

fakulty Masarykovy univerzity v Brně, č. 427. ISBN 978-80-210-4926-0. 
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Aby však mohlo být právo na příznivé životní prostředí vůbec uplatňováno např. 

i ve stavebním řízení, je potřeba aby ten, kdo chce toto právo uplatňovat, byl dobře 

informován, tzn., měl včasné a úplné informace o stavu životního prostředí.
11

 „Včasně 

podaná, resp. včas získaná, srozumitelná a úplná informace je jedním z nejdůležitějších 

předpokladů, východisek a principů ochrany přírody.“
12

 

V duchu zásady „svoboda jednoho končí tam, kde začíná svoboda druhého“ 

obsahuje LZPS v čl. 35 odst. 3 i v této oblasti určitá omezení, když říká: „Při výkonu 

svých práv nikdo nesmí ohrožovat ani poškozovat životní prostředí nad míru stanovenou 

zákonem.“ Onou zákonnou mírou jsou pak v tomto případě myšleny zákonné limity 

vztahující se k výrobě a produkci nebezpečných látek s negativním vlivem na životní 

prostředí. Další omezení obsahuje čl. 11 odst. 3 LZPS, který stanoví, že výkon 

vlastnického práva nesmí poškozovat vedle lidského zdraví také přírodu a životní 

prostředí nad míru stanovenou zákonem. Tímto ustanovením upravujícím vztah mezi 

vlastnickým právem a životním prostředím dává LZPS jednoznačně najevo, že pokud 

dojde ke střetu zájmů má před výkonem práv vlastníka, kterým se překračují stanovené 

meze, přednost ochrana životního prostředí.
13

   

 Právní úprava ochrany životního prostředí na zákonné úrovni je tvořena celou 

řadou zákonů, které lze však podle jejich vztahu k systému práva životního prostředí 

rozdělit do několika skupin.
14

 První skupinu tvoří zákony obecného základu práva 

životního prostředí, kam vedle zákona o právu na informace o ŽP patří především ZŽP, 

který obsahuje definice základních pojmů vztahujících se k životnímu prostředí, dále 

úpravu prostředků na ochranu, povinností nebo východisek při ochraně ŽP. Deklaruje 

také povinnost napravit, nebo nahradit ekologickou újmu, ukládat pokuty a předběžná 

opatření a používat ekonomické nástroje k ochraně ŽP. Většina ustanovení má 

deklaratorní charakter a tudíž jich lze v aplikační praxi využít pouze jako interpretační 

pomůcku ve spojení s jiným zákonem. Do další skupiny zákonů upravujících organizaci 

ochrany ŽP spadá kompetenční zákon
15

, zákon o obcích
16

, zákon o krajích
17

 a zákon 

                                                 
11 Srov. čl. 35 odst. 2 LZPS 
12 STEJSKAL, Vojtěch. Vývojové tendence právní úpravy ochrany přírody. Praha: Univerzita Karlova v Praze, 

Právnická fakulta, 2012, s. 150. ISBN 978-80-87146-65-1. 
13 DAMOHORSKÝ, Milan. Právo životního prostředí. 3. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2010, xlvii, s. 48-49. Beckovy 

právnické učebnice. ISBN 978-80-7400-338-7. 
14 Viz tamtéž, s. 33-36. 
15 Zákon České národní rady č. 2/1969 Sb. o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České 

socialistické republiky ve znění pozdějších předpisů 
16 Zákon č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů 
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o české inspekci ŽP
18

. Další skupinu tvoří zákony se zvláštními nástroji ochrany 

životního prostředí, kam patří především StavZ, zákon o EIA a zákon o IPPC a dále 

zákony upravující ekonomické nástroje ochrany ŽP. Do další skupiny zákonů 

chránících jednotlivé složky životního prostředí či ekosystémy patří zejména vodní 

zákon, lesní zákon, ZOOvz, ZOZPF, ZOPK, veterinární zákon a zákon 

o rostlinolékařské péči
19

. Tyto zákony bávají označovány jako tzv. „složkové zákony“. 

„Označení „složkové zákony“ je tradičně spojováno se zákony, jejichž obsahem je 

právní režim ochrany jednotlivých hmotných částí (složek) životního prostředí.“
20

 Jako 

další ucelenou skupinu lze jmenovat zákony o ochraně před specifickými zdroji 

ohrožení životního prostředí, kam patří zákon o obalech
21

, OdpZ, atomový zákon, 

ZOVZ a další. Aby byl výčet skupin zákonů ucelený, je třeba zmínit ještě poslední dvě 

skupiny, u kterých se omezím pouze na jejich názvy, a to zákony upravující 

odpovědnost v ochraně životního prostředí a zákony upravující ochranu ŽP při 

některých zvláštních činnostech.     

Pro právní úpravu životního prostředí je typický velký počet podzákonných 

právních předpisů, které budou svým členěním odpovídat výše zmíněnému rozdělení 

zákonů, k jejichž provedení slouží.  

1.2 Základní principy ochrany životního prostředí 

Od počátku ochrany životního prostředí dochází ke snaze formulovat určité 

obecné postuláty vyjadřující potřebu, účel a vytyčené cíle ochrany ŽP. Ačkoli některé 

z těchto postulátů mají pouze věcný nebo morální význam, vyjadřují však základní cíle 

a myšlenky právní úpravy životního prostředí a mělo by jich tedy být užíváno při 

interpretaci a aplikaci právních předpisů v této oblasti. Význam těchto principů tkví 

tedy ve sjednocování legislativy v právu životního prostředí a možnosti jejich využití 

jako interpretačního nebo aplikačního vodítka v případě nejasností či pochybností.
22

 

                                                                                                                                               
17 Zákon č. 129/2000 Sb. o krajích (krajské zřízení) ve znění pozdějších předpisů 
18 Zákon České národní rady č. 282/1991 Sb. o České inspekci životního prostředí a její působnosti v ochraně lesa ve 

znění pozdějších předpisů 
19 Zákon č. 326/2004 Sb. o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších 

předpisů 
20 Právo životního prostředí. 2., přeprac. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2009, s. 46. Edice učebnic Právnické 

fakulty Masarykovy univerzity v Brně, č. 427. ISBN 978-80-210-4926-0. 
21 Zákon č. 477/2001 Sb. o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech) ve znění pozdějších předpisů 
22 DAMOHORSKÝ, Milan. Právo životního prostředí. 3. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2010, xlvii, s. 49-50. Beckovy 

právnické učebnice. ISBN 978-80-7400-338-7. 
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Nebudu se zde zabývat všemi principy, ale omezím se pouze na ty, které mají souvislost 

se zaměřením této práce, tzn., se stavebním řízením. 

Princip nejvyšší hodnoty 

Jedná se o stěžejní princip vycházející ze skutečnosti, že životní prostředí je 

nepostradatelnou a nenahraditelnou hodnotou, která je pro život člověka a všech 

ostatních organismů na této planetě nezbytná, tudíž je mu stejně jako lidskému životu 

a zdraví poskytována nejvyšší možná ochrana. Má proto i ústavní zakotvení v již 

zmiňovaných článcích LZPS, a tedy v čl. 11 odst. 3 a čl. 35.
23

  

Princip trvale udržitelného rozvoje 

Tento princip spočívá v koordinaci nezbytné ochrany životního prostředí 

s požadavky ekonomického a sociálního rozvoje. Trvale udržitelný rozvoj definuje 

ZŽP, který v § 6 uvádí, že jde o takový rozvoj, „který současným i budoucím 

generacím zachovává možnost uspokojovat jejich základní životní potřeby a přitom 

nesnižuje rozmanitost přírody a zachovává přirozené funkce ekosystémů.“  

Tento princip se uplatňuje v řízeních předcházejících stavebnímu řízení. 

Význam má zejména v územním plánování, proto je tento princip ve vztahu 

k územnímu plánování vyjádřen přímo ve stavebním zákoně. „Cílem územního 

plánování je vytvářet předpoklady pro výstavbu a pro udržitelný rozvoj území, 

spočívající ve vyváženém vztahu podmínek pro příznivé životní prostředí, pro 

hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území a který uspokojuje 

potřeby současné generace, aniž by ohrožoval podmínky života generací 

budoucích.“
24

 

Princip odpovědnosti původce 

Jedná se o obecný princip ochrany životního prostředí, který říká, že každý je 

odpovědný za svou činnost, při níž ohrožuje nebo zhoršuje životní prostředí. 

Odpovědnost je založena na náhradě způsobené škody nebo odstranění ekologické 

                                                 
23 DAMOHORSKÝ, Milan. Právo životního prostředí. 3. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2010, xlvii, s. 50. Beckovy 

právnické učebnice. ISBN 978-80-7400-338-7. 
24 Viz § 18 odst. 1 StavZ 
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újmy, popř. v deliktní odpovědnosti za protiprávní jednání. Zároveň je však spojována 

s povinností původce při nakládání s nechtěnými produkty, tzn. zejména s odpady.
25

 

Pokud vztáhneme tento princip na stavební řízení, půjde především o stavebníka, 

který ponese zodpovědnost za přípravu a provádění stavby.
26

 

Princip komplexní a integrované ochrany 

Tento princip vychází ze skutečnosti, že životní prostředí není pouze součtem 

jeho jednotlivých složek, ale mnohem složitějším systémem s velkým počtem vazeb, 

kde dochází k vzájemnému ovlivňování. Pro zajištění jeho ochrany je tak nutný 

komplexní přístup, který bude zohledňovat všechny tyto vazby a vzájemné spojitosti.  

Ve stavebním řízení se tento princip uplatňuje především při procesu EIA nebo 

při vydávání koordinovaného závazného stanoviska, které zahrnuje několik stanovisek 

jednotlivých dotčených orgánů.  

Princip prevence 

Tento obecný právní princip má v oblasti ochrany životního prostředí velmi 

důležitý význam především kvůli tomu, že negativní dopady na životní prostředí mohou 

být v takovém rozsahu, že už jsou nevratné a nenapravitelné. Proto je v tomto případě 

nejen lepší variantou, ale i nutností takovým poškozením předcházet. Nejlepší je tedy 

posoudit vlivy určitých činností či v našem případě stavebních záměrů ještě před tím, 

než dojde k jejich realizaci. Právě na tomto principu je založen proces posuzování vlivů 

na životní prostředí.  

Princip předběžné opatrnosti 

Princip předběžné opatrnosti je určitou modifikací obecného principu prevence. 

Jeho právní zakotvení můžeme nalézt v zákoně o životním prostředí, který v části 

věnované zásadám životního prostředí uvádí: „Lze-li se zřetelem ke všem okolnostem 

předpokládat, že hrozí nebezpečí nevratného nebo závažného poškození životního 

prostředí, nesmí být pochybnost o tom, že k takovému poškození skutečně dojde, 

důvodem pro odklad opatření, jež mají poškození zabránit.“
27

 

                                                 
25 DAMOHORSKÝ, Milan. Právo životního prostředí. 3. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2010, xlvii, s. 51. Beckovy 

právnické učebnice. ISBN 978-80-7400-338-7. 
26 Srov. § 152 StavZ 
27 Viz § 13 ZŽP 
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Princip informovanosti a účasti veřejnosti 

Princip informovanosti a účasti veřejnosti vychází z pojetí ochrany životního 

prostředí jako veřejného zájmu a zároveň základního práva na příznivé životní 

prostředí, na které má právo každý a musí mu tak být právními normami zajištěna 

možnost se angažovat na této ochraně. Aby však někdo mohl uplatňovat a hájit své 

zájmy musí být plně informován o současném stavu a možném znečištění životního 

prostředí. Přístup k informacím je zajišťován zejména účastí v řízeních, v nichž se 

rozhoduje o využívání přírodních zdrojů, a o činnostech způsobilých ohrozit nebo 

poškodit životní prostředí.
28

 

Částečné právní zakotvení principu informovanosti a účasti veřejnosti nalezneme 

jak v čl. 35 LZPS tak především dále rozvedené v zákoně o právu na informace 

o životním prostředí
29

. Dále je tento princip promítnut do možné účasti veřejnosti 

na posuzování vlivů na životní prostředí a na navazující procesy dle zákona o EIA 

a také do možné účasti veřejnosti na projednávání územně-plánovací dokumentace dle 

StavZ. Stále však do našeho právního řádu nedošlo k úplné implementaci Aarhuské 

úmluvy, neboli Úmluvy Evropské hospodářské komise OSN o přístupu k informacím, 

účasti veřejnosti na rozhodování a přístupu k ochraně v záležitostech životního 

prostředí, která tento princip deklaruje a česká republika je jejím signatářem. 

O uplatnění principu informovanosti a účasti veřejnosti ve stavebním řízení 

a konkrétních možnostech účasti veřejnosti v tomto řízení je pojednáno ve třetí kapitole 

této práce.
30

   

  

                                                 
28 DAMOHORSKÝ, Milan. Právo životního prostředí. 3. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2010, xlvii, s. 53. Beckovy 

právnické učebnice. ISBN 978-80-7400-338-7. 
29 Zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí ve znění pozdějších předpisů 
30 Blíže k účasti veřejnosti ve stavebním řízení v kapitole 3.3 Účast veřejnosti a možnosti prosazování jejích zájmů 
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2 Stavební řízení 

 

V oblasti veřejného stavebního práva je stavební řízení specifickým postupem, 

kde správní orgán autoritativně rozhoduje o právech a povinnostech osob při provádění 

stavební činnosti. Pravidla a podmínky pro stavební činnost upravuje stavební zákon 

a související právní předpisy. 

Procesem, který každému stavebnímu řízení nutně předchází, je územní 

plánování. „Územní plánování má zásadní význam pro harmonické uspořádání činností 

v území a pro využití pozemků v souladu s požadavkem na zajištění trvale udržitelného 

rozvoje“
31

 První ze dvou fází územního plánování je koncepční fáze, která usměrňuje 

budoucí uspořádání území a omezuje tak oprávnění vlastníka nakládat s pozemkem 

a měnit způsob jeho využití. Druhá, realizační fáze „realizuje“ koncepční fázi a její 

nástroje musí být v souladu s nástroji koncepční fáze (tzn. s politikou územního rozvoje, 

územním plánem a regulačním plánem). Mezi realizační nástroje územního plánování 

patří především územní rozhodnutí, místo kterého v určitých případech postačí územní 

souhlas, popř. může být za splnění zákonem stanovených podmínek nahrazeno 

veřejnoprávní smlouvou. Dále je možno vydat ve formě opatření obecné povahy jako 

specifický realizační nástroj územní opatření.
32

 

Jednotlivé úkoly územního plánování stanoví stavební zákon taxativně  

v § 19 odst. 1. Dále je úkolem územního plánování také posouzení vlivů politiky 

územního rozvoje, zásad územního rozvoje nebo územního plánu na udržitelný rozvoj 

území, jehož součástí je také vyhodnocení vlivů na  životní prostředí, včetně posouzení 

vlivu na evropsky významnou lokalitu nebo ptačí oblast.
33

 

Z cílů územního plánování plyne, že při koordinovaném vytváření předpokladů 

pro výstavbu je nutno dbát zejména na zajištění udržitelného rozvoje sledovaného 

území. Udržitelný rozvoj území je právem upravený institut předepisující vyvážený 

vztah územních podmínek pro příznivé životní prostředí, hospodářský rozvoj 

a soudržnost společenství obyvatel daného území, který zároveň uspokojuje potřeby 

                                                 
31 FRANKOVÁ, Martina. Úvod do pozemkového práva. 1. vyd. Beroun: Eva Rozkotová, 2014, s 28.  

ISBN 978-80-87488-19-5. 
32 Viz tamtéž, s. 28. 
33 Srov. § 19 odst. 2 StavZ 
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současné generace za předpokladu, že nebude ohrožovat životní podmínky budoucích 

generací.
34

  

Nejdůležitějším realizačním nástrojem územního plánování je územní rozhodnutí, 

popř. územní souhlas. „Umisťovat stavby, nebo zařízení, jejich změny, měnit vliv jejich 

užívání na území, měnit využití území a chránit důležité zájmy v území lze jen na základě 

územního rozhodnutí nebo územního souhlasu, nestanoví-li zákon jinak“
35

 Územní 

rozhodnutí může být vydáváno v klasickém územním řízení, nebo za splnění 

stanovených podmínek v tzv. zjednodušeném územním řízení, kde je vydáván územní 

souhlas ve zjednodušené proceduře, která má oporu v části čtvrté SŘ. Územní řízení je 

řízením správním a územní rozhodnutí v něm vydané je konstitutivním individuálním 

správním aktem. Územními rozhodnutími jsou rozhodnutí o umístění stavby, rozhodnutí 

o změně využití území, rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území, rozhodnutí 

o dělení nebo scelování pozemků a rozhodnutí o ochranném pásmu.
36

 

Územní rozhodování představuje z hlediska ochrany životního prostředí 

mimořádně významný proces, v jehož průběhu je rozhodováno o umístění potenciálně 

škodlivých aktivit do příslušného území.
37

  

Stavební řízení je navazujícím správním procesem následujícím po územním 

řízení, kde se rozhodovalo o umístění stavby. Představuje určitý samostatný 

a významný prostor, v němž jsou řešeny navazující detaily zamýšleného záměru,  

ale i nové aspekty ochrany životního prostředí, které nebyly předmětem zájmu 

v předcházejícím stádiu územního plánování či územního rozhodování.
38

 Z hlediska 

svého obsahu má stavební řízení oproti řízení územnímu jiný předmět a těžiště 

rozhodování v něm spočívá převážně v posouzení technických aspektů provádění 

stavby.
39

 

Stavební řízení směřuje k vydání stavebního povolení jako autoritativního 

rozhodnutí stavebního úřadu, které umožňuje povolovanou stavbu realizovat. Stavební 

                                                 
34 MAREK, Karel a Petr PRŮCHA. Stavební právo veřejné a soukromé podle úpravy závazků v novém občanském 

zákoníku. Vyd. 1. Praha: Leges, 2013, s. 34. Praktik (Leges). ISBN 978-80-87576-79-3. 
35 Viz § 76 odst. 1 StavZ 
36 PRŮCHA, Petr a Alena KLIKOVÁ. Veřejné stavební právo. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014, s. 50. 

ISBN 978-80-210-7062-2. 
37 PRŮCHOVÁ, Ivana. Stavební zákon a ochrana životního prostředí. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011, s. 

100. ISBN 978-80-210-5667-1. 
38 Viz tamtéž, str. 101  
39 MAREK, Karel a Petr PRŮCHA. Stavební právo veřejné a soukromé podle úpravy závazků v novém občanském 

zákoníku. Vyd. 1. Praha: Leges, 2013, s. 140. Praktik (Leges). ISBN 978-80-87576-79-3. 
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povolení však není vyžadováno u všech staveb. Stávající právní úprava rozlišuje stavby, 

terénní úpravy, zařízení a udržovací práce, které nevyžadují stavební povolení ani 

ohlášení, které podléhají ohlášení a na ty, které vyžadují stavební povolení. První 

skupina staveb vypočtená v § 103 StavZ nevyžaduje stavební povolení ani ohlášení. 

Neznamená to však, že tyto stavby také nevyžadují územní rozhodnutí o umístění 

stavby či územní souhlas. Pouze u některých nejjednodušších staveb není třeba jak 

stavební povolení či ohlášení, tak ani územní rozhodnutí o umístění stavby či územní 

souhlas. Další skupinou jsou stavby, úpravy, zařízení a udržovací práce, které ke svému 

provedení vyžadují ohlášení. Tyto jednoduché stavby vyjmenovává stavení zákon 

v § 104. Po předem podaném ohlášení u místně příslušného obecného stavebního úřadu 

a jeho následném posouzení, vydá stavební úřad souhlas s provedením ohlášeného 

stavebního záměru. Poslední skupinu tvoří všechny stavby, u kterých nepostačuje 

stavbu pouze ohlásit stavebnímu úřadu, případně se nejedná o stavby, u nichž není 

vyžadováno stavební povolení ani ohlášení. U těchto staveb se vždy vede stavební 

řízení a jejich realizace není možná bez vydání stavebního povolení.
40

   

Stavební zákon však umožňuje stavební povolení v určitých případech nahradit. 

Jednou z možností je uzavření veřejnoprávní smlouvy za podmínek stanovených 

v § 116 StavZ a podpůrně v § 161 SŘ. Jedná se o tzv. subordinační veřejnoprávní 

smlouvu mezi stavebníkem a stavebním úřadem uzavřenou se souhlasem dotčených 

orgánů a osob, které by byly jinak účastníky řízení. Další možností jak nahradit stavební 

povolení je oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora dle 

§ 117 StavZ. „Stavebník je oprávněn provést stavbu vyžadující jinak stavební povolení 

na základě oznámení stavebního záměru stavebnímu úřadu autorizovaným inspektorem, 

který posoudil projektovou dokumentaci stavby“
41

 a k oznámení připojil náležitosti 

uvedené v § 117 odst. 2 StavZ. Činnost autorizovaného inspektora je zahájena 

okamžikem uzavření smlouvy týkající se projektové dokumentace stavby 

se stavebníkem, na jejímž základě posoudí autorizovaný inspektor místo stavebního 

úřadu projektovou dokumentaci z hledisek uvedených v § 111 odst. 1 a 2 StavZ. 

Splňuje-li stavba všechny požadavky, je jako osvědčení autorizovaným inspektorem 

vydán certifikát s příslušnými náležitostmi. Stavební úřad poté vyvěsí po dobu nejméně 

                                                 
40 MAREK, Karel a Petr PRŮCHA. Stavební právo veřejné a soukromé podle úpravy závazků v novém občanském 

zákoníku. Vyd. 1. Praha: Leges, 2013, s. 125-134. Praktik (Leges). ISBN 978-80-87576-79-3. 
41 Viz. § 117 odst. 2 StavZ 
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30 dnů oznámení stavebního záměru na úřední desce. Právo provést oznámený stavební 

záměr vznikne stavebníkovi marným uplynutím této lhůty pro podání námitek a výhrad 

nebo dnem následujícím po dni kdy mu bylo oznámeno rozhodnutí o zamítnutí 

takových námitek či výhrad.
42

 

2.1 Právní úprava 

Právním podkladem pro stavební řízení je zákon č. 183/2006 Sb. o územním 

plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. Některá 

ustanovení tohoto zákona jsou potom dále rozvedena a podrobněji upravena 

v prováděcích předpisech, především ve vyhláškách Ministerstva pro místní rozvoj. 

Stavební zákon obsahuje vlastní procesní úpravu postupu správního orgánu 

ve stavebním řízení, avšak pokud je někde tato úprava neúplná nebo úplně chybí, 

nastupuje zákon č. 500/2004 Sb. správní řád jako obecný právní předpis, který upravuje 

správní proces.  

Stavební řízení je upraveno v části čtvrté stavebního zákona pod názvem 

„stavební řád“ zejména v ustanoveních § 109 až § 116. Tento zákon upravuje 

komplexně jak problematiku územního plánování, tak vlastní stavebně právní 

problematiku. Vzhledem k tomu, že územní plánování má obecnější význam a není 

pouhým předstupněm stavebního řízení, tak by mohla být úprava rozdělena 

i do několika zákonů, avšak bylo zvoleno legislativní řešení odpovídající naší zvyklosti 

předchozích třiceti let vyjadřující velmi těsnou vazbu územního plánování 

ke stavebnímu řádu.
43

 

Velmi důležité je určení vzájemného vztahu stavebního zákona a správního řádu. 

Použití správního řádu na postupy orgánů veřejné správy jako lex generalis vůči 

zvláštním zákonům (lex specialis) stanovuje správní řád v § 1 odst. 1 a 2 a užije se jej 

vždy, není-li zvláštními předpisy upraveno jinak. Lex specialis ke správnímu řádu je 

i stavební zákon, když v § 192 stanovuje, že „na postupy a řízení se použijí ustanovení 

správního řádu, pokud tento zákon nestanoví jinak“. Právní úprava správního řízení 

v režimu stavebního zákona je nejtypičtějším případem zvláštního režimu správního 

                                                 
42 PRŮCHA, Petr a Alena KLIKOVÁ. Veřejné stavební právo. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014, s. 101-

109. ISBN 978-80-210-7062-2. 
43MAREK, Karel a Petr PRŮCHA. Nové stavební právo. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2007, s. 12-13. ISBN 

978-80-210-4419-7.  
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řízení s velmi silně zastoupenou odchylnou úpravou procesu a dalších postupů 

správních orgánu od obecné úpravy správního řádu.
44

 

Jako každé správní řízení je i stavební řízení vázáno určitými zásadami. Tyto 

zásady však nevymezuje stavební zákon, ale je třeba vycházet z obecně platných zásad 

uvedených v § 2 až § 8 SŘ ve spojitosti s jejich všeobecnou použitelností: „Základní 

zásady činnosti správních orgánů uvedené v § 2 až § 8 se použijí při výkonu veřejné 

správy i v případech, kdy zvláštní zákon stanoví, že se správní řád nepoužije, ale sám 

úpravu odpovídající těmto zásadám neobsahuje.“
45

 

Stavební řízení u staveb svým účelem a charakterem specifických upravuje vedle 

stavebního zákona, který je v úpravě veřejného stavebního práva lex generalis, řada 

zvláštních právních předpisů. Pokud zvláštní právní úprava nestanoví jinak, použije se 

na tato řízení stavební zákon a případně subsidiárně správní řád. 

Zvláštních právních předpisů vztahujících se ke stavebnímu řízení je celá řada. 

Tyto předpisy lze rozdělit do několika skupin podle jejich zaměření. První skupinou 

jsou předpisy vztahující se k oprávnění při výstavbě, z nichž nejdůležitější je Zákon 

č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a výkonu povolání 

autorizovaných inženýrů a techniků ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů. Další 

skupina předpisů se zabývá úpravou pozemků a katastru nemovitostí. Sem patří 

především katastrální zákon
46

 a zákon č. 284/1991 Sb., o pozemkových úpravách 

a pozemkových úřadech ve znění pozdějších předpisů. Další skupinu tvoří předpisy 

vztahující se na ochranu staveb a výstavbu specifických staveb, kam patří zejména 

zákon o pozemních komunikacích
47

 upravující zvláštní stavební řízení staveb dálnic, 

silnic, místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací, dále zákon 

o drahách
48

 pro stavby drah a na dráze a zákon o civilním letectví
49

 upravující stavební 

řízení leteckých staveb. Dalšími předpisy v této skupině jsou např. atomový zákon
50

, 

energetický zákon
51

 a také zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění 

                                                 
44 KLIKOVÁ, Alena. Stavební právo: praktická příručka. 3., aktualiz. vyd. Praha: Linde, 2009, s. 48. Praktická 

právnická příručka. ISBN 978-80-7201-764-5. 
45 Viz § 177 odst. 1 SŘ 
46 Zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí ČR (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů 
47 Zákon č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích   
48 Zákon č. 266/1994 Sb. o drahách 
49 Zákon č. 49/1997 Sb. o civilním letectví 
50 Zákon č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon), ve znění 

pozdějších předpisů 
51 Zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změnách 

některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů 
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pozdějších předpisů a zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších 

předpisů. Další skupina zvláštních předpisů upravuje ochranu zdraví, přičemž 

nejdůležitější zákon této skupiny je zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví 

a o změně některých souvisejících zákonů. Poslední a pro tuto práci nejdůležitější 

skupinou jsou zvláštní právní předpisy vztahující se k životnímu prostředí. Vedle 

základních právních předpisů této skupiny - zákona o životním prostředí
52

, zákona 

o ochraně přírody a krajiny
53

, zákona o posuzování vlivů na životní prostředí
54

 a zákona 

o integrované prevenci
55

, sem patří především jednotlivé složkové zákony, např. vodní 

zákon
56

 upravující tzv. vodoprávní řízení o vydání stavebního povolení k vodním dílům, 

lesní zákon
57

 vztahující se ke stavbám v lese a jeho blízkosti, a dále např. zákon 

o ochraně ovzduší
58

 a zákon o odpadech.
59

 

Právní úprava veřejného stavebního práva zahrnuje velké množství prováděcích 

právních předpisů, které jsou pro ni typické. Ustanovení stavebního zákona vztahující se 

ke stavebnímu řízení provádí především vyhláška č. 498/2006 Sb. o autorizovaných 

inspektorech, vyhláška č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, která byla v souvislosti 

s Novelou StavZ změněna vyhláškou č. 62/2013 Sb., dále vyhláška č. 500/2006 Sb. 

o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence 

územně plánovací činnosti (změna 458/2012 Sb.), vyhláška č. 501/2006 Sb. o obecných 

požadavcích na využívání území (změna 431/2012 Sb.), vyhláška č. 503/2006 Sb., 

kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona o územním řízení, 

veřejnoprávní smlouvě a územním opatřením (změna 63/2013 Sb.), vyhláška 

č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech 

stavebního řádu, vyhláška č. 286/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby (změna 

20/2012 Sb.) a konečně vyhláška č. 398/2009 Sb. o technických požadavcích 

zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.
60

  

                                                 
52 Zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů 
53 Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů 
54 Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o 

posuzování vlivů na životní prostředí) 
55 Zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a o omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o 

změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci) 
56 Zákon č. 254/2001 Sb. o vodách ve znění pozdějších předpisů 
57 Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů 
58 Zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ovzduší) ve znění 

pozdějších předpisů 
59 Zákon č. 125/1997 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů a předpisy na něj navazující 
60 Portál územního plánování [online]. [cit. 2015-06-23]. Dostupné z: http://portal.uur.cz/pravni-predpisy/stavebni-

zakon-a-provadeci-predpisy.asp 
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2.2 Předmět stavebního řízení 

Nejprve je dobré se podívat na to, co je cílem stavebního řízení. Ve stavebním 

řízení jde o posouzení uvažovaného stavebního záměru z toho hlediska, zda je tento 

záměr v souladu s platnými právními předpisy. Prostřednictvím povinnosti stavebníka 

splnit stanovená pravidla a parametry je tak ve stavebním řízení zajištěna regulace 

realizace výstavby. Stavebník tak může svou stavbu realizovat pouze na základě 

vydaného stavebního povolení, popř. za splnění podmínek v něm stanovených. Právě 

možnost stanovení podmínek ve stavebním povolení je důležitá pro životní prostředí. 

Prostřednictvím těchto podmínek je umožněna realizace pouze takových staveb, které 

nebudou mít negativní dopad na životní prostředí. 

Vydáním stavebního povolení je založeno veřejné subjektivní právo stavebníka 

provést stavbu a zároveň stanoveny podmínky pro provedení stavby popřípadě pro její 

užívání. Ve stavebním povolení vydávaném pro stavby s technologickým zařízením, 

u nichž je nutno ověřit jejich způsobilost k bezpečnému užívání, popř. dodržení 

stanovených podmínek, lze také uložit provedení zkušebního provozu se stanovením 

doby jeho trvání.
61

 

Stavební úřad stanoví ve stavebním povolení podmínky pro provedení stavby 

zejména z hlediska zajištění komplexnosti a plynulosti výstavby, způsobu napojení 

na dopravní a technickou infrastrukturu a úprav okolí stavby. Vedle toho stavební úřad 

zajistí dodržení obecných požadavků na výstavbu včetně dodržení technických norem 

či bezbariérového přístupu a také ochranu veřejných zájmů zohledněním podmínek 

plynoucích ze závazných stanovisek dotčených orgánů.
62

 

Stavby, které chce stavebník realizovat a žádat na ně stavební povolení, by měly 

být v souladu s technickými požadavky, které vyžaduje vyhláška č. 268/2009 Sb. 

o technických požadavcích na stavby. Tato vyhláška má velký význam pro ochranu 

životního prostředí, jelikož obsahuje takové nároky na návrh a následné provedení 

staveb, aby při jejich splnění taková stavba neměla negativní dopad na životní prostředí, 

tzn., aby nezatěžovala životní prostředí nad stanovené limity.  

                                                 
61 MAREK, Karel a Petr PRŮCHA. České stavební právo v evropském kontextu. 1. vyd. Brno: Masarykova 

univerzita, 2009, s. 177. ISBN 978-80-210-4958-1. 
62 MAREČEK, Jan; DOLEŽAL, Jiří; SEDLÁČKOVÁ, Vladimíra; SKLENÁŘ, Tomáš; TUNKA, Martin; 

VOBRÁTILOVÁ, Zdeňka. Komentář ke stavebnímu zákonu a předpisy související. Plzeň: Vydavatelství 

a nakladatelství Aleš Čeněk, 2013, s. 294. ISBN 978-80-7380-430-5. 
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Každá stavba musí splňovat především základní požadavky na bezpečnost 

a vlastnosti staveb. „Stavba musí být navržena a provedena tak, aby byla při 

respektování hospodárnosti vhodná pro určené využití a aby současně splnila základní 

požadavky, kterými jsou mechanická odolnost a stabilita, požární bezpečnost
63

, ochrana 

zdraví osob a zvířat, zdravých životních podmínek a životního prostředí
64

, ochrana proti 

hluku
65

, bezpečnost při užívání, úspora energie a tepelná ochrana
66

.“
67

 Přičemž by 

stavba měla při běžné údržbě a působení běžně předvídatelných vlivů splňovat tyto 

požadavky po celou dobu její plánované životnosti. Na základě těchto požadavků je 

úkolem projektantů staveb navrhnout takové výrobky, materiály a konstrukce, které 

zaručí, že stavba bude všechny požadavky na ní kladené splňovat. 

Pro účely této práce, tzn. pro ochranu životního prostředí, má největší význam 

§ 10 této vyhlášky, který stanoví všeobecné požadavky pro ochranu zdraví, zdravých 

životních podmínek a životního prostředí. „Stavba musí být navržena a provedena tak, 

aby neohrožovala život a zdraví osob nebo zvířat
68

, bezpečnost, zdravé životní podmínky 

jejích uživatelů ani uživatelů okolních staveb a aby neohrožovala životní prostředí nad 

limity obsažené v jiných právních předpisech
69

, zejména následkem uvolňování látek 

nebezpečných pro zdraví a životy osob a zvířat a pro rostliny, přítomnosti nebezpečných 

částic v ovzduší, uvolňování emisí nebezpečných záření, zejména ionizujících 

nepříznivých účinků elektromagnetického záření
70

, znečištění vzduchu, povrchových 

nebo podzemních vod a půdy, nedostatečného zneškodňování odpadních vod a kouře, 

nevhodného nakládání s odpady
71

, výskytu vlhkosti ve stavebních konstrukcích nebo 

na povrchu stavebních konstrukcí uvnitř staveb, nedostatečných tepelně izolačních 

a zvukoizolačních vlastností podle charakteru užívaných místností, nevhodných světelně 

technických vlastností.“
72

 

                                                 
63 Viz Vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb. 
64 Viz zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů a vyhláška 

č. 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva. 
65 Viz nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. 
66 Viz zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů a vyhláška č. 148/2007 Sb., 

o energetické náročnosti budov 
67 Viz § 8 odst. 1 vyhlášky č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby. 
68 Viz zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve 

znění pozdějších předpisů. 
69 Viz zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů a vyhláška 

č. 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva. 
70 Viz nařízení vlády č. 480/2000 Sb., o ochraně zdraví před neionizujícím zářením. 
71 Viz zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů a 

vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů. 
72 Viz § 10 odst. 1 vyhlášky č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby. 
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Vyhláška stanovuje také, jakým způsobem mají být stavby připojeny na sítě 

technického vybavení tak, aby v důsledku špatného napojení nedošlo k ohrožení zdraví 

uživatelů stavby a také aby nebylo nadměrně zatěžováno nebo znečišťováno životní 

prostředí. Stavby v závislosti na jejich druhu a potřebách musí být napojeny na sítě 

potřebných energií a především na vodní zdroj nebo vodovod, nejen pro účely užívání 

ale také za účelem hašení možných požárů. Dále musí být, pokud je to technicky možné 

a ekonomicky přijatelné, napojeny na kanalizaci, jinak je stavebník povinen pro stavbu 

vybudovat zařízení pro zneškodňování nebo akumulaci odpadních vod, aby 

nedocházelo ke znečišťování a zamořování ŽP vypouštěním splaškových a odpadních 

vod do krajiny.  

Vyhláška o technických požadavcích na stavby tak klade na povolované stavby 

mnoho nejrůznějších nároků a požadavků, jejichž prostřednictvím zajišťuje nezávadnost 

staveb v mnoha oblastech, z nichž jednou z nejdůležitějších je právě ochrana životního 

prostředí. Je pak na stavebních úřadech, aby ve stavebním řízení zajistili splnění těchto 

nároků a požadavků tím, že stavební povolení bude vydáno pouze u staveb, které plně 

vyhovují těmto požadavkům, a naopak u staveb nevyhovujících nebude stavební 

povolení vydáno, popř. stavební úřad přistoupí k vydání stavebního povolení avšak se 

stanovením závazných podmínek, které bude stavebník povinen splnit, aby stavbu mohl 

následně realizovat.    

Pro vymezení předmětu stavebního řízení jako hmotného objektu je zapotřebí 

interpretovat § 103 a násl. StavZ, kde jsou za regulovaný záměr považovány stavby, 

terénní úpravy, zařízení a udržovací práce. 

2.2.1 Pojem „stavba“ a její vymezení 

Co se rozumí stavbou, je ve stavebním zákoně vymezeno obecněji tak, aby se pod 

regulaci stavebního zákona dostal co největší počet případů. Úzké vymezení či 

podrobná definice by vedly k podstatnému zúžení dosahu stavebního zákona 

s negativním vlivem na ochranu veřejných zájmů.
73

 

Legální definici pojmu stavba najdeme v § 2 odst. 3 StavZ, „Stavbou se rozumí 

veškerá stavební díla, která vznikají stavební nebo montážní technologií, bez zřetele na 

                                                 
73 ROZTOČIL, Aleš; HRŮŠOVÁ, Klára; LACHMAN, Martin; POTĚŠIL, Lukáš. Stavební zákon: komentář. Vyd. 1. 

V Praze: C.H. Beck, 2013, xxvi, s. 22. Beckovy komentáře. ISBN 978-80-7400-462-9.  
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jejich stavebně technické provedení, použité stavební výrobky, materiály a konstrukce, 

na účel využití a dobu trvání. Za stavbu se považuje také výrobek plnící funkci 

stavby.“
74

 

Takové vymezení pojmu „stavba“ nelze považovat za obecné vymezení, avšak 

stavební zákon si tak tento pojem vymezuje pouze pro svoje účely. Chtěl bych tak 

upozornit na odlišné vnímání pojmu „stavba“ různými právními předpisy, kdy tento 

pojem např. pro účely katastru nemovitostí je katastrálním zákonem vymezen odlišně 

od StavZ a stejně tak je tomu v případě vnímání tohoto pojmu občanským zákoníkem. 

Vraťme se ale k pojmu „stavba“ tak, jak je vnímán stavebním zákonem. 

Účelového vymezení (stavbou „se rozumí“) je užito proto, že výraz stavba v sobě 

obsahuje jak označení vytvořeného díla (věci), tak proces výstavby jako probíhající 

činnost. Pokud vyvstanou pochybnosti o tom, zda určité zařízení, výrobek, konstrukci 

popř. konkrétní věc lze považovat za stavbu, bude se vycházet ze stanoviska vydaného 

příslušným stavebním úřadem.
75

  

Na pojem „stavba“ lze nahlížet ze dvou úhlů, jako na výsledek činnosti nebo jako 

na činnost samotnou. Stavební zákon používá tento pojem ve smyslu výsledku stavební 

činnosti a pro označení samotného procesu výstavby užívá formulaci „provádění 

stavby“. 

Pro vymezení pojmu „stavba“ je klíčovým pojmem „stavební dílo“, které 

ke svému vzniku vyžaduje naplnění několika základních znaků, bez nichž by nemohla 

stavba vzniknout. Předně je nutná účast člověka při výstavbě, dále využití stavebního 

materiálu popř. stavebních výrobků a použití stavební nebo montážní technologie, 

dále musí být dán účel, ke kterému bude stavební dílo po dokončení sloužit a nakonec 

musí být specifikován stavební pozemek, kde bude stavba umístěna a prováděna. Vedle 

těchto formálních znaků je zde i další, materiální znak a to ten, že realizací stavebního 

díla dochází v menší či větší míře k dotčení veřejných zájmů.
76

 

Od účinnosti Novely StavZ se za stavbu považuje také výrobek plnící funkci 

stavby, který byl dříve samostatnou kategorií a nově je o něj rozšířen pojem „stavba“. 

                                                 
74 Viz. § 2 odst. 3 StavZ 
75 MAREČEK, Jan; DOLEŽAL, Jiří; SEDLÁČKOVÁ, Vladimíra; SKLENÁŘ, Tomáš; TUNKA, Martin; 

VOBRÁTILOVÁ, Zdeňka. Komentář ke stavebnímu zákonu a předpisy související. Plzeň: Vydavatelství a 

nakladatelství Aleš Čeněk, 2013, s. 33. ISBN 978-80-7380-430-5.  
76 MALÝ, Stanislav. Stavební zákon: komentář. 2., aktualiz. vyd. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2013, xliv, 

s. 13-14. Komentáře (Wolters Kluwer ČR). ISBN 978-80-7357-985-2. 



  

- 26 - 

 

Tyto výrobky svou povahou a především způsobem svého vzniku nejsou klasickými 

stavbami, ale tím, že slouží ke stejnému účelu, jsou za stavby nově považovány.
77

 

2.2.2 Terénní úpravy, zařízení a udržovací práce 

Za terénní úpravy považuje § 3 odst. 1 StavZ takové zemní práce a změny terénu, 

které způsobují podstatnou změnu vzhledu prostředí nebo odtokových poměrů, těžební 

a podobné související práce vyjma činností spojených s hornictvím. Bude se tedy jednat 

o rozsáhlejší úpravy co do množství manipulované zeminy, velikosti upravované plochy 

pozemku a závažnosti změn rázu pozemku týkajících se změn sklonu či terasování 

svahu. Rozlišení podstatnosti či nepodstatnosti takových změn je v každém jednotlivém 

případě na příslušném stavebním úřadu, popř. u nejasností v souvislosti se změnami 

odtokových poměrů poskytne stavebnímu úřadu součinnost vodoprávní úřad.
78

 

Definice pojmu „zařízení“ je dle § 3 odst. 2 StavZ formulována pouze ve vztahu 

k reklamě a rozumí se jím informační a reklamní panel, deska, tabule či jiná konstrukce 

a technické zařízení, pokud jeho celková plocha nepřesahuje 8m
2
 a není tak již 

považováno za stavbu dle § 2 odst. 3 StavZ. 

Udržovací práce spočívající především v opravách stávajících staveb nedefinuje 

StavZ jako takové, ale v § 3 odst. 4 StavZ uvádí definici obsahově blízkého pojmu 

údržba. Za údržbu stavby se považuje taková práce, která zabezpečuje dobrý stavební 

stav a zároveň zabraňuje znehodnocení stavby a prodlužuje její životnost. 

2.3 Subjekty stavebního řízení 

Stavebního řízení se účastní několik typů subjektů, které se dělí podle toho, jaké 

postavení v řízení zaujímají. Na jedné straně jsou to orgány veřejné správy uplatňující 

v řízení veřejné zájmy včetně zájmu na ochranu životního prostředí, mezi které řadíme 

stavební úřady a dotčené orgány, popř. autorizovaného inspektora. Na straně druhé jde 

o účastníky řízení, vůči nimž je výkon veřejné správy směřován. 

                                                 
77 MALÝ, Stanislav. Stavební zákon: komentář. 2., aktualiz. vyd. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2013, xliv, 

s. 12. Komentáře (Wolters Kluwer ČR). ISBN 978-80-7357-985-2.  
78 MAREČEK, Jan; DOLEŽAL, Jiří; SEDLÁČKOVÁ, Vladimíra; SKLENÁŘ, Tomáš; TUNKA, Martin; 

VOBRÁTILOVÁ, Zdeňka. Komentář ke stavebnímu zákonu a předpisy související. Plzeň: Vydavatelství a 

nakladatelství Aleš Čeněk, 2013, s. 37. ISBN 978-80-7380-430-5. 
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2.3.1 Stavební úřady 

Správními orgány vykonávajícími správu na úseku stavebního řádu jsou stavební 

úřady, které se dělí podle typu staveb, o nichž rozhodují. Stavební úřady se tak dle 

povahy povolovaných staveb dělí na obecné, speciální, vojenské a jiné. Obecné stavení 

úřady vykonávají působnost u všech staveb, které nespadají pod výkon činnosti 

speciálních, vojenských a jiných stavebních úřadů.
79

 

Obecné stavební úřady 

„Základním článkem soustavy stavebních úřadů jsou obecné stavební úřady; mají 

postavení orgánů státní správy s „univerzální“ působností ve věcech územního 

rozhodování, stavebního řádu, sankcí a v dalších záležitostech, pokud nejsou vyhrazeny 

ostatním stavebním úřadům. Mohou vydávat všechna rozhodnutí a opatření podle 

stavebního zákona, s výjimkou ohlášení, stavebních povolení a dalších rozhodnutí 

týkajících se vymezených speciálních a jiných zvláštních druhů staveb“
80

 

Obecné stavební úřady vyjmenovává § 13 odst. 1 StavZ. Patří mezi ně 

ministerstvo pro místní rozvoj, které je ústředním správním úřadem ve věcech 

stavebního řádu a dále krajský úřad, obecní úřad obce s rozšířenou působností, 

pověřený obecní úřad, městský a obecní úřad, který tuto působnost vykonával ke dni 

31. prosince 2012.  

Speciální stavební úřady 

„Speciální stavební úřady vykonávají působnost stavebního úřadu, s výjimkou 

pravomoci ve věcech územního rozhodování. Postupují podle stavebního zákona, pokud 

zvláštní právní předpisy pro speciální stavby nestanoví jinak.“
81

 

Jednotlivé speciální stavební úřady vykonávají svou působnost u zvláštních druhů 

staveb, které jsou upraveny speciálními právními předpisy. 

Letecké stavby upravuje zákon č. 49/1997 Sb. o civilním letectví, ve znění 

pozdějších předpisů, kde jako speciální stavební úřad vystupuje Úřad pro civilní 

letectví. Stavby drah a stavby na dráze jsou upraveny zákonem č. 266/1994 Sb. 

                                                 
79 PRŮCHA, Petr a Alena KLIKOVÁ. Veřejné stavební právo. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014, s. 79. 

ISBN 978-80-210-7062-2. 
80 Viz Ministerstvo pro místní rozvoj ČR. Přehled stavebních úřadů a jejich činnost [online]. [cit. 18.06.2015]. 

Dostupné z: <http://portal.uur.cz/pdf/prehled-stavebnich-uradu-mmr-102010.pdf> 
81 Viz Ministerstvo pro místní rozvoj ČR. Přehled stavebních úřadů a jejich činnost [online]. [cit. 18.06.2015]. 

Dostupné z: <http://portal.uur.cz/pdf/prehled-stavebnich-uradu-mmr-102010.pdf> 
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o drahách ve znění pozdějších předpisů, podle něhož je speciálním stavebním úřadem 

drážní úřad. Stavby pozemních komunikací řeší zákon č. 13/1997 Sb. o pozemních 

komunikacích ve znění pozdějších předpisů, který za stavby pozemních komunikací 

považuje stavby dálnic, silnic a místních komunikací a speciálním stavebním úřadem 

stanovuje silniční správní úřad. Stavby vodních děl upravuje zákon č. 254/2001 Sb. 

o vodách, ve znění pozdějších předpisů, kde je speciálním stavebním úřadem 

vodoprávní úřad. 

Speciální stavební úřady potřebují pro vydání stavebního povolení souhlas 

obecného stavebního úřadu příslušného pro vydání územního rozhodnutí, který dohlíží 

na dodržení jeho podmínek. Pokud vyvstane pochybnost, zda se jedná o speciální 

stavbu či nikoliv, rozhodne stanovisko příslušného speciálního stavebního úřadu.
82

 

Vojenské a jiné stavební úřady 

Na území vojenských újezdů vykonávají působnost stavebních úřadů újezdní 

úřady, které rozhodují o všech typech staveb realizovaných na území vojenských újezdů 

a mají zde i pravomoc ve věcech územního rozhodování. Seznam vojenských újezdů 

s vymezením jejich hranic je upraven v přílohách zákona č. 222/1999 Sb. o zajišťování 

obrany státu. V příloze č. 1 tohoto zákona je vyjmenováno pět vojenských újezdů: 

Boletice, Brdy, Březina, Hradiště, Libavá.
83

 

Jiné stavební úřady jsou příslušné rozhodovat o účelových stavbách pro jednotlivé 

složky státní moci. Mezi tyto úřady patří dle § 16 odst. 2 StavZ Ministerstvo obrany pro 

stavby důležité pro obranu státu mimo území vojenských újezdů, Ministerstvo vnitra 

u staveb důležitých pro bezpečnost státu, Ministerstvo spravedlnosti u staveb pro účely 

Vězeňské služby a jejích organizačních jednotek, Ministerstvo průmyslu a obchodu 

u specifických staveb vymezených v §16 odst. 2 písm. d StavZ a obvodní báňské úřady 

u staveb v dobývacích prostorech, jejichž účel souvisí s důlní činností. 

Příslušnost stavebních úřadů 

Stavební úřady vykonávají svou působnost jako působnost přenesenou. Každý 

stavební úřad pak vykonává tuto působnost ve svém příslušném správním obvodu, 

                                                 
82 PRŮCHA, Petr a Alena KLIKOVÁ. Veřejné stavební právo. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014, s. 83. 

ISBN 978-80-210-7062-2. 
83 Viz Ministerstvo pro místní rozvoj ČR. Přehled stavebních úřadů a jejich činnost [online]. [cit. 18.06.2015]. 
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na jehož základě je určena místní příslušnost k řízení. Pokud se jedná o rozsáhlejší 

stavby nebo opatření rozkládající se ve více obvodech, provede řízení a následně vydá 

rozhodnutí nejblíže společně nadřízený stavební úřad, pokud ten nestanoví, že má řízení 

provést některý ze stavebních úřadů spravujících obvod, kde se má stavba nebo opatření 

uskutečnit.
84

  

Pro určení funkční příslušnosti stavebního úřadu je důležité připomenout, že ne 

u všech staveb jsou příslušné obecní stavební úřady. Pokud se bude jednat o rozsáhlejší 

stavby s větším dopadem na životní prostředí, může už prvoinstančně rozhodovat 

krajský úřad, popř. pokud se bude jednat o speciální stavbu, bude k rozhodování o ní 

příslušný speciální stavební úřad, nebo až příslušné ministerstvo.  

Nadřízený stavební úřad si může v konkrétních stanovených případech v mezích 

své věcné působnosti dle svého uvážení vyhradit pravomoc prvoinstančního stavebního 

úřadu. K atrakci bude docházet v případech staveb či opatření s rozsáhlejšími účinky 

na životní prostředí, kulturní památku popř. na památkovou rezervaci nebo zónu. Pokud 

by se jednalo o stavby s mimořádnými negativními vlivy na životní prostředí, může si 

pravomoc stavebního úřadu vydat územní rozhodnutí vyhradit ministerstvo.
85

 

2.3.2 Účastníci stavebního řízení 

Nejprve je nutno zmínit, že stavební řízení je správním řízením a vztahuje se tak 

na něj obecná definice správního řádu: „Správním řízením je postup správního orgánu, 

jehož účelem je vydání rozhodnutí, jímž se v určité věci zakládají, mění nebo ruší práva 

anebo povinnosti jmenovitě určené osoby nebo jímž se v určité věci prohlašuje, 

že taková osoba práva nebo povinnosti má anebo nemá.“
86

 Tato „jmenovitě určená 

osoba“, jejíž práva jsou řízením dotčena, má možnost se vyjadřovat k řízení, podávat 

návrhy či námitky a mít přístup k informacím důležitým pro řízení. Právo účastnit se 

řízení takové osobě dává jak SŘ v § 4 odst. 4 tak i LZPS v čl. 36 jako právo 

na spravedlivý proces. 

Vymezení okruhu účastníků a jeho opodstatnění uvádí důvodová zpráva k Novele 

StavZ: „V § 109 jsou vymezeni účastníci stavebního řízení. To znamená pouze toho 

                                                 
84 Viz Ministerstvo pro místní rozvoj ČR. Přehled stavebních úřadů a jejich činnost [online]. [cit. 18.06.2015].  

Dostupné z: <http://portal.uur.cz/pdf/prehled-stavebnich-uradu-mmr-102010.pdf> 
85 Viz § 17 StavZ 
86 Viz § 9 SŘ 
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správního řízení, které je zahájeno dnem, kdy žádost o vydání stavebního povolení 

dojde stavebnímu úřadu. Ve stavebním řízení se neřeší věci, o kterých bylo pravomocně 

rozhodnuto v územním řízení (popř. v uzavřené a účinné veřejnoprávní smlouvě 

upravující umístění stavby, v regulačním plánu nahrazujícím územní rozhodnutí, 

popřípadě v územním souhlasu). Umístění stavby na pozemku, její odstupy od hranic 

pozemku, od dalších staveb – navrhovaných či stávajících a v souvislosti s tím 

i umístění oken, orientace stavby vzhledem ke světovým stranám, výška stavby, tvar 

střechy – tím i zastínění sousedních staveb nebo pozemků, přístup ke stavbě, zajištění 

parkovacích stání pro vozidla a v neposlední řadě účel, kterému má stavba sloužit, jsou 

při podání žádosti o vydání stavebního povolení již vyřešené. Tomu odpovídá vymezení 

okruhu účastníků stavebního řízení. Budou jimi osoby, jejichž vlastnické právo či právo 

odpovídající věcnému břemenu k pozemku nebo ke stavbě, může být přímo dotčeno 

prováděním stavby. Upřesňuje se, že účastníkem stavebního řízení se stává také osoba, 

o které tak stanoví zvláštní právní předpis… Podmínkou účastenství podle stavebního 

zákona je dotčení veřejných zájmů podle zvláštních právních předpisů, pokud nebylo 

o dotčení v plném rozsahu rozhodnuto v územním rozhodnutí.“
87

 

 Účastníky stavebního řízení taxativně vyjmenovává stavební zákon v § 109 

odlišně od obecné úpravy správního řízení.
88

 „Účastníkem stavebního řízení je pouze: 

a) stavebník, b) vlastník stavby, na níž má být provedena změna, není-li stavebníkem, 

c) vlastník pozemku, na kterém má být stavba prováděna, není-li stavebníkem, může-li 

být jeho vlastnické právo k pozemku prováděním stavby přímo dotčeno, d) vlastník 

stavby na pozemku, na kterém má být stavba prováděna, a ten, kdo má k tomuto 

pozemku nebo stavbě právo odpovídající věcnému břemenu, mohou-li být jejich práva 

prováděním stavby přímo dotčena, e) vlastník sousedního pozemku nebo stavby 

na něm, může-li být jeho vlastnické právo prováděním stavby přímo dotčeno, f) ten, kdo 

má k sousednímu pozemku právo odpovídající věcnému břemenu, může-li být toto 

právo prováděním stavby přímo dotčeno, g) osoba, o které tak stanoví zvláštní právní 

předpis, pokud mohou být stavebním povolením dotčeny veřejné zájmy chráněné podle 

zvláštních právních předpisů a o těchto věcech nebylo rozhodnuto v územním 

rozhodnutí.“
89

 

                                                 
87 Důvodová zpráva k Novele StavZ, s. 107 
88 Srov. § 27 SŘ 
89 Viz § 109 StavZ 
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Výčet účastníků stavebního řízení je užší než okruh zúčastněných osob při 

územním řízení.
90

 Cílem zákonné úpravy veřejného stavebního práva je umožnit co 

nejširšímu okruhu osob vyjadřovat se a účastnit se již v územním řízení tak, 

aby navazující řízení mohly probíhat bez zbytečných průtahů a dalších nákladů. Proto 

také platí, že ty osoby, které se mohli zúčastnit již územního řízení a hájit své zájmy 

tam, již nebudou mít možnost znovu vstupovat do stavebního řízení. 

Na rozdíl od územního řízení nemůže ve stavebním řízení své připomínky 

uplatňovat veřejnost (tzn. každý) s výjimkou spolků
91

 (viz níže). V tomto případě již 

stavební zákon nepočítá s účastí široké veřejnosti prostřednictvím veřejného ústního 

jednání. Pokud se dle § 112 odst. 1 StavZ koná ústní jednání, je neveřejné.
92

 

Nicméně i vymezení účastníků stavebního řízení uvedené v § 109 StavZ 

je poměrně široké zejména z toho pohledu, že je vždy nezbytné zkoumat u každé 

konkrétní osoby, zda jsou splněny veškeré požadavky účastenství.
93

 Zejména bude 

nutné splnit dvě obecné podmínky, a to existenci vlastnického práva k pozemku 

či ke stavbě, popř. práva odpovídající věcnému břemenu a zároveň jeho přímé dotčení 

prováděním stavby. 

Okruh účastníků konkrétního stavebního řízení stanovuje příslušný stavební úřad, 

který v prvé řadě přihlédne k osobám označeným žadatelem v podané žádosti o stavební 

povolení. Zásadně však tyto osoby konfrontuje s předmětem, rozsahem a charakterem 

daného řízení. Je proto v praxi zcela obvyklé, že seznam osob označených za účastníky 

stavebního řízení žadatelem bude upřesněn a doplněn stavebním úřadem v závislosti 

na konkrétních okolnostech případu. 

Stavební úřad bude při stanovení okruhu účastníků stavebního řízení vycházet 

z právní úpravy stavebního zákona a souvisejících právních předpisů, zejména 

ze zákona o ochraně přírody a krajiny a zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. 

Nejprve určí osoby, kterým postavení účastníka přísluší nesporně. Pokud se jedná 

o osoby domáhající se přiznání postavení účastníka stavebního řízení, taky ty musí 

uvést, v jakých konkrétních skutečnostech shledávají možnost přímého dotčení svých 

práv při provádění stavby, jež je předmětem řízení, tzn. uvést důvody opodstatňující 

                                                 
90 Srov. § 85 StavZ 
91 Pozn. S účinností NOZ došlo k transpozici občanského sdružení do pojmu spolek 
92 MACHAČKOVÁ, Jana. Stavební zákon: komentář. 2. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2013, xix, s. 444. Beckova edice 

komentované zákony. ISBN 978-80-7400-492-6. 
93 PRŮCHA, Petr a Alena KLIKOVÁ. Veřejné stavební právo. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014, s. 97. 

ISBN 978-80-210-7062-2. 
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přiznání postavení účastníka v konkrétním stavebním řízení. Pokud vyvstanou určité 

pochybnosti možného účastenství konkrétní osoby, přezkoumá stavební úřad naplnění 

zákonem stanovených podmínek. Je povinen objektivně vyhodnotit existenci 

vlastnických práv či práv vyplývajících z věcných břemen, možnosti přímého dotčení 

těchto práv prováděním projednávané stavby, dále ve smyslu uvedených právních 

předpisů existenci veřejných zájmů, které mohou být dotčeny vydávaným stavebním 

povolením a nakonec vyhodnotit otázku, zda o těchto věcech již bylo či nebylo 

rozhodnuto v předcházejícím územním řízení.
94

   

Do první skupiny účastníků, kteří musí být účastni každého řízení, patří 

především stavebník. Zákonná definice stavebníka založená na formálním znaku je 

uvedena v § 2 odst. 2 písm. c StavZ: „Stavebníkem se rozumí 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.“
95

 

Vedle stavebníka se bude dále jednat i o osoby, na které se pro společenství práv musí 

rozhodnutí vztahovat (např. podílový spoluvlastník nebo manžel u nemovitosti 

ve společném jmění). Stavebníkem se rozumí též osoba, která pro sebe provádí stavbu 

svépomocí na základě stavebního povolení nebo ohlášení a rovněž osoba, která realizuje 

stavební záměry nevyžadující stavební povolení ani ohlášení. Stavebníkem je vedle 

osoby, která stavbu provádí, rovněž i osoba, pro kterou se stavba připravuje a provádí, 

tzn. investor nebo objednatel stavby. V pozici stavebníka je dle úpravy obsažené  

v § 73 odst. 2 SŘ také právní nástupce osoby, která pro sebe žádala dané povolení 

k provedení stavby.
96

 

Účastníkem v této skupině bude také vlastník stavby, na níž má být provedena 

změna či udržovací práce, není-li stavebníkem.
97

 Tito privilegovaní účastníci stojí 

v podobném postavení jako účastníci dle § 27 odst. 1 SŘ a mají tak navíc některá práva 

oproti ostatním účastníkům stavebního řízení. Zejména musejí být uvedeni ve výroku 

                                                 
94 MACHAČKOVÁ, Jana. Stavební zákon: komentář. 2. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2013, xix, s. 536-537. Beckova 

edice komentované zákony. ISBN 978-80-7400-492-6. 
95 Viz. § 2 odst. 2 písm. c StavZ 
96 MACHAČKOVÁ, Jana. Stavební zákon: komentář. 2. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2013, xix, s. 538. Beckova edice 

komentované zákony. ISBN 978-80-7400-492-6. 
97 Srov. § 109 písm. b StavZ 
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rozhodnutí
98

 a takové rozhodnutí nemůže nabýt právní moci, pokud jim není 

oznámeno.
99

  

Další skupinu tvoří osoby uvedené v § 109 písm. c) až f) StavZ. Jejich účastenství 

ve stavebním řízení závisí na přímé dotčenosti jejich vlastnického práva nebo práva 

vyplývajícího z věcného břemene prováděním stavby. Budou zde tedy všichni „přímo 

dotčení“ sousedé, tj. vlastníci „přímo dotčených“ pozemků nebo staveb na nich.  

Interpretace pojmu soused a přímá dotčenost jeho práv bývá častým sporným 

bodem při určování účastníků stavebního řízení. Za souseda lze považovat vlastníka 

sousedního pozemku, stavby, nebo oprávněného z věcného břemena k těmto 

nemovitostem. V průběhu času došlo k významnému posunu výkladu pojmu „sousední 

pozemek“. Nejprve byl tento pojem vykládán pouze ve smyslu faktické společné 

hranice, když zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 

zákon) definoval v § 139 písm. c) „sousední pozemky a stavby na nich“ jako pozemky, 

které mají společnou hranici s dotyčným pozemkem. Avšak výše uvedené pojetí 

sousedního pozemku bylo často kritizováno, až došlo nakonec Ústavním soudem 

ke zrušení zakotvení sousedního pozemku přímo v zákoně. „Napadené ustanovení tím, 

že vymezuje pojem "soused" přímo v zákoně, bere správnímu orgánu možnost, aby jako 

s účastníkem řízení zacházel též s osobou, která očividně může být rozhodnutím 

vydávaným ve stavebním řízení dotčena ve svých právech, a to i v právech ústavně 

chráněných, jako je právo na pokojné užívání majetku, případně právo vlastnické 

(čl 1 Dodatkového protokolu k Úmluvě, čl. 11 Listiny).“
100

 Takto zrušené ustanovení 

nebylo v zákoně nikterak nahrazeno, takže se musela svého slova ujmout judikatura. 

Nejvyšší správní soud tak následně ve své judikatuře rozšířil vnímání sousedních 

pozemků i za jejich společné hranice. „Při stanovení určitého kritéria pro vymezení 

okruhu účastníků v případě stavby, která může mít vliv na široké okolí, nelze takové 

kritérium měřit pouze hlediskem hospodárnosti a okruh účastníků limitovat stanovením 

odstupové hranice vyjádřené v metrech bez přihlédnutí k ostatním vlivům. Samotná 

náročnost takového posuzování nemůže být dostatečným ospravedlněním pro vyloučení 

osob z okruhu možných účastníků řízení a nemůže obstát zásada „hospodárnosti“ 

či procesní ekonomie. Poměřuje-li stavební úřad práva dotčených osob a administrativní 

                                                 
98 Srov. § 68 odst. 2 SŘ 
99 ROZTOČIL, Aleš; HRŮŠOVÁ, Klára; LACHMAN, Martin; POTĚŠIL, Lukáš. Stavební zákon: komentář. Vyd. 1. 

V Praze: C.H. Beck, 2013, xxvi, s. 443. Beckovy komentáře. ISBN 978-80-7400-462-9. 
100 Viz nález Ústavního soudu ze dne 22.03.2000, sp.zn. Pl. ÚS 19/99 
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náročnost řízení, nemůže se přiklonit k variantě druhé. Lze-li možné přímé dotčení 

na právech shledat u širokého okruhu osob, nutno zvolit i tomu odpovídající formu 

vedení takového řízení, nemůže však být zužován prostor pro ochranu ústavně 

zaručených práv.“
101

 

Pokud se zaměříme na pojem „přímé dotčení“, tak je třeba říci, že ne každé 

dotčení práv bude dosahovat takové závažnosti, aby byly splněny podmínky pro 

účastenství v řízení. Odpověď na otázku, co lze považovat za přímé dotčení, nalezneme 

opět v judikatuře NSS. Bude se jednat zejména o dotčení tzv. imisemi, tzn. obtěžování 

hlukem, prachem, kouřem, pevnými a tekutými odpady, plyny, parami, pachy, světlem, 

stíněním a vibracemi. O přímé dotčení práv půjde vždy, pokud uvažovaná stavba bude 

těmito imisemi obtěžovat okolní pozemky či stavby. Současně se právní doktrína 

shoduje i na tom, že „přímým dotčením sousedních nemovitostí bude i jejich dotčení 

zvýšenou intenzitou dopravy v místě stavby vzhledem k jejímu účelu (např. velkosklad, 

který bude zásobován denně přijíždějícími a odjíždějícími kamióny pohybujícími se tak 

v bezprostřední blízkosti okolních staveb a pozemků apod.)“
102

  Určité pochybnosti lze 

mít u jiných zásahů, např. pokud by docházelo k výraznému zhoršení popř. k úplnému 

odejmutí stávajícího výhledu z dotčeného pozemku či stavby. Judikatura NSS v tomto 

případě uvádí, že „stavební úřad je oprávněn učinit si úsudek o otázce výhledu na 

panorama města, zároveň je tato námitka způsobilá založit účastenství žalobce v řízení 

o dodatečné povolení stavby.“
103

 

Judikatura se v průběhu času zastávala širšího pojetí této skupiny účastníků 

stavebního řízení, a to i v čase kdy již připravovaná novela StavZ počítala se zúžením 

tohoto okruhu účastníků: „Ačkoli se v důvodové zprávě k novele č. 350/2012Sb. 

zdůrazňuje, že účastenství ve stavebním řízení je nutné posuzovat vzhledem k předmětu 

řízení, jímž by vlastníci sousedních pozemků neměli být dotčeni. Judikatura však, jak 

řečeno výše, tenduje zpravidla k širšímu pojetí účastenství. Rozsudek NSS ze dne 

12. 4. 2012, č. j. 9 As 78/2011-69, např. uvádí, že pokud může navrhovaná stavba 

studny ovlivnit kvalitu a množství vody v již zbudované studni náležící sousedovi, 

může jít   důvod účastenství tohoto souseda v řízení o stavební povolení takto 

                                                 
101 Viz rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 19.06.2009, čj. 5 As 67/2008 - 111 
102 MALÝ, Stanislav. Stavební zákon: komentář. 2., aktualiz. vyd. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2013, 

xliv, s. 113. Komentáře (Wolters Kluwer ČR). ISBN 978-80-7357-985-2. 
103 Viz rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 17.12.2008, č.j. 1 As 80/2008- 68 
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navrhované studny, a to dle § 109 odst. 1 písm. e) StavZ ve spojení s § 115 odst. 1 

VodZ.“
104

 

Významný posun v pojetí této skupiny účastníků stavebního řízení učinila novela 

StavZ, která zavedla přesnější vyjádření, kde uvádí, že práva těchto osob mohou být 

přímo dotčena „prováděním stavby“, z čehož jednoznačně vyplývá, že přímé dotčení 

práv osob v této skupině mohou způsobit pouze důsledky samotného provádění stavby, 

např. prach, hluk a zápach způsobený stavební činností nebo obtěžující vibrace a otřesy 

vyvolané stavební mechanizací při provádění stavební činnosti. Naopak se nemůže 

nikdy jednat o žádný důsledek vlivu parametrů stavby, o nichž bylo rozhodnuto již 

v územním řízení nebo alespoň rozhodnuto být mohlo.
105

 Pokud by snad tyto osoby 

uplatňovaly některé z těchto námitek, o kterých již bylo, popř. mělo být rozhodnuto, 

nebude se jimi již stavební úřad ve stavebním řízení zabývat.
106

  

Posouzení a rozhodnutí o tom, kdo bude v konkrétním případě účastníkem 

stavebního řízení jako osoba, jejíž vlastnická práva nebo práva vyplývající z věcného 

břemene mohou být prováděním stavby přímo dotčena, bude náležet stavebnímu úřadu. 

Z výše uvedeného je patrné, že takovou osobou se bude moci stát vlastník, popř. 

oprávněný z věcného břemene k více či méně vzdálenému pozemku či stavbě. Hájení 

svých vlastních práv těchto účastníků řízení má význam i pro ochranu životního 

prostředí. Pokud bude dotčený vlastník, resp. oprávněný z věcných práv bránit svoje 

soukromé zájmy, bude to mít sekundárně význam i pro ochranu veřejného zájmu, tedy 

zájmu na ochranu životního prostředí nebo veřejného zdraví, zejména pokud se bude 

jednat o rozsáhlejší stavby, např. průmyslové haly a provozy. 

Poslední skupinu účastníků stavebního řízení tvoří „osoby, o kterých tak stanoví 

zvláštní právní předpis, pokud mohou být stavebním povolením dotčeny veřejné zájmy 

chráněné podle zvláštních právních předpisů a o těchto věcech nebylo rozhodnuto 

v územním rozhodnutí.“
107

 V tomto ustanovení je hned několik podmínek účastenství 

spolků, které musí být ve stavebním řízení splněny, na rozdíl od územního řízení, kde 

StavZ postavení spolků jako účastníků řízení sám již nijak přímo dále nepodmiňuje. 

Předně se musí jednat o „osoby, o kterých tak stanoví zvláštní právní předpis“, kterými 

                                                 
104 ROZTOČIL, Aleš; HRŮŠOVÁ, Klára; LACHMAN, Martin; POTĚŠIL, Lukáš. Stavební zákon: komentář. Vyd. 

1. V Praze: C.H. Beck, 2013, xxvi, s. 447. Beckovy komentáře. ISBN 978-80-7400-462-9. 
105 MALÝ, Stanislav. Stavební zákon: komentář. 2., aktualiz. vyd. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2013, 

xliv, s. 291-292. Komentáře (Wolters Kluwer ČR). ISBN 978-80-7357-985-2. 
106 Srov. § 114 odst. 2 StavZ 
107 Viz. § 109 písm. g StavZ 



  

- 36 - 

 

budou zejména spolky (občanská sdružení). Pro způsob možné účasti těchto spolků 

ve stavebním řízení bude důležité, zda se bude jednat o tzv. navazující řízení, tzn. 

o řízení, kterému předcházel proces EIA anebo o řízení nenavazující, kterému proces 

EIA nepředcházel, a na které se nebude vztahovat právní úprava provedená novelou 

zákona o EIA.  Blíže bude o možné účasti těchto spolků ve stavebním řízení pojednáno 

v následující části práce
108

, která se zabývá jednotlivými instituty ochrany životního 

prostředí ve stavebním řízení.     

Výše citované ustanovení dále pokračuje formulací: „pokud mohou být stavebním 

povolením dotčeny veřejné zájmy chráněné podle zvláštních právních předpisů“, která 

jako další podmínku účastenství těchto osob stanoví právě dotčení veřejných zájmů 

podle zvláštních právních předpisů.  

Poslední vylučující podmínka umožňuje účastenství jen pokud „o těchto věcech 

nebylo rozhodnuto v územním rozhodnutí.“ Jejím účelem je především to, aby 

ve stavebním řízení, které je speciálním správním řízením navazujícím na územní řízení 

s odlišným předmětem řízení, nebyly řešeny stejné otázky, které mohly a měly být 

vyřešeny již v rámci předchozího územního řízení. Zkoumání splnění či nesplnění této 

podmínky je velmi složité a stavební úřad musí vycházet z okolností daného 

konkrétního případu. „Dojde-li stavební úřad k závěru, že vylučující podmínka 

je splněna, nemá občanské sdružení postavení účastníka stavebního řízení a není dána 

povinnost stavebního úřadu informovat občanské sdružení o zahájení stavebního řízení 

k možnému přihlášení do řízení.“
109

 

2.3.3 Dotčené orgány 

Dotčené orgány jsou subjekty veřejné správy, jejichž náplň činnosti spočívá 

v hájení veřejných zájmů, z nichž jeden z nejdůležitějších je právě ochrana životního 

prostředí. 

                                                 
108 Viz. kap. 3.2. a kap 3.3. této práce  
109 MAREČEK, Jan; DOLEŽAL, Jiří; SEDLÁČKOVÁ, Vladimíra; SKLENÁŘ, Tomáš; TUNKA, Martin; 

VOBRÁTILOVÁ, Zdeňka. Komentář ke stavebnímu zákonu a předpisy související. Plzeň: Vydavatelství 

a nakladatelství Aleš Čeněk, 2013, s. 278. ISBN 978-80-7380-430-5.  
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„Pro správní orgán, jehož výkon působnosti se „dotýká“ působnosti jiného 

správního orgánu, používá správní řád pojem „dotčený orgán“ a upravuje vzájemné 

vztahy mezi správním orgánem, který vede řízení a dotčeným orgánem.“
110

 

Postavení dotčených orgánů je upraveno v § 136 SŘ, podle něhož dotčenými 

orgány jsou orgány, o kterých tak stanoví zvláštní zákon, a správní orgány a jiné orgány 

veřejné moci příslušné k vydání závazného stanoviska nebo vyjádření, které je 

podkladem rozhodnutí správního orgánu. Dále mají postavení dotčeného orgánu 

i územní samosprávné celky, pokud se věc týká práva územně samosprávného celku 

na samosprávu.
111

 

Úprava dotčených orgánů ve StavZ je obsažena v jeho § 4, kde v odst. 2 uvádí, že 

dotčené orgány vydávají závazná stanoviska pro rozhodnutí a pro jiné úkony stavebního 

úřadu. Stavební úřady a dotčené orgány chránící veřejné zájmy mají povinnost 

postupovat ve vzájemné součinnosti.
112

 

Činnost dotčených orgánů ve stavebním řízení tedy spočívá zejména ve vydávání 

stanovisek, závazných stanovisek, popř. koordinovaných závazných stanovisek, jejichž 

prostřednictvím vyjadřují svůj souhlas s realizací stavebního záměru a potvrzují tak 

soulad stavby s veřejným zájmem. 

Stavební zákon upravuje vymezení pojmu „veřejný zájem“ v části týkající se 

stavebního dozoru a zvláštních pravomocí stavebního úřadu, konkrétně v § 132 odst. 3, 

kde je zájem na ochranu životního prostředí uveden vedle zájmu na ochranu života 

a zdraví osob nebo zvířat, bezpečnosti, předcházení živelných pohrom nebo náhlých 

havárií a dalších zájmů. „Toto ustanovení obsahuje vymezení pojmu „veřejný zájem“ 

pro účely nejen výkonu stavebního dozoru, ale lze říci i pro účely stavebního zákona 

jako celku, když se vztahuje na fázi jak provádění, tak užívání stavby, tj. na celou dobu 

její existence končící až jejím odstraněním.“
113

 Vedle stavebního zákona je pojem 

„veřejný zájem“ vymezen i v jiných právních předpisech, např. v § 58 ZOPK nebo 

v § 102 a § 109 vodního zákona. 

Hlavní veřejný zájem na ochranu životního prostředí může být uplatňován buď 

jako zájem na ochranu životního prostředí jako celku (např. podle zákona o životním 

                                                 
110 JEMELKA, Luboš. Správní řád: komentář. 4. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2013, xxvi, s. 562. Beckova edice 

komentované zákony. ISBN 978-80-7400-484-1. 
111 Viz § 136 odst. 1 a 2 StavZ 
112 Srov. se zásadou spolupráce správních orgánů v zájmu dobré správy dle § 8 SŘ 
113 MALÝ, Stanislav. Stavební zákon: komentář. 2., aktualiz. vyd. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2013, 

xliv, s. 524. Komentáře (Wolters Kluwer ČR). ISBN 978-80-7357-985-2. 
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prostředí, zákona o posuzování vlivů na životní prostředí nebo zákona o předcházení 

ekologické újmě) nebo pak prostřednictvím dílčích veřejných zájmů na ochranu 

jednotlivých složek životního prostředí – vod, lesů, přírody, ovzduší, zemědělské půdy 

apod. Každá z těchto složek životního prostředí je pak chráněna na základě příslušného 

tzv. složkového právního předpisu (např. vodní zákon, lesní zákon, zákon o ochraně 

přírody a krajiny, zákon na ochranu ovzduší, zákon o ochraně zemědělského půdního 

fondu, atd.) Dále je zájem na ochranu životního prostředí zajišťován právními předpisy 

zacílenými na ochranu před zdroji ohrožení životního prostředí, zejména před 

negativním vlivem odpadů, před chemickými látkami nebo před hlukem a vibracemi 

spadající pod ochranu veřejného zdraví. Mezi další zájmy hájené prostřednictvím 

dotčených orgánů patří požární ochrana, doprava, energetika, státní odborný dozor nad 

bezpečností práce, živnostenské podnikání, jaderná bezpečnost, obrana a zájmy 

bezpečnosti státu.
114

 

Působnost dotčených orgánů souvisí s příslušným složkovým zákonem, na jehož 

základě se vyjadřují k předmětu stavebního řízení. Prostřednictvím zvláštních právních 

předpisů je dotčeným orgánům svěřena ochrana nejrůznějších veřejných zájmů. Okruhů 

chráněných zájmů je celá řada, přičemž mezi nejdůležitější patří ochrana životního 

prostředí a jeho jednotlivých složek, ochrana přírody a krajiny, veřejného zdraví, 

odpadové hospodářství, veterinární péče, památková péče, ochrana infrastruktury - 

jednotlivých druhů dopravy, civilní a požární ochrana, obrana a bezpečnost státu, 

energetika a další oblasti. 

Ačkoliv jsem si vědom toho, že se počet a konkrétní seznam dotčených orgánů 

může v průběhu času např. na základě novely některého ze zvláštních předpisů měnit, 

uvádím níže výčet možných dotčených orgánů. Chtěl bych upozornit na to, že se 

nejedná o taxativní výčet, který by měl být striktně daný a neměnný. Při snaze uvést 

co největší počet možných dotčených orgánů jsem vycházel z přehledu dotčených 

orgánů ve stavebním řízení vydaném Ministerstvem pro místní rozvoj, který přehledně 

upravuje dotčený orgán, jeho věcnou příslušnost a formu vydávaného úkonu.
115

 Jsou 

jimi následující orgány: Úřad pro civilní letectví dle ZCL, drážní správní úřad dle 

                                                 
114 PRŮCHOVÁ, Ivana. Stavební zákon a ochrana životního prostředí. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011, 

s. 65. ISBN 978-80-210-5667-1. 

 
115 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR: PŘEHLED DOTČENÝCH ORGÁNŮ VE STAVEBNÍM ŘÍZENÍ - VĚCNÁ 

PŘÍSLUŠNOST - ÚKON a jeho FORMA [online]. [cit. 2015-07-07]. Dostupné z: 

http://www.mmr.cz/getmedia/464d4320-648a-42a4-b97a-d3482dda1333/050309_DOSSY_MMR_OSR_12_08_upr 
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ZDrah, silniční správní úřad, jímž je dle ZPoKo ministerstvo dopravy, obecní úřad 

s rozšířenou působností a krajský úřad, plavební úřad, tj. Státní plavební správa dle 

ZVP, obecní úřad obce s rozšířenou působností nebo krajský úřad dle ZSPP, obecní 

úřad, popř. Hasičský záchranný sbor kraje dle ZIZS, vodoprávní úřad, jímž je dle 

vodního zákona zejména obecní úřad s rozšířenou působností a krajský úřad, obecní 

úřad obce s rozšířenou působností jako orgán odpadového hospodářství dle OdpZ, 

krajská veterinární správa dle ZVP, krajská hygienická stanice dle ZOVZ, Ministerstvo 

zdravotnictví dle lázeňského zákona, orgán ochrany lesů, jímž je dle lesního zákona 

zejména obecní úřad obce s rozšířenou působností či krajský úřad, orgán ochrany 

zemědělského půdního fondu, tj. zejména obecní úřad s rozšířenou působností a krajský 

úřad dle ZOZPF, správa národního parku, správa CHKO a další orgány ochrany přírody 

(zejména obecní úřad s rozšířenou působností a krajský úřad) dle ZOPK, Ministerstvo 

životního prostředí a krajský úřad dle zákona o integrované prevenci, Státní úřad pro 

jadernou bezpečnost dle atomového zákona, krajský úřad jako orgán prevence před 

závažnými haváriemi dle ZPZH, oblastní inspektorát dle ZIP, Státní energetická 

inspekce dle energetického zákona a ZHsE, Ministerstvo vnitra dle ZSH a krajský úřad 

dle horního zákona. Vedle těchto dotčených orgánů dle složkových a jiných speciálních 

zákonů, jsou zde ještě dotčené orgány upravené přímo ve stavebním zákoně. Dle § 175 

odst. 1 a 2 StavZ jsou těmito orgány Ministerstvo obrany a Ministerstvo vnitra, které 

v jimi vymezeném území zajišťují prostřednictvím závazných stanovisek obranu 

a bezpečnost státu. 

Z výše uvedeného přehledu dotčených orgánů vyplývá, že jednomu a tomu 

samému dotčenému orgánu je dána působnost k ochraně hned několika veřejných 

zájmů. Jedná se o v praxi velmi častou situaci, kdy o spolu souvisejících veřejných 

zájmech je vydáno koordinované závazné stanovisko, které řeší dané zájmy komplexně, 

za předpokladu, že nedojde k protichůdným stanoviskům.
116

 Takovým dotčeným 

orgánem bývá odbor životního prostředí městského úřadu, který hájí např. zájmy 

na ochranu přírody a krajiny, vod, ovzduší, lesa a zároveň řeší odpadové hospodářství. 

                                                 
116 Srov. § 4 odst. 7 StavZ 
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2.4 Fáze stavebního řízení 

Tato práce má za cíl pojednat o možnostech ochrany životního prostředí 

ve stavebním řízení. Je proto důležité přiblížit jednotlivé fáze stavebního řízení, aby byl 

dán určitý obraz o tom, kdy a jak lze ochranu uplatňovat. Tyto fáze by na sebe měly 

plynule navazovat a probíhat tak, aby byly naplňovány základní zásady činnosti 

správních orgánů uvedené v § 2 až § 8 SŘ, tedy že by mělo jít o efektivní a nestranné 

rozhodování, které bude zároveň časově a ekonomicky nenáročné.   

2.4.1 Žádost o vydání stavebního povolení a zahájení 

stavebního řízení  

Stavební řízení je koncipováno jako řízení návrhové, které je zahájeno dnem 

doručení žádosti věcně a místně příslušnému stavebnímu úřadu. 

Žádost o vydání stavebního povolení podává stavebník dle § 196 odst. 1 StavZ 

na formuláři určeném prováděcím právním předpisem.
117

 Z podávané žádosti musí být 

vždy patrné, co je požadováno a každá taková žádost musí obsahovat základní obecné 

náležitosti ve smyslu § 37 odst. 2 SŘ. Vymezení předmětu žádosti a tedy předmětu 

výsledného stavebního povolení je nejen oprávněním, ale de facto také povinností 

žadatele, neboť je to právě on, kdo disponuje obsahem žádosti. Stavební úřad je 

následně obsahem žádosti vázán a není oprávněn z vlastní vůle předmět podávané 

žádosti jakkoli rozšiřovat či zužovat.
118

 

Konkrétní náležitosti žádosti o stavební povolení jsou stanoveny v § 110 StavZ. 

Vedle základních náležitostí žádosti stanovených v § 110 odst. 1 StavZ je nutno 

k žádosti připojit celou řadu povinných příloh. Předně musí být stavebník 

k uvažovanému záměru vůbec oprávněn, tzn. mít vlastnické právo nebo právo založené 

smlouvou provést stavbu nebo opatření anebo právo odpovídající věcnému břemenu 

k pozemku nebo stavbě. Pokud nelze tato práva ověřit v katastru nemovitostí dálkovým 

přístupem, je povinností stavebníka přiložit k žádosti doklad o těchto právech. Zejména 

tam, kde je odlišný vlastník pozemku a stavebník, není úplně jednoduché dokazování 

                                                 
117 Příloha č. 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a 

stavebního řádu 
118 MACHAČKOVÁ, Jana. Stavební zákon: komentář. 2. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2013, xix, s. 545. Beckova edice 

komentované zákony. ISBN 978-80-7400-492-6. 
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práva ke stavbě. Tento problém s dokazováním vlastnického práva působí negativně 

na prodlužování stavebního řízení. Stavební úřady samy ho nejsou schopné vyřešit, 

jelikož nemohou samy posuzovat tyto soukromoprávní nároky. V zájmu rychlosti 

a hospodárnosti stavebního řízení by mohl zákonodárce zvážit, zda by de lege ferenda 

nepostačoval jako doklad o vlastnictví notářsky ověřený souhlas, který by pro stavební 

řízení i dle mého názoru byl postačující a odpadly by tak případné spory o platnost 

smluv dokládajících vlastnictví.  

Dále je stavebník povinen v potřebném počtu vyhotovení přiložit projektovou 

dokumentaci stavby, k jejímž základním, stavebním zákonem stanoveným náležitostem 

patří průvodní zpráva, souhrnná technická zpráva, situace stavby, dokladová část, 

zásady organizace výstavby a dokumentace objektů. Podrobně je obsah a rozsah 

projektové dokumentace upraven prováděcím právním předpisem.
119

 Projektová 

dokumentace musí být úplná, přehledná a v souladu s podmínkami stanovenými 

územním rozhodnutím či souhlasem a zároveň s územně plánovací dokumentací
120

 

Tento přezkum souladu projektové dokumentace s územně plánovací dokumentací, 

územním rozhodnutím nebo veřejnoprávní smlouvou nahrazující územní rozhodnutí 

anebo územním souhlasem, popřípadě s regulačním plánem v rozsahu, ve kterém 

nahrazuje územní rozhodnutí, je povinen dle § 111 odst. 1 písm. a StavZ provést 

stavební úřad s ohledem na ochranu práv nabytých v dobré víře. „Stavební úřad není 

ve stavebním řízení oprávněn posuzovat soulad projektové dokumentace s územním 

plánem, který nabyl účinnosti poté, co v předcházejícím územním řízení bylo vydáno 

pravomocné územní rozhodnutí. Takový postup stavebního úřadu by představoval 

nepřípustný zásah do práv účastníků územního (resp. stavebního) řízení nabytých 

v dobré víře.“
121

 

Především kvůli vysoké náročnosti na odbornost projektové dokumentace 

požaduje zákon její vyhotovení projektantem, jakožto oprávněnou osobou dle 

zvláštního zákona.
122

 Projektant je dle ustanovení § 159 odst. 2 StavZ odpovědný 

za správnost, celistvost a úplnost projektové dokumentace, za proveditelnost stavby, 

jakož i za technickou a ekonomickou úroveň projektu, včetně vlivů na životní prostředí. 

                                                 
119 Příloha č. 5 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb 
120 Srov. § 111 StavZ 
121 Viz rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 12.09.2012, čj. 1 As 107/2012 - 139 
122 Viz zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných 

inženýrů a techniků činných ve výstavbě 
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Další velmi důležitou přílohou žádosti jsou závazná stanoviska dotčených orgánů 

chránících veřejné zájmy podle zvláštních právních předpisů. „Jestliže se stavební 

záměr dotýká zájmů chráněných zvláštními právními předpisy, je stavebník povinen 

zajistit posouzení záměru příslušnými dotčenými orgány a výsledek takového posouzení, 

tj. buď závazné stanovisko, nebo rozhodnutí opatřené doložkou o nabytí právní moci, 

přiložit k žádosti o stavební povolení.“
123

 Tato povinnost je dle stavebního zákona 

v plném rozsahu přenesena na stavebníka. Pro vydání stavebního povolení je nutné 

souhlasné závazné stanovisko či rozhodnutí. Záporné závazné stanovisko bude totiž dle 

§ 149 odst. 3 SŘ důvodem pro zamítnutí žádosti bez provádění dalšího dokazování. 

Pokud bude závazné stanovisko stanovovat podmínky či požadavky pro provedení 

uvažované stavby, je stavební úřad povinen zabezpečit jejich plnění zakotvením 

do podmínek pro provedení stavby ve stavebním povolení.
124

 

Dále nesmí stavebník zapomenout při podávání žádosti i na další nezbytné přílohy 

a tedy na plán kontrolních prohlídek stavby, případně plán provedení kontroly 

spolehlivosti konstrukcí stavby a nově také stanoviska vlastníků veřejné dopravní 

a technické infrastruktury.  

V případě, že žádost o vydání stavebního povolení neobsahuje všechny 

předepsané náležitosti, vyzve stavební úřad dle § 111 odst. 3 StavZ stavebníka k jejímu 

doplnění a řízení přeruší. Usnesení o přerušení se v souladu se zásadou procesní 

ekonomie doručuje pouze stavebníkovi. 

2.4.2 Oznámení zahájení řízení, ústní jednání 

Zjistí-li stavební úřad přezkoumáním podané žádosti a k ní připojených podkladů 

a projektové dokumentace, že je žádost úplná, bez vad a nedostatků, popř. byly již tyto 

vady odstraněny, oznámí všem známým účastníkům a dotčeným orgánům zahájení 

stavebního řízení a to nejméně 10 dnů před ústním jednáním.  Tato lhůta je stanovena 

v § 112 odst. 1 StavZ, jedná se tedy o lhůtu zákonnou a její nedodržení by znamenalo 

nezákonnost postupu správního orgánu. V souvislosti s oznámením řízení a stanovením 

ústního jednání je nutno zmínit důležitou zásadu koncentrace stavebního řízení, na niž 

stavební úřad upozorní již v rámci oznámení o zahájení řízení. Dle této zásady lze 

                                                 
123 MACHAČKOVÁ, Jana. Stavební zákon: komentář. 2. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2013, xix, s. 549. Beckova edice 

komentované zákony. ISBN 978-80-7400-492-6. 
124 Viz tamtéž 
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závazná stanoviska, námitky a případně důkazy uplatňovat nejpozději při ústním 

jednání, jinak k nim nebude přihlédnuto.
125

 

Právě ústní jednání, jehož se ve stavebním řízení mohou účastnit pouze přizvané 

osoby, mezi které patří vedle účastníků řízení a dotčených orgánů také hlavní projektant 

a případně autorizovaný inspektor, představuje nejlepší prostor pro uplatňování a pro 

reakci na námitky účastníků a požadavky dotčených orgánů.
126

 

Podle Novely StavZ již stavební zákon v oznámení o zahájení řízení s velkým 

počtem účastníků nebude jednotlivé dotčené vlastníky jmenovat, nýbrž v oznámení 

pouze uvede konkrétní přímo dotčené pozemky a stavby na nich. Pokud nebudou 

potenciální účastníci aktivní např. sledováním úřední desky, tak se o zahájení řízení ani 

nedozví. Tato změna vede dle mého názoru ke snížení možnosti zapojení širšího okruhu 

účastníků do řízení, a ačkoli zde většinou ochrana ŽP spadá až do sekundárních zájmů 

účastníků, tak je nutno z hlediska ochrany životního prostředí tuto změnu hodnotit 

negativně.  

Stavební zákon v § 112 odst. 3 upravuje odlišně od správního řádu lhůty pro 

vydání rozhodnutí. V jednoduchých věcech rozhodne stavební úřad bez zbytečného 

odkladu, zejména v situaci, kdy má k dispozici veškeré dostatečně průkazné podklady 

pro rozhodnutí. Jinak stavební úřad rozhodne nejdéle do 60 dnů ode dne zahájení 

stavebního řízení, popř. ve zvlášť složitých případech do 90 dnů. Tyto lhůty mají své 

opodstatnění v tom, že stavební povolení vyžadují stavby nespadající do volného 

režimu ani takové, u nichž by postačovalo ohlášení, tudíž půjde o stavby, které nelze 

považovat za jednoduché, čemuž také odpovídá složitost a časová náročnost vedeného 

řízení.
127

 Takto novelou StavZ nastavené lhůty, které dávají stavebnímu úřadu více času 

na rozhodování, nejsou dle mého názoru stanoveny zrovna v duchu zásady rychlosti 

a hospodárnosti dle § 6 SŘ a umožňují tak prodlužování stavebního řízení.  

                                                 
125 MACHAČKOVÁ, Jana. Stavební zákon: komentář. 2. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2013, xix, s. 560. Beckova edice 

komentované zákony. ISBN 978-80-7400-492-6. 
126 MAREK, Karel a Petr PRŮCHA. Nové stavební právo. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2007, s. 110-111. 

ISBN 978-80-210-4419-7. 
127 MAREČEK, J.; DOLEŽAL, J.; SEDLÁČKOVÁ, V.; SKLENÁŘ, T.; TUNKA, M.; VOBRÁTILOVÁ, Z. 

Komentář ke stavebnímu zákonu a předpisy související. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2013, 

s. 289. ISBN 978-80-7380-430-5. 
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2.4.3 Námitky účastníků řízení a jejich vypořádání  

Účastníci řízení, kteří jsou stavbou dotčeni na svých právech či oprávněných 

zájmech, mohou podávat proti povolovanému záměru námitky. Vedle vlastních zájmů 

mohou však sekundárně hájit i veřejné zájmy a tedy i zájem na ochranu životního 

prostředí. Dle judikatury je stavební úřad z důvodu procesní ekonomie povinen posoudit 

námitky nejdříve podle toho, zda je lze považovat jako dostatečný důvod pro 

účastenství v řízení a až následně, pokud budou dostatečným důvodem pro účastenství, 

je posoudit z věcného hlediska. Vyhovění věcné námitce nemůže být podmínkou 

účastenství.
128

 

Uplatňovat námitky lze pouze proti projektové dokumentaci, způsobu provádění 

a užívání stavby nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud je jimi přímo dotčeno 

vlastnické právo účastníka řízení nebo jeho právo založené smlouvou provést stavbu 

nebo opatření nebo právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku nebo stavbě.
129

 

Z důvodu návaznosti stavebního řízení na předcházející procesní postupy a řízení se již 

ve stavebním řízení znovu neposuzují otázky a skutečnosti, které jsou předmětem 

předchozího zkoumání a posouzení. To je důvodem, proč se stavební úřad při přezkumu 

žádosti o stavební povolení zabývá již pouze námitkami s přímým vztahem k předmětu 

stavebního řízení.
130

  

Podatel námitek je povinen uvést skutečnosti zakládající jeho postavení účastníka 

řízení, musí tedy doložit, že mu svědčí právo podat námitky. Dále je podatel povinen 

své námitky odůvodnit a to jak k jejich věcnému tak i osobnímu rozsahu.
131

 

2.4.4 Vydání stavebního povolení 

Vydáním stavebního povolení je založeno veřejné subjektivní právo stavebníka 

provést stavbu a zároveň stanoveny podmínky pro provedení stavby popřípadě pro její 

užívání. Stavební povolení je jedním z druhů rozhodnutí ve správním řízení a dopadají 

tak na něj obecné požadavky a nároky stanovené v § 68 SŘ.
132

 Obsah stavebního 

                                                 
128 Viz Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 17.12.2008, čj. 1 As 80/2008 - 68 
129 Srov. § 114 odst. 1 StavZ 
130 ROZTOČIL, Aleš; HRŮŠOVÁ, Klára; LACHMAN, Martin; POTĚŠIL, Lukáš. Stavební zákon: komentář. Vyd. 

1. V Praze: C.H. Beck, 2013, xxvi, s. 475. Beckovy komentáře. ISBN 978-80-7400-462-9. 
131 Viz tamtéž, str. 477 
132 Viz tamtéž, str. 482 – 483 
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povolení je upraven v § 115 StavZ a jeho konkrétní náležitosti jsou dále rozvedeny 

prováděcí vyhláškou.
133

 

Stavební úřad stanoví ve stavebním povolení podmínky pro provedení stavby 

zejména z hlediska zajištění komplexnosti a plynulosti výstavby, způsobu napojení 

na dopravní a technickou infrastrukturu a úprav okolí stavby. Vedle toho stavební úřad 

zajistí dodržení obecných požadavků na výstavbu včetně dodržení technických norem 

či bezbariérového přístupu a také ochranu veřejných zájmů zohledněním podmínek 

plynoucích ze závazných stanovisek dotčených orgánů.
134

 

Po účinnosti Novely StavZ již není nezbytnou součástí výrokové části stavebního 

povolení rozhodnutí o podaných námitkách účastníků řízení. Tato povinnost však 

stavebnímu úřadu zůstává i nadále a dle podpůrně použitelného správního řádu uvede 

v odůvodnění rozhodnutí informaci o tom, jak se vypořádal s návrhy a námitkami 

účastníků.
135

 

Platnost stavebního povolení je omezena na dva roky, a pokud nebude v této době 

stavba započata, pozbyde toto povolení platnosti. Stavební úřad však může platnost 

prodloužit, pokud mu bude před uplynutím této lhůty podána stavebníkem řádně 

odůvodněná žádost. Časové omezení má své opodstatnění. Stavební povolení se vydává 

za určitých podmínek daných v době rozhodování o něm, které se mohou plynutím času 

výrazně měnit a realizace povolené stavby až po několika letech by tak již často nebyla 

v souladu s podmínkami v území, technickými parametry či použitými materiály 

soudobých staveb, což by mělo negativní dopady i z hlediska ochrany životního 

prostředí.
136

   

                                                 
133 Vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu 
134 MAREČEK, Jan; DOLEŽAL, Jiří; SEDLÁČKOVÁ, Vladimíra; SKLENÁŘ, Tomáš; TUNKA, Martin; 

VOBRÁTILOVÁ, Zdeňka. Komentář ke stavebnímu zákonu a předpisy související. Plzeň: Vydavatelství 

a nakladatelství Aleš Čeněk, 2013, s. 294.  ISBN 978-80-7380-430-5. 
135 Srov. § 68 SŘ 
136 Srov. MACHAČKOVÁ, Jana. Stavební zákon: komentář. 2. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2013, xix, s. 573. Beckova 

edice komentované zákony. ISBN 978-80-7400-492-6 a rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 26.9.2012, 

čj. 9 As 74/2012 - 39 
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3 Jednotlivé instituty ochrany životního 

prostředí ve stavebním řízení 

Na charakteristiku stavebního řízení provedenou v předchozí kapitole následuje 

další část práce věnovaná důkladnějšímu rozboru konkrétních institutů, jejichž 

prostřednictvím je možno ve stavebním řízení uplatňovat zájem na ochranu životního 

prostředí. 

3.1 Posuzování vlivů na životní prostředí ve stavebním 

řízení 

Posuzování vlivů na životní prostředí (Environmental Impact Assessment – EIA) 

patří mezi klíčové nástroje pro hodnocení dopadů lidských činností a důsledků z nich 

plynoucích na životní prostředí. Jedná se o proces, který na základě principu prevence 

minimalizuje negativní dopady na ŽP tím, že posuzuje vlivy určitého záměru na životní 

prostředí ještě předtím, než se rozhodne o jeho uskutečnění. Jde o průřezový nástroj 

ochrany životního prostředí, který zajišťuje jeho ochranu jako celku, a nikoliv pouze 

ochranu jedné z jeho jednotlivých složek. 

Platná právní úprava posuzování vlivů na ŽP je v právním řádu ČR představována 

zákonem č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších 

předpisů, který nabyl účinnosti 1. ledna 2002. Tento zákon byl několikrát novelizován, 

avšak většina novel nebyla nikterak významná. Naproti tomu velmi zásadní vliv 

na právní úpravu posuzování vlivů na ŽP má zákon č. 39/2015 Sb., který s účinností 

od 1. dubna 2015 novelizuje zákon o EIA a zavádí mnoho významných změn v této 

oblasti (viz níže). 

Předmětem posuzování jsou v zákoně o EIA vymezené záměry, tj. stavby, 

činnosti a technologie uvedené v příloze č. 1 k tomuto zákonu, jejichž realizace by 

mohla závažně ovlivnit životní prostředí. Tyto záměry se dělí do dvou kategorií. 

Záměry v příloze č. 1 uvedené jako kategorie I podléhají obligatornímu posuzování, 

kdežto záměry kategorie II se posuzují až v případě, že je tak stanoveno ve zjišťovacím 

řízení, tedy jde o posuzování fakultativní. 

Při posuzování se vychází ze stavu životního prostředí v konkrétním dotčeném 

území v době oznámení záměru. Samotné posuzování obsahuje zjištění, popis, 
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posouzení a vyhodnocení předpokládaných přímých i nepřímých vlivů provedení, resp. 

neprovedení záměru na životní prostředí a veřejné zdraví. Celá tato činnost je 

organizovaná a řízená státem, přičemž každý proces posuzování probíhá u příslušného 

správního úřadu, kterým je buď Ministerstvo životního prostředí, nebo příslušný krajský 

úřad. 

Samotný proces posuzování se skládá z pěti následujících fází: podání oznámení, 

zjišťovací řízení, zadání a zpracování dokumentace, zadání a zpracování posudku 

a vydání stanoviska. Celý proces je zahájen podáním oznámení, jež předkládá 

oznamovatel. Dále následuje zjišťovací řízení, jehož cílem je se zřetelem na povahu 

konkrétního záměru upřesnit rozsah údajů, které tvoří dokumentaci a u fakultativně 

posuzovaných záměrů zjistit, zda se bude posuzování provádět či nikoliv. V další fázi 

předkládá oznamovatel dokumentaci, jejíž zpracování sám zajišťuje, příslušnému 

správnímu úřadu. Náležitosti dokumentace jsou uvedeny v příloze k zákonu o EIA. 

Jednu z nedílných součástí dokumentace tvoří všeobecně srozumitelné shrnutí 

netechnického charakteru, které slouží především veřejnosti bez potřebných odborných 

znalostí, jejichž absence veřejnosti ztěžuje možnost se podrobně seznámit s obsahem 

dokumentace. Dokumentaci stejně jako posléze posudek může v procesu EIA 

zpracovávat pouze autorizovaná osoba, přičemž za pravdivost údajů uvedených 

v dokumentaci a za její úplnost nese odpovědnost oznamovatel. Dále následuje 

posudek, jehož zpracování zadává příslušný správní úřad opět pouze autorizované osobě 

a jednou z jeho náležitostí je už návrh stanoviska. Jde tak o nezávislou expertizu, která 

působí jako pojistka úplnosti a objektivnosti procesu EIA. Poslední fází procesu je 

vydání stanoviska příslušným správním úřadem po jeho veřejném projednání 

a vyjádření se ke všem dokumentům a podkladům. Stanovisko obsahuje jako svoji 

nejdůležitější součást vyjádření příslušného úřadu k záměru z hlediska přijatelnosti jeho 

vlivů na životní prostředí s uvedením podmínek pro realizaci záměru, popř. s uvedením 

zdůvodnění nepřijatelnosti záměru.
137

  

S procesem EIA může být za určitých okolností propojeno i stavební řízení. 

Nikdy se nebude jednat o stavby, které mohou být realizovány bez stavebního povolení 

nebo na základě ohlášení. Možnost prolnutí s procesem EIA je tedy dána u staveb 

                                                 
137DAMOHORSKÝ, Milan. Právo životního prostředí. 3. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2010, xlvii, s. 217-230. Beckovy 

právnické učebnice. ISBN 978-80-7400-338-7. 
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vyžadujících stavební povolení, nebo u staveb realizovaných v rámci zkráceného 

stavebního řízení.
138

 

3.1.1 Významné změny zakotvené novelou zákona o EIA  

Novela zákona o posuzování vlivů na životní prostředí byla schválena pod tlakem 

Evropské komise v podobě hrozby zastavení čerpání finančních prostředků z fondů EU. 

Tato novela č. 39/2015 Sb. odstraňuje nedostatky transpozice směrnice 2011/92/EU 

a konečně tak uvádí českou právní úpravu do souladu s touto směrnicí.  

Novela se zaměřuje především na komplexní změnu úpravy účasti veřejnosti 

v řízeních navazujících na proces EIA a přístupu k právní ochraně, neboť nedostatky 

v této oblasti byly České republice ze strany EU několikrát vytýkány, až nakonec došlo 

i k podání žaloby proti České republice k Soudnímu dvoru EU. Přijetí novely účinné 

nakonec od 1. 4. 2015, místo plánované účinnosti od začátku roku 2015, bylo tak 

naprostou nutností. 

Je třeba upozornit na to, že účinností novely zákona o EIA nastávají významné 

odlišnosti ve vedení řízení v rámci celého procesu posuzování vlivů na životní prostředí, 

tedy v tzv. navazujícím řízení, ve kterém se bude stavební úřad při své činnosti řídit 

nejen stavebním zákonem a správním řádem, který obsahuje úpravu procesní stránky 

vedení řízení v obecné rovině, ale i zákonem o posuzování vlivů na životní prostředí. 

Nejprve je třeba vypořádat se s pojmem „navazující řízení“. Novela zákona o EIA 

rozumí navazujícím řízením: „takové řízení, ve kterém se vydává rozhodnutí podle 

zvláštních právních předpisů
139

, které povoluje umístění nebo provedení záměru 

posuzovaného podle tohoto zákona“
140

 Navazujícím řízením lze tedy chápat správní 

řízení, vedená příslušnými stavebními úřady dle StavZ, jejichž předmětem je záměr, 

který byl posuzován v celém procesu EIA. Naopak navazujícím řízením nebude správní 

řízení ve věci záměrů, o nichž posuzující orgán vydal ve zjišťovacím řízení rozhodnutí, 

že tento záměr nebo jeho změna nebudou posuzovány podle zákona o EIA.
141

 

Konkrétně tedy může být navazujícím řízením územní řízení, stavební řízení, společné 

územní a stavební řízení, řízení o změně stavby před dokončením, a pokud by se 

                                                 
138 PRŮCHOVÁ, Ivana. Stavební zákon a ochrana životního prostředí. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011, 

s. 326. ISBN 978-80-210-5667-1. 
139 Např. StavZ, Vodní zákon,  ZDrah, Zákon o integrované prevenci  
140 Viz § 3 písm. g zákona o EIA 
141 Srov. § 7 odst. 6 zákona o EIA 
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jednalo o stavbu provedenou bez rozhodnutí stavebního úřadu, případně v jeho rozporu, 

tak i řízení dle § 129 StavZ. Novela zákona o EIA nastoluje pro taková řízení speciální 

úpravu. Rozšiřuje povinnosti pro správní orgán příslušný k vedení navazujícího řízení, 

zabývá se pojmem dotčená veřejnost a stanovuje oprávnění, které ji v navazujícím 

řízení za splnění zákonných podmínek přísluší, stanovuje další účastníky řízení 

a odlišně upravuje podávání žalob proti navazujícím rozhodnutím. 

Dalším důležitým pojmem je výše zmíněná „dotčená veřejnost“. Novela zákona 

o EIA stanovuje, že dotčenou veřejností se rozumí: „1. osoba, která může být 

rozhodnutím vydaným v navazujícím řízení dotčena ve svých právech nebo 

povinnostech, 2. právnická osoba soukromého práva, jejímž předmětem činnosti je 

podle zakladatelského právního jednání ochrana životního prostředí nebo veřejného 

zdraví, a jejíž hlavní činností není podnikání nebo jiná výdělečná činnost, která vznikla 

alespoň 3 roky před dnem zveřejnění informací o navazujícím řízení podle § 9b odst. 1, 

případně před dnem vydání rozhodnutí podle § 7 odst. 6, nebo kterou podporuje svými 

podpisy nejméně 200 osob“
142

 V bodě 1 se tak bude jednat o dotčené účastníky 

navazujících řízení, kterým vyplývá jejich právo účasti a konkrétní oprávnění z něj 

odvozená přímo ze zvláštních právních přepisů vztahujících se na daná řízení. V bodě 2 

půjde o tzv. privilegované odvolatele, tedy o právnické osoby, jejichž cílem je podpora 

ochrany životního prostředí, pokud budou splňovat zákonné podmínky. První skupinu 

tvoří: „etablované environmentální nevládní organizace, u kterých bude za rozhodující 

legitimizační kritérium pokládána jejich určitá dlouhodobá časová „zavedenost“ 

v podobě požadované alespoň tříleté doby existence.“
143

 Do druhé skupiny budou 

spadat ad hoc vytvořené environmentální nevládní organizace, u nichž bude nutné 

na potvrzení jejich legitimity doložit podporující podpisovou listinu s alespoň 200 

podpisy fyzických, popř. právnických osob, bez nutnosti úředního ověření podpisů. 

Pokud se osoby, které bude možno zařadit do jedné ze dvou výše uvedených 

skupin, přihlásí správnímu orgánu ve stanovené lhůtě, budou bez dalšího považovány 

za účastníky navazujícího řízení, aniž by musely splňovat další podmínky, které 

vyžadovala předchozí právní úprava. Nově tedy platí, že: „práva ekologických 

                                                 
142 Viz § 3 písm. i zákona o EIA 
143 Důvodová zpráva k návrhu zákona, 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. MŽP, 2014., s. 58. Dostupné z 

http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=7&CT=299&CT1=0. 
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občanských sdružení vyplývajících z EIA směrnice budou zaručena prostřednictvím 

plnoprávné účasti v navazujících řízeních. Těmto entitám tak bude náležet postavení 

účastníka řízení a dále též svědčit právo podat odvolání proti rozhodnutí bez ohledu 

na předchozí účast odvolatele v daném řízení, z něhož rozhodnutí vzešlo.“
144

 

Velmi důležitým přínosem novely zákona o EIA pro ochranu životního prostředí 

je skutečnost, že výstup z procesu EIA má nově charakter závazného stanoviska podle 

ustanovení § 149 SŘ, tzn. správního aktu, který je pro správní orgán rozhodující 

v navazujícím řízení závazný jak formálně, tak materiálně. Tím byl odstraněn velký 

nedostatek dosavadní právní úpravy posuzování vlivů na ŽP, a to pouhou procesní 

závaznost stanoviska EIA, od jehož obsahu se správní orgán mohl v navazujícím řízení 

jakkoliv odchýlit, pokud tento svůj postup náležitě odůvodnil. Novelou byl zrušen § 10 

a zaveden nový § 9a zákona o EIA, který upravuje závazné stanovisko k posouzení 

vlivů provedení záměru na životní prostředí. 

 Nově se dle §9a odst. 4 a 5 zákona o EIA vydává tzv. verifikační závazné 

stanovisko. Tento institut označovaný také jako coherence stamp zahrnuje vydání 

stanoviska EIA k ověření změn záměru. Oznamovatel je povinen nejméně 30 dnů před 

zahájením navazujícího řízení předložit příslušnému úřadu dokumentaci včetně úplného 

popisu změn záměru, kterými se nynější záměr liší od záměru, ke kterému bylo vydáno 

stanovisko EIA.
145

   

Verifikační závazné stanovisko slouží k ověření identity záměru podrobeného 

posuzování vlivů na životní prostředí, jímž orgán EIA potvrzuje, že ve srovnání se 

stavem záměru posouzeného procesem EIA následně nedošlo ke změnám tohoto 

záměru předkládaného do povolovacího řízení, které by mohly mít významný negativní 

vliv na životní prostředí. Z toho plyne, že v případě, kdy orgán EIA v rámci 

nesouhlasného závazného stanoviska shledá, že v procesu EIA již posouzený záměr byl 

následně modifikován ještě před vydáním povolení tak, že by tyto změny mohly mít 

významný negativní vliv na životní prostředí, je nutno tyto změny znovu posoudit 

v procesu EIA, resp. ve zjišťovacím řízení.
146

  

                                                 
144 MÜLLEROVÁ, H., HUMLÍČKOVÁ, P.: Nové přístupy k implementaci Aarhuské úmluvy v ČR. Praha: Ústav 

státu a práva AV ČR, 2014, s. 41. 
145 Srov. § 4 a § 5 zákona o EIA 
146 Důvodová zpráva k návrhu zákona, 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. MŽP, 2014. S. 60. Dostupné z 

http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=7&CT=299&CT1=0 
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 Pokud se jedná o záměry, ohledně nichž bylo stanovisko EIA vydáno před 

účinností nové právní úpravy, bude v souladu s přechodnými ustanoveními zároveň 

nutné ověřit, zda před účinností nové právní úpravy vydané stanovisko EIA splňuje 

požadavky EIA směrnice nebo nikoliv. Obě zmíněné činnosti, jak vydávání 

verifikačního stanoviska, tak závazného stanoviska k ověření souladu se směrnicí EIA 

budou příslušné provádět orgány EIA - ministerstvo a krajské úřady, které 

ke konkrétnímu záměru vydávaly stanovisko EIA. Pokud bude v dané fázi 

povolovacího řízení nutno vydat obě výše zmíněná stanoviska, bude moci příslušný 

úřad tyto postupy spojit a vydat pouze jediné stanovisko, díky čemuž dosáhne alespoň 

částečného snížení administrativní náročnosti.
147

  

Za hlavní přínos ověřování zapracování podmínek stanoviska EIA lze považovat 

vyšší míru ochrany životního prostředí, neboť používáním institutu coherence stamp 

bude dosaženo důslednější kontroly dodržování podmínek spojených s ochranou 

životního prostředí. Naopak jako negativum lze zmínit podstatné navýšení nákladů pro 

orgány EIA spojené se zavedením tohoto institutu, jelikož u orgánů zodpovědných 

za vedení navazujících řízení lze předpokládat zvýšené administrativní zatížení 

zapříčiněné podáváním žádostí o vydání verifikačního stanoviska. 

 Ani novela zákona o EIA nezavádí samostatný přezkum stanoviska EIA, které 

tak zůstává i nadále přezkoumatelné až v rámci přezkumu rozhodnutí vydaného 

v navazujícím řízení. Nově je však umožněno domáhat se vedle procesní stránky 

přezkumu i hmotné stránky vydaného rozhodnutí. Důvodová zpráva k novele zákona 

o EIA k tomu uvádí, že: „přiznáním práva podat žalobu k ochraně veřejného zájmu 

zákon nově umožňuje právnickým osobám v rámci žaloby napadat jak procesněprávní, 

tak hmotněprávní aspekty vydaného rozhodnutí“
148

 Novela samotná tuto možnost 

upravuje v § 9d odst. 1, jehož první věta zní:  „Dotčená veřejnost uvedená v § 3 písm. i) 

bodě 2 se může žalobou domáhat zrušení rozhodnutí vydaného v navazujícím řízení 

a napadat hmotnou nebo procesní zákonnost tohoto rozhodnutí.“ Novela rovněž 

stanovuje lhůtu 90 dnů, ve které musí soud o těchto žalobách rozhodnout, a zároveň 

stanoví, že pokud hrozí nebezpečí, že by realizací záměru mohlo dojít k závažným 

                                                 
147 Důvodová zpráva k návrhu zákona, 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. MŽP, 2014. S. 40-42. Dostupné z 

http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=7&CT=299&CT1=0.  
148Viz tamtéž 
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škodám na životním prostředí, přizná soud žalobě odkladný účinek, popř. nařídí 

předběžné opatření.
149

 

Změny ve zjišťovacím řízení se týkají především negativního závěru zjišťovacího 

řízení, tedy že záměr nebude posuzován v procesu EIA. „Dojde-li příslušný úřad 

k závěru, že záměr nebo jeho změna nebudou posuzovány podle tohoto zákona, vydá 

o tom rozhodnutí, které je prvním úkonem v řízení.“
150

 Negativní závěr zjišťovacího 

řízení tak bude nově vydáván ve formě správního rozhodnutí dle § 67 SŘ a nebude 

obsahovat ve výrokové části žádné podmínky. Vydání negativního závěru zjišťovacího 

řízení ve formě rozhodnutí má své opodstatnění. “Důvodem je skutečnost, že tímto 

správním aktem se vylučuje možnost provedení posouzení vlivů záměru na životní 

prostředí a současně se veřejnost (včetně dotčené veřejnosti) zbavuje práv, která jí 

zákon o EIA jako transpoziční předpis vůči EIA směrnici garantuje v navazujících 

řízeních a v oblasti přístupu k soudní ochraně.“
151

 

S účinností novely zákona o EIA se mění příslušnost stavebních úřadů k vedení 

správních řízení, které jsou navazujícími řízeními dle zákona o EIA. Do stavebního 

zákona byl tak doplněn odstavec upravující příslušnost stavebních úřadů. „K vedení 

řízení podle tohoto zákona, které je navazujícím řízením podle zákona o posuzování 

vlivů na životní prostředí, je v prvním stupni příslušný obecní úřad obce s rozšířenou 

působností. Ustanovení odstavce 2 není dotčeno. Obecní úřad obce s rozšířenou 

působností vykonává rovněž pravomoc podle § 120, 122, 123 a 124.“
152

 V jednotlivých 

řízeních zahájených před účinností novely se bude postupovat dle přechodných 

ustanovení novelizovaného znění StavZ. 

Novela zákona o EIA se vztahuje i ke stavebnímu řádu, kdy stanoví, že je 

vyloučeno u záměrů, pro které bylo vydáno stanovisko EIA, ohlášení
153

, použití 

veřejnoprávních smluv
154

 a posuzování záměru autorizovaným inspektorem.
155

 Dále 

v souvislosti se stavebním řízením stanoví, že pokud je navazujícím řízením stavební 

řízení popř. řízení o změně stavby před jejím dokončením, vydá příslušný stavební úřad 

                                                 
149 Srov. § 9d odst. 2 zákona o EIA 
150 Viz § 7 odst. 6 zákona o EIA 
151 Důvodová zpráva k návrhu zákona, 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. MŽP, 2014. Str. 61. Dostupné z 

http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=7&CT=299&CT1=0 
152 Viz § 13 odst. 8 StavZ 
153 Srov. § 104 odst. 4 StavZ 
154 Srov. § 116 odst. 1 StavZ 
155 Srov. § 117 odst. 1 a § 118 odst. 5 StavZ 
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k ověření změn záměru vždy závazné stanovisko
156

, na rozdíl od případu, kdy je 

navazujícím řízením územní řízení a kde není příslušný úřad povinen vydat závazné 

stanovisko, neboť je v tomto případě zavázán k vydání pouze nesouhlasného závazného 

stanoviska, pokud došlo ke změnám záměru s negativním vlivem na životní prostředí.
157

 

Pokud se jedná o společné územní a stavební řízení, tak novela zákona o EIA 

upravuje zejména způsob doručování účastníkům a případy, kdy se nařizuje veřejné 

ústní jednání. Způsob doručování je upraven v novelizovaném § 94a odst. 2 StavZ. 

„Oznámení o zahájení společného řízení a další úkony v řízení se doručují účastníkům 

řízení a dotčeným orgánům jednotlivě, nejde-li o řízení s velkým počtem účastníků; 

v řízení s velkým počtem účastníků se oznámení o zahájení řízení a další úkony v řízení 

doručují postupem podle § 144 odst. 6 správního řádu.“ 

A jelikož v případě, že se jedná o navazující řízení na projednání záměru 

postupem podle zákona o EIA, platí stejně jako pro samostatné územní a stavební řízení 

zároveň i pro společné územní a stavební řízení, že se navazující řízení vždy považuje 

za řízení s velkým počtem účastníků podle správního řádu,
158

 bude se všem účastníkům 

řízení doručovat postupem dle § 144 odst. 6 SŘ, což znamená, že kromě žadatele 

se všem ostatním účastníkům bude doručovat veřejnou vyhláškou bez ohledu na to, zda 

se jedná o vlastníky pozemků, na kterých má být uvažovaný stavební záměr uskutečněn, 

či zda jde o vlastníky sousedních pozemků a staveb. 

Novelou zákona o EIA byla upravena i povinnost stavebního úřadu nařizovat 

ústní jednání. Pokud se jedná o společné územní a stavební řízení, tak stavební úřad 

postupuje dle novelizovaného § 94a odst. 3 StavZ, podle něhož: „V případech záměrů, 

pro které bylo vydáno stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní 

prostředí, může stavební úřad nařídit k projednání žádosti veřejné ústní jednání 

a postupuje podle § 87 odst. 2. V případech záměrů umisťovaných v území, ve kterém 

nebyl vydán územní plán, nařídí stavební úřad veřejné ústní jednání vždy.“
159

 Toto 

ustanovení zakládá povinnost stavebnímu úřadu nařídit veřejné ústní jednání vždy, 

pokud pro dané území, kde má být stavební záměr realizován, nebyl vydán územní plán. 

Tzn., jednoznačně stanoví, že pokud nebyla umožněna účast širší veřejnosti již 

v územním řízení, bude mít tato veřejnost možnost se na tomto místě vždy zapojit 

                                                 
156 Srov. § 9a odst. 5 zákona o EIA 
157 Srov. § 9a odst. 4 zákona o EIA 
158 Srov. § 9b odst. 3 zákona o EIA 
159 Viz § 94a odst. 3 StavZ 
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do řízení a hájit tam tak své zájmy. Z výše uvedeného novelizovaného ustanovení 

StavZ, v němž už není řešen postup stavebního úřadu v případech záměrů 

posuzovaných pouze ve zjišťovacím řízení, lze však dovodit, že u stavebních záměrů, 

jejichž posuzování bylo ukončeno ve zjišťovacím řízení, StavZ pro společné územní 

a stavební řízení již ústní jednání obligatorně nenařizuje.  

Z výše uvedených, dle mého názoru nejdůležitějších změn pro navazující stavební 

řízení, které novela zákona o EIA do českého právního řádu přinesla, jednoznačně 

vyplývá, že se jedná o výrazný zásah do průběhu těchto navazujících řízení, který se 

projeví v odlišném postupu stavebních úřadů při vedení těchto řízení a možnostech 

uplatňování práv účastníků řízení a bude znamenat nutnost při dalším postupu 

stavebních úřadů rozlišovat, zda se jedná o navazující řízení, kterému předcházel proces 

EIA, na které se tudíž bude tato nová právní úprava vztahovat, nebo naopak o řízení 

nenavazující, kterému proces EIA nepředcházel a výše uvedené změny se na tato řízení 

neuplatní. 

Za hlavní přínos novely zákona o EIA považuji vedle skutečnosti, že výstup 

z procesu EIA má nově charakter závazného stanoviska podle ustanovení § 149 SŘ, tzn. 

správního aktu, který je pro správní orgán rozhodující v navazujícím řízení závazný jak 

formálně tak materiálně, především účinné zakotvení možnosti veřejnosti zapojit se 

v navazujících řízeních a zejména také domáhat se přezkumu aktů vydaných v procesu 

EIA, které je umožněno prostřednictvím podání odvolání nebo žalobou na zrušení 

rozhodnutí jak proti rozhodnutí ve zjišťovacím řízení, že záměr nebude posuzován 

v procesu EIA, tak následně proti rozhodnutím vydaným v navazujících řízeních. Byl 

tak konečně napraven pro mne nepochopitelný nesoulad naší právní úpravy s úpravou 

běžnou v EU zejména v možnosti účasti veřejnosti a jejího přístupu k právní ochraně, 

který byl oproti evropské úpravě značně omezen, jelikož možnost domáhat se přezkumu 

aktů vydaných v procesu EIA prakticky neexistovala, protože výstup z tohoto procesu 

neměl charakter správního rozhodnutí a nebylo možné proto proti němu podat ani 

opravný prostředek, ani žalobu ve správním soudnictví. 
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3.2 Námitky účastníků řízení 

Účastníci řízení, kteří jsou stavbou dotčeni na svých právech či oprávněných 

zájmech, mohou podávat proti povolovanému stavebnímu záměru námitky. Vedle 

primárně hájených vlastních zájmů mohou však sekundárně hájit i veřejné zájmy a tedy 

i zájem na ochranu životního prostředí. Tzn., že ve většině námitek bude převažovat 

soukromý zájem. Ale pokud bude jako účastník podávat námitky ekologicky zaměřený 

spolek, budou takové námitky primárně zaměřené na hájení veřejného zájmu, zejména 

na ochranu životního prostředí a pak lze již institut podávání námitek účastníků 

ve stavebním řízení označit jako možný instrument, jehož prostřednictvím lze 

dosáhnout ochrany životního prostředí v takovém řízení.  

Z důvodu návaznosti stavebního řízení na předcházející procesní postupy se již 

ve stavebním řízení znovu neposuzují otázky a skutečnosti, které jsou předmětem 

předchozího zkoumání a posouzení. To je důvodem, proč se stavební úřad při přezkumu 

žádosti o stavební povolení zabývá již pouze námitkami s přímým vztahem k předmětu 

stavebního řízení.
160

  

 Podatel námitek je povinen uvést skutečnosti zakládající jeho postavení 

účastníka řízení, musí tedy stavebnímu úřadu doložit, že mu svědčí právo podat 

námitky. Dále je podatel povinen své námitky odůvodnit a to jak k jejich věcnému tak 

i osobnímu rozsahu.
161

 

Velmi významně bylo novelou StavZ upraveno rozhodování o námitkách 

účastníků řízení. Dosud od standardních podmínek správního řádu odlišně upravený 

specifický právní režim stavebního zákona byl sjednocen se správním řádem. 

„O námitkách účastníků řízení se nevydává samostatný výrok, nýbrž jsou včleněny 

do meritorní části rozhodnutí (do výroku a jeho podmínek) a v odůvodnění je souhrnně, 

podobně jako v případě připomínek veřejnosti, uvedeno, jak s námitkami stavební úřad 

naložil – zda je akceptoval celé, zčásti nebo neakceptoval.“
162

 

Po účinnosti novely zákona o EIA je nutno pro podávání námitek a postup při 

jejich vypořádání v konkrétním případě rozlišovat, zda je vedeno řízení nenavazující, 

                                                 
160 ROZTOČIL, Aleš; HRŮŠOVÁ, Klára; LACHMAN, Martin; POTĚŠIL, Lukáš. Stavební zákon: komentář. Vyd. 

1. V Praze: C.H. Beck, 2013, xxvi, s. 475. Beckovy komentáře. ISBN 978-80-7400-462-9. 
161 Viz tamtéž, str. 477 
162 PLOS, Jiří. Stavební zákon s komentářem pro praxi: [stav k 31.8.2013]. 1. vyd. Praha: Grada, 2013, 769, [30] 

s. 130. ISBN 978-80-247-3865-9. 
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kterému proces EIA nepředcházel, nebo naopak zda se vede navazující řízení, kterému 

posuzování vlivů na životní prostředí předcházelo. 

3.2.1 Navazující řízení (předcházel proces EIA) 

Právní úprava možného zapojení účastníků řízení v navazujících řízeních je 

koncipována jako obecná úprava aplikovatelná pro veškerá navazující řízení, která se 

bude uplatňovat jako lex specialis ve vztahu k procesním předpisům, které upravují 

jednotlivá navazující řízení. 

Námitky mohou podávat všichni, kdož jsou stavebním zákonem považováni 

za účastníky stavebního řízení. Tedy všichni ti, kteří spadají pod vymezení účastníků 

v § 109 StavZ, který stanoví, že: „účastníkem stavebního řízení je pouze: a) stavebník, 

b) vlastník stavby, na níž má být provedena změna, není-li stavebníkem, c) vlastník 

pozemku, na kterém má být stavba prováděna, není-li stavebníkem, může-li být jeho 

vlastnické právo k pozemku prováděním stavby přímo dotčeno, d) vlastník stavby 

na pozemku, na kterém má být stavba prováděna, a ten, kdo má k tomuto pozemku nebo 

stavbě právo odpovídající věcnému břemenu, mohou-li být jejich práva prováděním 

stavby přímo dotčena, e) vlastník sousedního pozemku nebo stavby na něm, může-li být 

jeho vlastnické právo prováděním stavby přímo dotčeno, f) ten, kdo má k sousednímu 

pozemku právo odpovídající věcnému břemenu, může-li být toto právo prováděním 

stavby přímo dotčeno, g) osoba, o které tak stanoví zvláštní právní předpis, pokud 

mohou být stavebním povolením dotčeny veřejné zájmy chráněné podle zvláštních 

právních předpisů a o těchto věcech nebylo rozhodnuto v územním rozhodnutí.“
163

 

 Účastníci stavebního řízení nemohou podávat libovolné námitky, neboť okruh 

možných námitek je výrazně omezen stavebním zákonem, přičemž novela zákona 

o EIA rozšířila ustanovení § 114 odst. 1 StavZ, který upravuje námitky účastníků řízení. 

„Účastník řízení může uplatnit námitky proti projektové dokumentaci, způsobu 

provádění a užívání stavby nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud je jimi přímo 

dotčeno jeho vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo 

opatření nebo právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku nebo stavbě.  Osoba, 

která je účastníkem řízení podle § 109 písm. g), může ve stavebním řízení uplatňovat 

                                                 
163 Viz § 109 StavZ 
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námitky pouze v rozsahu, v jakém je projednávaným záměrem dotčen veřejný zájem, 

jehož ochranou se podle zvláštního právního předpisu zabývá.“
164

  

Novelizované znění tohoto ustanovení provedené novelou zákona o EIA tak 

jednoznačně stanoví možnost podávání námitek environmentálních spolků účastnících 

se stavebního řízení dle § 109 písm. g), o jejichž možnosti podávání námitek byly dříve 

spory, avšak s určitým omezením. Zmiňovanou novelou totiž dochází k dalšímu 

omezení podávání námitek, kdy účastníci řízení dle § 109 písm. g) se mohou vyjadřovat 

prostřednictvím námitek jen v oblastech, kterými se zabývají.  

Z mého pohledu však toto omezení je třeba vnímat pozitivně, jelikož se tyto 

osoby budou vyjadřovat pouze v oblastech, na které se specializují, a tudíž jejich 

námitky budou mnohem lépe a kvalitněji podložené a jejich případné podání pak 

mnohem více způsobilé k ochraně příslušného veřejného zájmu. Zároveň nebude 

docházet ke zbytečným průtahům řízení, kdy by se stavební úřady musely zabývat 

nerelevantními námitkami takových účastníků stavebního řízení. 

3.2.2 Řízení nenavazující (proces EIA nepředcházel) 

Tento postup se uplatní na zapojení účastníků řízení ve všech řízeních, která se 

dle stavebního zákona povedou, s výjimkou řízení navazujících, tedy s výjimkou těch 

řízení, jimž předcházel proces posuzování vlivů na životní prostředí dle zákona o EIA. 

V těchto řízeních mohou podávat námitky opět všichni účastníci stavebního 

řízení vymezení v § 109 StavZ. Rozdílně je však nutno vymezit účastníky podle § 109 

písm. g), a tedy „osoby, o kterých tak stanoví zvláštní právní předpis, pokud mohou 

být stavebním povolením dotčeny veřejné zájmy chráněné podle zvláštních právních 

předpisů a o těchto věcech nebylo rozhodnuto v územním rozhodnutí.“
165

  

Ve výše uvedeném ustanovení je obsažena formulace: „pokud mohou být 

stavebním povolením dotčeny veřejné zájmy chráněné podle zvláštních právních 

předpisů“, která jako další podmínku účastenství v „nenavazujících řízeních“ stanoví 

právě dotčení veřejných zájmů podle zvláštních právních předpisů.  

 „Splnění této podmínky tak musí posoudit stavební úřad v rámci správního 

uvážení, když vymezuje v první fázi stavebního řízení okruh jeho účastníků. Obecnou 

                                                 
164 Viz § 114 odst. 1 StavZ 
165 Viz § 109 písm. g StavZ 
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formulaci „veřejné zájmy chráněné podle zvláštních právních předpisů“ např. zák. 

o ochr. přír. a kraj. v § 70 odst. 3 konkretizuje tak, že stanoví že občanské sdružení je 

účastníkem řízení jen v případě těch správních řízeních (tj. i v případě stavebního 

řízení), kdy „mohou být dotčeny zájmy ochrany přírody a krajiny podle tohoto zákona. 

(Pozn: rozumí se podle zák. o ochr. přír. a kraj.) Oba předpisy se tak vzájemně 

doplňují, resp. zák. o ochr. přír. a kraj. ve shora cit. ustanovení konkretizuje stavební 

zákon a stavební úřad tak musí ve stavebním řízení vždy posoudit, zda shora uvedená 

podmínka stanovená zvláštním právním předpisem, jejímž splněním je účastenství 

občanského sdružení ve stavebním řízením podmíněno, je v daném případě splněna, 

tj. zda v konkrétním případě mohou být skutečně prováděním stavby dotčeny zájmy 

ochrany přírody a krajiny podle cit. zák.“
166

 Takovými účastníky tedy budou 

environmentálně zaměřené spolky, které budou splňovat výše uvedené podmínky 

stanovené ZOPK. 

Účastníci stavebního řízení, pokud se jedná o nenavazující řízení, rovněž 

nemohou podávat libovolné námitky, neboť okruh možných námitek je výrazně omezen 

§ 114 odst. 1 StavZ. Před účinností novely zákona o EIA tak účastníci stavebního řízení 

mohli podávat námitky pouze za předpokladu, že byli dotčeni ve svém vlastnickém 

právu, popř. právu založeném smlouvou provést stavbu, opatření nebo právu 

odpovídajícímu věcnému břemenu k pozemku nebo stavbě, což vylučovalo možnost 

spolků účastnících se na základě § 109 písm. g) StavZ podávat ve stavebním řízení 

jakékoliv námitky, neboť jejich hmotná práva být přímo dotčena nemohla. 

Novelizované znění tohoto ustanovení provedené novelou zákona o EIA upřesňuje 

možnost podávání námitek účastníků dle § 109 písm. g), kteří mohou ve stavebním 

řízení „uplatňovat námitky pouze v tom rozsahu, v jakém je projednávaným záměrem 

dotčen veřejný zájem, jehož ochranou se podle zvláštního právního předpisu 

zabývá.“
167

 Tzn., že v případě nenavazujících řízení mohou spolky účastnící se 

stavebního řízení na základě § 109 písm. g) StavZ uplatňovat námitky pouze v rozsahu 

v jakém je dotčen veřejný zájem na ochranu přírody a krajiny dle ZOPK. 

  

                                                 
166 MALÝ, Stanislav. Stavební zákon: komentář. 2., aktualiz. vyd. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2013, 

xliv, s. 293. Komentáře (Wolters Kluwer ČR). ISBN 978-80-7357-985-2. 
167 Viz § 109 písm. g) StavZ  
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3.3 Účast veřejnosti a možnosti prosazování jejích 

zájmů 

Stejně jako v případě námitek účastníků řízení je po účinnosti novely zákona 

o EIA nutno pro nastínění možností prosazování zájmů veřejnosti rozlišovat, zda je 

vedeno řízení, kterému proces EIA nepředcházel, nebo naopak zda se vede navazující 

řízení, kterému posuzování vlivů na životní prostředí předcházelo. 

3.3.1 Navazující řízení (předcházel proces EIA) 

Nejprve je nutno zmínit, že stejně jako v předchozí kapitole věnované účastenství, 

je právní úprava účasti veřejnosti v navazujících řízeních koncipována rovněž jako 

obecná úprava aplikovatelná pro veškerá navazující řízení, která se bude uplatňovat 

jako lex specialis ve vztahu k procesním předpisům, které upravují jednotlivá řízení. 

Pokud jde o účast veřejnosti v navazujícím řízení, je třeba rozlišovat širokou 

veřejnost a tzv. dotčenou veřejnost. Možné účasti veřejnosti jako takové v navazujícím 

řízení se zabývá § 9c novely zákona o EIA. „Veřejnost může v navazujícím řízení 

uplatňovat připomínky k záměru. Připomínky lze uplatnit ve lhůtě do 30 dnů 

od zveřejnění informací podle § 9b odst. 1 na úřední desce, nestanoví-li zvláštní právní 

předpis či správní orgán příslušný k vedení navazujícího řízení lhůtu delší.“
168

 Stavební 

úřad je v navazujícím řízení povinen v odůvodnění svého rozhodnutí uvést i vypořádání 

připomínek veřejnosti.
169

  

Novela zákona EIA však zavádí pojem „dotčená veřejnost“.
170

 Z definice dotčené 

veřejnosti plyne, že pokud se bude někdo chtít aktivně zapojit do řízení a hájit tam tak 

veřejné zájmy, zejména tedy zájem na ochranu životního prostředí, bude muset jít buď 

o osobu, která může být rozhodnutím vydaným v navazujícím řízení dotčena ve svých 

právech nebo povinnostech, anebo o osobu, která bude hájit zájmy prostřednictvím 

organizace, jejímž předmětem činnosti je ochrana životního prostředí. Přičemž zde má 

dvě možnosti, buď prostřednictvím etablované environmentální organizace s minimálně 

tříletou dobou existence, nebo si vytvoří ad hoc environmentální organizaci, jejíž 

legitimitu bude muset doložit podporující podpisovou listinou s alespoň 200 podpisy.  

                                                 
168 Viz § 9c odst. 1 zákona o EIA 
169 Srov. § 9c odst. 2 zákona o EIA 
170 Viz definice „dotčené veřejnosti“ v kapitole 3.1.1 Významné změny zakotvené novelou zákona o EIA 
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Pro další postup je nutno rozlišovat postavení dotčené veřejnosti jako fyzické 

osoby a jako právnické osoby. Vzhledem k tomu, že novela zákona o EIA neupravuje 

postavení, práva a povinnosti dotčené veřejnosti jako fyzické osoby ve smyslu 

§ 3 písm. i) bod 1, má stavební úřad povinnost pohlížet z hlediska formy na vyjádření 

takové veřejnosti jako na připomínky a takto se s nimi následně v rozhodnutí vypořádat. 

Naopak pokud jde o dotčenou veřejnost jako právnickou osobu, tzn. o obec dotčenou 

záměrem nebo dotčenou veřejnost uvedenou v § 3 písm. i) bod 2 je situace odlišná. 

Taková veřejnost se stává účastníkem navazujícího řízení, pokud se prostřednictvím 

podání písemného oznámení přihlásí správnímu orgánu, který navazující řízení vede. 

Přihlášení musí proběhnout ve lhůtě do 30 dnů zveřejnění informace o zahájení 

navazujícího řízení správním orgánem příslušným k vedení řízení. Zveřejněním se 

rozumí vyvěšení této informace na úřední desce příslušného správního orgánu.
171

 

Stane-li se taková veřejnost účastníkem správního řízení, pak je stavební úřad povinen 

se v odůvodnění rozhodnutí vypořádat s jejími námitkami stejně jako s námitkami 

ostatních účastníků řízení. 

 Velký význam pro ochranu životního prostředí má novelou zákona o EIA 

zakotvená možnost veřejnosti podávat odvolání proti rozhodnutí vydaném 

v navazujícím řízení. Dotčená veřejnost uvedená v § 3 písm. i) bodě 2 zákona o EIA tak 

může podávat odvolání proti rozhodnutí v navazujícím řízení i v případě, že nebyla 

účastníkem řízení v prvním stupni. Tímto je velmi rozšířena možnost takové dotčené 

veřejnosti, tzn. především spolků a dle dřívější terminologie občanských sdružení, hájit 

své zájmy, resp. tedy zájmy na ochranu životního prostředí, i pokud se o negativním 

vlivu určitého záměru na životní prostředí dozví až ve fázi, kdy je již vedeno navazující 

řízení. Tuto možnost lze považovat za velmi správný a přínosný krok pro ochranu 

životního prostředí.  

Vedle výše uvedené možnosti podat odvolání má dotčená veřejnost zároveň 

možnost se žalobou domáhat zrušení rozhodnutí vydaného v navazujícím řízení. K tomu 

je však nutné, aby taková veřejnost měla práva, na kterých může být rozhodnutím 

vydaným v navazujícím řízení zkrácena. Důležité je, že taková veřejnost vedle procesní 

zákonnosti vydaného rozhodnutí může napadat i jeho hmotnou zákonnost.
172

 Nebude již 

tedy stát pouze v pozici „kontrolora“ procesu, který s vydáním stanoviska EIA souvisí, 

                                                 
171 Srov. § 9b odst. 1 zákona o EIA 
172 Srov. § 9d odst. 1 zákona o EIA 
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ale bude již moci plnohodnotně uplatňovat a prosazovat své zájmy, potažmo tedy zájmy 

na ochranu životního prostředí. O žalobách proti rozhodnutím vydaných v navazujícím 

řízení rozhodne soud do 90 dnů poté, kdy mu žaloba došla. Tato lhůta přispívá k tomu, 

aby soudní řízení, v němž se dotčená veřejnost domáhá svých práv, bylo včasné 

a zároveň nebylo nepřiměřeně nákladné. K efektivní ochraně životního prostředí 

přispívá i další ustanovení novely zákona o EIA: „Soud přizná žalobě odkladný účinek 

nebo nařídí předběžné opatření, hrozí-li nebezpečí, že realizací záměru může dojít 

k závažným škodám na životním prostředí.“
173

 Skutečnost, že je možno prostřednictvím 

žaloby na zrušení rozhodnutí vydané v navazujícím řízení efektivně chránit životní 

prostředí, potvrzuje jak stanovená lhůta pro rozhodnutí soudu, tak i možnost soudu 

v případě ohrožení životního prostředí přiznat žalobě i bez návrhu odkladný účinek 

popř. nařídit předběžné opatření.  

Stejně tak jako zrušení rozhodnutí vydaného v navazujícím řízení se může 

dotčená veřejnost domáhat zrušení rozhodnutí vydaného ve zjišťovacím řízení, že záměr 

nebo jeho změna nebude posuzován podle zákona o EIA a opět může napadat jak 

procesní tak i hmotnou zákonnost tohoto rozhodnutí. Rovněž za předpokladu, že této 

veřejnosti náleží práva, na kterých může být rozhodnutím vydaným ve zjišťovacím 

řízení, že záměr nebo jeho změna nebudou posuzovány podle zákona o EIA, 

zkrácena.
174

 Stejně tak i o této žalobě rozhodne soud ve lhůtě 90 dnů. Zavedení takové 

lhůty v tomto případě lze zdůvodnit: „zvýšeným právním zájmem zainteresovaných 

subjektů (tj. dotčené veřejnosti a žadatele) na tom, aby co nejdříve bylo postaveno 

na jisto, zda příslušný orgán nepochybil, když rozhodl, že záměr nepodléhá procesu 

posuzování vlivů záměru na životní prostředí. Tento zvýšený právní zájem je dán 

primárně absencí právní jistoty ohledně režimu řízení navazujících na zjišťovací řízení. 

Na ukončené zjišťovací řízení navazují další řízení, jejichž předmětem je povolení 

záměru. Negativní závěr zjišťovacího řízení má zásadní dopad na tato řízení v tom 

směru, že veřejnost se nemůže těchto řízení zúčastnit, protože pro absenci stanoviska 

EIA nejsou tato řízení navazujícími řízeními ve smyslu § 3 písm. g) zákona o EIA 

a veřejnosti tak v těchto řízeních nenáleží práva dle § 9b až § 9d zákona o EIA. Soudní 

přezkum negativního závěru zjišťovacího řízení by tak měl být proveden v přiměřené 

lhůtě, aby žadatelé i orgány vedoucí příslušná povolovací řízení již při zahájení tohoto 

                                                 
173 Viz § 9d odst. 2 zákona o EIA 
174 Srov. § 7 odst. 9 zákona o EIA 
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řízení měli jistotu ohledně toho, zda se skutečně nejedná o navazující řízení ve smyslu 

zákona o EIA a zda záměr neměl podle práva podléhat procesu posuzování vlivů 

záměru na životní prostředí.“
175

   

Novela zákona o EIA přináší zakotvení práv veřejnosti v navazujících řízeních. 

Přiznává tak veřejnosti poměrně široká práva jednak účasti v řízení s možností podávat 

odvolání, ale i oprávnění hájit své zájmy prostřednictvím žaloby na zrušení rozhodnutí 

vydaném v navazujícím řízení, popř. žaloby na zrušení rozhodnutí vydaného 

ve zjišťovacím řízení, že záměr nebo jeho změna nebude posuzován podle zákona 

o EIA.  

Na legislativní úrovni tak došlo k podstatnému rozšíření prostředků na ochranu 

životního prostředí, což je z pohledu ochrany přírody velmi pozitivní krok správným 

směrem. Povědomí o tom, že je nyní k dispozici mnohem lepší obrana proti tzv. 

„závadným“ souhlasným závazným stanoviskům, popř. negativním závěrům 

zjišťovacího řízení, povede ke zvýšení kvality celého procesu EIA a tlaku na stavebníky 

a developery, aby jejich stavební záměry neměly negativní dopady na životní prostředí. 

3.3.2 Řízení nenavazující (proces EIA nepředcházel) 

Tento postup se uplatní na účast veřejnosti ve všech řízeních, která se dle 

stavebního zákona povedou, s výjimkou řízení navazujících, tedy s výjimkou těch 

řízení, jimž předcházel proces posuzování vlivů na životní prostředí dle zákona o EIA. 

Na tato nenavazující řízení se nebudou tedy vztahovat procesní práva, která veřejnosti 

přiznává novela zákona o EIA. 

Bude se tak jednat o všechny stavební záměry, které vůbec nepodléhají právní 

úpravě posuzování vlivů na životní prostředí. Zároveň se takto bude postupovat 

v případě záměrů, o kterých bude ve zjišťovacím řízení vedeném dle zákona o EIA 

vydán negativní závěr, tzn., že se tento závěr nebude podle tohoto zákona posuzovat.  

„Negativní závěr zjišťovacího řízení má zásadní dopad na tato řízení v tom směru, že 

veřejnost se nemůže těchto řízení zúčastnit, protože pro absenci stanoviska EIA nejsou 

                                                 
175 Důvodová zpráva k návrhu zákona, 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. MŽP, 2014. Str. 63. Dostupné z 

http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=7&CT=299&CT1=0 
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tato řízení navazujícími řízeními ve smyslu § 3 písm. g) zákona o EIA a veřejnosti tak 

v těchto řízeních nenáleží práva dle § 9b až § 9d zákona o EIA“
176

 

 V případě nenavazujících řízení již stavební zákon nepočítá s účastí široké 

veřejnosti prostřednictvím veřejného ústního jednání. Pokud se dle § 112 odst. 1 StavZ 

koná ústní jednání, je neveřejné.
177

 Za možnou účast veřejnosti v těchto řízeních lze 

považovat pouze veřejnost, která bude splňovat podmínky účastenství pro skupinu 

účastníků stavebního řízení, kterou tvoří „osoby, o kterých tak stanoví zvláštní právní 

předpis, pokud mohou být stavebním povolením dotčeny veřejné zájmy chráněné podle 

zvláštních právních předpisů a o těchto věcech nebylo rozhodnuto v územním 

rozhodnutí.“
178

  

Zde se tedy veřejnost bude moci zapojit do řízení pouze prostřednictvím 

environmentálně zaměřených spolků, o nichž ZOPK v § 70 odst. 3 stanoví, že jsou 

účastníkem řízení jen v případě těch správních řízeních (tj. i v případě stavebního 

řízení), kdy mohou být dotčeny zájmy ochrany přírody a krajiny podle tohoto zákona.  

V případě nenavazujících řízení tak jediným zvláštním právním předpisem, který 

umožnuje zapojení takových spolků do stavebního řízení, zůstává ZOPK, který jako 

podmínku možné účasti stanovuje dotčenost zájmů ochrany přírody a krajiny. 

Mezi nejdůležitější procesní práva výše uvedených spolků ve stavebním řízení 

patří právo na informace o zahájení řízení, kdy musí být spolek stavebním úřadem 

adresně informován o zahájení řízení, pokud se nejedná o řízení s velkým počtem 

účastníků, kde výše uvedené neplatí. Dalším právem je právo účastnit se ústního 

jednání, které má spolek i v případě neveřejnosti stavebního řízení, kdy se nekoná 

veřejné ústní jednání a veřejnosti není umožněno ani podávat připomínky. Jediná 

možnost účasti široké veřejnosti ve stavebním řízení je tedy prostřednictvím spolků. 

„Obecná veřejnost nemá žádná procesní práva ve stavebním řízení. Má právo podávat 

stížnosti, psát petice a případně podávat podněty k přezkumu (ne)zákonnosti povolení 

stavby. Aby se veřejnost mohla účinněji zapojit, je potřeba založit občanské sdružení 

                                                 
176 Důvodová zpráva k návrhu zákona, 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. MŽP, 2014.  Str. 63. Dostupné z 

http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=7&CT=299&CT1=0  
177 MACHAČKOVÁ, Jana. Stavební zákon: komentář. 2. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2013, xix, s. 444. Beckova edice 

komentované zákony. ISBN 978-80-7400-492-6. 
178 Viz § 109 písm. g StavZ 
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a účastnit se těchto procesů jeho prostřednictvím.“
179

 V citaci uvedené „účinné 

zapojení“ souvisí i s dalším právem spolků a to s právem uplatňovat v řízení námitky, 

které v případě nenavazujících řízení mohou spolky účastnící se stavebního řízení 

na základě § 109 písm. g) StavZ uplatňovat pouze v rozsahu v jakém je dotčen veřejný 

zájem na ochranu přírody a krajiny dle ZOPK.
180

   

3.4 Závazná stanoviska dotčených orgánů 

V následující části práce bude nejprve pojednáno o závazných stanoviscích 

dotčených orgánů obecně a následně pak konkrétněji dle úpravy stavebního zákona, 

popř. podle jiných složkových zákonů. 

3.4.1 Závazná stanoviska obecně 

Závazným stanoviskem je stanovisko dotčeného správního orgánu, jehož 

prostřednictvím tento orgán uplatňuje zájmy, jejichž ochrana mu přísluší. „Jedná se 

o administrativně-právní nástroje ochrany životního prostředí, ve kterých se výrazným 

způsobem projevuje zásada předběžné opatrnosti, prevence a integrované ochrany 

ve vztahu k životnímu prostředí“
181

 

 „Závazné stanovisko je určeno jinému vykonavateli veřejné správy v procesu 

vydávání správního rozhodnutí. Jedná se o prezentaci odborného názoru, který je 

správní orgán, jemuž je určeno, povinen při dalším vydávání správního rozhodnutí 

respektovat.“
182

 Účel a poslání závazných stanovisek spočívají v tom, že slouží jako 

„podmiňující“ podklad pro typově určité návazné rozhodnutí.
183

 

Závazné stanovisko je úkonem správního orgánu podle části čtvrté správního 

řádu, jehož obsah je závazný pro výrokovou část rozhodnutí správního orgánu, jemuž je 

určeno. Nejedná se o samostatné rozhodnutí ve správním řízení ve smyslu §67 SpŘ, 

nýbrž jde o podklad pro vydání takového rozhodnutí. Zároveň se nejedná o případy, kdy 

                                                 
179 ČERNOHOUS, Pavel., ŠIKOLA, Luděk. Od územního plánování po stavební povolení: kdy a jak se účastnit. 

Praha: Zelený kruh, 2007, s. 22. ISBN 978-80-239-9951-8 
180 Blíže je o možnosti podávání námitek spolků účastnících se stavebního řízení dle § 109 písm. g) StavZ pojednáno 

v kapitole 3.2.2 této práce 
181 PRŮCHOVÁ, Ivana. Stavební zákon a ochrana životního prostředí. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011, s. 

67. ISBN 978-80-210-5667-1. 
182 HRABÁK, Jan. Správní řád: s výkladovými poznámkami a vybranou judikaturou. 4., aktualiz. vyd. podle právního 

stavu ke dni 1.7.2012. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2012, s. 380. ISBN 978-80-7357-959-3. 
183 PRŮCHA, Petr. Správní řád s poznámkami a judikaturou: podle stavu k 1.1.2013. Vyd. 1. Praha: Leges, 2012, s. 

381. Glosátor. ISBN 978-80-87576-35-9. 
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se správní orgán pouze dotáže jiného správního orgánu na určitou skutečnost a dotázaný 

správní orgán k tomu poskytne informaci nebo dá své doporučení. Naopak o závazné 

stanovisko se jedná vždy, kdy může být určité rozhodnutí vydáno pouze s povolením 

či souhlasem jiného správního orgánu, a to i bez ohledu na faktické označení úkonu 

ve zvláštním zákoně. Závazné stanovisko na rozdíl od rozhodnutí není určeno 

účastníkům řízení, nýbrž směřuje pouze k orgánu veřejné správy, který vydává konečné 

rozhodnutí. Dále se závazné stanovisko odlišuje od rozhodnutí především tím, 

že nenabývá právní moci a tudíž nezakládá překážku věci pravomocně rozhodnuté. 
184

  

Za závazná stanoviska budou dle obsahového kritéria považovány všechny 

podmiňující úkony, které splňují podmínky vyplývající z §149 SpŘ a zvláštní zákon pro 

ně výslovně nestanoví, že se mají vydávat jako správní rozhodnutí ve správním 

řízení.
185

 

Problematickou otázku přezkoumatelnosti závazných stanovisek řešil judikaturou 

Nejvyšší správní soud, kdy se nejprve klonil k samostatné přezkoumatelnosti závazných 

stanovisek.
186

 Následně však svým rozhodnutím stanovil, že jeho předchozí závěry 

nejsou přímo aplikovatelné na právní věci řídící se současným správním řádem: 

„Závazná stanoviska vydaná dle § 149 správního řádu z roku 2004 nejsou rozhodnutím 

ve smyslu § 67 správního řádu ani § 65 s. ř. s., neboť sama o sobě nezakládají, nemění, 

neruší nebo závazně neurčují práva nebo povinnosti. Soudní přezkum jejich obsahu je 

v souladu s čl. 36 odst. 2 Listiny základních práv a svobod umožněn až v rámci 

konečného rozhodnutí dle § 75 odst. 2 s. ř. s.“
187

 Z výše uvedeného rozhodnutí NSS 

vyplývá, že závazné stanovisko vydané dle § 149 SŘ není samostatně přezkoumatelným 

rozhodnutím a jeho přezkoumatelnost, resp. možnost soudní ochrany před jeho 

zprostředkovanými dopady, je umožněna až v rámci přezkumu konečného rozhodnutí, 

jehož je závazným podkladem. 

Pochybnosti o tom, zda určité stanovisko orgánu státní správy vydané na základě 

zvláštního zákona je závazným stanoviskem nebo ne, jsou opět řešeny judikaturou NSS. 

„Pokud zvláštní zákon výslovně neurčuje, že podle něj vydávaná stanoviska jsou 

závazným stanoviskem ve smyslu správního řádu, ani neuvádí, že se jedná o správní 

                                                 
184 JEMELKA, Luboš. Správní řád: komentář. 4. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2013, xxvi, 818 s. Beckova edice 

komentované zákony. s. 612-613. ISBN 978-80-7400-484-1 
185 VEDRAL, Josef. Správní řád: komentář. 2., aktualiz. a rozš. vyd. Praha: BOVA POLYGON, 2012,  s.1151. 

ISBN 978-80-7273-166-4. 
186 Viz rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 21.10.2008, čj. 8 As 47/2005 - 86 
187 Viz rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 23.08.2011, čj. 2 As 75/2009 - 113 
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rozhodnutí, je rozhodující, zda příslušné stanovisko podle zvláštního zákona naplňuje 

znaky závazného stanoviska vymezené v § 149 správního řádu a konkretizované 

v judikatuře správních soudů.“
188

 Pro určení, zda se jedná o závazné stanovisko nebo 

ne, je tedy rozhodující materiální stránka vydaného stanoviska, tudíž zda naplňuje 

znaky závazného stanoviska dle § 149 SŘ. 

Je nutno připomenout, že odlišná situace nastane u stanovisek, která nejsou 

podkladem pro „rozhodnutí“ vydávaná ve správním řízení a nelze je tedy podřadit pod 

§ 149 SŘ. Bude se jednat o závazná stanoviska sloužící jako podklad pro vydání 

územního souhlasu, či pro ohlášení stavby, pro která bude platit, že se budou vydávat 

ve správním řízení. Z procesního hlediska pak bude nutno rozlišovat, kdy se jedná o akt 

vydávaný jako rozhodnutí, na který se bude vztahovat část druhá, popř. i třetí SŘ, a kdy 

se jedná o podmiňující akt, který nebude vydáván jako rozhodnutí, na který se bude 

vztahovat část čtvrtá SŘ. 
189

 

Tuto nejednotnost lze hodnotit jako negativum současné právní úpravy, kde tím, 

že není zcela jasně stanoveno, v jakém režimu se má podkladový akt vydávat, se 

na dotčené orgány zbytečně přenáší nutnost předem posoudit, k jakému účelu se 

stanovisko vydává a zda se má vydat jako rozhodnutí ve správním řízení, nebo jako 

subsumovaný správní akt. Je to dáno tím, že závazným stanoviskem se označují jak 

subsumované správní akty, které slouží k vydání finálního správního aktu, tak na druhé 

straně také samostatná správní rozhodnutí. „Jestliže není závazné stanovisko vydáváno 

jako subsumovaný správní akt v rámci řízení o vydání finálního správního aktu 

a naplňuje materiální kritéria správního rozhodnutí, musí být vydáno v samostatném 

správním řízení a formálně i obsahově splňovat požadavky kladené na správní 

rozhodnutí. Vůči takovému „závaznému stanovisku“ lze samostatně podat odvolání 

a jiné opravné prostředky, neboť se jedná o správní rozhodnutí. Pokud jednotlivec 

požádá dotčený orgán o vydání závazného stanoviska k určité činnosti, aniž by zde 

probíhalo navazující řízení např. dle stavebního zákona, je dotčený orgán postaven 

do svízelné situace. Musí totiž jako předběžnou otázku vyhodnotit, zda k realizaci 

daného záměru je třeba vydat rozhodnutí dle stavebního zákona. Na posouzení této 

otázky, tedy na výkladu norem obsažených ve stavebním zákonu, závisí, jestli závazné 

                                                 
188 Viz rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 29.11.2012, čj. 4 As 52/2012 - 26 
189 PRŮCHA, Petr. Správní řád s poznámkami a judikaturou: podle stavu k 1.1.2013. Vyd. 1. Praha: Leges, 2012, s. 

381. Glosátor. ISBN 978-80-87576-35-9. 
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stanovisko dle složkového předpisu má být vydáno ve správním řízení jakožto 

samostatné rozhodnutí, anebo podstatně méně formalizovaným způsobem jakožto 

subsumovaný správní akt. Dotčené orgány jsou tak konfrontovány s mnohdy složitou 

otázkou, která se vymyká oboru jejich odbornosti.“
190

 

3.4.2 Závazná stanoviska dle stavebního zákona 

Stavební zákon působí jako zastřešující právní předpis z toho pohledu, že většina 

závazných stanovisek vydávaných dotčenými orgány podle zvláštních právních 

předpisů je vydávána pro účely řízení vedená dle tohoto zákona.
191

 Právní okolí 

stavebního zákona tvoří jednotlivé „složkové zákony“, které chrání vedle jednotlivých 

zvláštních veřejných zájmů také životní prostředí. Tyto předpisy upřesňují jaké 

povolení, závazná stanoviska, posudky, nebo vyjádření je v daném řízení potřeba vydat, 

popřípadě zda je vůbec souhlas orgánu hájícího příslušné zájmy nutný.
192

 

Veřejné zájmy jsou prostřednictvím závazných stanovisek chráněny v územním 

řízení, stavebním řízení a kolaudačním procesu, přičemž dotčené orgány mohou 

v kterékoliv fázi kontrolovat, zda a  jakým způsobem dochází k naplňování obsahu 

závazných stanovisek. Zároveň platí, že dotčený orgán je vázán svým předchozím 

závazným stanoviskem. Protože závazná stanoviska samostatně nenabývají právní 

moci, nezakládají tedy překážku věci rozhodnuté, nelze tedy uplatnit klasický princip 

vázanosti dotčeného orgánu vlastním závazným stanoviskem (na rozdíl od správních 

rozhodnutí), jsou konkrétní podmínky pro vydání nového závazného stanoviska v téže 

věci upraveny přímo v ustanovení § 4 odst. 4 StavZ, které zavádí princip právní jistoty 

a legitimního očekávání i do oblasti závazných stanovisek vydávaných jako podklad pro 

řízení dle stavebního zákona: „ Dotčený orgán je vázán svým předchozím stanoviskem 

nebo závazným stanoviskem. Navazující stanoviska nebo navazující závazná stanoviska 

mohou dotčené orgány v téže věci uplatňovat pouze na základě nově zjištěných 

a doložených skutečností, které nemohly být uplatněny dříve a kterými se podstatně 

změnily podmínky, za kterých bylo původní stanovisko vydáno, nebo skutečností 

vyplývajících z větší podrobnosti pořízené územně plánovací dokumentace nebo 

                                                 
190 Správní procesy v právu životního prostředí. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2010, s. 90. ISBN 978-80-210-

5362-5. 
191 Správní procesy v právu životního prostředí. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2010, s. 94.  

ISBN 978-80-210-5362-5. 
192 Viz rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 29.03.2007, čj. 1 As 16/2006 
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podkladů pro rozhodnutí nebo jiný úkon orgánu územního plánování nebo stavebního 

úřadu podle tohoto zákona, jinak se k nim nepřihlíží.“
193

 

Posouzení dopadů stavby na životní prostředí a analýza potenciálních zásahů 

do zájmů chráněných dotčenými orgány připadá v počáteční fázi na žadatele o vydání 

stavebního povolení. Ten ve stavebním řízení přikládá závazná stanoviska ke své 

žádosti, pokud si je sám od příslušných dotčených orgánů obstaral předem.
194

 V případě 

chybějícího závazného stanoviska si jej vyžádá, pokud je to v jeho možnostech, sám 

stavební úřad v rámci samotného stavebního řízení, popř. vyzve žadatele k doplnění 

žádosti. Povinnost doložit potřebná závazná stanoviska neodpadá ve zkráceném 

přípravném řízení a ani u staveb, u kterých postačuje ohlášení. 

Závazné stanovisko je v podstatě souhlasem dotčeného orgánu, že posuzovaná 

stavba je v souladu s chráněným veřejným zájmem a splňuje všechny podmínky 

ochrany. Nenaplnění podmínek by znamenalo nesoulad posuzované stavby s chráněným 

veřejným zájmem a dotčený orgán by vydal negativní stanovisko. Protože obsah 

závazného stanoviska musí být v souladu s výrokovou částí rozhodnutí stavebního 

úřadu, znamená vydání negativního stanoviska pro stavebníka nemožnost realizace 

uvažovaného stavebního záměru. 

Přestože závazné stanovisko tvoří podklad pro vydání rozhodnutí, tak pro něj při 

vydávání rozhodnutí správním orgánem neplatí zásada volného hodnocení důkazů dle 

§ 50 odst. 4 SŘ. Pokud bude v průběhu správního řízení vydáno ke konkrétní žádosti 

negativní závazné stanovisko, nebude již třeba provádět další dokazování a tato žádost 

bude muset být zamítnuta.
195

 Vedle vydání souhlasného nebo negativního závazného 

stanoviska může dotčený orgán vydat souhlasné stanovisko, ve kterém stanoví 

podmínky pro realizaci záměru. K tomu však musí být dotčený orgán zmocněn 

zvláštním předpisem. Takovéto zmocnění obsahují jen některé zvláštní předpisy 

na ochranu životního prostředí, např. orgán státní správy lesů může stanovit podmínky 

v závazném stanovisku, pokud se předmět stavebního řízení dotýká zájmů chráněných 

lesním zákonem.
196

 Avšak i když tak nestanoví zvláštní zákon, lze implicitně dovodit, 

že stavební úřad může podmínky dotčených orgánů zakotvit do svého rozhodnutí 

                                                 
193 Viz § 4 odst. 4 StavZ 
194 Srov. § 110 odst. 2 písm. d StavZ 
195 JEMELKA, Luboš. Správní řád: komentář. 4. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2013, xxvi, s. 616. Beckova edice 

komentované zákony. ISBN 978-80-7400-484-1. 
196 Srov. § 14 odst. 2 lesního zákona 
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na základě ustanovení § 115 odst. 1 StavZ, který přímo uvádí, že „ve stavebním 

povolení stavební úřad stanoví podmínky pro provedení stavby, a pokud je to třeba, 

i pro její užívání. Podmínkami zabezpečí ochranu veřejných zájmů…“ 
197

 

V případě, že by tedy určitý stavební záměr nebyl v takovém rozporu se zájmy 

na ochranu životního prostředí, že by nebylo nutné vydat negativní závazné stanovisko, 

postačí stanovit závazné podmínky, které by měly vyloučit nebo alespoň zmírnit 

nepříznivý dopad záměru na životní prostředí.
198

 

Pokud se tyto podmínky stanovené dotčeným orgánem v rámci závazného 

stanoviska stanou součástí výroku stavebního povolení, mohou dotčené orgány 

dozorovat a kontrolovat jejich dodržování.
199

 Mohou tedy vykonávat tzv. správní dozor, 

neboli: „takovou správní činnost, při které vykonavatel veřejné správy (dozorčí orgán) 

pozoruje chování nepodřízených subjektů a porovnává je s chováním žádoucím, 

s požadavky právních norem.“
200

 V praxi však tento dohled vykonává na prvním místě 

především stavební úřad, který až v případě zjištění nedodržování podmínek ze strany 

stavebníka, podá podnět příslušnému dotčenému orgánu k výkonu dozoru. Ten pak 

může sám stanovit povinnost k odstranění nedostatků, popř. upozornit jiný správní 

orgán (např. Českou inspekci životního prostředí) za účelem nápravy závadného stavu. 

Stavební zákon umožňuje v případě, že je jednomu dotčenému orgánu dána 

působnost k ochraně hned několika veřejných zájmů, vydat na místo několika 

závazných stanovisek pouze jedno tzv. koordinované závazné stanovisko, které bude 

souhrnně obsahovat ochranu všech hájených veřejných zájmů. Takto lze a v praxi je to 

velmi časté, řešit komplexně spolu související veřejné zájmy vydáním koordinovaného 

závazného stanoviska, avšak pouze za předpokladu, že požadavky na ochranu 

dotčených veřejných zájmů nebudou v rozporu.
201

 

Konkrétních příkladů závazných stanovisek je celá řada. Např. pro stavebníka, 

jehož stavba se nachází na území národního parku či chráněné krajinné oblasti, je 

k získání stavebního povolení nutný souhlas orgánu ochrany přírody k zásahu 

                                                 
197 Viz § 115 odst. 1 StavZ 
198 DAMOHORSKÝ, Milan. Právo životního prostředí. 3. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2010, xlvii, s. 38. Beckovy 

právnické učebnice. ISBN 978-80-7400-338-7. 
199 Viz § 4 odst. 6 StavZ 
200 HENDRYCH, Dušan. Správní právo: obecná část. 8. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2012, xxxiv, s. 299. Beckovy 

právnické učebnice. ISBN 978-80-7179-254-3. 
201 Srov. § 4 odst. 7 StavZ 
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do krajinného rázu
202

. Dále např. pokud se stavba nachází v záplavovém území nebo 

na pozemku, kudy vede koryto vodního toku a mohou-li být ovlivněny vodní poměry, 

bude třeba vydání kladného stanoviska vodoprávního úřadu.
203

 Dále tam, kde stavby 

souvisí s ochranou veřejného zdraví, je nutný souhlas a stanovisko orgánu ochrany 

veřejného zdraví včetně hodnocení a řízení zdravotních rizik.
204

 U staveb stacionárního 

zdroje znečištění a jejich změn je třeba povolení orgánu ochrany ovzduší, kterým je 

u staveb uvedených v příloze č. 2 ZOOvz krajský úřad a u ostatních staveb obecní úřad 

s rozšířenou působností
205

 Dalším příkladem závazného stanoviska, které vydává obecní 

úřad obce s rozšířenou působností či krajský úřad je stanovisko k obnově staveb, které 

jsou kulturními památkami nebo se nacházejí v památkové rezervaci, památkové zóně 

či v ochranných pásmech.
206

 Dále se může jednat u staveb souvisejících s určitým 

typem dopravy o souhlas a stanovisko silničního správního úřadu
207

, souhlas drážního 

správního úřadu
208

, souhlas plavebního úřadu
209

, popř. souhlas Úřadu pro civilní 

letectví.
210

 Nakonec např. pro vydání stavebního povolení u staveb v ochranném pásmu 

zdroje a na území lázeňského místa je třeba závazného stanoviska Ministerstva 

zdravotnictví.
211

 

Z výše uvedeného vyplývá, že závazná stanoviska lze považovat za velmi účinný 

nástroj, jehož prostřednictvím mohou dotčené orgány chránit veřejné zájmy, jejichž 

ochrana jim přísluší a nedovolit tak, aby docházelo k realizaci stavebních záměru 

s negativním dopadem na životní prostředí.  

 

3.5 Připravovaná novela stavebního zákona 

V současné době se nachází v meziresortním připomínkovém řízení návrh 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. Tento návrh 

                                                 
202 Viz § 12 odst. 2, § 44 a § 90 ZOPK 
203 Viz § 17 a § 104 vodního zákona  
204 Viz § 77 a § 94 ZOVZ 
205 Viz § 11 a § 12 ZOOvz 
206 Viz § 14 ZSPP 
207 Viz § 44 ZPoKo 
208 Viz § 64 ZDrah 
209 Viz § 5 ZVP 
210 Viz § 95 ZCL 
211 Viz § 37 odst. 3 a § 43 lázeňského zákona 
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zákona byl zpracován na základě programového prohlášení vlády, podle něhož vláda 

v oblasti územního plánování a stavebního řádu připraví novelu stavebního zákona, 

která přinese zjednodušení a zrychlení povolovacích řízení. Navrhované změny mají 

s plánovanou účinností 1. 6. 2016 napravit nedostatky a rizika současné právní úpravy, 

zejména pak kritizovaný současný stav zdlouhavého a složitého povolování stavebního 

záměru.  

Hlavních změn v předkládané novele stavebního zákona na úseku územního 

plánování je hned několik. Vztahují se především na uplatňování závazného stanoviska 

dotčenými orgány územního plánování, kdy v navazujících řízeních, v jejichž rámci 

budou posuzovány záměry na provedení změn v území, bude soulad s územně 

plánovací dokumentací a záměry územního plánování, stejně tak jako koordinace 

využití území a naplňování cílů a úkolů územního plánování zajišťován formou 

závazných stanovisek úřadu územního plánování nebo krajského úřadu. Novelou dojde 

také ke zpřesnění poskytování údajů o území pro územně analytické podklady, kdy 

bude možno využít údajů o území a územně analytických podkladů pro veškeré činnosti 

veřejné správy, nejen na územní plánování jako dosud. 

Dále novela plánuje zkrátit proces pořizování změn a aktualizací územně 

plánovacích dokumentací v tom případě, kdy nebudou vyžadovány varianty řešení, 

přičemž pak na rozhodnutí o pořízení aktualizace nebo změny bude v těchto případech 

navazovat přímo zpracování návrhu. Dále zjednodušit pořizování aktualizací a změn 

územně plánovací dokumentace, kdy cyklus úplných aktualizací územně analytických 

podkladů bude prodloužen z 2 na 4 roky. 

Co se týče změn se vztahem k soudnímu řádu správnímu, novela plánuje zkrátit 

lhůty pro podání návrhu na přezkum opatření obecné povahy soudem na 6 měsíců ode 

dne nabytí jeho účinnosti namísto dosavadních 3 let u územně plánovací dokumentace, 

což působí velkou nestabilitu a nejistotu v území a zejména komplikuje přípravu území 

pro výstavbu. 

 Dále předkládaná novela stavebního zákona obsahuje několik důležitých změn 

na úseku územního rozhodování a stavebního řádu. 

První změnou je možnost využít koordinované povolení pro realizaci záměru, což 

je volitelná možnost stavebníka, kterou může využít jako alternativu k samostatnému 

územnímu a stavebnímu řízení. Jde o možnost spojení územního a stavebního řízení do 
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koordinovaného řízení, ve kterém se vydává jedno koordinované povolení, a to jak 

u jednotlivé stavby, tak i u souboru staveb (vybraných staveb speciálních a jiných). 

Další podstatnou změnou v této oblasti je integrace posuzování vlivů na životní 

prostředí do územního a koordinovaného řízení, což by mělo přinést snížení nákladů 

na řízení vedená před započetím vlastní realizace staveb, zpřehlednění právní úpravy 

v oblasti stavebního práva i práva životního prostředí, celkové zkrácení lhůt spojených 

s posuzováním vlivů na životní prostředí a zároveň zvýšení právní jistoty adresátů 

právních norem v těchto oblastech. Stěžejním bodem nové právní úpravy v této oblasti 

je harmonizace postupů podle StavZ a postupů posuzování vlivů na ŽP, popř. možnost 

spojení shodných nebo podobných kroků do jednoho společného postupu. Příslušný 

orgán EIA, kterým bude krajský úřad nebo ministerstvo životního prostředí, bude mít 

postavení dotčeného orgánu stejně jako ostatní dotčené orgány, které hájí příslušné 

veřejné zájmy v daném území, a pro účely územního a koordinovaného řízení bude 

vydávat závazné stanovisko obsahující závazné podmínky pro rozhodnutí stavebního 

úřadu. 

Dalším bodem nové úpravy je řešení problematiky vstupu dotčených orgánů 

do postupů podle stavebního zákona a stanovení obsahu závazných stanovisek. Novelou 

dochází ke sjednocení formy vyjadřování příslušných dotčených orgánů k závaznému 

stanovisku podle správního řádu, kde by mohl dotčený orgán uplatňovat požadavky 

pouze v tom rozsahu, jakou má působnost na ochranu zájmů vyplývajících ze zvláštních 

právních předpisů. A zároveň ke zpřesnění součinnosti stavebního úřadu a dotčených 

orgánů, kdy podané připomínky a námitky, které směřují do věcné působnosti 

dotčených orgánů, bude stavební úřad posuzovat právě na základě podkladů příslušného 

dotčeného orgánu. 

Další změny se týkají kolaudace, tzn. procesu uvádění staveb do užívání, který je 

novelou uveden v soulad s postupy u ostatních institutů při zachování současné 

rychlosti užívání. Novela navrhuje ponechat jen jednu formu kolaudace, kterou by měl 

být kolaudační souhlas, a zároveň zavést možnost usnesením rozhodnout o vedení 

kolaudačního řízení, pokud nebudou splněny zákonem dané podmínky kolaudace. Dále 

je navrhována možnost, aby v kolaudačním rozhodnutí šlo stanovit podmínky 

k odstranění nedostatků či nedodělků, pokud by nebránily bezpečnému užívání stavby. 
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Dále novelou dochází k úpravě povahy povolení stavebního úřadu, který bude 

považován za veřejnoprávní titul, na jehož základě je stavebník oprávněn provést 

stavební záměr právě podle předpisů veřejného práva. 

Novela obsahuje ještě celou řadu dalších dílčích změn sledujících její základní 

cíle, tzn. vyjasnění kompetenčních a terminologických problémů a zároveň 

zjednodušení a zrychlení procesů a procedur, což by mělo vést ke zvýšení kvality 

fungování veřejné správy. 

Předkládaná novela se netýká pouze stavebního zákona, ale má velký přesah 

i do souvisejících zákonů, jelikož změny provedené ve stavebním zákoně se promítají 

do dalších 36 souvisejících právních předpisů. Rozsáhlejší změny jsou provedeny 

v zákoně o EIA a v zákoně o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické 

infrastruktury, který obsahuje změny vyvolané nutností upravit v našem právním řádu 

výkon působnosti Ministerstva průmyslu a obchodu směřující ke koordinaci procesů 

povolování projektů společného zájmu na základě nařízení Evropského parlamentu 

a Rady (EU) č. 347/2013 ze dne 17. 4. 2013, kterým se stanoví hlavní směry 

transevropské sítě.
212

 

  

                                                 
212 Důvodová zpráva k připravované novele zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 

(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a dalších souvisejících  zákonů, nacházející se v současné době 

v meziresortním připomínkovém řízení. s. 104-111. 
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Závěr 

Jako cíle své diplomové práce jsem si vedle rozboru procesu stavebního řízení dle 

stavebního zákona stanovil především zhodnocení současné právní úpravy ochrany 

životního prostředí vztahující se na stavební řízení a pojednání o hlavních institutech 

ochrany životního prostředí, které nacházejí své uplatnění ve stavebním řízení, 

provedení analýzy těchto stěžejních institutů a nalezení jejich případných nedostatků. 

Za účelem naplnění těchto cílů byla celá práce vedena takovým způsobem, aby 

čtenáři poskytla ucelenou analýzu problematiky ochrany životního prostředí 

ve stavebním řízení, ve smyslu jejího vymezení v úvodu práce. Závěrem předkládám 

shrnutí nejdůležitějších poznatků a myšlenek, které vzešly v průběhu práce z analýzy 

stěžejních institutů použitelných ve stavebním řízení při ochraně životního prostředí. 

Prvním institutem nacházejícím své uplatnění při ochraně životního prostředí 

ve stavebním řízení je proces posuzování vlivů na životní prostředí, který patří 

mezi klíčové nástroje pro hodnocení dopadů lidských činností a důsledků z nich 

plynoucích na životní prostředí. Jedná se o proces, který na základě principu prevence 

minimalizuje negativní dopady na životní prostředí tím, že posuzuje vlivy určitého 

záměru na životní prostředí ještě předtím, než se rozhodne o jeho uskutečnění. Jde 

o průřezový nástroj ochrany životního prostředí, který zajišťuje ochranu životního 

prostředí jako celku, a nikoliv pouze ochranu jedné z jeho jednotlivých složek. 

Velmi zásadní vliv na právní úpravu posuzování vlivů na ŽP má novela zákona 

o EIA, která s účinností od 1. dubna 2015 zavádí mnoho významných změn v této 

oblasti. Za hlavní přínos této novely považuji vedle skutečnosti, že výstup z procesu 

EIA má nově charakter závazného stanoviska podle ustanovení § 149 SŘ, tzn. 

správního aktu, který je pro správní orgán rozhodující v navazujícím řízení závazný jak 

formálně tak materiálně, především účinné zakotvení možnosti veřejnosti zapojit se 

v navazujících řízeních a zejména také domáhat se přezkumu aktů vydaných v procesu 

EIA, které je umožněno prostřednictvím podání odvolání nebo žalobou na zrušení 

rozhodnutí jak proti rozhodnutí ve zjišťovacím řízení, že záměr nebude posuzován 

v procesu EIA, tak následně proti rozhodnutím vydaným v navazujících řízeních. Byl 

tak konečně napraven pro mne nepochopitelný nesoulad naší právní úpravy s úpravou 

běžnou v EU zejména v možnosti účasti veřejnosti a jejího přístupu k právní ochraně, 

který byl oproti evropské úpravě značně omezen, jelikož možnost domáhat se přezkumu 



  

- 75 - 

 

aktů vydaných v procesu EIA prakticky neexistovala, protože výstup z tohoto procesu 

neměl charakter správního rozhodnutí a nebylo možné proto proti němu podat ani 

opravný prostředek, ani žalobu ve správním soudnictví. 

Novela zákona o EIA přinesla také tzv. verifikační závazné stanovisko. Tento 

institut označovaný také jako coherence stamp zahrnuje vydání stanoviska EIA 

k ověření změn záměru. Oznamovatel je povinen nejméně 30 dnů před zahájením 

navazujícího řízení předložit příslušnému úřadu dokumentaci včetně úplného popisu 

změn záměru, kterými se nynější záměr liší od záměru, ke kterému bylo vydáno 

stanovisko EIA. Hlavním přínosem ověřování zapracování podmínek stanoviska EIA je 

dosažení vyšší míry ochrany životního prostředí, neboť používáním institutu coherence 

stamp bude dosaženo důslednější kontroly dodržování podmínek spojených s ochranou 

životního prostředí. Naopak jako negativum lze zmínit podstatné navýšení nákladů pro 

orgány EIA spojené se zavedením tohoto institutu, jelikož u orgánů zodpovědných 

za vedení navazujících řízení lze předpokládat zvýšené administrativní zatížení 

zapříčiněné podáváním žádostí o vydání verifikačního stanoviska. 

Z výše uvedených, dle mého názoru nejdůležitějších změn pro navazující stavební 

řízení, které novela zákona o EIA do českého právního řádu přinesla, jednoznačně 

vyplývá, že se jedná o výrazný zásah do průběhu těchto navazujících řízení, který se 

projeví v odlišném postupu stavebních úřadů při jejich vedení a možnostech uplatňování 

práv účastníků řízení a bude znamenat nutnost při dalším postupu stavebních úřadů 

rozlišovat, zda se jedná o navazující řízení, kterému předcházel proces EIA, a na které 

se tudíž bude tato nová právní úprava vztahovat, nebo naopak o řízení nenavazující, 

kterému proces EIA nepředcházel a výše uvedené změny se na tato řízení neuplatní. 

Prostřednictvím námitek účastníků dochází vedle primárně hájených vlastních 

zájmů zároveň i také sekundárně k hájení veřejných zájmů a tedy i zájmu na ochranu 

životního prostředí, tudíž lze tak institut podávání námitek účastníků ve stavebním 

řízení považovat za instrument ochrany životního prostředí v takovém řízení. Ačkoli 

ve většině námitek bude převažovat soukromý zájem, tak pokud bude jako účastník 

podávat námitky ekologicky zaměřený spolek, budou takové námitky primárně 

zaměřené na hájení veřejného zájmu na ochranu životního prostředí.  

Na základě novely zákona o EIA bylo rozšířeno ustanovení § 114 odst. 1 

stavebního zákona upravující námitky účastníků řízení, které jednoznačně stanoví 
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možnost podávání námitek environmentálních spolků účastnících se stavebního řízení 

dle § 109 písm. g), o jejichž možnosti podávání námitek byly dříve spory, avšak 

s určitým omezením. Zmiňovanou novelou totiž dochází k dalšímu omezení podávání 

námitek, kdy účastníci řízení dle § 109 písm. g) se mohou vyjadřovat prostřednictvím 

námitek jen v oblastech, kterými se zabývají.  

Z mého pohledu však toto omezení je třeba vnímat pozitivně, jelikož se tyto 

osoby budou vyjadřovat pouze v oblastech, na které se specializují, a tudíž jejich 

námitky budou mnohem lépe a kvalitněji podložené a jejich případné podání pak 

mnohem více způsobilé k ochraně příslušného veřejného zájmu. Zároveň nebude 

docházet ke zbytečným průtahům řízení, kdy by se stavební úřady musely zabývat 

nerelevantními námitkami takových účastníků stavebního řízení. 

Dále jsem se zabýval účastí veřejnosti ve stavebním řízení, jelikož možnost 

veřejnosti zúčastnit se rozhodovacích procesů hraje nepominutelnou roli v rámci 

ochrany životního prostředí. Každému, kdo cítí určitou odpovědnost za příznivé životní 

prostředí, by dle mého názoru mělo být umožněno dostatečným množstvím prostředků 

zasazovat se o to, aby nedocházelo k jeho poškozování, protože dnes by již neměly být 

jedinými subjekty odpovědnými za stav a vývoj životního prostředí orgány veřejné 

správy, naopak je pro zajištění co nejefektivnější ochrany životního prostředí potřeba 

umožnit zapojení i ostatních subjektů. 

Z tohoto pohledu je velmi přínosná novela zákona o EIA, která přináší zakotvení 

práv veřejnosti v navazujících řízeních, kde veřejnosti přiznává poměrně široká práva 

jednak účasti v řízení s možností podávat odvolání, ale i oprávnění hájit své zájmy 

prostřednictvím žaloby na zrušení rozhodnutí vydaném v navazujícím řízení, popř. 

žaloby na zrušení rozhodnutí vydaného ve zjišťovacím řízení, že záměr nebo jeho 

změna nebude posuzován podle zákona o EIA.  

Na legislativní úrovni tak došlo k podstatnému rozšíření prostředků na ochranu 

životního prostředí, což je z pohledu ochrany přírody velmi pozitivní krok správným 

směrem. Povědomí o tom, že je nyní k dispozici mnohem lepší obrana proti tzv. 

„závadným“ souhlasným závazným stanoviskům, popř. negativním závěrům 

zjišťovacího řízení, povede ke zvýšení kvality celého procesu EIA a tlaku na stavebníky 

a developery, aby jejich stavební záměry neměly negativní dopady na životní prostředí. 
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Jako další institut, jehož prostřednictvím dochází k ochraně životního prostředí, 

považuji závazná stanoviska dotčených orgánů, která jsou velmi účinným nástrojem, 

jehož prostřednictvím mohou dotčené orgány chránit veřejné zájmy, jejichž ochrana jim 

přísluší a nedovolit tak, aby docházelo k realizaci stavebních záměru s negativním 

dopadem na životní prostředí. 

Velmi užitečnou a pro komplexnost ochrany životního prostředí přínosnou 

shledávám možnost vydání koordinovaného závazného stanoviska. Stavební zákon tak 

umožňuje v případě, že je jednomu dotčenému orgánu dána působnost k ochraně hned 

několika veřejných zájmů, vydat na místo několika závazných stanovisek pouze jedno 

tzv. koordinované závazné stanovisko, které bude souhrnně obsahovat ochranu všech 

hájených veřejných zájmů. Takto lze a v praxi je to velmi časté, řešit komplexně spolu 

související veřejné zájmy vydáním koordinovaného závazného stanoviska, avšak pouze 

za předpokladu, že požadavky na ochranu dotčených veřejných zájmů nebudou 

v rozporu. 

V současné době se nachází v meziresortním připomínkovém řízení návrh zákona, 

kterým se mění stavební zákon a další související zákony. Navrhované změny mají 

s plánovanou účinností 1. 6. 2016 napravit nedostatky a rizika současné právní úpravy, 

zejména pak kritizovaný stav zdlouhavého a složitého povolování stavebního záměru. 

První změnou předkládanou v navrhované novele je možnost využít koordinované 

povolení pro realizaci záměru, což je volitelná možnost stavebníka, kterou může využít 

jako alternativu k samostatnému územnímu a stavebnímu řízení. Jde o možnost spojení 

územního a stavebního řízení do jednoho koordinovaného řízení, ve kterém se vydává 

jedno koordinované povolení, a to jak u jednotlivé stavby, tak i u souboru staveb. 

Další podstatnou změnou v této oblasti je integrace posuzování vlivů na životní 

prostředí do územního a koordinovaného řízení, což by mělo přinést snížení nákladů 

na řízení vedená před započetím vlastní realizace staveb, zpřehlednění právní úpravy 

v oblasti stavebního práva i práva životního prostředí, celkové zkrácení lhůt spojených 

s posuzováním vlivů na životní prostředí a zároveň zvýšení právní jistoty adresátů 

právních norem v těchto oblastech.  

Předkládaná novela se netýká pouze stavebního zákona, ale má velký přesah 

i do souvisejících zákonů, jelikož změny provedené ve stavebním zákoně se promítají 

do dalších 36 souvisejících právních předpisů. 
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Při současném uplatnění všech zmíněných institutů na ochranu životního prostředí 

dochází podle mého názoru k zamezení realizace opravdu „závadných“ staveb pro 

životní prostředí, které jsem zmiňoval v úvodu této práce. Myslím, že nastavení těchto 

institutů založené na současné právní úpravě je způsobilé poměrně dobře zajistit 

potřebnou ochranu životního prostředí. Neznamená to však, že bych tyto instituty 

považoval za dokonalé a u některých neměl určité výhrady. Jelikož se právní úprava jak 

stavebního práva tak na něj navázané ochrany životního prostředí neustále poměrně 

rychlým tempem vyvíjí a dochází k častým novelizacím, tak věřím, že tyto nedostatky 

budou postupem času odstraněny a bude docházet k pozitivnímu vývoji těchto institutů. 

Z mého pohledu je totiž směr, kterým se poslední dobou právní úprava vztahující se 

na stavební řízení ubírá správný a vede ke stále dokonalejšímu zajištění ochrany 

životního prostředí.     
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Seznam použitých zkratek 

 

Atomový zákon  Zákon č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie 

a ionizujícího záření (atomový zákon), ve znění pozdějších 

předpisů 

Energetický zákon Zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu 

státní správy v energetických odvětvích a o změnách některých 

zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů 

Horní zákon  Zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství 

(horní zákon), ve znění pozdějších předpisů 

Lázeňský zákon  Zákon č. 164/2001 Sb., o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích 

přírodních minerálních vod, přírodních léčených lázních a 

lázeňských místech a o změně některých souvisejících zákonů 

(lázeňský zákon), ve znění pozdějších předpisů 

Lesní zákon Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých 

zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů 

LZPS   Usnesení předsednictva České národní rady č. 2/1993  

o vyhlášení LISTINY ZÁKLADNÍCH PRAV A SVOBOD jako 

součásti ústavního pořádku České republiky 

Novela StavZ Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 

(stavební zákon), ve znění novely provedené zákonem 

č. 350/2012 Sb. s účinností od 1.1.2013 

OdpZ  Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů 

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

StavZ Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 

(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů 

Ústava  Zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších 

předpisů 

Vodní zákon Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů 

(vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů 
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Veterinární zákon Zákon č. 166/1999 Sb.,o veterinární péči a o změně některých 

souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších 

předpisů 

Zákon o EIA 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 

Zákon o IPPC Zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování 

znečištění, o integrovaném registru znečištění a o změně 

některých zákonů (zákon o integrované prevenci), ve znění 

pozdějších předpisů 

ZCL Zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví, ve znění pozdějších 

předpisů 

ZDrah Zákon č. 266/1994 Sb., o drahách, ve znění pozdějších předpisů 

ZHsE Zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření s energií, ve znění 

pozdějších předpisů 

ZIP Zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších 

předpisů 

ZIZS Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému 

a o změnách některých zákonů 

ZOOvz Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších 

předpisů 

ZOPK Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění 

pozdějších předpisů 

ZOVZ  Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně 

některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů 

ZOZPF Zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, 

ve znění pozdějších předpisů 

ZPO Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších 

předpisů 

ZPoKo  Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění 

pozdějších předpisů 
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ZPZH Zákon č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií, ve znění 

pozdějších předpisů 

ZSH Zákon č. 312/2001 Sb., o státních hranicích, ve znění pozdějších 

předpisů 

ZSPP  Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění 

pozdějších předpisů 

ZVP Zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění 

pozdějších předpisů 

ZŽP  Zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění pozdějších 

předpisů 
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Právní předpisy v aktuálním znění 

 

Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně 

Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči 

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

Zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí 

Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny 

Zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu 

Zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí ČR (katastrální zákon) 

Zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky 

Usnesení předsednictva České národní rady č. 2/1993 o vyhlášení LISTINY 

ZÁKLADNÍCH PRAV A SVOBOD jako součásti ústavního pořádku České republiky 

Zákon č. 266/1994 Sb., o drahách 

Zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě 

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

Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích 

Zákon č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření 

(atomový zákon) 

Zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví 

Zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů 

(veterinární zákon) 

Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změnách některých 

zákonů 

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

zákonů 

Zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření s energií 

Zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v 

energetických odvětvích a o změnách některých zákonů (energetický zákon) 

Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých 

souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí) 
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Zákon č. 164/2001 Sb., o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích přírodních minerálních 

vod, přírodních léčených lázních a lázeňských místech a o změně některých 

souvisejících zákonů (lázeňský zákon) 

Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů 

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

Zákon č. 312/2001 Sb., o státních hranicích 

Zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném 

registru znečištění a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci) 

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád 

Zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce 

Zákon č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií 

Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 

Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší 

 

 

Podzákonné právní předpisy v aktuálním znění 

 

Vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady 

Vyhláška č. 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva 

Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb 

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

opatření a stavebního řádu 

Vyhláška č. 148/2007 Sb., o energetické náročnosti budov 

Vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb 

Vyhláška č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby 

Nařízení vlády č. 480/2000 Sb., o ochraně zdraví před neionizujícím zářením 

Nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a 

vibrací.   

 

 

Judikatura 

 

Nález Ústavního soudu ze dne 22.03.2000, sp.zn. Pl. ÚS 19/99 

Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 29.03.2007, čj. 1 As 16/2006 

Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 21.10.2008, čj. 8 As 47/2005 - 86 
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Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 17.12.2008, č.j. 1 As 80/2008- 68 

Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 19.06.2009, čj. 5 As 67/2008 - 111 

Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 23.08.2011, čj. 2 As 75/2009 - 113  

Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 12.09.2012, čj. 1 As 107/2012 - 139 

Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 29.11.2012, čj. 4 As 52/2012 - 26 
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Summary 

The theme of the thesis is “ Development (building) procedure and environmental 

protection”. Between the aims of this theses belongs analysis of the construction 

proceeding according to Building act, further especially evaluation of contemporary 

legal adjustment environmental protection with connection to construction proceeding 

and disquisition about main instruments in environmental protection.  

Construction proceeding is an administrative procedure which leads the building 

authority and whose purpose is to verify the conformity between a particular 

construction and the requirements presented in legal enactments. The thesis deals with 

environmental impact assessment procedure, objections of the participants 

in construction proceeding, public participation in contruction proceeding and binding 

standpoints. 

 The thesis is systematically composed of three chapters. The first chapter focuses 

on legal adjustment and main principles of environmental protection. Chapter two 

describes object, subjects and particular phases of construction proceeding foccused 

on building authority activities. Subjects are mainly represented by the party to the 

action, the building authority and the offended authorities. This part contains definition 

of offended authorities and the specification of their activity in order to protect the 

public interest, too. 

 The third chapter deals with particular instruments of environmental protection 

in construction proceeding. The first instrument described in this thesis is environmental 

impact assessment, which is a preventive instrument of environmental protection. After 

the course of EIA procedure according to the Act N. 100/2001 Coll., to regulate the 

environmental impact assessment follows main amendments resulting from novelization 

of this Act with effectuality from 1
st
 April 2015.  

Further deals the thesis with objections of the participants in construction 

proceeding, which can be in given circumstances – when the participant will be 

an environmental focussed group - an important instrument of environmental protection, 

too.  

Next instrument is public participation in contruction proceeding. Public 

participation represents human right to healthy and adequate environment 

in construction proceeding. The aim of this part is to analyse the possibilities of public 
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participation in construction proceeding. The last instrument described in this thesis are 

binding standpoints, which are important professional instruments of environmental 

protection. In these binding standpoints so-called offended authority protect specific 

kinds of environment interests. 

Finally, the thesis comprises a summary of contained conclusions. 
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Název v anglickém jazyce  

Development (building) procedure and environmental protection 

Klíčová slova  

Stavební řízení, ochrana životního prostředí 

Abstrakt  

Tématem diplomové práce je stavební řízení a ochrana životního prostředí. Mezi 

cíle této diplomové práce patří rozbor procesu stavebního řízení dle stavebního zákona, 

dále především zhodnocení současné právní úpravy ochrany životního prostředí 

vztahující se na stavební řízení a pojednání o hlavních institutech ochrany životního 

prostředí. Diplomová práce se zabývá jednotlivými instituty sloužícími k ochraně 

životního prostředí ve stavebním řízení, a to konkrétně procesem posuzování vlivů 

na životní prostředí dle zákona o EIA, námitkami účastníků stavebního řízení, možností 

účasti veřejnosti ve stavebním řízení a závaznými stanovisky dotčených orgánů. Práce 

je systematicky rozčleněna do tří hlavních kapitol. První kapitola práce se zaměřuje 

na právní zakotvení a základní principy ochrany životního prostředí dotýkající se 

stavebního řízení. Druhá kapitola se věnuje charakteristice, předmětu, subjektům 

a jednotlivým fázím stavebního řízení se zaměřením především na činnost a organizaci 

stavebních úřadů, postavení účastníků řízení a tzv. „dotčených“ orgánů. Třetí kapitola 

práce pojednává o jednotlivých institutech ochrany životního prostředí. Diplomová 

práce je zakončena závěrem shrnujícím v ní obsažené poznatky. 

Key words  

Development (building) procedure, environmental protection 

Abstract  

The theme of the thesis is “ Development (building) procedure and environmental 

protection”. Between the aims of this theses belongs analysis of the construction 

proceeding according to Building act, further especially evaluation of contemporary 

legal adjustment environmental protection with connection to construction proceeding 

and disquisition about main instruments in environmental protection. The thesis deals 

with environmental impact assessment procedure, objections of the participants 

in construction proceeding, public participation in contruction proceeding and binding 
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standpoints. The thesis is systematically composed of three chapters. The first chapter 

focuses on legal adjustment and main principles of environmental protection. Chapter 

two describes object, subjects and particular phases of construction proceeding foccused 

on building authority activities. The third chapter deals with particular instruments 

of environmental protection in construction proceeding. Finally, the thesis comprises 

a summary of contained conclusions. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


